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S on yıllarda yaşanan teknolojik ge-
lişmeler, yaşamımızda da teknolo-
jik bir dönüşümü beraberinde ge-

tirmektedir. Öyle ki, teknoloji yaşamımızın 
neredeyse tüm alanlarına sirayet etmekte, 
bilinçli olarak ya da farkında olmadan et-
rafımızı kuşatmaktadır.

Bu dönüşümden şehirler ve şehir yö-
netimleri de payını almaktadır. Şehirler 
dinamik yapıları ile her zaman büyümeye, 
üretime, yeniliğe, akla ve bilgiye ev sa-
hipliği yapmıştır. Bugün dünya nüfusunun 
yaklaşık yüzde 55’i şehirlerde yaşarken 
toplam gayrisafi katma değerin yakla-
şık yüzde 80’i kentlerde üretilmektedir. 
Ülkemizde ise bu oran yüzde 90 seviye-
sindedir. Dolayısıyla şehirleşme ve eko-
nomik gelişme ayrılmaz iki süreç olarak 
ilerlemektedir. Bugün geldiğimiz noktada; 

Akıllı Şehirler: 
Lüks Değil İhtiyaç

Y. Müh. Lütfi Elvan
T.C. Kalkınma Bakanı

Bakanlığımız, dünyada ve 
ülkemizde yaşanan kentleşme ve 
teknoloji alanındaki gelişmeler 
doğrultusunda, akıllı şehir 
yaklaşımını önemli bir kalkınma 
aracı olarak ele almaktadır. 
Bu bağlamda, 2014-2018 
yıllarını kapsayan ve ülkemizin 
temel politika belgesi olan 
Onuncu Kalkınma Planında; 
‘Akıllı uygulamaların sağlık, 
ulaştır¬ma, bina, enerji ile afet 
ve su yönetimi gibi alanlar 
başta olmak üzere kullanımı 
yay¬gınlaştırılacaktır. Şehirlerin 
bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanındaki altyapı, kapasite 
ve beceri düzeyleri artırılarak 
akıllı kentlere dönüşmesi 
desteklenecektir’ politikasına yer 
verilmektedir…

üretim, yenilik ve teknoloji odaklı olarak 
gelişen şehirlerimiz, verimliliği artırmak 
ve yaşam kalitesini geliştirmek üzere akıllı 
arayışlar ve uygulamalar yolunda ilerle-
mektedir.

Akıllı Şehirler Kavramı
Mevcut literatüre ve uygulamalara ba-

kıldığında, “Akıllı Kent” ya da “Akıllı Şehir” 
konusunda çok farklı tanımlamalar ve buna 
bağlı olarak da farklı uygulamalar görül-
mektedir. Ancak, bu konuda standart bir 
tanımlama olmasa da, bu ifadeden kentle-
rin kaynaklarını daha etkin kullanmaları ve 
kent sakinlerine daha iyi hizmet sunmalarını 
sağlayan bir “modernleşme” çabasını anla-
malıyız. 

Kabul etmek gerekir ki, kentler ekonomik 
ve sosyal anlamda sağladığı olanaklarla in-
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Akıllı şehir yaklaşımı, 2015-2018 
Bilgi Toplumu Stratejisi’nde de 

önemli bir bileşen olarak ele 
alınmıştır. Bu konuda Bakanlığımız 

tarafından yapılan çalışmalarda; 
akıllı şehirler alanında ortaya 

konulacak çözümlerin, kentlerde 
ortaya çıkan toplumsal 

problemlerin çözümünde de büyük 
bir potansiyele sahip oldukları 

görülmüştür.

sanlar için cazibe merkezi konumundadır. 
Bu durum, iş gücü hareketliliği konusunda, 
kentleri kırsal kesimlere göre daha başarılı 
kılmaktadır. Benzer bir durum, büyük ve kü-
çük kentler arasında da görülmektedir.

Diğer yandan, özellikle büyük kentlerde-
ki hızlı nüfus artışı pek çok sorunu da be-
raberinde getirmektedir. Bu sorunlar kent-
lerdeki ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz 
yönde etkilediği gibi kent sakinlerinin yaşam 
kalitesini düşürmekte ve kentlerin marka ve 
rekabet gücünü azaltmaktadır. 

İşte bu noktada akıllı şehirler yaklaşımı, 
kentsel problemlere akılcı çözümler üret-
me potansiyeline sahip olması nedeniyle 
ülkelerin ve uluslararası kuruluşların poli-
tika metinlerinde ön plana çıkmaya baş-
lamıştır. Başta ulaştırma ve enerji olmak 
üzere, kentsel altyapıların ve şebekelerin 
insan müdahalesine gerek duymadan 
kendi kendine yönetilebilmesi mantığına 
dayanan bu yaklaşımla, insanların yaşam 
standartlarında önemli ölçüde iyileşme 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu yaklaşımın merkezinde yer alan temel 
felsefe “dönüşüm” dür. Ancak, bu dönüşü-
mün kentin dokusuna uygun bir şekilde ve 
kentin sahip olduğu mevcut sistem ve alt-
yapıları aksatmadan adım adım yapılması 
esastır. Bu açıdan bakıldığında, bu dönüşüm 
hamlesinin kentlerin kendi içinden başlatıl-
ması ve kendi ihtiyaçlarına göre kurgulanma-
sı gözden kaçırılmaması gereken önemli bir 
husustur.

Akıllı kent yaklaşımına bu perspektifle ba-
kıldığında, salt bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kent ölçeğinde birer uygulamasından ziya-
de vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı 
amaçlayan entegre bir yaklaşım olarak görül-
melidir. Bu bağlamda, birbirlerini tamamlayan 
aşağıdaki kentsel gelişme eksenleri ön plana 
çıkmaktadır:

1.        Ulaşım ve enerji başta olmak üzere kent-
sel sistemlerin verimliliklerinin artırılması, 

2. Yaşam alanlarında, hava ve gürültü 
kirliliğinin azaltılması gibi iyileşmelerin 

sağlanması,

3. Vatandaşlara sunulan hizmetlerde et-
kinliğin artırılması,

4. Yerel ekonomilerin geliştirilmesi ve 
kentlerin rekabet güçlerinin artırılması.

Bu gelişme eksenlerinde akıllı kentle-
re dönüşüm sürecinin sağlanabilmesi için 
şehirlerin aşağıdaki işlevleri yerine getire-
bilmesi gerekmektedir:

1. Ekonomik ve politik etkinliğin artırılması 
ve sosyal, kültürel ve kentsel gelişimin 

sağlanması için birbirleri ile iletişim halindeki 
altyapıların kullanılması.

2. Kentlerde yeni iş imkânlarının yaratılma-
sı ve böylece kentlerin sosyoekonomik 

gelişmişliğinin artırılması.

3. Kentlerde sosyal içermenin sağlanma-
sıyla farklı kesimler ve bölgelerdeki kent 

sakinlerinin kamu hizmetlerinden eşit şekilde 
faydalanması.

4. Bilgi odaklı ve küreselleşen ekonomide 
nitelikli insan kaynağının kentlere çekil-

mesi ve yapıcı kültür ortamının oluşturulması.

5. Kent sakinlerinin yeni teknolojileri be-
nimsemesi ve öğrenmesi, vatandaşların 

yaşayan laboratuvarlar gibi yapılar vasıtasıy-
la kentler için yeni çözümler üretme konusun-
da katkılar sağlaması.

6. Sosyal ve çevresel olarak sürdürülebi-
lirliğin sağlanması ve kaynakların etkili 

kullanılması.
Akıllı şehirler kavramının yukarıda ta-

nımlanan kentsel gelişme eksenleri ve 
işlevleri arasındaki uyumu sağlamada sü-

reci hızlandırıcı ve etkinliği artırıcı bir rol 
oynaması beklenmektedir. Bu rolün etkili 
bir şekilde yerine getirilebilmesi için dönü-
şüm sürecinin net bir şekilde tanımlanma-
sı ve buna uygun metodolojilerin kullanıl-
ması gerekmektedir.

Akıllı Şehirlerin Bileşenleri
Akıllı şehirlere dönüşüm sürecinin plan-

lanması ve bu dönüşüm sürecinin izlenme-
si ile ilgili literatürde ve uygulamada çeşitli 
yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar-
dan Cohen’in “Akıllı Kentler Çarkı (Smart 
Cities Wheel - SCW)” metodolojisi ön plana 
çıkmaktadır. Avrupa Birliği (AB) tarafından 
da kabul edilen bu yaklaşıma göre, akıllı 
şehirler 6 bileşenden oluşmaktadır:

1. Akıllı hareketlilik/ulaşım (Smart mobi-
lity): Bu bileşen, en geniş tabirle, bil-

gi ve iletişim teknolojileri destekli entegre 
ulaşım sistemlerini içermektedir. Öncelikli 
olarak çevre dostu ve özellikle dezavan-
tajlı gruplar için kapsayıcı ulaşım çözüm-
leri getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bileşen 
kapsamında, gerçek zamanlı trafik bilgi-
sinin üretilip yolcular, sürücüler ve ope-
ratörlerle paylaşılması öncelikli konuların 
başında gelmektedir.

2. Akıllı yaşam (Smart living): Bilgi ve
iletişim teknolojileriyle insanların 

yaşamları kolaylaştırılmakta ve kent sa-
kinlerine daha sağlıklı ve güvenilir bir 
ortam sağlanmaktadır.

3. Akıllı yönetişim (Smart gover-
nance): Bu bileşen kapsamında, 

birlikte çalışabilir bilgi ve iletişim tek-
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nolojileri çözümleriyle farklı seviyedeki 
paydaşlar arasında etkin ve etkili bir 
iletişim, kamu yönetiminde şeffaflık ve 
katılımcı karar alma mekanizmalarının 
oluşturulması sağlanmaktadır. Ayrıca, 
açık veri politikalarıyla kamu kesimi 
tarafından üretilen verilerin açık ve üc-
retsiz bir şekilde tüm ilgili paydaşlarla 
paylaşılması, gerek kamu yönetiminde 
şeffaflığın sağlanması gerekse katma 
değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üre-
tilmesi açısından önemlidir.

4. Akıllı çevre (Smart environment):
Yenilenebilir enerji, akıllı şebeke-

ler, mikro şebekeler, akıllı sayaçlar, ile-
ri hava kirliliği izleme sistemleri, çevre 
dostu binalar ve kent planlaması, enerji 
verimli akıllı sokak aydınlatmaları, katı 
atık yönetimi, akıllı su yönetim ve drenaj 
sistemleri gibi çözümleri kapsamaktadır.

5. Akıllı ekonomi (Smart economy):
Bilgi ve iletişim teknolojileri kul-

lanılarak verimlilik artışı, e-ticaret, ileri 
üretim ve tedarik sistemleri, akıllı küme-
lenmeler ve iş ekosistemleri ile yaşayan 
laboratuvarlar gibi uygulamalar, bu bile-
şen kapsamında değerlendirilmektedir.

6. Akıllı insanlar (Smart people): Bu bile-
şen kapsamında, insanların bilgi ve ile-

tişim teknolojileri kullanma ve üretme beceri-
lerinin geliştirilerek yaratıcılığı ve inovasyonu 
özendiren kapsayıcı bir toplum oluşturulma-
sı amaçlanmaktadır.

Yukarıda sayılan bu bileşenler birbirlerini 
besleyen ve geliştiren uygulamalar olduğun-
dan, akıllı şehir tasarımında bu bileşenlerin 
bir sistem yaklaşımıyla, bütüncül bir şekilde 
ele alınması uygulamada etkinliği artıracaktır.

Türkiye’de Akıllı Şehirler
Bakanlığımız, dünyada ve ülkemizde 

yaşanan kentleşme ve teknoloji alanındaki 
gelişmeler doğrultusunda, akıllı şehir yak-

laşımını önemli bir kalkınma aracı olarak 
ele almaktadır. Bu bağlamda, 2014-2018 
yıllarını kapsayan ve ülkemizin temel poli-
tika belgesi olan Onuncu Kalkınma Planın-
da; “Akıllı uygulamaların sağlık, ulaştır¬-
ma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi gibi 
alanlar başta olmak üzere kullanımı yay¬-
gınlaştırılacaktır. Şehirlerin bilgi ve iletişim 
teknolojileri alanındaki altyapı, kapasite ve 
beceri düzeyleri artırılarak akıllı kentlere 
dönüşmesi desteklenecektir.” politikasına 
yer verilmektedir. Bu politika çerçevesin-
de, 2015, 2016 ve 2017 Yılı Programı’nda 
“Büyükşehir belediyelerinin akıllı kent uy-
gulamalarına yönelik fizibilite çalışmaları 

desteklenecektir.” tedbirine yer verilmiştir. 
Bu tedbirle, akıllı şehir uygulamalarının 
belirli bir plan çerçevesinde hayata geçi-
rilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmakta 
ve bu amaç çerçevesinde de kalkınma 
ajanslarınca mali ve teknik destek sağlan-
ması planlanmaktadır.

Ayrıca akıllı şehir yaklaşımı, 2015-
2018 Bilgi Toplumu Stratejisi’nde de 
önemli bir bileşen olarak ele alınmıştır. Bu 
konuda Bakanlığımız tarafından yapılan 
çalışmalarda; akıllı şehirler alanında orta-
ya konulacak çözümlerin, kentlerde ortaya 
çıkan toplumsal problemlerin çözümünde 
de büyük bir potansiyele sahip oldukları 

Yatırım Programında yer verdiğimiz 
Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem 
Planı, CBS sektöründe yapılacak 
yatırımlara yön vermesi nedeniyle 

önemli görülmektedir. Sözü 
edilen strateji sayesinde kamu 
kurumlarının kamu kaynaklarını 

kullanarak ürettiği verilerin 
uluslararası standartlara uygun 
biçimde ilgili tüm paydaşlarla 
açık bir şekilde paylaşılması 

hedeflenmektedir.
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konulmasına, ihtiyaçlara uygun ürünle-
rin tasarlanması ve geliştirilmesi ile bu 
ürünlerin gerçek hayatta test edilmesi-

ne imkân sağlayan oluşumlardır. Bu 
oluşumların desteklenmesi amacıyla, 
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi’n-
de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığının sorumluluğunda “44. Yaşayan 

Laboratuvar Programı Geliştirilmesi” 
adıyla da bir eylem tanımlanmıştır. 

Son olarak, akıllı şehirlere dönüşüm 
sürecinin başarılı bir şekilde yürütülme-
si için 2015-2018 Bilgi Toplumu Strateji-
si’nde tanımlanan bu üç eylem arasında 
gerek uygulama düzeyinde gerekse de 
çıktı düzeyinde eşgüdümün sağlanması 
önem arz etmektedir.

Sonuç
Akıllı şehir uygulamaları kent yaşa-

mını sürekli dönüştüren ve gelecekte de 
sıklıkla karşılaşacağımız bir olgu olarak 
önümüzde durmaktadır. Bu dönüşümlerin 
kentlerimizin ve insanlarımızın gelişimine 
olumlu yönde katkı sağlaması ve dünya-
daki gelişmelerin gerisinde kalınmaması 
için gerekli bütün unsurlar dikkate alına-
rak çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çerçevede dönüşüm sürecinin 
kent sakinleri ve yönetimlerince benim-
senmesi ve katılımcı bir yaklaşımla ha-
zırlanabilmesi önem arz etmektedir. Bu 
bilinç düzeyine erişilebilmesinde, gerek 
merkezi gerekse yerel yönetimlerimize 
önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Programı Geliştirilmesi” eyleminde, akıllı 
şehirler konusunda yol gösterici nitelikte 
rehber dokümanlar ve örnek çalışmaların 
sunulması amaçlanırken, Bakanlığımız 
sorumluluğundaki “43. Akıllı Uygulama-
ların Desteklenmesi” eyleminde ise akıllı 
şehirler konusunda yerel düzeyde ortaya 
konulan çözümlerin kalkınma ajansları 
vasıtasıyla desteklenmesi planlanmakta-
dır. Böylece, bir yandan yerel yönetimler 
akıllı kentlere dönüşüm konusunda mer-
kezi araçlarla yönlendirilirken diğer yan-
dan yerel düzeydeki yaratıcılığın akıllı 
uygulamalara dönüşümü desteklenerek 
ekonomik ve sosyal faydanın oluşturul-
ması amaçlanmaktadır.

Vatandaşları yenilikçilik sürecine dâ-
hil eden “yaşayan laboratuvar” yaklaşımı, 
şehirlerimizin akıllı kentlere dönüşümü 
aşamasında ihtiyaç duyulan bilgiye da-
yalı ve yaratıcı ürün ve hizmetlerin gelişti-
rilmesinde kritik öneme sahiptir. Yaşayan 
laboratuvar uygulamaları; kentlerde ya-
şayan vatandaşların ihtiyaçlarının ortaya 

görülmüştür. Ancak, kentlerde insan kay-
nakları yetersizliği ve akıllı uygulamaların 
potansiyeli konusundaki farkındalık ek-
sikliği, bu çözümlerin yaygınlaşmasının 
önündeki önemli engeller olarak tes-
pit edilmiştir. Bu konudaki bir baş-
ka tespitimiz ise, büyük kentlerin 
küçük kentlere göre daha fazla 
sayıda ve çeşitte akıllı uygulamala-
ra sahip olduğudur. Bu tespitler dün-
yadaki akıllı şehirler konusundaki uygula-
malarla benzerlik göstermektedir.

Diğer yandan, akıllı uygulamalar için 
kritik önemde olan ve bu alandaki reka-
bet edebilirliğimizi önemli ölçüde zayıfla-
tan coğrafi bilgi sistemleri (CBS) altyapısı 
ve açık veri konusundaki eksikliklerin de 
bir an önce ortadan kaldırılması gerek-
mektedir. Bu amaçla Yatırım Programında 
yer verdiğimiz Coğrafi Bilgi Stratejisi ve 
Eylem Planı, CBS sektöründe yapılacak 
yatırımlara yön vermesi nedeniyle önemli 
görülmektedir. Sözü edilen strateji saye-
sinde kamu kurumlarının kamu kaynakla-
rını kullanarak ürettiği verilerin uluslara-
rası standartlara uygun biçimde ilgili tüm 
paydaşlarla açık bir şekilde paylaşılması 
hedeflenmektedir.

Bu tespitlerden hareketle, şehirleri-
mizin akıllı şehirlere dönüşümünü des-
teklemek amacıyla, Bilgi Toplumu Stra-
tejisi kapsamında “yukarıdan aşağı” ve 
“aşağıdan yukarı” politikalardan oluşan 
hibrit bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu 
bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı sorumluluğundaki “42. Akıllı Kentler 

Vatandaşları yenilikçilik sürecine 
dâhil eden “yaşayan laboratuvar” 

yaklaşımı, şehirlerimizin akıllı kentlere 
dönüşümü aşamasında ihtiyaç 

duyulan bilgiye dayalı ve yaratıcı ürün 
ve hizmetlerin geliştirilmesinde kritik 

öneme sahiptir.
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Sürdürülebilir gelişme için çözüm 
arayışları 

D ünyada ilk defa 1972 yılında       
Meadows ve arkadaşları tarafın-
dan yazılan bir kitapta ortaya atılan 

“Sürdürülebilir Gelişme” kavramı bugün 
iki milyona yakın akademik yayının ve pek 
çok uluslararası projenin ana fikrini oluş-
turmuş, sonraki yıllarda ise ülkelerin kal-
kınma hedeflerinin farklı bir perspektif ile 
değerlendirilmesini sağlayacak ilkelerin 
oluşmasına ön ayak olmuştur: 

‘The Limits to Growth (Büyümenin Sı-
nırları)’ isimli bu kitapta, küresel büyüme 
ve ekolojik kaynakların tüketim eğilimle-
rinin aynı şekilde devam etmesi halinde, 
21.yy’ın ortalarında küresel işleyişin ve
doğal dengenin çökebileceğine işaret
edilmiş ve mevcut gelişme eğilimlerinin
değiştirilerek, sürdürülebilir ekolojik ve
ekonomik denge şartlarının kurulmasının
mümkün olduğu ve bunun gelecekte de
sürdürülmesinin gerekliliği belirtilmiştir.
Aksi taktirde, dünyadaki kaynakların aynı
tüketim eğilimleri ile kullanılmasının devam 
etmesi halinde, 21.yy’ın ikinci yarısında

Kentlerin Geleceği: 
Akıllı Kentler
Doç. Dr. Fatih Terzi*

Prof. Dr. Mehmet Ocakçı*

*İTÜ Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü

Kent planlamanın, akıllı kent stratejilerinin merkezinde yer 
alması, kentin ihtiyaç duyduğu konuların tespit edilmesi, çözüm 
üretilmesi beklenen her konunun (örneğin enerji, altyapı, ulaşım, 
bina vb.) bütünleşik bir biçimde planlanması ve organize edilmesi 
gerekmektedir. Burada amaç, işletme maliyetlerini azaltmak ve 
kenti teknolojik bir laboratuvara çevirmek olmamalı; mevcut 
uygulamalarda yetersiz kalınan noktalarda teknolojik yardımla 
kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, doğal kaynaklardan ve 
enerjiden tasarruf sağlanması, negatif çevresel dışsallıkların 
azaltılması olmalıdır…
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ayrıntıda odaklanarak stratejiler geliştiren 
konseptler de bulunmaktadır. Örneğin, 
Ekolojik Kentler, Yeşil Kentler, Düşük Kar-
bonlu Kentler, Enerji Sakınımlı Kentler gibi. 
Her ne kadar farklı adlarla ifade edilse de 
temelde farkındalık yaratmak amacında 
olan bu yaklaşımların amacı, karbon sa-
lımı düşük, az enerji ve su tüketen, doğal 
ekosistemlerin işleyişini koruyan, yaşa-
nabilir kentler planlamak ve böylece sür-
dürülebilir gelişmeyi sağlamaktır. Burada 
kritik olan konu, bu tür yaklaşımların orta-
ya koyduğu hedeflerin (karbon emisyonu-

(2050’den sonra) dünyanın küresel işleyi-
şinin çökeceği, söz konusu kitapta ifade 
edilmiştir (Meadows ve diğ., 1972). O za-
mandan bu yana ‘sürdürülebilirlik’ konusu 
uluslararası düzeyde düzenlenen pek çok 
konferansla, kamuoyunun gündeminde 
kalmış ve kent planlama ajandasının da 
en önemli konuları arasında yerini almıştır. 
Kentsel planlama, bir yandan ekonomik 
gelişmenin alternatiflerini ortaya koyarken, 
diğer yandan bu ekonomik gelişme ve ya-
şam biçimlerinin neden olduğu belirli so-
runlara yönelik planlama yaklaşımlarını ve 
çözüm arayışlarına geliştirmeye çalışmak-
tadır. Ekolojik ayak izi etkilerinden, karbon 
salımı azaltma stratejilerine, enerjiyi etkin 
kullanmadan, su kaynakları tasarrufuna 
varana kadar insanın dünya üzerindeki 
negatif dışsallarını azaltmaya ve üzerinde 
yaşadığımız gezegenin ömrünü uzatmaya 
dönük çeşitli planlama ve kent konseptleri/
yaklaşımları geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlar-
dan Yeni Şehircilik (New Urbanism) akımı 
(Congress for the New Urbanism, 2000) ve 
bu akımın ortaya çıkardığı Akılcı Büyüme 
(smart growth); yeni yerleşme alanlarının 
sınırlandırılarak, yeni taleplerin daha az 
arazi tüketecek biçimde Amerikan stan-
dartlarına göre kısmen yoğun ve karma 
olarak planlanmasına, yolculuk süresinin 
kısaltılmasına böylece karbon azaltılma-
sına odaklanarak şehirsel saçaklanmanın 
azaltılmasına ve sürdürülebilir kentleşme-
nin bu yolla elde edilmesine vurgu yap-
maktadır (Leccese ve McComick, 2000; 
Hall, 2000; Burchell ve diğ., 2000; Knaap, 
2002; Oxley 2004). Benzer bir yaklaşım 
İngiltere’de Kentsel Rönesans (Urban Re-
naissance) akımında görülmektedir. Akılcı 
büyümeden (smart growth) farkı kentte 
var olan eski yerleşim veya sanayi alan-
larının yeniden yoğunlaştırılarak kullanıl-
masını ve böylece kompakt bir yerleşme 
elde edilerek enerjinin daha etkin kullanıl-
masını desteklemektedir (UTF, 1999; Hall, 
2000; Alker ve diğ., 2000; Greenberg ve 
diğ., 2001; DeSousa, 2000; Oxley, 2004). 
Yukarıdaki yaklaşımların ortak özelliği sür-
dürülebilir gelişmenin önündeki en büyük 
engellerden biri olarak görülen şehirsel 
saçaklanmanın olumsuz çevresel ve yük-
sek maliyetli etkilerinin, kompakt büyüme 
modeli ile azaltılabileceğini savunmaları-
dır (Terzi, 2009; Terzi ve Bölen, 2012). Bu 
yaklaşımların hedeflediği kompakt kent 
modeli dışında, kentleşmenin neden oldu-
ğu negatif dışsallıklardan bazılarına daha 

nu azaltmak, enerji kullanımını düşürmek, 
su kaynaklarını verimli kullanmak, etkin 
atık dönüşümünü sağlamak gibi) yeni bir 
yerleşmenin planlamasında veya mevcut 
olan bir kentin iyileştirilmesinde bir plan-
lama/tasarım kararları dizisi ile başarılma-
ya çalışılmasıdır. Ancak gelinen noktada, 
mevcut kentlerdeki sürdürülebilirlik ve ya-
şam kalitesi eksenli sorunların çözümün-
de mevcut politika, planlama, tasarım ve 
uygulama araçlarının yeteri kadar başarıyı 
sağladıklarını söylemek oldukça zordur. 
Son yirmi yılda bilişim teknolojilerindeki 
ilerlemeler, özellikle mevcut kentlerde or-
taya çıkan söz konusu kronik sorunların 
çözümünde teknolojinin kullanılabilirliğini 
gündeme getirmiştir.

Akıllı Kent Kavramı
Zaman içerisinde, kentlerde kaynak-

ların kullanımında baş gösteren verimlilik 
ve sürdürülebilirlik problemi, yenilikçi çö-
zümlere olan ihtiyacı giderek artırmaktadır. 
Bu bağlamda, kentsel sistemleri oluşturan 
ve insanların hayatını kolaylaştırıcı ve ya-
şam kalitesini artırıcı çözüm arayışlarının 
merkezine teknolojik uygulamaların gi-

Akıllı kent, kısaca, sürdürülebilir 
bir yaşam ve kentleşme için 

teknolojinin kentlere uygulanması 
olarak tanımlanabilir. Uygulanan 
teknolojik çözümlerden en çok 

vurgulananlar;  su yönetimi, 
temiz ve yenilenebilir enerji, akıllı 
trafik kontrolü, e-devlet, şehir içi 

hareketlilik, kablosuz internet 
erişilebilirliği ve atık yönetimi ile 
ilgili çözümler olarak sayılabilir. 
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ve diğ. (2012) ise akıllı kenti, bilgi ve ileti-
şim teknolojilerinin geleneksel altyapılarla 
birleştiği ve yeni dijital teknolojileri kulla-
narak koordine ettiği ve entegre ettiği kent 
olarak tanımlar. Literatürde daha pek çok 
tanımı bulanan akıllı kent, kısaca, sürdü-
rülebilir bir yaşam ve kentleşme için tek-

derek yerleşmesiyle akıllı kent 
kavramı doğmuştur. Günümüz-
de kent planlama, bilişim tek-
nolojilerindeki gelişmelerden 
faydalanarak kentlerin daha 
akıllı bir sistemler bütünü olarak 
planlanabilmesinin, izlenmesi-
nin ve yönetilebilmesinin yolu-
nu aramaktadır. Kuşkusuz, akıllı 
kentler;  bilişim teknolojilerindeki 
gelişmeler ve bulut sistemlerin-
deki veri işleme kabiliyetleri art-
tırılabildiği oranda başarılı kabul 
edilmektedir.

Akıllı Kent, yönetim, eğitim, 
sağlık, kamu güvenliği, emlak, 
ulaşım ve kamu hizmetleri gibi 
bir kentin kritik altyapı bileşenle-
rini ve hizmetlerini daha bilinçli 
ve etkileşimli hale getirmek için 
bilgi ve iletişim teknolojilerini ve-
rimli ve etkili bir biçimde kulla-
nan kent olarak tanımlanır (akta-
ran, Bélissent, 2010). Hall ve diğ. (2009), 
akıllı kentleri;   yollar, köprüler, tüneller, ray-
lar, metrolar, havaalanları, deniz limanları, 
iletişim, su, güç ve hatta büyük binalar da 
dahil olmak üzere tüm kritik altyapılarının 
koşullarını izleyen ve bütünleştiren, kay-
naklarını daha iyi optimize eden, önleyici 
bakım planını yapabilen ve güvenliğini te-
min edebilen kentler olarak tanımlar. Batty 

nolojinin kentlere uygulanması 
olarak tanımlanabilir. Uygulanan 
teknolojik çözümlerden en çok 
vurgulananlar, su yönetimi, te-
miz ve yenilenebilir enerji, akıllı 
trafik kontrolü, e-devlet, şehir 
içi hareketlilik, kablosuz internet 
erişilebilirliği ve atık yönetimi ile 
ilgili çözümler olarak sayılabilir. 
Burada önemli olan teknolojinin 
kendisi değil, vatandaşların ger-
çek ihtiyaçları ve yararı için tek-
nolojinin kullanılmasıdır (URL-
1). Akıllı kent tanımlamalarında 
kent ile ilgili pek çok hizmet ve 
altyapıya vurgu yapılmaktadır. 
Altyapı, yönetim, kentli ve arazi, 
akıllı kentlerin bileşenlerini oluş-
turmaktadır (Şekil 1).

 Bir kentin akıllılaştırma süre-
cinde en önemli konu nesnele-
rin internetidir. Nesnelerin inter-
netini birlikte çalışabilir bilgi ve 

iletişim teknolojilerine dayanan fiziksel ve 
sanal şeyleri/nesneleri birbirine bağlaya-
rak ileri düzeyde hizmetleri mümkün kılan 
altyapı olarak tanımlamak mümkündür 
(Internet of Things Global Standards Initi-
ative, 2012). Daha basit bir tanımla nesne-
lerin birbirleriyle haberleşmesini mümkün 
kılan iletişim altyapısını nesnelerin interne-
ti olarak tanımlamak mümkündür. Buradan 
hareketle kentlerin aksayan hizmetlerine 
yönelik bir dizi cihazlar, sensörler, iletişim 
network altyapıları, bulut sistemleri ve ya-
zılımlar geliştirilerek sorunların çözülmesi 
hedeflenmektedir (Şekil 2).  Teknolojik 
altyapının kurulması, verinin toplanması, 
verinin amaca dönük işlenmesi ve su-
nulan hizmetlerin geliştirilmesi akıllı kent 
sürecine yönelik en temel basamaklardır. 
Her bir basamağa yönelik belirli teknolojik 
ekipmanların kurulması, mevcut sistemle-
rin yeni duruma uyarlanması, halkın süre-
ce duyarlılığının ve katılımının sağlanması, 
kentteki ilgili aktörler arasında bir organi-

Bir kentin akıllılaştırma sürecinde 
en önemli konu nesnelerin 

internetidir. Nesnelerin internetini 
birlikte çalışabilir bilgi ve iletişim 
teknolojilerine dayanan fiziksel ve 

sanal şeyleri/nesneleri birbirine 
bağlayarak ileri düzeyde hizmetleri 

mümkün kılan altyapı olarak 
tanımlamak mümkündür.Şekil 2. Akıllı Kent Örneği (Piro vd, 2014).

Şekil 1. Akıllı Kent Bileşenleri (Dameri, 2014)
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akıllı kent stratejilerinin merkezinde yer 
alması, kentin ihtiyaç duyduğu konuların 
tespit edilmesi, çözüm üretilmesi bekle-
nen her konunun (örneğin enerji, altyapı, 
ulaşım, bina vb.) bütünleşik bir biçimde 
planlanması ve organize edilmesi ge-
rekmektedir. Burada amaç, işletme ma-
liyetlerini azaltmak ve kenti teknolojik bir 
laboratuvara çevirmek olmamalı; mevcut 
uygulamalarda yetersiz kalınan noktalar-
da teknolojik yardımla kentsel yaşam ka-
litesinin iyileştirilmesi, doğal kaynaklardan 
ve enerjiden tasarruf sağlanması, negatif 
çevresel dışsallıkların azaltılması olmalıdır. 

Kaynaklar
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zasyon yönetiminin yapılması ve bilişim 
altyapısına yönelik yatırımların yapılması 
gereklidir. 

Kentlerin yeni ekonomisine göre, bilgi, 
iletişim ve teknoloji (BİT) yatırımlarından 
tam olarak nasıl değer alacağını anlamak 
isteyen kentlerin Akıllı Kent’in teknolojisini 
“toplam değer zinciri perspektifinden” ele 
almaları gerekmektedir. Bu bilgi ürünleri 
(örneğin kent hizmetleri için uygulamalar, 
kent gösterge tabloları veya optimizasyon 
algoritmaları gibi) aslında cihazlar, sen-
sörler ve ham veriler gibi tanımlanabilir 
girdiler zincirinin sonunda oluşur. Eğer 
bu değer zinciri yeterince anlaşılabilir ve 
tanımlanabilirse, kentler pozitif ekonomik 
ve sosyal kalkınmayı desteklemek için 
bu değer zincirini yönetmeye başlayabilir 
(Cosgrave ve diğ., 2013) (Şekil 3).

Bu değer zinciri, veriyi yeni hammadde 
olarak tasvir eder ve pazarın veriyi bilgiye, 
daha sonra bilgi ürünleri ve hizmetlerine 
dönüştürdüğünü gösterir. Ancak bu değer 
zincirini anlamak ve Akıllı Kent yatırımlarını 
tek başına BİT projeleri olarak ele almak-
tan vazgeçmek ilk adımdır (Cosgrave ve 
diğ, 2013). Karar vericiler şimdi, politika 
hedeflerine ulaşmak için bu değer zinci-
rini hangi yatırım türlerinin geliştireceğini 
anlamalıdır. Ülkemizde akıllı kent uygula-
malarına bakıldığında, teknoloji ve yazılım 
üreten şirketlerin mikro uygulamalarının 
süreci yönlendirdiği ve parçacı çözüm-
lerle kentlerin akıllandırılmasına çalışıldığı 
izlenmektedir (URL-2). Kent planlamanın, 
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Şekil 3. Bilgi Pazarı Değer Zinciri (Cosgrave ve diğ., 2013)

Teknolojik altyapının kurulması, 
verinin toplanması, verinin amaca 

dönük işlenmesi ve sunulan 
hizmetlerin geliştirilmesi akıllı 
kent sürecine yönelik en temel 

basamaklardır.
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Ülkemizde ve dünyada yapılan araş-
tırma ve değerlendirmeler ve yaşan-
makta olan gelişmeler, 21. yüzyılın 

şehirleşme yüzyılı olacağını ortaya koy-
maktadır. Birleşmiş Milletler Habitat Rapo-
ru’na göre dünyada 2014 yılında şehirler-
de yaşayan nüfus oranı yaklaşık yüzde 54 
iken, söz konusu oranın 2050 yılında yüzde 
70’e yaklaşması beklenmektedir. Bu duru-
mun mekâna yansıması ise şehirlerin sınırlı 
imkânlarının yoğun bir şekilde kullanılması 
ve tüketilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır.  
Bütün bu yansımalar, küresel ölçekte en 

temel hedef olan sürdürülebilir kalkınma 
aracının “şehirleşme” olduğu ve bu şehir-
leşmenin de yeniden tanımlanması ve ta-
sarımı şeklinde devam etmektedir.

Bu kapsamda, “Sürdürülebilir Şehirler”, 
“Ekolojik Şehirler”, “Yavaş Şehirler”, “Dü-
şük Karbon Şehirler” ve “Yaşanabilir Şe-
hirler” olarak tanımlanan yeni planlama ve 
tasarım yaklaşımları, gelişen ve büyüyen 
şehirlerin ortak sorunlarına çözüm önerileri 
getirmektedir. 

Özellikle çevre bilincinin ve iklim deği-
şikliği konusundaki farkındalığın artması ile 
gelişen bu yaklaşımlar, teknolojideki geliş-
meler ile birlikte ele alınarak; ulaşım, ileti-
şim, sağlık, güvenlik, enerji verimliliği, su 
kullanımı, atık yönetimi gibi pek çok alanda 
büyük yenilikler ve kolaylıklar getiren “Akıl-
lı Şehirler-Smart Cities” kavramının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur.

“Akıllı Şehir” kavramı çok geniş bir ta-
nımlama ile etkin ve yenilikçi teknoloji uy-
gulamaları olarak açıklanabilir. Bu uygula-
malar, özellikle şehirsel hizmet alanlarında 
kendini göstermektedir. “Akıllı Şehir” kavra-
mı kaynakların sınırlı olduğu ve hızlı bir şe-
hirleşmenin yaşandığı evrenimizde, şehir 
planlamasının gelişen şartlara ve günümüz 
ihtiyaçlarına uygun olarak tekrar ele alın-
masıdır. Bu amaç doğrultusunda, uygula-
ma ve tasarım alanında çalışan uzmanlar, 
var olan kaynakları etkin kullanan yenilikçi 
ve akıllı mekânlar içeren akıllı şehirleri ge-
liştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Günümüzde akıllı şehir sistemleri aynı 
zamanda akıllı altyapılara ve söz konusu 
altyapıları tam destekleyen sayısal sistem-
lere ihtiyaç duymaktadır.

Bu kapsamda, şehirlerimizin yönetici-
leri, plancıları, tasarımcıları ve ilgili meslek 
grupları, küresel şehirlerin ve bu şehirlerde 
yaşayanların sürekli gelişen ihtiyaçlarını 
karşılamak için çalışmalar yapmaktadır. 
Çalışmalarda "Akıllı Şehir" sistemleri özel-
likle enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği, 
altyapı, ulaşım ve güvenlik vb. ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik şehirlerin yenilen-
mesine imkan sağlayan araçlar olarak de-
ğerlendirilmektedir.  

Çalışmada, “Akıllı Şehir” başlığı altın-
da akıllı şehir bileşenleri olarak tanımla-
nan akıllı ulaşım, akıllı enerji, akıllı altyapı 
ve akıllı güvenlik vb. konular özetlenerek, 
Hindistan, Güney Kore gibi daha çok Asya 
ülkelerinde uygulama alanı bulan örnekle-
re yer verilmiş ve yetkili kamu idaresi olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca gerçek-

Akıllı Şehirler ve 
Uygulama Örnekleri 

Bakanlığımız; teknoloji kullanımıyla, kaynaklarını etkin kullanan 
ve vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam ortamı sağlayan şehirleri 
oluşturmak üzere "Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı"nı 
hazırlamaktadır. Akıllı şehirlere doğru uzanan bu yolda Türkiye 
bilişim, bilgi sistemleri, çevre, inşaat, şehir planlama ve yerleşme 
sektörlerinde geliştirdiği yasaları, yönetmelikleri, stratejileri ve 
eylem planları ile verimli, bilgiye dayalı, insan odaklı, adil ve 
kapsayıcı şehirleşme sürecini gerçekleştirmek üzere önemli 
adımlar atılmıştır.  Bu noktada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
şehirlerimizde çevresel sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınma 
politikalarını bütünleştirirken bilişim odaklı bütüncül bir yaklaşım 
getirmeyi hedefleyen bir kurum olarak öne çıkmaktadır…

Y. Erdal Kayapınar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mekânsal Planlama Genel Müdürü
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• Bina ve yapıların akıllı binaların bütün
özelliklerini taşıması,

• Şehirde güvenliğin anlık gözleme ve
değerlendirme imkânı sağlayan akıllı
güvenlik sistemleri ile desteklenmesi,

• Sağlık hizmetlerinin en kısa sürede ye-
rine ulaştırılması,

• Enerji kullanımında etkinliğin ve verim-
liliğin akıllı şehir sistemleri vasıtası ile
gerçekleştirilmesi,

leştirilen faaliyetler hakkında ana hatları ile 
bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Giriş
Akıllı şehir çözümleri, şehirlerin bilgi 

teknolojileri ile bütünleşerek gerçek za-
manlı bilgiye dayalı karar almayı amaçla-
yan sistemler olarak ortaya çıkmaktadır.

Planlama kuramındaki “Akıllı Şehir” 
kavramı ise dünyada ekonomik rekabeti 
sağlamak amacıyla küresel şehir altyapısı-
nın yeniden yapılanmasına yönelik zorunlu 
teknolojik önlemlerin alınması olarak ta-
nımlanmaktadır. Küreselleşme süreci, “ağ 
şehirlerin” planlamasından başlayarak şe-
hirsel hizmetler ve bilgi-iletişim teknolojileri 
arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır (Castel-
ls, 1996).

Bu çerçevede, akıllı şehir yaklaşımı; şe-
hirleşme sürecinin olumsuz ekonomik et-
kilerini önlemek üzere, ekosistemin bilişim 
teknolojileri tabanlı bilgi yönetimine odak-
lanmaktadır. “Dijital/Sayısal Şehir” ve “Zeki/
Akıllı Şehir” kavramlarına referans veren 
akıllı şehir; sosyal ve çevresel sürdürülebi-
lirlik kadar, altyapı mekanizmalarının akıllı 
işletimlerine odaklanan sanal bir varlık ola-
rak da tanımlanmaktadır. Diğer bir ifade ile 
akıllı şehir, temelinde bilgi tabanlı bir şehri 
ifade etmektedir.

Akıllı şehir iki önemli ölçüt üzerinde ku-
rulmuştur.

Bunlardan birincisi “Sürdürülebilirlik”;  
kaynakların etkin kullanıldığı, karbondiok-
sit salımının azaltıldığı,  çevresel etkilerin 
asgariye indirildiği ve kullanıcıların yaşam 
standardının iyileştirilebildiği bir ortamı ifa-
de etmektedir. İkincisi ise “iletişim”; diğer 
bir ifade ile bilgi işlem sisteminin anlık veri 
toplama ve işletim altyapısının daha etkin 
işlemlere imkân sağladığı ve kullanıcıları-
na daha ayrıntılı bilgi edinme ve planlama 
yapma imkânı veren bir ortam olarak ta-
nımlanmaktadır. 

Bir şehrin akıllı şehir olarak tanımlan-
ması için çeşitli akademik çalışmalarda yer 
verilen tanımlamalara göre aşağıdaki alan-
larda belirtilen akıllılık unsurlarını taşıması 
gerekmektedir: 
• Haberleşme, enerji dağıtımı ve ulaşım

sistemlerinin akıllı altyapı sistemi ile
desteklenmesi,

• Eğitim hizmetlerinde bilgi işlem sistem-
lerinin yaygın olarak kullanılması,

• Bireylerin bilgi işlem sistemi vasıtası ile
yönetimin iş ve eylemleri hakkında ay-
rıntılı bilgi edinmesi,

• Konut/bina, sokak ve altyapı alanlarına
ilişkin yapıların akıllı şehir unsurlarının
akıllı planlama yöntemleri ile planlan-
ması,

• Şehir suyu dağıtımının ve atık suyun
akıllı yöntemler ile toplanmasını ve tek-
rar kullanıma sunulmasını sağlayan sis-
temlerin oluşturulması,

• Şehir ulaşım altyapısının akıllı sistemler
ile gerçekleştirilmesi ve

• Ulaşımda etkinlik ve verimliliğin en üst
düzeyde olmasını ifade etmektedir.

Akıllı Şehir Bileşenleri
Akıllı şehir kavramının genel kabul gören 

sekiz unsuru; “Akıllı altyapı, akıllı güvenlik, 
akıllı enerji, akıllı yönetim, akıllı eğitim, akıllı 
sağlık hizmetleri, akıllı bina ve akıllı ulaşım/
hareketlilik” olarak sıralanmaktadır.

Akıllı Altyapı 
Önümüzdeki yıllarda dünya nüfusunun 

şehirlerde yaşamaya başlayacağının ön-
görüldüğü bir ortamda şehirlerin artan nü-
fusun getireceği altyapı yükünü kaldırmak-
ta yetersiz kalması beklenmektedir.  

Akıllı Şehir yaklaşımı; şehirleşme 
sürecinin olumsuz ekonomik 

etkilerini önlemek üzere, 
ekosistemin bilişim teknolojileri 

tabanlı bilgi yönetimine 
odaklanmaktadır. “Dijital/Sayısal 

Şehir” ve “Zeki/Akıllı Şehir” 
kavramlarına referans veren 

Akıllı Şehir; sosyal ve çevresel 
sürdürülebilirlik kadar altyapı 

mekanizmalarının akıllı işletimlerine 
odaklanan sanal bir varlık olarak da 

tanımlanmaktadır.

Yangın Algılama ve 
Bastırma Sistemi

Optik Fiber Kablo sistemi - Yüksek Hızlı İnternet, Akıllı Ev Telekomünikasyon Sistem

Katı Atık Atma Sistemleri, Ev Otomasyon Sistemi,  Güneş Panelleri Sistemi

Görüntülü Telefonlar Duman Algılama

Kaynak: (https://www.envirotec.com.sa)
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ların oluşturduğu sorunlar ile karşı karşıya-
dır. Günümüz şehircilik çalışmalarının hava, 
su ve toprak kaynaklarından oluşan çevre-
sel unsurları göz önünde bulundurması ve 
çevresel alanlar, şehir hizmetleri ve şehir-
den yararlanma hedeflerine akıllı ve daha 
fazla sürdürülebilir şehir modellerinin dâhil 
edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu noktada, akıllı enerji, enerjide sür-
dürülebilir yenilikçiliğin ifadesi olarak kar-
şımıza çıkmakta olup, akıllı enerji kavramı 
çerçevesinde gerçekleştirilmesi amaçla-
nan hedefler beş ana başlık altında sınıf-
landırılmaktadır. Bunlar; enerji tüketiminde 
ve taşımacılığında etkinliğin geliştirilmesi, 
paylaştırılan ve yenilenebilen kaynaklarda 
verimliliğin artırılması, akıllı mekân yöneti-

Konuya ilişkin karar vericiler, yoğun bil-
gi teknolojilerinin şehirlerin altyapı ihtiyaç-
larına nasıl cevap vereceğini tartışmaya 
başlamış ve özellikle elektrik, gaz ve suyun 
geniş ölçüde kullanımı gibi unsurların etkin 
kullanımı üzerine yoğunlaşmıştır. Bu nokta-
da, akıllı şehir uygulamaları yenilikçi, akıllı 
ve sürdürülebilir çözümlerin yaratılmasında 
önemli görevler üstlenmektedir. 

Akıllı Şehir Güvenliği
Vatandaşların sağlık ve güvenliğinden 

ayrı olarak şehir güvenliği ve sağlığı kav-
ramları, şehirlerin tabii afetler ve kazalar-
dan dolayı zarar gören şehir hizmetlerini 
ve taşıma altyapısını onarma kapasitesini 
ifade etmektedir. Sayısal bilgi altyapısı bek-
lenmedik bu tür gelişmeleri yönetme, kav-
rama ve hassas durumları birbirinden ayır-
mada çok önemli görevler üstlenmektedir. 
Sağlıklı şehir güvenliği asayiş, kurtarma ve 
acil sağlık hizmetleri gibi unsurları kapsa-
maktadır. Örnek vermek gerekirse şehirde-
ki güvenlik kameraları akıllı yönetim ağında 
yer alan yönetim binasına bağlanmakta ve 
şehrin her noktasının kontrol edilmesi sağ-
lanmaktadır. Böylece şehirlerde suç unsu-
ru  azalmaktadır. 

Akıllı Enerji
Evrenimiz, şehirlerin ihtiyaç duyduğu 

enerji üretiminden ve tükettiği tabi kaynak-

minde yeni yöntemlerin geliştirilmesi, şehir 
düzeyinde enerji üretiminin teşvik edilme-
si veya iyileştirilmesi, enerji ihtiyacının ve 
çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik 
olarak yapılan yapılardır. 

Akıllı Yönetim 
Yerel yönetimler (Belediyeler, Özel İda-

reler) idari anlamda yönetiminde bulun-
dukları alanlardaki vatandaşların sürekli 
artan taleplerini karşılamada ve çalışma 
programını uygulamaya koymada önemli 
görevler üstlenmektedir. Bu durum, eko-
nominin daraldığı ve şehir yönetim sistem-
lerinin paylaşımının değişikliğe uğradığı 
ortamlarda belirginleşmektedir. Benzeri 
durumlara teknolojinin dahil edilmesi açık 
yönetim,  şeffaflık ve net verilerde kendisini 
göstermektedir.

Akıllı Binalar
Konut yapımı ve konut iletişim sistem-

lerinde ileri düzeyde geliştirilmiş bilgi tek-
nolojileri kullanılmaktadır. Akıllı bina ve 
akıllı mekânlar ile çevreye duyarlı binalar 
ortaya çıkmaktadır. Bu binalarda ortaya 
çıkan özellikler sıralandığında; izleme, 
değerlendirme ve raporlama esasları üze-
rine kurulu bilgi işlem altyapısı, binada gi-
riş çıkış işlemleri, enerji akımı ve tüketimi, 
sürekli görsel kayıt sistemi, yangın haber 
sistemi, binaya izinsiz girişlerin denetimi, 
enerji akışının sürekli denetimi, sıcaklık ve 
soğuk sistemlerinin yönetimi v.b., birbiri ile 
bağlantılı bilgi işlem altyapısı, bilgi işlem 
sisteminde kayıt altına alınan verilerin sis-
tem bileşenleri tarafından ortak paylaşımı 
ve işletim sisteminin bağımsız olarak işlem 
gerçekleştirebilmesi olarak sıralanabilir.  

Akıllı Ulaşım
Artmakta olan nüfusun yatay ve düşey 

ölçüde tekrar şehirlere yerleştirilmesi, iklim 
değişiklikleri, fosil enerji kaynaklarının azal-
ması gibi birçok etken akıllı şehir uygula-
malarını etkilemektedir. 

Bu kapsamda, ulaşım konusu; akıllı tra-
fik yönetimi, sür ve park et, anlık araç takip-
leri vb. başlıklar altında gündeme gelmekte 
ve özellikle elektrikli otobüs, yaya ve bisik-
let kullanımı ile entegre olarak sıfır karbon 
tüketimi yönünde çevrenin korunmasına 
katkı sağlamaktadır.  

Akıllı Tasarım ve Şehir Örnekleri
Akıllı şehir tasarımları genellikle, Hindis-

tan, Güney Kore gibi daha çok Asya ülke-

Vatandaşların sağlık ve 
güvenliğinden ayrı olarak şehir 
güvenliği ve sağlığı kavramları, 

şehirlerin tabii afetler ve 
kazalardan dolayı zarar gören şehir 

hizmetlerini ve taşıma altyapısını 
onarma kapasitesini ifade 

etmektedir. Sayısal bilgi altyapısı 
beklenmedik bu tür gelişmeleri 
yönetme, kavrama ve hassas 

durumları birbirinden ayırmada çok 
önemli görevler üstlenmektedir.

Kaynak:http://www.brindleytech.com

Akıllı Şehir Bileşenleri
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Hindistan’da inşa edilmesi planlanan Ko-
chi akıllı şehri üçüncü sırada örnek verilmek-
tedir. 

Kochi şehrinde dijital verilerin sisteme 
uyumlu bir şekilde dâhil edilmesi için Diji-
tal Master Plan Tasarımı yapılmıştır. Şehir-
de verilecek hizmetler akıllı yönetim mer-
kezi ile bağlantısı yapılarak izlenmektedir.   

Akıllı şehirin yaklaşık yüz hektar alan bü-
yüklüğüne sahip bir alan üzerine kurulması 
planlanmıştır. 

Şehirde akıllı binalarda enerjinin et-
kin kullanımı ve güvenlik çözümleri öne-
rilmiş ve evlerde etkin enerji yönetimi-
nin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Akıllı 
şehir altyapısına bağlantı sağlanmıştır.  

lerinde uygulama alanı bulmaktadır. Bu ör-
nekler arasında yer alan Songdo akıllı şehri 
Güney Kore’de başkent Seul’un 65 km gü-
ney batısında yer almaktadır. Songho akıllı 
şehir olarak Koreli ve uluslararası konsor-
siyum şeklinde oluşan firmalar ile birlikte 
inşa edilmiştir.  Şehirde sayısal coğrafi bilgi 
sistemleri kullanılmıştır. Diğer bir deyişle, 
yer altında sayısal network kurulmuş ve bu 
sisteme, akıllı binalar aracılığıyla herkes 
evinden ulaşabilmektedir. Örneğin, veliler 
çocuklarının öğretmeni ile evden konfe-
rans şeklinde görüşme; evden çıkmadan 
sağlık, devlet  ile olan işlemler –vergi yatır-
ma, bilgi sorgulama vb.–  yapılabilmektedir.

Akıllı binalardan ve/veya sokakta bu-
lunan atık kutusuna atılan katı atıklar yer 
altında kurulan sistem aracılığıyla ayrıştırı-
larak, son katı atık toplama alanına gönde-
rilmektedir.

Akıllı şehir olarak ikinci sırada incelenen 
GIFT şehri  Ahmedabad Uluslarası Havaa-
lanı’nın 12 km kuzeyinde ve  Gandhinagar 
şehrinin 8 km güneyinde yer almaktadır. 
(NH8) Ahmedabad ve Gandhinagar  şe-
hirlerini birleştiren karayolunun doğusunda 
ve Sabarmati Irmağı’nın ise batı kısmında 
kurulması planlanmaktadır. (Smart Cities 
Summit 2014, Hindistan). Yaklaşık 358 ha 
büyüklüğüne sahip olması planlanan şehir-
de toplam alanın yaklaşık yüzde 67’si ticari 
kullanımlara, yüzde 22’si konut kullanımı-
na geriye kalan kısımlar ise sosyal donatı 
alanları kullanımına ayrılmıştır. 

Gujarat Uluslarararası Finans ve Teknoloji Şehri Master Planı

Kaynak: http://smartcity.ae/Kochi/

Songdo Akıllı Şehir Örneği Kochi Master Planı

Kaynak:http://www.wtcgiftcity.org
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
Yürütülen Çalışmalar

Ülkemizde akıllı şehirlerle ilgili olarak 
merkezi ve yerel düzeyde sınırlı uygula-
malar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda be-
lediyemizin, yaşayan laboratuvarlar ve 
akıllı şehir uygulamaları ile ilgili deneyimi 
vardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 
bina ve yerleşme ölçeğinde akıllı çevre 
uygulamalarını da içerecek şekilde pro-
jeleri ve düzenlemeleri bulunmaktadır. 
Yine diğer kurum ve kuruluşlarımızın da 
konu ile ilgili projeler yürütülmektedir. 
Bütün bu uygulamaların ortak bir akıl ile 
birleştirilmesi ve etkin kaynak kullanımı-
nı sağlayacak şekilde öncelikli olduğu 
kabulü yapılarak yaygınlaştırılması ge-
rekmektedir.

Bu kapsamda "akıllılık" etkenliklerine aşa-
ğıda yer verilmektedir:
• Akıllı kamu hizmetleri: Kamu güvenli-

ğini sağlamak üzere kesintisiz görsel
kayıt sisteminin kurulması. İlk yardım
hizmetlerinin yönetiminin gerçekleşti-
rilmesi.

• Sayısal şehir hizmetleri olarak e-hü-
kümet, eğitim, sağlık ve turizm gibi
alanlarda sayısal şehir hizmetlerinin
sunulması.

• Şehir aydınlatma yönetiminin akıllı şe-
hir sistemleri vasıtası ile gerçekleşti-
rilmesi.

• Akıllı enerji kullanımı: Enerjinin akıllı
şehir şebekesi vasıtası ile dağıtımı ve
enerjinin esnek kullanımı. Akıllı şehir
sistemleri yardımı ile ihtiyaç ve talep-
lerin öngörülmesi ve arz ve talebin
karşılanması. Yenilenebilir enerji yatı-
rımları ve mikro düzeyde şebeke ku-
rulumu. Anlık hizmet veren ve süreci
kesintisiz takip eden akıllı şehir şebe-
kesinin kurulması.

• Akıllı su yönetimi: Suyun akıllı yöntem-
ler ile dağıtımı ve su kaçaklarının tes-
pit edilmesi. Su akım gücünün, suyun
denetiminin ve güvenlik sisteminin
uyumunun sağlanması. Su akışının
akıllı yönetiminin gerçekleştirilmesi.

• Akıllı ulaşım: Trafik akışının akıllı yöne-
timi. Şehir trafiği akışında kamu ula-
şımı ile yolcu bilgilendirmesi arasında
uyumun sağlanması.

Bakanlığımız, teknoloji kullanımıyla, 
kaynaklarını etkin kullanan ve vatandaş-
larımıza daha iyi bir yaşam ortamı sağ-
layan şehirleri oluşturmak üzere "Akıllı 
Kentler Stratejisi ve Eylem Planı"nı hazır-
lamaktadır.

Akıllı şehirlere doğru uzanan bu yol-
da Türkiye bilişim, bilgi sistemleri, çevre, 
inşaat, şehir planlama ve yerleşme sek-
törlerinde geliştirdiği yasaları, yönetme-
likleri, stratejileri ve eylem planları ile ve-
rimli, bilgiye dayalı, insan odaklı, adil ve 
kapsayıcı şehirleşme sürecini gerçek-
leştirmek üzere önemli adımlar atılmıştır. 

Bu noktada, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı şehirlerimizde çevresel sürdü-
rülebilirliği ve ekonomik kalkınma poli-
tikalarını bütünleştirirken bilişim odaklı 
bütüncül bir yaklaşım getirmeyi hedef-
leyen bir kurum olarak öne çıkmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
geliştirilen ve başta ulaştırma ile ener-
ji olmak üzere, kentsel altyapıların ve 
şebekelerin insan müdahalesine gerek 
duyulmadan kendi kendine yönetilebil-
mesi esasına dayanan ve şehirlerin kay-
naklarını daha etkin kullanmaları ve kent 
sakinlerine daha iyi hizmet sunmalarını 
sağlayan “TUCBS-Türkiye Ulusal Coğra-
fi Bilgi Sistemleri” ve “Ulusal Kent Bilgi 
Sistem Standartları” gibi pek çok çalış-
ma kamuya sunulmuştur. 

Bilgi güvenliği ve paylaşılan bilginin 
artması, kentleşme profilinin çıkarılma-
sı, mekânsal planlamanın şeffaflaşması, 
kentsel dönüşüm ile afet ve kriz yöne-
timi veri altyapısının oluşturulmasını he-
defleyen “Akıllı Kentler-Bulut Kent Bilgi 
Sistemi” projesi son dönemde dikkat 
çekmektedir. Bu çalışmalar ile şehirle-
rimizde yaşam standartlarında önemli 
ölçüde iyileşme sağlanacaktır.

Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Genel Müdürlüğü'nce yürütülen “Akıllı 
Şehirler-Bulut Şehir Bilgi Sistemi” ile be-
lediyelerimizi bilgi teknolojilerini kullanır 
hale getirmek, şehir bilgi sistemleriyle 
400 milyon liranın üzerinde bir tasarruf 
sağlanması amaçlanmaktadır. Söz ko-
nusu çalışma ile akıllı bilişim şehirlerinin 
temelinin atılması sağlanacaktır.

Sürdürülebilir kentsel gelişme adına 
akıllı şehirlere yönelik olarak “KENTGES 
- Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi
ve Eylem Planı 2010-2023”; ortak ülke
mekânsal bilgi sistemlerini geliştiren,
bütüncül kent formunu destekleyen, alt-

Kaynak: http://smartcity.ae

Kochi Şehrinin Genel Görünüşü

Evrenimiz, şehirlerin ihtiyaç 
duyduğu enerji üretiminden ve 

tükettiği tabi kaynaklardan oluşan 
sorunlar ile karşı karşıyadır. 

Günümüz şehircilik çalışmalarının 
hava, su ve toprak kaynaklarından 

oluşan çevresel unsurları göz 
önünde bulundurması ve çevresel 

alanlar, şehir hizmetleri ve şehirden 
yararlanma hedeflerine akıllı ve 
daha fazla sürdürülebilir şehir 
modellerinin dâhil edilmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır.
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taşıt sahiplerinin ölçüm yaptırma periyotlarının 
elektronik ortamda anlık takibinin yapılması ve 
yapılan tüm bu iş ve işlemlerin envanterinin tu-
tulmasının sağlanması beklenmektedir. 

Sonuç
Mevcut gelişmeler ışığında şehirlerde nü-

fus baskısının artması kaçınılmazdır. Akıllı ve 
bilimsel şehircilik uygulamaları ile şehirleşme-
nin daha sağlıklı gelişmesinin sağlanması ve 
hızlı ve düzensiz şehirleşmenin önüne geçil-
mesi mümkündür.  

Bu kapsamda akıllı şehirler, küresel ölçekli 
şehirlerin çevreye duyarlı bir biçimde tekno-
loji vasıtasıyla kontrol altına alınması olarak 
yorumlanabilir. Şehirlerde yaşayan nüfusun 
ihtiyaçlarını akıllı altyapı ve sosyal donatısı ile 
birlikte çevreye uyumlu akıllı tasarımı ile sağ-
layan, çevre kalitesini yükselten, sağlık, eğitim 
ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin akıllı yöne-
tim ile düzenli bir şekilde yürüten ve güvenli 
kentsel yaşam alanlarının bilgi teknolojileri yar-
dımıyla karşılanmasıdır. 

Ülkemizde, sürdürülebilir gelişme temelli 
bir kavram olan ve teknoloji temelli bir yakla-
şımla ele alınan akıllı şehirler,  şehirleşmemiz 
için yeni bir bakış açısıdır. Bu kapsamda, 
e-belediyecilik hizmetleri ile başlayan ve 
önemli ilerleme kaydedilen akıllı şehirlere 
doğru uzanan yolda, kamu kurum ve kuru-
luşlarından teknoloji konusunda çalışan özel 
şirketlere, belediyelerden vatandaşa toplu-
mun her kesiminin ortak çabası ile sağlıklı bir 
ilerleme sağlanacaktır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca akıllı şe-
hir bileşenlerinin birbiri ile uyumunu sağlaya-
cak ve adım adım hayata geçirecek şekilde 
yerleşme, çevre ve yapılaşmaya yönelik çalış-
malar yapılmaya başlanmıştır.

Kaynaklar
– Castells. M, (1996 The Rise of the Network

Society: The Information Age: Economy,
Society, and Culture, Volume I. Oxford:,
Blackwell Publishers.

– http://smartcity.ae/Kochi/index.

(ErişimTarihi:07.06.2017)

– https://www.envirotec.com.sa

(ErişimTarihi:07.06.2017)

– http://www.brindleytech.com

(ErişimTarihi:02.06.2017)

– https://www.wtca.org

(ErişimTarihi:02.06.2017)

– http://www.wtcgiftcity.org

(ErişimTarihi:02.06.2017)

(Smart Cities Summit 2014, 22-23 Ağustos 
2014, Mumbai, Hindistan).

Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Ka-
litesi Yönetmeliği” kapsamında, motorlu taşıt 
sahiplerinin yaptırmakla yükümlü oldukları eg-
zoz gazı emisyon ölçüm işlemi için Bakanlıkça 
“Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi 
Projesi” isimli yeni bir yazılım projesi başlatıl-
mıştır.

Elektronik ortamda anlık takip yapılarak 
Bakanlık tarafından projelendirilerek geliştiril-
mesi planlanan yazılım sistemi sayesinde, pul 
ve ruhsatların dijital ortamda oluşturulması, 
yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonla-
rına yapılacak denetimlerin etkinleştirilmesi, 

yapı ve ulaşımda bilgi teknolojilerini et-
kin kullanan stratejiler içeren çerçeve bir 
belge olarak yayınlanmıştır. 

KENTGES’deki stratejilerle de uyumlu ola-
rak, bisiklet yollarının geliştirilmesi, binalarda 
enerji verimliliği, verimli atık yönetimi gibi çev-
re yönetimi ile denetimi ve altyapı hizmetlerinin 
geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum, afetlere 
dayanıklı şehirler oluşturulması gibi birçok 
alanda da çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

ATLAS Uygulaması ile Bakanlığımız bün-
yesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi 
veriler, web üzerinden iki ve üç boyutlu olarak 
sunulmaktadır. İşbirliği Protokolleri kapsa-
mında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
coğrafi veri servisleri de ATLAS uygulamasına 
katman olarak eklenebilmektedir.

Bu uygulama http://www.atlas.gov.tr ad-
resi üzerinden yayınlanmaktadır. Merkezi veri 
tabanına entegre edilen coğrafi veriler, ulus-
lararası OGC standartlarındaki web servisleri 
aracılığıyla ATLAS üzerinden sunulmaktadır. 
ATLAS, tüm coğrafi veri servislerini bir arada 
gösterebilen açık kaynak kodlu bir web uygu-
laması olup, standart yapıda servis sunabilen 
tüm açık kaynaklı ve ticari CBS sunucuları ile 
uyumludur.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve 
Denetim Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, 
30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı “Egzoz Gazı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
geliştirilen ve başta ulaştırma 
ile enerji olmak üzere, kentsel 

altyapıların ve şebekelerin insan 
müdahalesine gerek duyulmadan 

kendi kendine yönetilebilmesi 
esasına dayanan ve şehirlerin 

kaynaklarını daha etkin 
kullanmaları ve kent sakinlerine 

daha iyi hizmet sunmalarını 
sağlayan “TUCBS-Türkiye Ulusal 

Coğrafi Bilgi Sistemleri” ve “Ulusal 
Kent Bilgi Sistem Standartları” 
gibi pek çok çalışma kamuya 

sunulmuştur. 
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Dünyada insan nüfusu hızla artıyor 
ve yine hızla şehirleşiyor. Bu olgu 
birşeyler yapılmadan kendi gelişi-

mine bırakılırsa şehirleri -pek de yabancısı 
olmadığımız- içinden çıkılmaz sorunlar yu-
mağını içine sürüklüyor. İklim değişikliğinin 
getireceği veya zaten getirmekte olduğu 
tehditler de eklenince bu sorunları ivedilik-
le çözmek ve şehirleri sürdürülebilir daya-
nıklı bir geleceğe hazırlamak bir zorunluluk 

halini alıyor. Son yıllarda şehirler bu sorun-
ları çözmek için güncel teknolojik gelişme-
leri de kullanarak pek çok çalışma yapıyor, 
akıllı şehir uygulama örneklerinin sayıları 
gün geçtikçe de artıyor.

Nedir şehirleri akıllı yapan?
Pek çok kaynakta anlatılan akıllı tek-

nolojik gelişmelerin ve akıllı altyapıların 
sağladığı olanaklar önemli olsa da, akıllı 
şehirler için öncelikle akıllı yönetimler ve 
akıllı insanlar gerekiyor. Şehirli insanların 
birlikte akıllı olabilmeleri ancak ortaklaşa-
bildikleri bir gelecek hayali (vizyon) ile ba-
şarılı olabiliyor. Akıllı şehir yöneticileri böyle 
bir ortak hayali demokratik, kapsayıcı bir 
şekilde, yerelde hemşerileriyle paylaşarak 
geliştiriyorlar. Ancak bundan sonra şehrin 
geleceğine ilişkin hedefler ve politika öne-
rileri ortak akıl haline gelebiliyor. Bilimsel 
yaklaşımla mevcut durum tespiti, kararlaş-
tırılan hedeflere varılabilmesi için yapılması 
gereken çalışmalar bir yol haritasına bağlı 
olarak planlanıyor, tümüyle şeffaf, ölçülebi-
lir ve  raporlanabilir adımlarla yürütülüyor. 
Araştırırsanız, bugüne kadar başarılı olmuş 

Y. Müh. Selçuk Özdil
ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı

Akıllı şehirler için öncelikle akıllı yönetimler ve akıllı insanlar 
gerekiyor. Şehirli insanların birlikte akıllı olabilmeleri ancak 
ortaklaşabildikleri bir gelecek hayali (vizyon) ile başarılı olabiliyor. 
Akıllı şehir yöneticileri böyle bir ortak hayali demokratik, kapsayıcı 
bir şekilde, yerelde hemşerileriyle paylaşarak geliştiriyorlar. Ancak 
bundan sonra şehrin geleceğine ilişkin hedefler ve politika önerileri 
ortak akıl haline gelebiliyor. Bilimsel yaklaşımla mevcut durum 
tespiti, kararlaştırılan hedeflere varılabilmesi için yapılması gereken 
çalışmalar bir yol haritasına bağlı olarak planlanıyor, tümüyle şeffaf, 
ölçülebilir ve raporlanabilir adımlarla yürütülüyor…

Şehirlerimiz 
Nasıl Akıllanır?



21itü vakfı dergisi

ve başlattığı projeleri bir sabah kalktığınız-
da yolunuzu, parkınızı veya denizi kapatan, 
Orwellyen sloganlı inşaat perdelerinden 
öğreniyorsunuz. Elli yıl yaşadığım kentte, 
hatırladığım kadarıyla benim düşüncem 
sadece iki kez soruldu. Onu da kısmen 
uygulayıp yine bildiklerini yaptılar. Kısa bir 
süre için bile olsa hemşeri ye-
rine konulmak güzel bir duy-
guydu!

Her ne kadar yerel yöne-
timler birşeyler yapmak için 
çalışmalar yapıyor olsalar da, 
neyi niye yapacaklarını baş-
tan kentlilerle paylaşmadık-
ları ve bu konuda oydaşma 
sağlamadan yola çıktıkları için beklenen 
sonuçların elde edilmesi şansa kalıyor. 
Ayrıca iklim değişikliği, deprem güvenliği 
konularında bırakın gerekenlerin yapılma-
sını, yapılmaması gereken ne varsa büyük 
bir aymazlıkla yapılıyor. Ondan sonra da 
şehire  üstünde ağaç kalmamış tepelerden 
bakıp sonucu kendileri de beğenmiyorlar.

Böyle yönetilen kentlere göçle gelen, 
kentli olmaktan çok, kabileler halinde top-
lulaşan mahallelerde yaşayan insanlar da 
kent yağmasına katılınca kent hızla bozu-
nuyor. Eksik düşünülmüş, plansız, bilimsel 
olmayan kanun ve yönetmeliklerle yapılma-
ya çalışılan dönüşümler de aynı yönde ge-
lişmelere yol açıyor. Hem de zaman, para 
harcayarak ve bol bol sera gazı üreterek…

tüm kentlerde çalışmalar böyle başlıyor ve 
ilerliyor.

Kentliler genelde yaşadıkları şehrin 
sağlıklı, güvenilir, mutluluk veren ve kültürel 
olarak canlı yerler olmasını istiyorlar. Bunun 
için kentin çevresi, ulaşımı ve ekonomisiyle 
de akıllı olması gerekiyor. Akıllı çevre için 
yüksek verimli, sürdürülebilir yerleşimler 
ve binalar, yenilenebilir enerjinin verimli ve 
bölgesel ölçekte kullanıldığı ısıtma-soğut-
ma sistemleri, hava, gürültü ve ışık kirlili-
ğinin azaltılmasını sağlayacak akıllı, planlı 
kentsel tasarımlar gerekiyor. Kentin tüm 
bu gerekleri karşılayabilmesi için ekolojik 
servislerinin, yani yeşil ve mavi altyapısının 
çok iyi planlanmış ve güçlü olması gere-
kiyor. Yeşil altyapıda önem sırasına göre 
parklar, bahçeler, ağaçlı yollar, yeşil çatılar 
ve duvarlar geliyor. Mavi altyapıda kentin 
su ile olan ilişkisi, su kaynakları, yağmu-
ru, deniz kıyıları, göller, akarsular, göletler 
ve havuzlar var. Özellikle parklarda yeşil 
ve mavi altyapının birlikte olması kentlileri 
hava kirliliği, gürültü, ısı adası etkilerine ve 
ısı stresine karşı koruduğu gibi, akıl sağlık-
larını da olumlu yönde etkiliyor.

Akıllı ulaşım için temiz, hızlı, tümleşik 
toplu taşıma ağı, yayaların güvenli olarak 
yürüyebileceği kaldırımlar, bisikletler için 
ayrılmış yollar şart. Ulaşım tercihlerinde 
lastik tekerlekli kişisel motorlu araçların 
en sonda yer alması, özendirilmemesi ve 
toplu taşıma araçları da dahil karbon sa-
lan, kirlilik yaratan araçların da kullanımdan 
kaldırılması gerekiyor.

Akıllı ekonomi; sağlıklı bir kentte, birbir-
leriyle bağlantılı biçimde yaşayan sağlıklı 
bireylerin gereken üretkenliği, yaratıcılığı, 
girişimciliği ve döngüsel işbirliğini sağla-
masıyla mümkün. Bu birlikteliği sağlaya-
bilen kentlerin dünya çapında başarılı ve 
rekabetçi olabildiklerini görüyoruz.

Bütün bu saydıklarımız birbirinden ba-
ğımsız konular değil, onun için ancak bü-
tünsel tasarımla ve iyi planlamayla, yapılan 
planları bozmadan, delmeden, iyileştirerek 
ve özellikle de bilişim teknolojilerinin sağla-
dığı olanakları kullanarak çözülebiliyor. An-
cak bu şekilde şehirlerimizi akıllandırabilir, 
iklim değişikliklerine uyum sağlayabilecek 
dayanıklı şehirler haline getirebiliriz. 

Bizde neler ol(m)uyor?
İki elin parmaklarını geçmeyecek sayı-

da ender güzel kentimizde yapılan tutarlı 
projeleri bu söylediklerimizin dışında tutar-
sak; bizde, yerel yönetimin aldığı kararları 

Kısacası iyi eğitim almamış, kentli ola-
mamış, demokrasiyi özümseyememiş, bi-
lime, planlamaya değer vermeyen, uzun 
vadeli düşünemeyen toplumlarda neler 
olursa bizde de onlar oluyor ve şehirleri-
mizle birlikte bizlere de yazık oluyor.

ÇEDBİK neler yapıyor?
ÇEDBİK 2007 yılında çevre dostu sür-

dürülebilir binalar kültürünün oluşumunu, 
gelişimini, yaygınlaşmasını sağlamak, far-

kındalığı arttırmak ve belge-
lendirilmesini amaçlayarak 25 
kurucu üye ile başladığı çalış-
malarını bugün 130 üyeyle ilk 
günün heyecanı ve kararlılığı 
ile sürdürmektedir. Yurtiçinde 
olduğu kadar yurtdışında da 
güncel gelişmeleri de izle-
mekte olan ÇEDBİK Dünya 

Yeşil Binalar Konseyi (World Green Buil-
ding Council -WGBC) tam üyesi olup diğer 
üye konseylerle  ve konunun önde gelen 
uluslararası kuruluşlarıyla eğitim, teknoloji, 
belgeleme programları konularında işbirlik-
leri yapmaktadır.

2016 yılında her ölçekte yeni konut bi-
naları için ÇEDBİK Konut tasarım ve belge-
lendirme programımızı yayınladık. İlk öncül 

Akıllı çevre için yüksek verimli, 
sürdürülebilir yerleşimler ve 

binalar, yenilenebilir enerjinin 
verimli ve bölgesel ölçekte 
kullanıldığı ısıtma-soğutma 

sistemleri, hava, gürültü ve ışık 
kirliliğinin azaltılmasını sağlayacak 

akıllı, planlı kentsel tasarımlar 
gerekiyor. Kentin tüm bu gerekleri 

karşılayabilmesi için ekolojik 
servislerinin, yani yeşil ve mavi 

altyapısının çok iyi planlanmış ve 
güçlü olması gerekiyor.
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dostu yapılı çevre için mevcut binalarımızın 
iyileştirilebilmesi için gerekleri, sorunları ve 
çözüm yollarını araştırdığımız, sonuçlarını 
çok yeni raporladığımız H2020 Build Upon 
projesini Mayıs ayında tamamladık.

Sağlıklı ve konforlu bina-
ların yaşayan ve çalışanların 
verimliliğine yaptığı önemli 
katkılar nedeniyle son yıllarda 
birçok çalışma yapılmaktadır. 
Binaların sağlıklı ve konforlu 
olması sadece taşıyıcı yapı ve 

cephe tasarımıyla bitmemekte; iç ortamın 
sağlıklı olması için çevre koşullarına uygun 
tesisatın doğru tasarlanması ve işletilmesi, 
yanı sıra kullanılan yapı malzemeleri, dona-
nım ve mobilyaların da sağlığa zararlı ol-
maması gerekmektedir. Yeni başlattığımız 

belgeleme çalışmalarımızı yaptık ve yeni 
projelerle bu çalışmalarımızı sürdürmekte-
yiz. Bu programla bütünsel tasarımla ko-
nutlarımızı doğru arazilerde doğru konum-
lamayla, çevre dostu malzeme ve teknikleri 
kullanarak  üretmeyi; yüksek 
verimlilikte enerji, su kullanımı, 
aydınlatması, iç hava kalitesiy-
le sağlıklı ortamlarda yaşanan 
ve tasarlandığı şekilde işletilen 
binalar haline gelmesini sağla-
mayı hedefliyoruz. 

Konutların sera gazı salımlarında yakla-
şık %40 gibi büyük bir paya sahip olmaları, 
ilk programı bu konuda yapmamızın temel 
nedenidir. Ancak tek tek konutları yüksek 
verimli hale getirmekle yerleşimlerimizi ada, 
mahalle veya kent ölçeğinde çevre ve ya-
şam dostu yerler haline getirmek olanaksız. 
Sosyal dokuyu güçlendirecek, bireylerin 
karşılıklı ilişkilerini,  yaratıcılıklarını destek-
leyecek bilimsel planlama ve bütünsel ta-
sarımla; bölgesel ölçekte enerji kullanımı, 
ısıtma soğutma çözümleri, çağdaş  ulaşım, 
erişim, işletme ve atık yönetimi hedefleye-
rek yapılacak kentsel dönüşümler başarılı 
oluyor. Üstelik bu tür yerleşimler içinde ele 
alınacak binalar tekil çözümlere göre daha 
yüksek verimli ve ekonomik yapılabiliyorlar. 
Bu konuda ÇEDBİK Yerleşimler Komitesi 
yüksek verimli çevre dostu yerleşimler tasa-
rım ve belgelendirme kılavuzu için çalışma-
larını sürdürmektedir.

Yeni binaların yanısıra, büyük bir yapılı 
bina stoğumuz olduğunu da gözardı etme-
miz olanaksız. Bu nedenle ÇEDBİK Mev-
cut Bina Komitesi konunun tüm zorluğu ve 
istatistiksel veri yokluğuna karşın çalışma-
larını sürdürmektedir. 14 Avrupa Yeşil Bina 
Konseyi ile birlikte yürüttüğümüz, çevre 

ÇEDBİK Diyalog Günleri’nin ilkini bu konuya 
ayırdık. Konunun uzmanlarının sunumları 
katılımcılarla paylaşılarak tartışılmıştır. Bu 
toplantının çıktıları ÇEDBİK Binada Sağlık 
ve Konfor Komitesi çalışmalarına ışık tut-
maktadır.

Yapılı çevre tasarımlarının bütünsel ve 
tüm yaşam döngüsü düşünülerek yapılması, 
belgeleme programlarının ölçülebilir ve izle-
nebilir olması gerekmektedir. ÇEDBİK 2020 
Yol Haritası’nda olan bu hedeflerin gerçek-
leşmesi için de komitelerimiz çalışmalarını 
sürdürmektedir. Yaptığımız çalışmaların hız-
la sonuçlanabilmesi, yaygınlaşabilmesi için 
sektörel ölçekte işbirliklerimiz sürmektedir. 

Burada bir kısmını anlattığımız komite 
çalışmalarımızı, üyelerimizin gönüllü katılı-
mı ve özverili çalışmaları ile yürütmekteyiz. 
ÇEDBİK, alanında öncü bir sivil toplum 
kuruluşu olarak tüm sektörün öneri, görüş 
ve üyelik isteklerine açıktır. Geleceğin akıllı 
şehirlerine, çevre dostu, sağlıklı yapılı çev-
relerinin oluşumuna  gelin hep birlikte kat-
kıda bulunalım!

Binaların sağlıklı ve konforlu 
olması sadece taşıyıcı yapı ve 

cephe tasarımıyla bitmemekte; iç 
ortamın sağlıklı olması için çevre 
koşullarına uygun tesisatın doğru 
tasarlanması ve işletilmesi, yanı 
sıra kullanılan yapı malzemeleri, 

donanım ve mobilyaların da sağlığa 
zararlı olmamaları gerekmektedir.
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Akıllı şehirler üzerine yıllardır pek çok 
şey yazılıp çiziliyor. Hakikaten söyle-
negeldiği gibi artık ülkeler değil şe-

hirler yarışıyor.  Her şehir daha ‘akıllı’ olmak, 
projeleriyle öne çıkmak istiyor. Kent yönetim-
lerimiz senelerce “marka şehir” kavramına 
önem verdi, yıllarca marka şehir konferansları 
düzenlendi. Sonuçta her yerde, Robert  Indi-
ana’nın ikonik LOVE heykelinden esinlenildi-
ğini düşündüğüm, büyük heykelimsi yazıları 
kent merkezlerine yerleştirdiler.  Şirketlerde 
olduğu gibi şehirlerin marka değerini ölçen 
bir model - araç var mı bilmiyorum ancak 
her yıl şehirlerin yaşanabilirlik indekslerini 
görüyoruz. Liste başları hep aynı. Uzun uzun 
akıllı şehir nedir, nasıl olmalıdır, dünya örnek-
leri nelerdir üzerine yazmak yerine, trendler, 
kavramlar, hızla değişen teknolojinin yanında 
‘akıllı şehirler’ e yolculuğumuzun hızını kesen 
unsurları anlatıp, neleri daha iyi yaparsak öne 
çıkacağımız konusunda naçizane önerilerimi 
paylaşacağım.

1. İklim değişikliği gözardı edilemez!
Öncelikle  iklim değişikliğinin farkında

olmak ve sorumluluk duymak gerekiyor. Ya-
şadığımız, yönettiğimiz şehre, gelecek nesil-
lere karşı sorumluluğumuz var. Bireyler olarak 
sorumluyuz; kent yöneticilerinin sorumluluğu 
var, ilgili bakanlıkların, kamu kuruluşlarının so-
rumluluğu var. İklim değişikliğinin en önemli 
sonucu dünyanın ortalama sıcaklığının art-
masıdır. Sıcak hava dalgalarının artması ve 
denizlerdeki suyun buharlaşması sonucunda 
doğal afetlerin sıklığını ve etkisini artırdığına 
tanık oluyoruz. Etkilerden bahsediyoruz; yok-
sulluk, tarım alanlarının, su kaynaklarının yok 
olması, kuraklık, sel baskınları, rekor sıcaklık 
artışları, hava kirliliği, vb. İklim değişikliğinin 
etkilerini azaltmak için geliştirilen politikalar 
da hepimizin hayatını etkiliyor, etkileyecek. 
Öncelikle yerelde bu etkilerin doğru analiz 
edilmesi, eylem planlarının oluşturulması ve 
en önemlisi planların uygulanması gerek. Ye-
rel yönetimlerin kapasitelerini iyileştirmeleri, 
gerçekçi hedefler belirleyip doğru çözüm-
lere odaklanmaları gerek. Bunu sağlamak 
için de Compact of Mayors, Covenant of 
Mayors, Building Efficiency Accelarator ve 
yeni kurulan Global Parliament of Mayors 
gibi girişimleri yakından takip edebilirler. 
Dünya, çözümün birlikte çalışarak, birbirini 
bilgi ve deneyim paylaşımıyla kuvvetlendi-
rerek iklim değişikliği ile mücadele edileceği 
konusunda birleşmiş.  Bu ortaklıklar, girişim-
ler sayesinde geliştirilen projelerin, planların 
uygulamalarının finansmanı konusunda aktif 

Neleri daha iyi yaparsak öne çıkabiliriz!

‘Akıllı Şehirler’e 
Yolculuğumuz  

Arzu Tekir
WRI Sürdürülebilir Şehirler 
Türkiye Direktörü

Akıllı şehirlerimizin 
artması için biraz özeleştiri 
yapmak ve ‘büyük’ projelerden 
ziyade pratik ve ekonomik 
çözümlere odaklanmak, 
teknolojiden yararlanarak, 
kaynaklarımızı etkin 
kullanmamız gerek. Hedefimiz 
kentlerimizde yaşam kalitesini 
yükseltmek olmalı…
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ne göre olacaktır. Hızlı kentleşme olgusu 
ve sanayileşme baskısı, bu süreçte yerel 
yönetimleri zorlasa da ülkemiz, uluslararası 
taahhütleri karşılayabilecek niteliktedir. Yü-
kümlülüklerimizi yerine getirme konusunda 
samimi olmak ve süreçleri şeffaf bir şekilde 
yürütmek zorundayız” cümleleri umut verici.

Kentlerimizin iklim değişikliği eylem 
planlarını hazırlamaları gerekiyor. Enerji ve-

çalışmalar yapılıyor, bunu da dikkate almak 
lazım. 

1 Haziran’da Başkan Trump’ın Ameri-
ka’nın Paris Anlaşması’na taraf olmaktan 
çekileceğini bildirmesi sonrasında tekrar 
gündeme geldi, iklim değişikliği ve iklim 
değişikliği ile mücadele konusu.  Nedir bu 
Paris Anlaşması? Yüzyılın ikinci yarısında, 
dünyadaki ısı artışını 1,5 C derece ile sınır-
layabilmek için, tüm ülkelerin emisyonların 
azaltılmasını hedef koyacaklarını taahhüt 
ettikleri bir metin. Suriye, Nijerya ve Ame-
rika hariç tüm ülkeler taahhütte bulundu. 
Paris Anlaşması sadece bir anlaşma değil. 
Ülkeler artık her beş yılda bir yaptıklarını 
olumlu ya da olumsuz olarak raporlamak 
zorunda. 2015 yılından bu yana taahhütleri 
yerine getirmede Hindistan, Çin ve Avrupa 
ülkeleri öne çıkıyor. Hindistan 2030’a kadar 
tüm araçların elektrikli olacağına karar verdi. 
Muazzam güneş enerjisi yatırımları yapılıyor, 
düşük karbonlu ulaşım çözümleri kalaba-
lık şehirlerde artan bir hızla uygulanıyor. 
Gecen yıl Yaşanabilir Şehirler Sempozyu-
mu’na ev sahipliği yapan Sakarya Beledi-
ye Başkanı Zeki Toçoğlu, Paris Anlaşması 
süreci ile birlikte yerel yönetimlere büyük 
görevler düştüğünün altını çizmişti. İklim 
değişikliğinin ortaya çıkardığı tehdidin, tüm 
insanlığın öncelikli sorunlarından biri hali-
ne gelmiş durumda olduğundan bahsetti. 
“Dünyamız, ülkemiz ve kentlerimiz küresel 
ısınma tehdidi ile yüz yüzedir. Ancak Paris 
Anlaşması, katılımlı şekilde hazırlanmış ol-
ması, süreçlerin daha şeffaf yürütülmesi ve 
bazı somut hedefler öngörmesi bakımından 
umut vaadetmektedir. Söz konusu anlaşma 
bütün ülkelere sorumluluk yüklemektedir. Bu 
sorumluluk, ortak fakat farklılaşmış sorumlu-
luk anlayışı ile ülkelerin kendi kapasiteleri-

rimliliği eylem planları, arazi kullanım plan-
ları, ulaşım ana planları… Tüm bu planların 
birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor. 

2. Belediye başkanları ve kent
yöneticileri öğrenmeye ve kendilerini
geliştirmeye daha çok zaman ayırmalı!

Teknoloji hızla değişiyor. Yasal düzen-
lemeler üzerine tartışmalar yapılamadan, 
yenilikçi çözümleri şehirlerde görmeye baş-
lıyoruz. Bu hıza, şehir yönetimine talip olan 
belediye başkanları ve ekiplerinin de ayak 
uydurması, yenilikçi çözümler hakkında fikir 
sahibi olurken, vatandaşın hayatını kolaylaş-
tırıp kolaylaştırmayacağı, ekonomik kazanım-
ları, taşıdıkları riskler... vb hakkında bilgiye 
dayalı fikir sahibi olmalarını bekliyorum, bir 
vatandaş olarak. Yıllardır ülke içinde ve dı-
şında şehirlerin daha sürdürülebilir, akıllı ve 
yaşanılır olması için gerçekleştirilen pek çok 
konferansa konuşmacı ya da dinleyici olarak 

İstanbul’da ‘Akıllı Durak’ uygulaması.

Kocaeli Belediyesi’nin örnek bisiklet paylaşım sistemi ve bisiklet yolları.

Dünya, çözümün birlikte çalışarak, 
birbirini bilgi ve deneyim 

paylaşımıyla kuvvetlendirerek 
iklim değişikliği ile mücadele 

edileceği konusunda birleşmiş.  Bu 
ortaklıklar, girişimler sayesinde, 
geliştirilen projelerin, planların 

uygulamalarının finansmanı 
konusunda aktif çalışmalar 

yapılıyor…
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3. Verinin önemini hala anlayabilmiş
değiliz…

Araştırmalarımızda en yoğun yasadığı-
mız sıkıntı veri eksikliği, verinin standart ol-
maması veya veri paylaşımı ile prosedürlerin 
veri paylaşımını destekler nitelikte olmama-
sı. Şöyle bir örnek vereyim; yol güvenliği için 
beş şehirde araştırma yaptık ve geçmişe 
dönük trafik kaza verilerini inceledik. En 
çok zorlandığımız konu, kaza noktalarının 

katılıyorum. Her yıl Yaşanabilir Şehirler Sem-
pozyumu’nu da düzenliyoruz. Bu etkinlikler 
bilgininin paylaşıldığı, iyi örneklerin, uygu-
lamaların nasıl hayata geçtiğinin ve nasıl 
sonuçlandığının aktarıldığı yeni işbirliklerine 
imkan verecek ağ geliştirme faaliyetlerinin 
yapıldığı bir ya da iki gün süren  etkinlikler. 
Türkiye’deki konferanslarda belediye baş-
kanları muhakkak açılış konuşmasını genel-
de etkinlik teması ya da içeriği ile çok da 
örtüşmeyecek şekilde üç yüz, beş yüz bile-
medim bin beş yüz kişilik dinleyici grubuna 
icraatlarını aktarıp, her şeyi aslında ne kadar 
iyi yaptıklarını anlatıp tamamlar. Konuşması 
biter bitmez de çok önemli programları için 
tüm üst yönetimi ve danışmanları ile birlikte, 
yaklaşık yirmi kişilik grup, bir anda gürültülü 
bir şekilde salonu terkeder. Tanık olduğum 
birkaç istisna dışında baştan sona bir ça-
lıştaya veya konferansa katılıp görüş alan, 
soru soran, kendi projelerini 
anlatıp, konuşmacıları dikkatle 
dinleyip, işbirlikleri geliştirme-
ye uğrasan belediye başkan-
larımızı ne Türkiye’de ne de 
yurt dışındaki toplantılarda 
gördüm. Oysa, bu tür ulusla-
rarası toplantılarda kalkınma 
bankalarından, uluslararası 
sivil toplum kuruluşları ve plat-
formlara pek çok kaynak var. 
Hindistan, Meksika, Brezilya, 
Çin ve Avrupa Birliği ülkele-
rinden gelen başkanlar bu 
kaynaklara rahatlıkla erişip, 
kentlerini öne çıkaracak iş birliklerine imza 
atıyorlar. 

Şehircilik ile ilgili yurtdışındaki konferans 
ya da benzer toplantılara katılan, konuşma 
yapan belediye başkanı sayımız da son de-
rece az. Bu toplantılara katılması için gönde-
rilen yetkililerin çoğu da -istisnalar var ayrı 
tutuyorum- bir iki açılış konuşması, belki ilk 
oturumu üstünkörü dinleyip, turistik program-
lara katılmayı tercih ediyorlar. İs geliştirme, ağ 
geliştirme, proje ortakları bulma faaliyetleri ile 
ilgilenmiyorlar. 

Bakıldığında, her meslek grubundan 
isteyen herkes, bu mevkiye talip olup seçil-
diği takdirde belediye başkanı olabiliyor. Bir 
belediye başkanı, danışman ekibi ya da üst 
yöneticileri kendilerini geliştirmedikleri, ken-
di mevkidaşlarını dinlemedikleri, dünyanın 
başka şehirlerindeki iyi uygulamaları etraflı-
ca incelemedikleri sürece, yönetmeye talip 
oldukları şehir için nasıl bir vizyon, akıllı şehir 
stratejisi geliştirebilir?

tespitiydi. Bazı kazalar çatı üstlerinde, ba-
zıları trafiğin olmadığı alanlarda görünüyor-
du. Neden? Veriyi toplayan memura doğru 
bir eğitim verilmemiş, kaza koordinatlarının 
neden önemli olduğu doğru aktarılmamış.  
Aynı belediyenin iştirakleri ile arasında dahi 
veri paylaşımı sorunlu. Ortak bir veri tabanı 
kullanılmıyor. 

 “Ölçemediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz’ 
sözünü hepimiz duymuşuz ama içselleş-
tirmemişiz.  Her belediye başkanının, ken-
disine doğrudan rapor vereceği bir Chief 
Information Officer’i olması gerektiğini dü-
şünüyorum. Geliştirilen projelerin mevcut 
durumu ve sonrasında yapılan iyileştirmeleri 
doğru analiz edip başkana ve kent yöneti-
mine sunacak bir ekibin olması, bilgiye ve 
veriye dayalı kararların alınması, yatırımların 
yapılması, önceliklendirilmesine katkıda bu-
lunacaktır. 

Yerel yönetim seçimlerinden 
önce bir büyükşehir belediyemiz-
de yaklaşık iki yıl boyunca veri 
toplama, analizi, proje ekibinin 
eğitimini de kapsayan yoğun bir 
çalışma ile kapsamlı bir ulaşım ana 
planı hazırlandı. Seçimlerden son-
ra göreve başlayan yeni belediye 
başkanı ve ekibi bu planı çöpe 
atıp, birkaç katı maliyetle yeni bir 
danışmanlık ihalesine çıktı ve bir 
önceki dönemde bu plan için ça-
lışan uzmanları başka birimlere 
yönlendirdi. Bunu ciddi bir kaynak 
israfı olarak görüyorum. Hiçbir İstanbul’da yaygınlaşmaya başlayan ‘Akıllı 

Bisiklet” ve “Akıllı Park” uygulamaları.

Paris Anlaşması sadece bir 
anlaşma değil. Ülkeler artık her 
beş yılda bir yaptıklarını olumlu 

ya da olumsuz olarak raporlamak 
zorunda. 2015 yılından bu yana 

taahhütleri yerine getirmede 
Hindistan, Çin ve Avrupa ülkeleri 

öne çıkıyor.
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lırken, PM2 %38 azalmış. Ekonomik aktivite 
de bağlantılı olarak artmış. Benzer rakam-
ları Tarihi Yarımada’nın yayalaştırılması son-
rasında 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz, 
yayalaştırmanın etkilerini analiz ettiğimiz 
çalışma sırasında da görmüştük. Yerel es-
naf yaklaşık %80 oranında yayalaştırmadan 
memnundu. Laleli İş Adamları Derneği ya-
yalaştırmanın ekonomik katkısını fark edince 
kendi bölgelerinin de yayalaştırılması için fi-
nansal katkıda bulunmuştu. 2011 yılında 
başlayan yayalaştırmanın ciroya etkisi %23 
oranında artış olarak gözlemlenmişti. Bu ve-
riler, araç değil insan odaklı uygulamaların 
etkilerini göstermek için önemli. 2014 yılın-
daki araştırmamızda da yayalaştırmanın ba-
şında mevcut durum neydi, hava kalitesi ne 
durumdaydı, sokakların yayalaştırılmasında 
öncelikli unsurlar nelerdi, ekonomik durum 
nasıldı, vb konulara ilişkin veri olmadığı için 
çalışmamızı anketler ve odak grup toplantı-
ları ile gerçekleştirmiştik. Projenin maliyetine 
ilişkin net bilgiyi ise bölük pörçük edindiği-
miz bilgilerle, UKOME karar yazıları ile top-
layabilmiştik. Çok kıymetli ve dünyada ciddi 
ses getiren bir çalışma halbuki, İstanbul’un 
Tarihi Yarımada’sının yayalaştırılması. Tarihi 
Yarımada ile ilgili, yayımladığımız “Herkes 
İçin Erişilebilir İstanbul -  Kamusal Alanlar 
ve Toplumsal Yaşam” başlıklı ilk raporumuz 
şu an Çince’ye çevriliyor. 

4. Yeni is modellerini geliştirmek için iş
birliklerine açık olmak lazım…

Bunun için de iş geliştirme kabiliyeti 
olan uzman ve yöneticilerin bulunması 
yerel yönetimler için kritik unsur. Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını 
örnek verebilirim. Avrupa Komisyonu’nun 
7. Çerçeve Programı kapsamında 
desteklediği SOLUTIONS (Düşük karbonlu 
ulaşım çözümleri) projesinin ortaklarından 
biri, ’takeup city’ olarak, Budapeşte ile 
eşleşerek, ’leading city’, otobüs sistemlerinin 
yenilenmesi üzerine çalışmalara başladı. 

plan kusursuz değildir. Üzerinde çalışıp iyi-
leştirilebilir, yetişmiş insan kaynağı kullanıla-
bilinirdi. 

Geçtiğimiz sene Portland eski Belediye 
Başkanı Sam Adams etkinliğimizde konuş-
macıydı. Portland’daki başarı hikayesini 
anlatırken, geliştirdikleri projeler için per-
formans hedefleri belirlediklerini ve proje 
performansını yakından takip ettiklerini an-
latmıştı.  Buradan Barcelona örneğine ge-
çeceğim. Akıllı şehirler listesinde öne çıkan 
Barcelona’da 2014 yılında hava kirliliği halk 
sağlığını tehdit eden boyutlara varmış ve o 
dönemde yapılan araştırmalarda hava kir-
liliğinin her yıl 3500 kişinin erken ölümüne 
sebep olduğu tespit edilmiş. Bunun akabin-
de Barcelona yönetimi kapsamlı bir kentsel 
hareketlilik planı geliştirmiş. Trafiği %21 ora-
nında azaltmayı hedeflemişler. Şehir mer-
kezlerinde araç hareketliliğini en aza indi-
recek ‘superblocks’ konseptini uygulamaya 
koymuşlar. Basitçe 9 blokluk bölgelere toplu 
ulaşım ve araç ile ulaşımı sağlarken, bloklar 
arasında hızı 10 km/s’e indirmişler ve park-
lanmayı yer altına almışlar. Böylece alan, ya-
yalara, bisikletlilere kalmış. 5 mahallede pilot 
uygulaması yapılmış. 2008’de yayalaştırılan 
bir bölge superblock uygulamasına dönüş-
türülmüş. Sonuçlar etkileyici! Yayalara ayrı-
lan alan %45’ ten  % 74’e yükselirken, bu 
bölgedeki gürültü 66,5 dba’den 61 dba’ye 
düşmüş, hava kalitesinin önemli gösterge-
lerinden nitrojen oksit emisyonu %42 aza-

Budapeşte’nin tecrübelerinden faydalandı.  
Bu çalışmaları yürüten ekip, başka bir 
fon kaynağı ile Budapeşte’deki başarılı 
bisiklet paylaşım sistemlerini daha detaylı 
inceleyerek, Kocaeli’nde bir bisiklet 
paylaşım sistemi kurdu. 

Başka bir örnek vermek istiyorum, konu-
muz akıllı şehirler zira. Hindistan’da 2015 yı-
lında akıllı şehirler programı geliştirildi. Prog-
ram kapsamında 100 akıllı şehir oluşturma ve 
500 şehirde iyileştirmelerin yapılması için 15 
milyar dolarlık bütçe ayrıldı. Program kapsa-
mında, Hindistan’daki çalışma arkadaşlarım 
bu projede çok aktif bir şekilde bakanlıklar ve 
şehirlerle çalışmalarını yürütüyor.

2015 yılındaki Paris İklim Zirvesi’nde 
(COP21), hedefleri tutturmak, birlikte çalış-
mak, sinerji yaratmak için 10.000 platform 
kuruldu.  Son dönemde bilgi ve deneyim 

WRI Türkiye’nin Tarihi Yarimda ile ilgili  Herkes icin 
Erisilebilir Istanbul-Kamusal Alanlar ve Toplumsal 
Yasam baslikli raporu şu anda Çince’ye çevriliyor. 

Bir belediye başkanı, danışman 
ekibi ya da üst yöneticileri 

kendilerini geliştirmedikleri, kendi 
mevkidaşlarını dinlemedikleri, 
dünyanın başka şehirlerindeki 

iyi uygulamaları etraflıca 
incelemedikleri sürece, yönetmeye 

talip oldukları şehir için nasıl 
bir vizyon, akıllı şehir stratejisi 

geliştirebilir?

İstanbul bisiklet paylaşım sistemi, Fotoğraf: Benoit Colin, WRI
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yürünebilirliği, ulaşımın erişilebilirliği gibi ko-
nular; şehirlerde yaşayan bireylerin sosyal 
etkileşimini arttırmak, şehir dışına yerleşimin 
artması dolayısıyla kent merkezlerinin ıssız-
laşması, suç oranlarının artmasının önüne 
geçmek, iş sahiplerini teşvik etmek katıl-
dığım hemen her konferansta vurgulanan 
konular.  Sanatla, sosyal yaşamın canlılığıyla 
iş sahiplerine, girişimcilere sunduğu fırsat-
larla, iş arayışında olan gençleri, üniversite 
öğrencilerini kendilerine çekmek isteyen 
dünya kentleri, yaşam kalitesini yükseltmek 
için rekabet halinde.  Geliştirilen planlara 
vatandaş katılımı çok önemseniyor. Başarılı 
projelerin arkasında da yerelde, planın-pro-
jenin geliştirildiği yerdeki halkın görüşünü, 
ihtiyacını doğru anlamak, doğru çözümler 
geliştirmek hem projelerin sahiplenilmesini 
hem de proje iletişimlerinin etkin yapılmasını 
sağlıyor. Katılımcılık konusuna vurgu da son 
senelerde giderek artıyor. 

Yukarıda yaptığım eleştirilerin yanında,  
başarılı bir şekilde yürütülen projeler, umut 
vadeden çalışmalar da yapılıyor:

İzmir Büyükşehir Belediyesi hâlihazırda 
İzmir Tarih Projesi kapsamında, fonksiyon-
larına göre on dokuz alt bölgeye ayrılmış 

paylaşımlarını sağlamak, belediye başkan-
larının, kent yöneticilerinin aktif olarak ka-
tılımını gerektiren, deneyimlerden dersler 
çıkarılarak doğru projelerin geliştirilmesi, 
sinerjinin oluşturulmasını teşvik eden kü-
resel ağlar, platformlar geliştiriliyor. Türkiye 
şehirlerinin de bu ağlara dahil olması gerek-
tiğini düşünüyorum. Bunu hep vurgulamak 
gereği hissediyorum çünkü bu ağlara aktif 
olarak katılan şehirlerin kazanımlarına tanık 
oluyorum. 

5. Kurumsal yönetişim ilkeleri yerel
yönetimlere adapte edilmeli; şeffaf,
hesap verebilir ve vatandaşını ‘dinleyen’
belediyecilik anlayışı geliştirilmeli…

Yerel yönetimler de iletişim kanallarını 
açık tutmalı ve vatandaşların istek ve talep-
lerini değerlendirirken, başlatılan projelerin 
amacı, sonucu, maliyeti, kazanımları gibi 
detayları açıkça paylaşabilmeli. Bu saye-
de projelerine vatandaş desteğini almaları 
mümkün.

Akıllı şehirler oluşturmakta hem yerel 
yönetime hem de vatandaşa sorumluluk 
düşüyor

Mega kentlere baktığımızda Londra, Pa-
ris, New York gibi kentler;  ekonomiye kat-
kıda bulunma, iş verimliliğini artırma, hava 
kirliliğinin önüne geçme vb. amaçlar doğ-
rultusunda, bisiklet paylaşım sistemleri ve 
bisikletli ulaşım projelerine yoğun yatırımlar 
yapıyor. Kamusal alanların önemi, kentlerin 

ve yaklaşık iki yüz elli futbol sahası büyük-
lüğünde alana sahip Tarihi Kemeraltı Böl-
gesi’ni yeniliyor; İzmirlililerin tarihle ilişkisini 
güçlendirirken, bölgede hızlı kentleşmeye 
bağlı gelişen olumsuzlukları gidermeye ça-
lışıyor. Projede katılımcılığa önem veren, iz-
leyen yetkililer, farklı paydaşların da görüş-
lerini alarak bölgeye kapsamlı, bütüncül ve 
sistematik bir yaklaşımla insan odaklı bir 
alan yaratmayı hedefliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yü-
rüttüğü ‘Akıllı İstanbul’ projesi kapsamında 
170 iç paydaş, 100 dış paydaş belirlendi;  
projenin yönetimini üstlenen konsorsiyum 
lideri İSBAK tarafından paydaşların görüş 
ve önerilerini almak için çok yoğun zaman 
ayrıldı.   

Yine İstanbul’da "İETT İşletmeleri Ge-
nel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Ortak Akıl Konferansı" düzenlendi. Akıllı 
ulaşım stratejisi ve vizyonu belirlenmesi 
amacıyla düzenlenen bu toplantılara pek 
çok sektörden ilgili paydaş davet edildi. 
Bir sivil toplum kuruluşu olarak bu paydaş 
toplantılarına davet ediliyoruz ve katkıda 
bulunuyoruz. Ayrıca kendi projelerimizde 
de düzenlediğimiz bire bir görüşmeler ve 
çalıştaylar ile farklı sektörlerden kurum ve 
kişilerin görüşlerini topluyoruz. Bu görüş-
leri, analizlerimiz ve saha çalışmalarımızla 
birlikte bir rapor haline getirerek proje so-
nucunda ilgili mercilere sunuyoruz.

Örneklerin çoğalması, ‘akıllı şehirler’i-
mizin artması için biraz özeleştiri yapmak 
ve ‘büyük’ projelerden ziyade pratik ve 
ekonomik çözümlere odaklanmak, tekno-
lojiden yararlanarak, kaynaklarımızı etkin 
kullanmamız gerek. 

Hedefimiz kentlerimizde yaşam kalitesi-
ni yükseltmek olmalı. 

Son dönemde bilgi ve deneyim 
paylaşımlarını sağlamak, belediye 
başkanlarının, kent yöneticilerinin 
aktif olarak katılımını gerektiren, 

deneyimlerden dersler çıkarılarak 
doğru projelerin geliştirilmesine, 
sinerjinin oluşturulmasını teşvik 
eden küresel ağlar, platformlar 

geliştiriliyor. Türkiye şehirlerinin de 
bu ağlara dahil olması gerektiğini 

düşünüyorum.

İzmir Kemeraltı bisiklet yolu.
Fotoğraf: Gözde Çoban
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Dünyanın birçok ülkesinde olduğu 
gibi, Türkiye’de de akıllı şehirler 
üzerine olan çalışmalar hız kazanı-

yor. 2015 yılında Brookings Institute tara-
fından yayımlanan ‘Global Metro Monitor’a 
göre dünyanın en hızlı büyüyen metropol 
bölgeleri Çin, Türkiye ve Orta Doğu’da bu-
lunmaktadır. Raporda yayımlanan endekse 
göre dünyada en hızlı büyüyen 10 metro-
pol şehir arasında Türkiye’den 4 şehir yer 
almakta olup bunlar İzmir, İstanbul, Bursa 
ve Ankara’dır. 

Bu bağlamda gerek ülkemizde, gerek-
se yurt dışında akıllı şehirler konusunda 
çalışan tüm kurum ve kuruluşlara referans 
olması planlanan bir çalışma yapılmıştır.  
Söz konusu çalışma, 2 aşamalı planlanmış 
olup, 1. aşaması tamamlanmıştır. İlk aşa-
manın çıktısı olan mevcut durum analizi 
niteliğindeki çalışma ulaşım, enerji ve su 
alanlarında ortaya çıkan çarpıcı sonuç-
lar ile önümüzdeki dönemde atılabilecek 
adımları ortaya koymaktadır.

"Türkiye Akıllı Şehirler Değerlendirme 
Raporu" kapsamında ilgili kurum ve kuru-
luşlarla pek çok yüz yüze görüşmeler ya-
pılmış olup, bu görüşmelerin yanı sıra akıllı 
şehirler konusundaki uygulamalar ve yak-
laşımlar hakkında bilgi toplamak amacıyla 
çevrimiçi bir anket aracı hazırlanıp, uygu-
lanmıştır. Bu çalışmada katılımcılardan 
odak alınan Ulaşım, enerji ve su alanların-
da, vatandaşları doğrudan etkileyip fayda 
sağlayan ve aşağıdaki özelliklere sahip 
akıllı şehir uygulamalarının dikkate alınma-
sı istenmiştir:
• Veri toplama – kent şartlarını ölçümle-

me ve izleme için kullanılan sistemler/

akıllı cihazlar/sensörler aracılığı ile söz 
konusu alan hakkında verilerin toplan-
ması.

• Veri iletişimi – toplanan verinin kablolu
veya kablosuz ağlar aracılığı ile başka
sistem / cihaz / merkezlere iletilmesi.

• Veri analizi: İlgili alan hakkında kent veri-
lerinin analiz edilerek vatandaşlara fayda
sağlayacak gerçek zamanlı karar verme
veya geleceğe yönelik çıkarımlar için kul-
lanılması:
➢ Anlık verilerin sorumlular / vatandaşlar

tarafından anlaşılabilecek şekilde paylaşımı,

Akıllı Şehirlere 
Dönüşüm Yolunda
Türkiye

Berrin Benli*
Melih Gezer*
*NOVUSENS İnovasyon ve Girişimcilik
Enstitüsü, Kurucu Ortak

Ulaşım, enerji ve su 
alanlarını kapsayan bu araştırma 
raporu, Türkiye’nin akıllı 
şehirler konusundaki mevcut 
resmini ortaya koyabilmeyi ve 
bu doğrultuda ülke çapında 
geliştirilecek akıllı şehirler 
yol haritasının ve stratejisinin 
oluşturulmasında yol gösterici 
olabilmeyi amaçlamıştır. 
Bu çalışma, Türkiye Bilişim 
Vakfı (TBV), İstanbul Teknik 
Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği işbirliğinde, 
Novusens’in Akıllı Şehirler 
Enstitüsü yürütücülüğünde, 
Mastercard ve Intel Türkiye 
sponsorluğunda, Türkiye’nin 
büyükşehir belediyelerinde, 
bu şehirlere bağlı idareler 
ile ilçe belediyelerinde, 
sular idarelerinde ve enerji 
dağıtım şirketlerinde 
gerçekleştirilmiştir…
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➢ Verilerin optimize edilerek yük den-
gelemesi yapılması,

➢ Geleceğe dönük tahminlerde bulu-
nulması gibi.

Akıllı Şehir Tanımları
Şehirler, yaratıcılığın ve inovasyonun 

merkezleridir. Ancak nüfus artışı, hızlı 
kentleşme, iklim değişikliği gibi etkenler, 
şehirlerin ulaşım, çevre ve sağlık gibi 
konularda artan baskılarla ve zorluklarla 
karşı karşıya kalmalarına neden olmak-
tadır. 

‘Global Metro Monitor’a göre 
dünyanın en hızlı büyüyen metropol 

bölgeleri Çin, Türkiye ve Orta 
Doğu’da bulunmaktadır. Raporda 

yayınlanan endekse göre dünyada 
en hızlı büyüyen 10 metropol şehir 
arasında Türkiye’den 4 şehir yer 

almakta olup bunlar İzmir, İstanbul, 
Bursa ve Ankara’dır. 

Şekil 1. Araştırmaya katılan 
kurumların dağılımı
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çalışılabilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağ-
lamak için kullanan şehirlerdir (Akıllı Şe-
hirler Konseyi- Smart Cities Council)

Yaklaşım
Çalışma Türkiye’deki büyükşehir be-

lediyelerinde, bu şehirlere bağlı idareler 
ile ilçe belediyelerinde, sular idarelerinde 
ve enerji dağıtım şirketlerinde gerçekleş-
tirilmiştir. Proje kapsamında, söz konusu 
kurumlarla pek çok yüz yüze görüşmeler 
yapılmış, ayrıca projeye özgü bir anket 

Bu zorlukların aşılmasında ve hatta fır-
sata dönüştürülmesi sürecinde, şehirlerin 
akıllı olmaları teşvik edilmektedir. Bunun-
la birlikte, akıllı şehir kavramı son derece 
geniş ve karmaşık olup, üzerinde hemfikir 
olunmuş bir tanım bulunmamaktadır. Akıllı 
şehirlerin tanımlarının bir kısmı geniş kap-
samlı iken, diğerleri teknoloji, veri veya va-
tandaş odaklıdır.  

Akıllı şehirler tanımlarının çoğunun or-
tak yönü, şehirlerin ekonomik, sosyal ve 
çevresel sorunlarıyla ilgili sürdürülebilirlik 
zorluklarını, akıllı teknolojilerin ve veri-
nin kullanımı yoluyla çözmelerini içer-
meleridir. Aşağıda söz konusu akıllı 
şehir tanımlarından bazılarını bulabilir-
siniz:

1. Akıllı şehir, vatandaşlarına sürdü-
rülebilir, refah seviyesi yüksek ve katı-
lımcı bir gelecek sunmak için etkin ola-
rak entegre edilmiş sayısal ve beşeri 
sistemlerden oluşur (İngiliz Standartları 
Enstitüsü – BSI).

2. Akıllı şehirler, geleneksel hiz-
metlerin ve ağların sayısal ve teleko-
münikasyon teknolojileri kullanarak, 
yaşayanların ve işyerlerinin fayda sağ-
layacağı şekilde daha verimli hale geti-
rildiği yerlerdir (Avrupa Birliği)

3. Akıllı şehir, ‘bilgi ve iletişim tek-
nolojilerini şehrin yaşanabilirliğini, 

çalışması ile de akıllı şehirler uygulamaları 
hakkında çeşitli açılardan bilgi toplanmıştır. 

Daha sonra anket çalışmasının ortaya 
çıkardığı sonuçlar derinlemesine analiz 
edilerek mevcut yaklaşımlar, anlayışlar, kar-
şılaşılan güçlükler, akıllı şehir projelerinin 
başarısına katkıda bulunan faktörler ortaya 
konmaya çalışılmıştır.

Çalışmaya katılan 105 kurumun dağı-
lımına bakıldığında beşte biri büyükşehir 
belediyesi (21 adet) olup, üçte ikisinin nü-
fusu 1 milyonun üzerindedir. Katılımcıların 
yarıdan fazlası ise büyükşehir ilçe bele-
diyelerinden (60 adet) oluşmaktadır. Bü-
yükşehir belediyelerine bağlı olan Sular 
İdareleri de (14 adet) katılımcı kurumların 
%13’ünü teşkil etmektedir. Diğer kategori-
sinde yer alan 4 kurum da benzer şekilde 
büyükşehir belediyelerine bağlı idarelerdir. 
Dolayısı ile büyükşehir belediyeleri ve bağ-
lı idareleri, çalışmaya katılan kuruluşların 
yaklaşık %37’sini oluşturmaktadır. Enerji 
dağıtım şirketleri de katılımcıların yaklaşık 
%5’ini teşkil etmektedir (Şekil 1).

Temel Bulgular
Akıllı şehirler, teknoloji yardımıyla 

pek çok çözümler sunmakla birlikte, 
odağının teknoloji değil, insan olması 
önem taşımaktadır. Teknolojinin, va-
tandaşların yaşam kalitesini arttırmaya 
destek olacak bir araç olarak kullanıl-
ması, akıllı şehir uygulamalarının başa-
rıya ulaşması açısından kilit bir öneme 
sahiptir.  Söz konusu çalışmada, tespit 
edilen temel bulgular aşağıda listelen-
miştir:

1. Akıllı şehir uygulamalarında en
önemli güçlük olarak finansal ye-

tersizlik gösterilmiş olup, çalışmaya ka-
tılanların yaklaşık %60’ı bu konuda be-
lediye kaynaklarının kullanımına işaret 
etmişlerdir.

2. Kurumlar arası işbirliğinin eksikliği 
akıllı şehir uygulamalarının önün-

“Akıllı Şehir” kavramının Türkiye’de yaygın bir şekilde uygulanması için yol gösterici olacak çalışmalara 
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi akademik destek veriyor.  “Türkiye Akıllı Şehirler Değerlendirme 
Raporu” basın toplantısı (soldan sağa): İTÜ Bilgisayar Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema F. Oktuğ,  
MasterCard Genel Müdürü Yasemin Bedir, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, 
Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü Kurucu Ortağı Berrin Benli, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk 
Eczacıbaşı, Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın. 

Şekil 2. Akıllı şehir 
uygulamalarında kullanılan 
teknoloji ögeleri

Akıllı şehirler, teknoloji yardımıyla 
pek çok çözümler sunmakla 

birlikte, odağının teknoloji değil, 
insan olması önem taşımaktadır. 

Teknolojinin, vatandaşların yaşam 
kalitesini arttırmaya destek olacak 
bir araç olarak kullanılması, akıllı 
şehir uygulamalarının başarıya 

ulaşması açısından kilit bir öneme 
sahiptir.
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10. Çalışmaya katılan her üç büyükşe-
hir belediyesinden ikisi ulaşım ko-

nusunda akıllı uygulamalar planlıyor, daha 
sonra sırasıyla enerji ve su alanlarında planlı 
yatırımlar öne çıkmaktadır.

11. Ulaşım alanında en çok görülen akıllı 
uygulamalar; trafik izleme sistemleri, 

elektronik ödeme sistemleri ve akıllı durak-
lardır.

12. Enerji alanındaki en yaygın akıllı uy-
gulamalar akıllı sokak aydınlatması 

sistemleridir; daha sonra elektrik dağıtımı, 
akıllı şebekeler ve akıllı elektrik sayaçları 
gelmektedir.

13. Su alanındaki akıllı uygulamalarda 
en başta elektronik ödeme sistem-

leri yer alıyor, akıllı su sayaçları ve talep yö-
netimi ile otomatik su kalitesi izleme bunu 
takip etmektedir.

Sonuç
Akıllı şehir kavramı ve ilgili uygulama-

ları, ülkemizde henüz gelişmekte oldu-
ğundan, doğası gereği bazı riskleri de 
bünyesinde barındırmaktadır. Akıllı şehirler 
konusunda sorumluluk taşıyan tüm kurum 
ve kuruluşların, akıllı şehirlerin gelişimi sıra-
sında, mevcut risklerin farkında olup, plan-

deki en önemli bir diğer engel ola-
rak ortaya çıkarken, aynı zamanda 
projelerin başarılı olması için gerekli 
kritik başarı faktörleri arasında da 
başlarda yer almıştır.  Özellikle sivil 
toplum kuruluşları (STK), üniversite-
ler ve diğer belediyelerle işbirliğinin 
daha da geliştirilebileceği gözlem-
lenmiştir.

3. Akıllı şehir uygulamalarında ye-
nilikçi yaklaşımlar katılımcıların 

kritik başarı faktörleri arasında ilk 
sırada yer almıştır. Kurumların akıllı 
şehir teknolojileri konusundaki ge-
lişmeleri yakından takip ederek ve 
içselleştirerek, bunları şehrin ihtiyaç-
larına göre hızlı bir şekilde adapte 
edebilmek için değişim ve yenilik 
yönetimi gibi konulara önem vermeleri ge-
rekmektedir.

4. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde uz-
manlık, akıllı şehir uygulamalarında en 

kritik başarı faktörleri arasında belirtilmiştir. 
Bu durum,  akıllı şehirler konusunda bilgi 
ve deneyim eksikliği ile birlikte ele alındı-
ğında, uygulamalarda yetkin insan kaynağı 
konusunun önemi ortaya çıkmaktadır. 

5. Vatandaşın sürece dahil olması akıllı
şehir projelerinin başarısı açısından 

önemli olarak addedilmekte olup, akıllı şe-
hir uygulamalarının amaçları arasında va-
tandaşın hayatının kolaylaştırılması ve ha-
yat standartlarının iyileştirilmesi ilk sırada 
yer almıştır.

6. Mevcut akıllı şehir uygulamalarının bek-
lenildiği ölçüde bulut bilişim ve büyük 

veri analitiğinden faydalanmadıkları gözlem-
lenmiştir.  Mobil uygulamalar ise oldukça 
yaygın olarak kullanılmaktadır (Şekil 2). 

7. Akıllı şehir uygulamalarında Coğrafi
Bilgi Sistemi (CBS) altyapısı bir yandan 

söz konusu projelerin başarısı açısından en 
önemli unsurlar arasında yer alırken, diğer 
yandan da bu projelerin gerçekleştirilmesi 
esnasındaki en önemli engellerden birisi 
olarak değerlendirilmektedir.

8. Akıllı kart veya akıllı cihaz uygulamaları
ile ödemeler, araştırmaya katılanların 

dörtte biri tarafından kullanılmakta olup, uy-
gulamalar çoğunlukla ulaşım alanındadır 
(Şekil 3).

9. Çalışmaya katılanların yaklaşık %90’ı
akıllı şehir uygulamasının ürettiği yerel 

verilerin, bilgi güvenliği ve mahremiyet ilke-
leri dikkate alınarak, BİT destekli, yenilikçi 
çözümler kazandırılması için kullanıma açıl-
masını faydalı bulmuşlardır.

lı bir risk yönetimi ile akıllı şehirlerin 
gelişimine engel teşkil etmesini önle-
yebilirler.  Bu da, yine, kurumlar arası 
işbirliğini gerektiren önemli bir olgu 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Türkiye Akıllı Şehirler Değerlen-
dirme Raporu”, Türkiye’nin akıllı şe-
hirler konusunda mevcut durumunu 
ortaya koymaktadır. Çalışmanın de-
vamında, akıllı şehirlere dönüşümü 
tercih eden şehirlere odaklı çalışma-
lar yapılacak olup, söz konusu çalış-
maların aşağıdaki adımları içermesi 
öngörülmektedir:

1- Anlama: İhtiyaçların, sorunların
ve önceliklerin belirlenmesi.

2- Vizyon: Akıllı şehir vizyonunun
saptanması.

3- Strateji: Odak alanların saptanması.
4- Eylem Planı: Program ve projelerin

önceliklendirilmesi.
5- Uygulama ve İzleme: Kritik başarı

göstergelerinin tanımlanması ve sürekli de-
ğerlendirilmesi.
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Bilgi ve iletişim teknolojilerinde 
uzmanlık, akıllı şehir 

uygulamalarında en kritik başarı 
faktörleri arasında belirtilmiştir. Bu 
durum,  akıllı şehirler konusunda 

bilgi ve deneyim eksikliği ile birlikte 
ele alındığında uygulamalarda 

yetkin insan kaynağı konusunun 
önemi ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 3. Elektronik ödeme sistemleri
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Kentlerin, dünya topraklarının yüzde 
2'sinden daha az bir kısmını kapla-
masına rağmen, kent sakinleri dün-

yanın doğal kaynaklarının dörtte üçünden 
fazlasını tüketmektedirler. Ancak geleceğin 
şehirleri, kentleşme oranındaki hızlı artış ile 
birlikte özellikle 20. yüzyılın son çeyreğin-
den itibaren gelişen teknolojiler ve inovas-
yon kavramını bir araya getirerek yeni bir 
toplum yapısına öncülük etmenin sinyalleri-
ni vermeye başlamıştır. Teknoloji ile birlikte 

farklılaşan bu yeni bilgi biçiminin sosyal ve 
çevresel boyutta ne gibi katkı ve öngörüleri 
olacağı hususu üzerinde durulmaya başlan-
mıştır [1]. 

Mevcut kentlerin gelişimi ve dönüşümü 
kapsamında öngördüğü uygulamaların yanı 
sıra, yeni kurulan yerleşmelerin birçoğun-
da; kapsayıcı olma ve bütüncüllük hedefi 
ile ‘Akıllı Şehir/ Smart City’ yaklaşımının öne 
çıktığı görülmektedir. Nüfus ve kentleşmenin 
artışı, doğal enerji kaynaklarının azalmaya 
başlaması, çevreyi aşırı kirleten kaynak-
lar ve devamında küresel iklim değişikliği, 
hizmet talebi artışı karşısında yerel yöne-
timlerin gerekli hizmet arzını sağlamakta 
zorlanması gibi sorunlar; ekonomik, sosyal 
ve çevresel açıdan sürdürülebilir kentler 
yaratmak için akıllı yaklaşımlar ortaya ko-
nulmasını zorunlu kılmıştır. Kentlerin akıl-
lanması fikrine kaynaklık eden ‘Akıllı Şehir’ 
yaklaşımı; sınırlı olan kaynakları ve enerjiyi 
etkin kullanabilmek ve sürdürülebilir kaynak 
yönetimini sağlamak için akıllı çözümler, 
planlar ve stratejiler oluşturma hedefinde 
olan, bu bağlamda büyük bir hızla gelişen 
teknolojilerden destek alarak kentsel hiz-
met kalitesinin yükseltilmesinde en yüksek 
derecede verimlilik sağlamak için politika 
ve uygulamalar ortaya koyan, yerleşmeleri 
bütüncül bir mekânsal planlama süreci ile 
birlikte yeniden yapılandıran, karbon ayak 

Akıllı Şehirler ve Dünya 
Şehirlerinin Geleceği

Y. Mimar Mücella Doğan*

İBB Planlama Müdür Yardımcısı

Kentsel sorunların, gelişen teknolojiler vasıtasıyla insan 
sermayesinin doğru yönlendirilmesi ve çok paydaşlılık çerçevesinde 
akıllı çözümler üretilmesi ile çözülebilme potansiyeli vardır. Bu 
noktada şehirlerin sadece teknoloji odaklı olarak dönüştürülmesi 
akıllı şehir olması için yeterli değildir demek mümkündür. Bir başka 
deyişle akıllı şehir demek, en büyük yatırımların insani ve sosyal 
alanlarda yapıldığı, geleneksel ulaşım ve hareket biçimlerinin 
bilgi işlem teknolojileri ile desteklenerek gerçek zamanlı verilerin 
kullanıldığı, katılımcı yönetim yoluyla doğal kaynakların akıllıca 
yönetilmesi ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin yanı sıra yüksek 
bir yaşam kalitesi sağlandığı oluşumlar demektir…

Palava, Hindistan
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rülebilirlik düzeyini analiz etmek için kentsel 
sermayenin altı tipolojisini tanımlayan Nijkamp 
(1993) ‘Ecoware: doğa/çevre boyutu’, ‘Har-
dware: somut malzeme boyutu’, ‘Finware: 
ekonomik ve finansal boyut’, ‘Orgware: ku-
rumsal boyut’, ‘Software: insan boyutu’, ‘Civi-
cware: sosyal boyut’ şeklindeki bileşenleri ile 
‘Nijkamp Altıgeni’ ni ortaya koymuştur [5], [6].

izinin azaltılması üzerine yoğunla-
şan şehirleri ifade etmektedir. 

Peki akıllı şehir kavramının bir 
‘trend’ haline gelmesinin arkasında 
ne var, akıllı şehirler nasıl bir tablo 
çiziyor ve şehirler akıllı olabilmek 
için kendilerini hangi alanlarda na-
sıl geliştirmeliler? Tek bir alanda 
yoğunlaşan ‘Dijital Şehir’ kavramı-
nın düşüşe geçmesi, ‘Akıllı Şehir’ 
kavramının ön plana çıkması ile 
doğru orantılı olmuştur denilebilir. 
Bunun sebepleri ise, kavramı or-
taya çıkaran dinamiklerden olan 
dijitalleşme ve bilgi işlem teknolo-
jilerini temel olarak alması ancak 
bunun yanı sıra birçok yönden 
sürdürülebilirliği de hedef edin-
mesidir [2]. Günümüz şehirlerin-
deki gelişmeler ve karmaşıklık, 
akıllı şehre dönüşme süreci içe-
risinde tüm aktörlerin koordineli 
bir biçimde organize edilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Bu noktada 
enerji, trafik, atık yönetimi, bilgi 
işlem teknolojileri gibi altyapı ko-
nularının; yaşam kalitesi, çevre 
ve sosyal ar-ge alanlarının birbi-
rinden ayrı düşünülmemesi ge-
rektiğinin altının çizilmesi elzem-
dir. Günümüzde ağırlıklı olarak 
teknoloji odaklı olarak algılanan 
kavram doğrultusundaki uygula-
maların söz konusu olduğu yer-
leşmelerde, ancak tamamlayıcı 
olarak toplumsal ve sosyal alan-
larla bütünleştirildiği ve merkeze 
insanı koyarak, kentlinin zihinsel 
dönüşümünün önemsendiği bir 
strateji bütünü ortaya konulabil-
diği zaman sürdürülebilir bir akıl-
lı şehirden söz etmek mümkün 
olacaktır [3],[4].

‘Akıllı Şehir’ kavramının bir 
başka önemli boyutu ise kavramın 
uygulanması ve bu çerçevede 
kentsel değerlendirmeye uygun 
hale gelmesi için öne çıkan ‘Akıllı 
Şehir Bileşenleri’dir. Bu çerçevede 
yapılan deneysel çalışmaların büyük bir kısmı 
bütüncül bir tanım sağlamaktan uzak olmakla 
birlikte, kentsel değerlendirmeler adına birçok 
boyutu ifade eden göstergeler seçilerek farklı 
sayıda bileşenler ortaya konmuş, araştırma 
çerçeveleri oluşturulmuştur. Bu durumun ilk 
örneklerinden biri olarak, Birleşmiş Milletler 
adına yaptığı araştırmasında, kentsel sürdü-

Farklı bir biçimde kavram; 
‘akıllı ekonomi, akıllı insan, akıllı 
yönetişim, akıllı ulaşım, akıllı çevre, 
akıllı yaşam’ olarak altı ana başlık 
altında toplanmış, akıllı şehirler bu 
alanlarda kabiliyet gösteren ve far-
kındalığı yüksek olan vatandaşlar 
ile kentsel katmanların 'akıllı' kom-
binasyonu olarak nitelendirilen bu 
altı özellik bağlamında, ileriye yö-
nelik performans gösteren şehirler 
olarak ifade edilmiştir. Bu siste-
matik içerisinde oluşturulan akıllı 
şehir piramidinde, altı temel bile-
şen, bunların uygulama alanındaki 

detaylandırılması sonucu elde 
edilen 27 faktör ve bu faktörlerin 
de 90 göstergesi yer almaktadır 
[7], [8].

Çok katmanlı olmak ve kent-
sel bütünlük içerisinde sürdü-
rülebilirlik hedefine ulaşmak 
hedefi ortaya koyan akıllı şehir 
düşüncesi, zaman zaman da 
kullanıcıyı planlama sürecinin 
merkezinde görmeyerek, onları 
sadece gelişen teknolojik sü-
reçlerden faydalanan kullanıcılar 
olarak değerlendirmesi ve bu 
çerçevede ortaya konulan poli-
tika ve uygulamalarda süreçleri 
daha çok teknoloji şirketlerinin 
yönetmesi, kentsel katılımın geri 
planda kalıyor olması bakımın-
dan eleştirilmiştir [9].

Dünyada Akıllı Şehirler
Günümüzde birçok şehir 

veya daha küçük ölçekli yerle-
şim alanları akıllı şehir vizyonu ile 
daha yaşanılabilir kentler oluş-
turmak için çaba göstermekte-
dir. Bu örnekleri incelemek, yeni 
stratejiler geliştirmek bakımın-
dan oldukça önemlidir. 

Akıllı şehir yaklaşımı çerçe-
vesinde mevcut şehirlerin akıllı 
şehir kavramı eksenindeki dönü-
şümünde, çeşitli araştırmalarda 

ortaya konulan bileşenler ve kentlerin strate-
jik planları kapsamında uygulamalar ortaya 
konulmakta; kamuya ve özel aktörlere yö-
nelik iş birliğinin önemi ve en önemlisi sos-
yal olarak sürdürülebilir ve yaşanabilir akıllı 
şehirler tasarlanması için kentlinin katılımı 
vurgulanmaktadır [10], [11]. Mevcut şehirlerde 
uygulanacak akıllı olan stratejilerle, kentin 

Şekil  1. AB Ülkelerinde Akıllı Şehirler [20]

Tablo 1. Dünyada Akıllı Şehirler [21]
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yeni yerleşim alanlarının oluşumunda te-
mel bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır. 

Kentleşme sürecinin özellikle son on 
yılda hız kazandığı Çin'de 2012 yılında bu 
oran %52,6’ya yükselmiştir. Bu kentleşme 
oranı Çin'in modernizasyon sürecinin bir 
parçası olarak görülmekte ve yerel eko-
nomiyi geliştirmek için ciddi potansiyele 
sahip olduğu değerlendirilmektedir. Bu 
potansiyelin akıllı şehir politikaları ortaya 
konulması bağlamında değerlendirilmesi 
hususu; Ulusal Kalkınma ve Reform Ko-

akıllı şehir vizyonu doğrultusunda dönüştü-
rülmesi; yeniliklere adaptasyon sürecini hız-
landırmak için açık yenilik tekniklerinin kul-
lanılmasını, gönüllü kentli kitle altyapısının 
sürece dâhil olmasını, yaşam laboratuvarları 
oluşumunu, açık veriler gibi kaynakların uy-
gulanma ve sonuç alınma sürelerinin daha 
kısa olabilmesini sağlama potansiyeline sa-
hiptir denilebilir [12], [13].

Avrupa Birliği’nin hazırladığı akıllı şehir 
araştırma raporuna göre, nüfusu en az 100 
bin ile 500 bin ve üzerindeki 468 Avrupa Bir-
liği şehrinde, çalışma kapsamında be-
lirlenen dört olgunluk seviyesine göre 
belirlenen akıllı şehirlerin dağılımını 
Şekil 1'de yer alan grafikte görmek 
mümkündür.

Akıllı şehir uygulamalarına dünya 
genelinde bakıldığında, ortaya çok 
daha geniş çaplı bir tablo çıkmak-
tadır. Tablo 1'de kategorilere ayrılan 
şehirlerde, akılı şehir vizyonu temel 
alınarak çok çeşitli alanlarda proje ve 
uygulamalar ortaya konmaktadır.

"Kentlerin yüzyılı" olarak adlandı-
rılan günümüz atmosferinde, dünya 
şehirlerinin 2,9 milyar insanı daha 
barındırması gerekeceğinin altı çizil-
mektedir. Bu durum, büyük bir hızla 
gelişen bilgi teknolojilerinin ciddi an-
lamda altyapısını oluşturduğu yeni 
şehirlerin de temelini oluşturmakta-
dır[14]. Böylesi projelerin arazi edin-
mek, altyapı oluşturmak ve büyük 
ölçekli yerleşim birimleri kurmak için 
ciddi yatırımları kapsayan projeler ol-
duğunu söylemek mümkündür.  Özel-
likle Çin ve Hindistan’da ön plana 
çıkan bu türden akıllı şehirlerin, artan 
nüfus kaynağı için ihtiyaç duyulan 

misyonu (NDRC), Bilim ve Teknoloji Ba-
kanlığı (MOST), Konut ve Kentsel-Kırsal 
Kalkınma Bakanlığı (MOHURD), Ulusal 
Ölçme ve Değerlendirme Dairesi, Harita 
Oluşturma ve Coğrafi Bilgi Dairesi, Ulusal 
Turizm İdaresi gibi birçok birim tarafın-
dan desteklenmektedir.  Ağustos 2013'te 
Çin Devlet Konseyi tarafından yayınlanan 
stratejik planda, koşulların izin verdiği du-
rumlarda akıllı şehirler geliştirilmesi teşvik 
edilmiş ve bu yönde kaynak oluşturulması 
için çalışmalar başlatılmıştır[16]. 

Çin’de, Avrupa Birliği ile koordi-
nasyon çerçevesinde Nisan 2013'te 
bir proje başlatılmıştır. Bu proje kap-
samında AB ve Çin temsilcilerinden 
oluşan bir teknik uzman grubu kurul-
muş, mevcut eğilimlerin belirlemesi, 

ele alınan kentlerde akıllı şehir strate-
jileri oluşturulması için öneriler sunul-
ması, akıllı şehir gelişmeleri ve sorun-
larıyla ilgili genel bir bakış sağlanması 
amaçlanmıştır. Proje çerçevesinde Av-
rupa ve Çin’den on beş olmak üzere 
toplam otuz pilot şehir seçilmiştir[15]. 

Çin’de birçok mevcut şehrin akıllı 
politikalar doğrultusunda dönüştürül-
mesi projelerinin yanı sıra, ‘Guang-
ming’, ‘Meixi Lake’, ‘Tianjin Knowledge 
City’, ‘Lingang New City’ gibi nüfus ar-
tışı ve göçlere yönelik olarak 154 akıllı 
yeni şehir oluşturulması amaçlanmış 
ve 2050 yılına kadar bunların 81 tane-
sinin inşasının bitmesi öngörülmüştür
[16]. 

Dünya Bankası’nın 2015 verile-
rine göre 2005 yılında 1,127 milyar 
olan Hindistan nüfusu 2013 yılında 
1,252 milyara yükselmiştir. Bu artış ile 
doğru orantılı olarak artan kentleşme 

AB Akıllı Şehirleri Çin Akıllı Şehirleri

Amsterdam, Hollanda Beijing Haidian Bölgesi

Barcelona, İspanya Tianjin Binhai Yeni Bölgesi

Bristol, İngiltere Shanghai Pudong Yeni Bölgesi

Kopenhag, Danimarka Jiangsu Eyaleti, Yangzhou

Floransa/Prato, İtalya Jiangsu Eyaleti, Nantong

Frankfurt, Almanya Jiangsu Eyaleti, Huai'an

Issy-les-Moulineaux, Fransa Zhejiang Eyaleti, Ningbo

Lyon, Fransa Zhejiang Eyaleti, Jiaxing

Malmö, İsveç Fujian Eyaleti, Zhangzhou

Manchester, İngiltere Shandong Eyaleti, Yantai

Riga,  Letonya Guangdong Eyaleti, Guangzhou Nansha Bölgesi

Tablo 2. Proje Kapsamında Belirlenen Pilot Şehirler

Şekil 2. Dönüşüm İçin Belirlenen 
İlk 20 Şehir [18]

Nüfus ve kentleşmenin artışı, 
doğal enerji kaynaklarının 

azalmaya başlaması, çevreyi 
aşırı kirleten kaynaklar ve 
devamında küresel iklim 
değişikliği, hizmet talebi 

artışı karşısında yerel 
yönetimlerin gerekli hizmet 

arzını sağlamakta zorlanması 
gibi sorunlar; ekonomik, 

sosyal ve çevresel açıdan 
sürdürülebilir kentler yaratmak 

için akıllı yaklaşımlar ortaya 
konulmasını zorunlu kılmıştır.
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yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenen 
şehirlerin yanı sıra; ‘Naya Raipur’, ‘Gujarat 
Uluslararası Teknoloji Bölgesi’, ‘Delhi-Mum-
bai Endüstriyel Koridor’ ve ‘Palava’ gibi yeni 
yerleşim alanlarının da akıllı şehir kavramı 
ekseninde oluşturulması planlanmaktadır. 

Sonuç olarak kentsel alanların büyüdü-
ğüne, kentlerin sınırlarındaki kaymaya tanık 
olduğumuz, böylelikle daha fazla nüfusa ev 
sahipliği yapabilmenin mümkün olduğu gü-
nümüzde, kentsel sorunların, gelişen tekno-
lojiler vasıtasıyla insan sermayesinin doğru 
yönlendirilmesi ve çok paydaşlılık çerçeve-
sinde akıllı çözümler üretilmesi ile çözülebil-
me potansiyeli vardır. Bu noktada şehirlerin 
sadece teknoloji odaklı olarak dönüştürül-
mesi akıllı şehir olması için yeterli değildir 
demek mümkündür. Bir başka deyişle akıllı 
şehir demek; en büyük yatırımların insani ve 
sosyal alanlarda yapıldığı, geleneksel ula-
şım ve hareket biçimlerinin bilgi işlem tek-
nolojileri ile desteklenerek gerçek zamanlı 
verilerin kullanıldığı, katılımcı yönetim yoluy-
la doğal kaynakların akıllıca yönetilmesi ve 
sürdürülebilir ekonomik büyümenin yanı sıra 
yüksek bir yaşam kalitesi sağlandığı olu-
şumlar demektir. Dolayısıyla akıllı şehirlerde 
niceliksel ve niteliksel verimliliğin birlikte 
düşünülmesi zorunluluğu ortaya çıkmakta-
dır[17].

*(Görevlendirme: Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tabiat Varlıklarını  
Koruma Müdürlüğü)
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Doktora Öğrencisi/ Akıllı Şehirler
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Şekil 3. Dönüşümün 2. Etabı İçin 
Belirlenen 13 Şehir [19]

"Kentlerin yüzyılı" olarak 
adlandırılan günümüz 

atmosferinde, dünya şehirlerinin 
2,9 milyar insanı daha barındırması 

gerekeceğinin altı çizilmektedir. 
Bu durum, büyük bir hızla 

gelişen bilgi teknolojilerinin ciddi 
anlamda altyapısını oluşturduğu 

yeni şehirlerin de temelini 
oluşturmaktadır.



36

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Altyapı 
ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür-
lüğü) ile İstanbul Teknik Üniversite-

si Rektörlüğü (Döner Sermaye İşletmesi) 
arasında tanzim ve imza edilen “Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak-
kında Kanun Kapsamında Ortak Hizmet 
Uygulaması Protokolü”,“Ekolojik Yerleşme 
Birimi için Standart Belirlenmesi ve bu 
Standardın Bakanlığın Belirleyeceği Riskli 
ve/veya Rezerv Yapı Alanlarında Uygula-
masının Yapılması” işini kapsamaktadır. 
Bu işin amacı; kanun çerçevesinde afet 

riski altındaki alanların dönüşümünün sür-
dürülebilirlik ilkelerine göre yürütülmesi, 
uluslararası ve yerli finans kuruluşlarının 
sürdürülebilirlik temalı kredi olanaklarının 
kentsel dönüşümde değerlendirilebilmesi 
ve ülkemizin iklim değişikliği konusundaki 
ulusal yükümlülüklerinin karşılanabilmesi 
için kentsel dönüşümün bir araç olarak 
kullanılmasıdır. Örnek alan uygulaması 
kısaca “Eskişehir SÜPERKENT (Sürdü-
rülebilir Performanslı Kent)” olarak anılan 
projede İTÜ’den Prof. Dr. A. Zerrin YILMAZ 
koordinatörlüğünde 30 kişinin üzerinde 

Ekolojik Yerleşme İçin Binalarda Enerji Verimliliği 

Eskişehir Kocakır Örneği

Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz
İTÜ Mimarlık Fakültesi

Ekolojik 
yerleşme birimi 
için standartların 
oluşturulmasına paralel 
olarak yürütülen örnek 
alanın planlanması çalışması, 
Eskişehir’de rezerv alan olarak ayrılmış 
Kocakır için tüm sürdürülebilirlik ilkeleri 
çerçevesinde gerçekleştirilmiş ve bu alanda sıfıra 
yakın enerjili ve sıfır atıklı yaklaşık 80,000 nüfuslu 
bir yerleşme tasarlanmıştır. Dört ana konu bileşeninden 
oluşan çalışmanın 2. bileşeni örnek yerleşmede yer alması 
öngörülen tüm binaların sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde 
tasarlanması ve özellikle enerji tüketimlerinin ve karbon salımlarının 
sıfıra yakın olmasını sağlayacak mimari, mekanik ve aydınlatma 
sistemi çözümlerinin önerilmesini kapsamaktadır…

AKILLI ŞEHİRLER
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bilirlik ilkeleri çerçevesinde tasarlanması 
ve özellikle enerji tüketimlerinin ve karbon 
salımlarının sıfıra yakın olmasını sağlaya-
cak mimari, mekanik ve aydınlatma sistemi 
çözümlerinin önerilmesini kapsamaktadır.

Ekolojik Yerleşme İçin Binalarda Enerji 
Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

Bilindiği gibi binalar, kullanımları sıra-
sında kullanıcıların konforunu sağlamak 
üzere ısıtma, soğutma, havalandırma ve 
aydınlatma ihtiyaçları nedenleriyle enerji 
tüketirler. Tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de binaların toplam enerji tüketimi 
içerisindeki payı %40 ve hatta bazı durum-
larda %40‘tan fazladır. Bu yüksek enerji 
tüketimine bağlı olarak da binalar, dünya-
daki sera gazı salımının 1/3 veya fazlasın-
dan sorumludurlar. Binaların enerji tüketimi 
ve sera gazı salımı içerisindeki payının bu 
kadar büyük olması nedeniyle, bir ekolojik 
yerleşme birimi içerisindeki binaların enerji 
verimli olması ekolojik yerleşme ölçütlerinin 
öncelikli konuları arasındadır. 

Bu çalışmadaki ekolojik yerleşme birimi 
standardının oluşturulmasında, binalarda 
enerji verimliliğini sağlamak üzere yapılan 
çalışmalar, bu alandaki uyulması zorunlu 
yasal düzenlemeler de dikkate alınarak 
gerçekleştirilmiştir.   Binalarda enerji per-
formansı ile ilgili AB direktifi yenilenmiş ve 
EPBD-Recast olarak 2010 yılında revize 
edilmiş hali ile yayınlanmıştır. Bu revize di-
rektifin getirdiği en önemli yenilik binalarda 
“maliyet optimum enerji verimliliği” ve “yak-
laşık sıfır enerjili bina” kavramlarını ortaya 
koymasıdır. Maliyet optimum enerji verim-

akademisyen ve Yüksek Lisansüstü araş-
tırmacısı çalışmıştır.

Ekolojik yerleşme birimi için standartla-
rın oluşturulmasına paralel olarak yürütülen 
örnek alanın planlanması çalışması, Eski-
şehir’de rezerv alan olarak ayrılmış Kocakır 
için tüm sürdürülebilirlik ilkeleri çerçeve-
sinde gerçekleştirilmiş ve bu alanda sıfıra 
yakın enerjili ve sıfır atıklı yaklaşık 80,000 
nüfuslu bir yerleşme tasarlanmıştır. 

Dört ana konu bileşeninden oluşan ça-
lışmanın 2. bileşeni örnek yerleşmede yer 
alması öngörülen tüm binaların sürdürüle-

liliği seviyesi binalar için belirlenen ekono-
mik yaşam döneminde en düşük toplam 
maliyeti veren enerji verimliliği seviyesi 
olarak tanımlanmaktadır. Toplam maliyet 
ise, ilk yatırım, bakım, onarım ve enerji ma-
liyetlerinin toplamıdır. Yaklaşık sıfır enerjili 
bina (nearly Zero Energy Building, nZEB) 
ise çok yüksek verimli bina olarak tanım-
lanmakta ve yaklaşık sıfır olan çok düşük 
enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından karşılan-
ması beklenmektedir. 

Eskişehir Kocakır için örnek ekolo-
jik yerleşme biriminde binalarda enerji 
verimliliği bu kavramlar kapsamında ele 
alınmıştır. Örnek olarak seçilen 5 adet ko-
nut ve birer adet eğitim, ofis, üretim, kültür 
merkezi binası olmak üzere toplam dokuz 
adet bina tipi için öncelikli olarak AB di-
rektifinin de öngördüğü gibi, hem ülkemiz-
deki bina standartlarını ve hem de mevcut 
bina stoğunu temsil edebilecek referans 
binalar/değerler belirlenmiştir. Bu referans 
binalar üzerinden maliyet optimum enerji 
verimliliği ve yaklaşık sıfır enerji seviyele-
rinin belirlenmesi çalışmaları yapılmış ve 
her bina tipi için enerji verimliliği iyileş-
tirme önlemleri belirlenmiştir. Eskişehir 
Kocakır örneğinde ele alınan dokuz bina 
tipi için mimari, mekanik ve aydınlatma 
sisteminde referans değerlere sahip olan 
binaların her biri için en etkin olabilecek 
en az 50 iyileştirme önlemi/önlem paketi 
önerilmiş ve bu önerilerle binaların enerji 
tüketimleri ve karbon salımları ayrı ayrı he-
saplanmıştır.

Bina bazında binaya özgün bireysel 
sistemleri kapsayan çalışmaların yanı sıra, 
bölge bazında bina gruplarını besleyebi-
lecek yenilenebilir enerji sistemleri için 
potansiyel araştırması ve ayrıca bölgesel 
ısıtma ve soğutmada kullanılabilecek bir-
leşik ıs-güç sistemleri için uygulanabilirlik 
ön analizleri de yapılmıştır.   

Eskişehir Kocakır yerleşmesindeki se-
çilen 9 bina tipi için bu binaların mimari, 
mekanik ve aydınlatma sistemlerinin; 

Kocakır kent merkezindeki Kültür Merkezi 
Binası ve çevresinin üç boyutlu görseli.

“Eskişehir SÜPERKENT (Sürdürülebilir 
Performanslı Kent)” olarak anılan projede İTÜ’den 
Prof. Dr. A. Zerrin YILMAZ koordinatörlüğünde 
30 kişinin üzerinde akademisyen ve Yüksek 
Lisansüstü araştırmacısı çalıştı.

Kocakır örnek yerleşmesinde, 
kapsamlı bina enerji verimliliği 
çalışmalarının yanısıra her bina 

için, malzeme, su ve atıklar başta 
olmak üzere sosyo-ekonomik 

sürdürülebilirlik dahil tüm 
sürdürülebilirlik ölçütlerinin yerine 
getirilmiş olması için de çalışmalar 

yapılmıştır.
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A. Referans Bina Durumu
Birincil Enerji Tüketimi (kWh/m².yıl) 106.55

Karbon Salımı (Kg CO2/m2.yıl) 26.12

Yapım Maliyeti (TL/m2) 700.00

Y.D. Toplam Maliyet (TL/m2) 913.88  (575.87* + 338.01**)

B. Maliyet Optimum Bina Durumu
Birincil Enerji Tüketimi (kWh/m².yıl) 55.55

Karbon Salımı (Kg CO2/m2.yıl) 13.77

Yapım Maliyeti (TL/m2) 710.85

Y.D. Toplam Maliyet (TL/m2) 831.16   (575.87* + 255.29**)

C. Yaklaşık Sıfır Enerji Bina Durumu
Birincil Enerji Tüketimi (kWh/m².yıl) 27.62

Karbon Salımı (Kg CO2/m2.yıl) 6.67

Yapım Maliyeti (TL/m2) 792.13

Y.D. Toplam Maliyet (TL/m2) 856.39   (575.87* + 280.52**)

Tablo 1. Katta Dört Daireli Apartman Binası Enerji Tüketim, Karbon 
Salım ve Maliyet Değerleri

A. Referans Bina Durumu
Birincil Enerji Tüketimi (kWh/m².yıl) 92.31

Karbon Salımı (Kg CO2/m2.yıl) 23.68

Yapım Maliyeti (TL/m2) 750.00

Y.D. Toplam Maliyet (TL/m2) 919.37   (649.89* + 269.48**)

B. Maliyet Optimum Bina Durumu
Birincil Enerji Tüketimi (kWh/m².yıl) 73.16

Karbon Salımı (Kg CO2/m2.yıl) 18.61

Yapım Maliyeti (TL/m2) 750.00

Y.D. Toplam Maliyet (TL/m2) 884.16   (649.89* + 234.27**)

C. Yaklaşık Sıfır Enerji Bina Durumu
Birincil Enerji Tüketimi (kWh/m².yıl) 25.00

Karbon Salımı (Kg CO2/m2.yıl) 6.01

Yapım Maliyeti (TL/m2) 750.00

Y.D. Toplam Maliyet (TL/m2) 898.65   (649.89* + 248.76**)

A. Referans Bina Durumu
Birincil Enerji Tüketimi (kWh/m².yıl) 172.65

Karbon Salımı (Kg CO2/m2.yıl) 44.39

Yapım Maliyeti (TL/m2) 700.00

Y.D. Toplam Maliyet (TL/m2) 1043.25   (561.22* + 482.03**)

B. Maliyet Optimum Bina Durumu
Birincil Enerji Tüketimi (kWh/m².yıl) 96.65

Karbon Salımı (Kg CO2/m2.yıl) 24.89

Yapım Maliyeti (TL/m2) 681.50

Y.D. Toplam Maliyet (TL/m2) 877.72   (561.22* + 316.50**)

C. Yaklaşık Sıfır Enerji Bina Durumu
Birincil Enerji Tüketimi (kWh/m².yıl) 72.45

Karbon Salımı (Kg CO2/m2.yıl) 18.57

Yapım Maliyeti (TL/m2) 729.78

Y.D. Toplam Maliyet (TL/m2) 928.83    (561.22* + 367.61**)

Tablo 2. Eğitim Binası Enerji Tüketim, Karbon Salım ve Maliyet Değerleri

Tablo 3. Ofis Binası Enerji Tüketim, Karbon Salım ve Maliyet Değerleri

Bu tablolarda * işaretli değerler; 
* Bina enerji verimliliğini etkilemeyen inşaat kalemleri için sabit olan maliyet ve 
** Bina enerji verimliliğini etkileyen inşaat kalemleri için yaşam dönemi toplam maliyettir.

• mevcut bina standartlarına ve yapı ge-
leneklerine uygun olarak yapılması (re-
ferans durum),

• binanın ekonomik yaşam dönemi bo-
yunda en düşük toplam maliyeti sağ-
layacak şekilde yapılması (maliyet op-
timum durum),

• yaklaşık sıfır enerji seviyesini sağla-
yacak şekilde yapılması (yaklaşık sıfır
enerji durumu)
durumları için enerji tüketim seviyeleri,

karbon salım miktarları, ilk yatırım ve toplam 
maliyetleri hesaplanmış ve örnek olarak bazı 
binaların sonuçları tablolarda verilmiştir.

Tablolardan görüldüğü gibi binanın 
fonksiyonuna bağlı olarak birim alan başı-
na enerji tüketim seviyeleri değişmektedir. 
Enerji verimliliği iyileştirme çalışmaları gös-
termektedir ki; her bina tipi için iyileştirme 
önlemleri de farklılık göstermektedir. Yakla-
şık sıfır enerji seviyesi için diğer iyileştirme 
önlemlerinin yanı sıra bina entegre güneş 
enerjisi sistemleri de önerilmiştir. Konut bi-
naları için termal güneş panelleri ve elekt-
rik üreten PV paneller önerilmiş, konut dışı 
binalar için ise sadece PV panel kullanımı 
öngörülmüştür. Bunun nedeni, termal pa-
nellerin bu bina tiplerinde enerji/ekonomi 
dengesindeki katkısının yetersiz olmasıdır. 

Bu çalışmaların sonuçları göstermiştir 
ki; ekolojik yerleşme birimindeki binaların, 
şu an Türkiye’deki yapı gelenekleri ve stan-
dartlarına göre yapılması (referans bina) ye-
rine, maliyet optimum ve yaklaşık sıfır enerji 
seviyelerini sağlayacak şekilde yapılmaları 
durumunda, yerleşme ölçeğinde bina kay-
naklı karbon salımında çok önemli ölçüde 
azaltma yapılabilmektedir. Kentsel tasarım 
çalışmalarında belirlenmiş olan farklı bina 
tipolojileri için yaklaşık toplam inşaat ala-
nının 3,350,000.- m2 olacağı düşünülerek, 
tüm Kocakır Mevkii yerleşmesinin bina 
kaynaklı karbon salımı miktarları detaylı, 
dinamik enerji simülasyonlarının sonuçları 
olarak aşağıda verilmiştir.
• Binaların referans bina standardında

yapılması durumunda yerleşmenin bina
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Her bina için bina bazında yapılan bu 
enerji verimliliği çalışmalarından sonra, 
bölgesel ölçekte yenilenebilir enerji sis-
temlerinin kullanılması için olası potansi-
yel irdelenmiş ve bölgesel ısıtma soğutma 
sistemlerinin de uygulanabilirlik açışın-
dan ön analizleri yapılmıştır. Öngörülen 
uygun yenilenebilir enerji (PV tarlası) ve 
bölgesel sistemlerin (birleşik ısı-güç sis-
temleri) kullanılması durumundaki bina 
enerji tüketim ve karbon salım seviyeleri 
yeniden hesaplanmıştır. Bölgenin ener-
ji ihtiyacının bölgesel enerji sistemler ile 
karşılanması durumunda, enerji verim-
liliğinin ciddi oranda artmasıyla birlikte 
bina bazındaki iyileştirme oranlarının en 
az %20 kadar daha iyileşebileceği ön-
görülmektedir. Ayrıca bölgesel sistemle-

kaynaklı karbon salımı: 103,347,500.- 
kgCO2/yıl olup m2 başına “30.85 
kgCO2/m2-yıl”dır.

• Binaların maliyet optimum enerji verim-
liliği seviyesini sağlayacak şekilde ya-
pılması durumunda yerleşmenin bina
kaynaklı karbon salımı: 66,363,500.-
kgCO2/yıl olup m2 başına “19.81
kgCO2/m2-yıl”dır.

• Binaların yaklaşık sıfır enerji seviyesini
sağlayacak şekilde yapılması durumun-
da yerleşmenin bina kaynaklı karbon
salımı: 36,749,500.- kgCO2/yıl olup m2
başına “10.97 kgCO2/m2-yıl”dır.

Bu sonuçlar göstermektedir ki;  ilk yatı-
rım maliyetini çok artırmadan binaların çok 
daha enerji verimli olması ve bölge bazında 
%35 ve %66 arası çok önemli ölçüde bina 
kaynaklı karbon salımı azaltılması yapılabil-
mektedir. Bu azaltma oranları, yerleşmenin 
tümünde sırasıyla yaklaşık olarak 36984 ton 
ve 66598 ton bina kaynaklı yıllık karbondiok-
sit salımı azaltılmasına karşılık gelmektedir. 

rin yenilenebilir kaynaklı yakıt kullanması 
durumunda karbon salımlarını neredeyse 
sıfırlamak da mümkün olabilecektir. Bu tür 
çalışmaların ülke bazında her iklim bölge-
si için yapılması durumunda ülkenin ener-
jide dışarıya bağlı olmasından kaynakla-
nan cari açığın ciddi ölçüde azaltılması 
ve karbon salımındaki azalma nedeniyle 
de yerleşmelerdeki çevresel kalitenin de 
artması mümkün olacaktır.

Kocakır örnek yerleşmesinde, yuka-
rıda özetlenen, kapsamlı bina enerji ve-
rimliliği çalışmalarının yanısıra her bina 
için, malzeme, su ve atıklar başta olmak 
üzere sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik 
dahil tüm sürdürülebilirlik ölçütlerinin ye-
rine getirilmiş olması için de çalışmalar 
yapılmıştır.

Kocakır Kent Meydanı

Kocakır örnek yerleşmesinde konutlar

Bu tür çalışmaların ülke bazında 
her iklim bölgesi için yapılması 

durumunda ülkenin enerjide 
dışarıya bağlı olmasından 

kaynaklanan cari açığın ciddi 
ölçüde azaltılması ve karbon 

salımındaki azalma nedeniyle de 
yerleşmelerdeki çevresel kalitenin 

de artması mümkün olacaktır.
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yapının enerji verimliliğine olan etkilerinin 
çevresel değerlendirme sistemlerindeki 
puanlamalarla ödüllendirilmesi, pazarın 
dönüşümüne yol açmaktadır. Yeşil binalar 
ve yerleşimler (mahalleler) ve dolayısıyla 
yeşil kentler kaynak kullanımı ala-
nında tasarrufa yol açar. İngilte-
re’de BREEAM’in  ve ABD’de 
LEED’in  liderlik ettiği ve 
daha sonra bir çok ülkede 
“Yeşil Bina Konseyleri” lider-
liğinde veya benzeri oluşum-
larca, oluşturulan bazı ülkeler-
de devlet destekli yeşil bina ve 

Bugünün binaları, yerleşimleri (ma-
halleleri) ve şehirleri boylarını 
aşan karbon ayak izleriyle geliyor-

lar. Küresel sera gazı emisyonlarının en 
büyük kaynağı yapı sektörü, global enerji 
tüketiminin 1/3’ünden ve kaynak tüketimi-
nin 1/3’ünden sorumlu olup, temiz suyun 
%12’sini kullanmakta, katı atığın %40’ını 
üretmektedir(1). Yeni yapılan bina ve 
yerleşimleri sürdürülebilirlik kriterlerine 
uygun yapmak, varolan binaları yıkmak 
yerine iyileştirmek, tasarruf etmenin ya-
nısıra karbon salımının düşürülmesine de 
katkıda bulunacaktır. 

İklim değişikliğinin yarattığı negatif 
etkiler ve insanların bu alanda bilinçlen-
mesi her sektörü sera gazı salımlarını dü-
şürmek için yaratıcı çözümler üretmeye 
itiyor. İnşaat sektörü de iklim degisikliği-
nin önüne geçebilmek için küresel olarak 
yeşil dönüşümle ilerleme kaydediyor. Bu 
dönüşümde sosyal sorumluluk bilinciyle 
firmalar, binalarını çevresel standartlar 
kullanarak yapıyor(2). 

Tüm dünyada yapı malzemeleri, yapı 
bileşenleri, yapılar ve yerleşimler için çev-
resel değerlendirme sistemleri giderek 
önem kazanmakta ve ülkeler bu alanda 
çoğunlukla sivil toplum örgütleri liderli-
ğinde çalışmalarını genişleterek yaymak-
tadır.  Ortak hedef; giderek artan nüfus, 
kaynakların azalması ve artan iklim deği-
şikliği problemlerine yapı sektörü olarak 
çare ararken aynı zamanda insanlar için 
daha sağlıklı mekanlar yaratma çabası-
dır. Yapı malzemelerinin ekolojik dengeye 
en az zarar verecek şekilde üretilmesi ve 

yerleşke sertifikaları ile tasarım ve inşaat 
sektörü epey yol kat etti. Bir çok ülkede 
sürdürülebilirlik norm haline geldi. Aynı 
zamanda, emlak geliştiriciler ve pazarla-
macılar da sertifikalı binalar/yerleşkeler 

talep etmeye başladılar. Bu serti-
fikalar,  sürdürülebilirlik konula-

rında farkındalık söz konusu 
olduğunda paradigma deği-
şikliği yaratmasından dolayı 
sektörün yeşil dönüşümüne 
büyük katkılarda bulunmuş-

tur.  Ancak en üst derecelen-
dirmelerde bile yüzlerce bina 

Yeşil Bina ve  
Yerleşke Sertifikaları

Dr. Duygu Erten*

TURKECO Danışmanlık
Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) 
Danışmanı

Herhangi bir yapı inşaatının doğrudan ve dolaylı olarak çevreye 
negatif etkileri vardır. Sürdürülebilirlik performansının teşvik 
edilmesi, ölçülmesi ve tanınması yoluyla bu etkilerin hafifletilmesine 
yardımcı olmak için bir çok yeşil/sürdürülebilir derecelendirme 
sistemi oluşturulmuştur. Şu anda dünyada yaygın olarak kullanılan, 
50’nin üzerinde yeşil bina sertifikasyonu ve 600’ün üzerinde 
malzeme sertifikasyonu var.  Bu sistemler ortak akılla oluşturulmuş 
uluslararası standartlara atıfda bulunarak bina ve yerleşimlerin 
bütüncül yaklaşımla bir değerlendirme almasını sağlarlar…
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etkileri vardır. Sonuç olarak, sürdürüle-
bilirlik performansının teşvik edilmesi, 
ölçülmesi ve tanınması yoluyla bu etki-
lerin hafifletilmesine yardımcı olmak için 
birçok yeşil/sürdürülebilir derecelen-
dirme sistemi oluşturulmuştur. Şu anda 
dünyada yaygın olarak kullanılan, 50’nin 

üzerinde yeşil bina sertifikasyo-
nu ve 600’ün üzerinde malzeme 
sertifikasyonu var(4).  Bu sis-
temler ortak akılla oluşturulmuş 
uluslararası standartlara atıfta 
bulunarak bina ve yerleşimlerin 
bütüncül yaklaşımla bir değer-
lendirme almasını sağlarlar.

Kriterlerini milliyetçi bir odağın yanı 
sıra, yerel standartlar ve kodlar ile oluş-
turan pek çok uluslararası yeşil bina ta-
sarım sistemi vardır. Bu yerel sistemler 
içinde en öne çıkanlar:
Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel De-
ğerlendirme Yöntemi (BREEAM) - Bir-
çok yeşil bina sertifikasyon sisteminin 
temelini oluşturdu. Kurulacak ilk bina 

yapılmasına rağmen, bina sektörü için 
karbon emisyonlarını önemli ölçüde azalt-
madığı son dönemlerde uluslararası kon-
feranslarda sıkça dile getiriliyor(3).

Sertifikalar alanında lider kurum Ame-
rikan Yeşil Binalar Konseyi’nin (USGBC) 
iktisadi işletmesi (GBCI) oldu.  Yapı sek-
töründe LEED başta olmak üzere,  EDGE, 
PEER, WELL, SITES, GRESB, Parksmart 
ve Zero Waste gibi birbirinden farklı amaç-
lara hizmet eden lider sertifika sistemlerini 
aynı çatı altında toplamayı başardılar. Ve 
isimlerini Yeşil Bina Sertifikalama Enstü-
tüsü’nden (GBCI), Yeşil İş Sertifikalama 
Enstitüsü olarak değiştirdiler.

Uluslararası Yeşil Bina Değerlendirme 
Sistemleri

Yeşil bina değerlendirme veya sertifi-
kasyon sistemleri projeyi bir bütün olarak 
ele alarak değerlendiriyor. Bu sistemler 
belirli çevre hedefleri ve gereksinimleri ile 
göreceli uygunluk veya performans sevi-
yelerini değerlendiren veya ödüllendiren 
bina onaylama sistemi türüdür. Değerlen-
dirme sistemleri ve sertifikasyon sistem-
leri sıkça birbirinin yerine kullanılırlar.

Üçüncü taraf sertifikaları, herhangi 
bir yeşil binaya, yerleşme veya malzeme-
ye güvenilirlik katmanın harika 
bir yoludur. Sertifikaya ulaşma 
süreci, bina proje ekibi için bir 
hesap verebilirlik ve bütünlük 
(entegre tasarım)  katmanı da 
ekler. Sertifikalı olmanın sayısız 
faydaları arasında en üste çıkan 
özellikler:
• Daha yüksek kiralama veya satış de-

ğeri,
• Daha yüksek evsahibi ve kiracı mem-

nuniyeti,
• Daha yüksek çalışan verimliliği,
• Daha düşük işletme maliyeti,
• Yerel ve uluslararası tanınma fırsatları,
olarak sayılabilir. Üçüncü taraf sertifikası,
sağlıklı ve yüksek performanslı bir binaya
ulaşmanın tek yolu değildir ancak kesinlikle 
böyle bir binanız olmasının en garantili ve
etkili yollarından biridir. Her proje, ekip ve
bütçe, yüksek performanslı bina için farklı
teslimat ve doğrulama yöntemlerini dikkate
alacaktır.  Bununla birlikte, yeşil bina pro-
jesinde çalışan herkes farklı sertifika seçe-
neklerini, avantajları, gereksinimleri, etkileri
ve maliyetleri gözden geçirmelidir.

Herhangi bir yapı inşaatının doğru-
dan ve dolaylı olarak çevreye negatif 

derecelendirme sistemiydi ve 1990 yılın-
dan beri Birleşik Krallık dışında da kul-
lanılmaya başlandı. Uzun ömürlü olması 
nedeniyle, kullanımı yaygın ve sertifikası 
oldukça tanınmış durumda. BREEAM de-
recelendirmeleri, bu ülkelerdeki birçok 
devlet kuruluşu için gereklidir ve halen 
100 bin'den fazla BREEAM dereceli bina 
bulunmaktadır. BREEAM, yönetim, ener-
ji, ulaşım, malzeme ve atık kategorileri 
ve kirlilik için ödüller veren çok özellikli 
derecelendirme sistemidir. BREEAM uy-
gulama ve sertifikasyon sistemi, sadece 
İngiltere'de 1000'den fazla değerlendir-
me şirketi yaratmış ve onay süreci bo-
yunca ön değerlendirme, üçüncü taraf 
danışmanlık rehberliğinde tamamlanan 
çok katmanlı bir süreçtir. BREEAM, pro-
jelerin kayıt tarihinden itibaren beş yıl 
içinde belgelendirilmesini zorunlu kılar. 
Eğitimleri sadece BREEAM eğitimcileri 
aracılığıyla vererek, değerlemecileri ak-
redite eder.
BCA Yeşil Marka Programı - Singa-
pur'da oluşturulan “Green Mark” inşaat 
ve gayrimenkul sektörlerinde çevresel 
farkındalığın artırılması amacıyla Ocak 
2005'te “Yapı ve İnşaat Kurumu” (BCA) 
tarafından başlatılmıştır. BCA Green Mar-
ka Sistemi binaları;  enerji verimliliği, su 
verimliliği, çevre koruma, iç mekan çevre 
kalitesi ve daha iyi bina performansına 
katkıda bulunan diğer yeşil ve yenilikçi 
özellikler dahil olmak üzere beş ana kri-
tere göre değerlendirir. Program ayrıca 

İklim değisikliğinin yarattığı negatif 
etkiler ve insanların bu alanda 

bilinçlenmesi her sektörü sera gazı 
salımlarını düşürmek icin yaratıcı 
çözümler üretmeye itiyor. İnşaat 
sektörü de iklim degisikliğinin 
önüne geçebilmek için küresel 

olarak yeşil dönüşümle ilerleme 
kaydediyor.



42 itü vakfı dergisi

AKILLI ŞEHİRLER

güsüne karşılık gelen dört değerlendir-
me aracı oluşturuldu. "CASBEE Ailesi", 
bu dört aracın ortak adı ve belirli amaç-
lar için genişletilmiş araçlardır. CASBEE 
değerlendirme araçları; tasarım öncesi 
“tasarım için CASBEE”, “Yeni İnşaat için 
CASBEE”, “Mevcut Bina için CASBEE” 
ve “Yenileme için CASBEE”, olarak ta-
sarım sürecinin her aşamasında hizmet 
vermektir. Her araç ayrı bir amaç ve he-

geliştiricilere nakit teşvikler sunan, özel-
likle enerji kullanımı azaltma ve materyal 
koruma gibi alanlarda mevcut yapının 
geliştirilmesine odaklanan altı aşamalı bir 
planın ana hatlarını çizer.
BEAM - Hong Kong'da oluşturulan 
BEAM, mevcut ve yeni inşa edilen karışık 
kullanım kompleksleri dahil olmak üze-
re tüm bina türlerini kapsayan kapsamlı 
bir standart ve destek sürecidir. BEAM, 
binaların çevresel performansını değer-
lendiren, geliştiren, sertifikalandıran ve 
etiketleyen bir girişimdir. Bu, endüstri ta-
rafından ortaklaşa geliştirilen ve benim-
senen gönüllü bir programdır.  BEAM'ın 
amacı Hong Kong ve diğer bölgelerdeki 
daha sürdürülebilir binalar için talebi teş-
vik etmek, performansı artırmak ve yeşil 
yıkamayı en aza indirmek; geliştiriciler, 
tasarımcılar, mimarlar, mühendisler, mü-
teahhitler ve operatörler tarafından takip 
edilebilen ortak bir performans standart-
ları seti sağlamak ve  binaların planlama, 
tasarım, inşaat, yönetim ve yıkım ömrü 
boyunca çevresel etkilerini azaltmaktır.
CASBEE - Japonya'da, bina yaşam dön-

def kullanıcı için ve değerlendirilen bi-
nalarda geniş bir kullanım yelpazesine 
uyacak şekilde tasarlanmıştır.
EDGE (Daha fazla Verimlilik İçin Ta-
sarımda Mükemmellik) - Gelişmekte 
olan piyasalarda ilerlemeyi hedefleyen, 
öncelikle yeni konut ve ticaret binaları 
için kurgulanmış  yeşil bina sertifikas-
yon sistemidir. Finansçıları, geliştiricile-
ri, düzenleyicileri ve ev sahiplerini kap-
sayan program, mülk geliştiricilerine, 
kaynak verimli binaları inşa etmenin ne 
kadar hızlı ve uygun maliyetle olabilece-
ğini belirterek, doğrudan bina sahipleri-
ne ve kiracılara binalara değer katmala-
rını sağlıyor. EDGE, tasarım ekiplerinin 
ve proje sahiplerinin, binalara enerji ve 
su tasarrufu seçeneklerini dahil etme-
nin en uygun maliyetli yollarını değer-
lendirebilmelerini sağlar. Özel sektörün 
gelişimine odaklanan Dünya Bankası 
Grubu'nun bir üyesi olan International 
Finance Corporation'ın (IFC) bir yeniliği 
olan EDGE, web tabanlı bir yazılım uy-
gulamasıdır.
Green Star SA - Güney Afrika Yeşil Bina 
Konseyi tarafından geliştirildi.  Emlak 
endüstrisine yeşil binalar için nesnel bir 
ölçüm sağlamak ve emlak sektöründe 
çevresel liderliği tanımak ve ödüllen-
dirmek için “Avustralya Yeşil Bina Kon-
seyi”nin geliştirdiği bir alt yapı üzerine 
kurulmuştur. Her derecelendirme aracı, 
farklı bir pazar sektörünü (ofis, peraken-
de, çok birim konut vb.) yansıtır. Green 
Star SA derecelendirme araçlarının he-
defleri; yeşil binalar için ortak bir dil ve 
ölçüm standardı oluşturmak, bütünleşik, 
bütün bina tasarımını teşvik etmek, yeşil 
bina faydalarının farkındalığını artırmak, 
çevre liderliğini tanımak ve kalkınmanın 
çevresel etkisini azaltmaktır.

Green Star SA Sertifikasyonu, bir bel-
geye dayalı sunumun başarı kanıtı olarak 
sunulması gereken tasarım veya yapım 
sürecini yönlendirmek için bir Green Star 
SA derecelendirme aracını kullanan bir 
projeyi içeren resmi bir süreçtir. Projenin 
tasarım aşamasının sonunda bir 'Tasarım' 
sertifikası alınır. İnşaat bittikten sonra, bir 
proje, tüm yeşil bina stratejilerinin aslında 
son bina içine dahil edildiğini belgeleyen 
'Yapılış' sertifikası için ödül verir. 
Estidama – Pearl (İNCİ),  Abu Dhabi'yi 
sürdürülebilir bir kentleşme modeline 
dönüştüren bir girişim olarak tasarlandı.  
Amacı daha sürdürülebilir topluluklar, 

İngiltere’de BREEAM’in  ve 
ABD’de LEED’in  liderlik 

ettiği ve daha sonra bir çok 
ülkede “Yeşil Bina Konseyleri” 

liderliğinde veya benzeri 
oluşumlarca, oluşturulan bazı 
ülkelerde devlet destekli yeşil 

bina ve yerleşke sertifikaları ile 
tasarım ve inşaat sektörü epey 

yol kat etti.
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ulusal pazardan aldığı bilgiler ve ortak 
akılla pazarın dönüşümüne öncülük edi-
yor.  Bu yıl LEED’i veren kurum USGBC 
açıkladı;  Türkiye dünyada LEED başvu-
rularında dünya 8.si.  Geçtiğimiz sene 
9. sıraya yerleşmiş olmaya sevinirken bu
yılki kayıt artışı umut verici(5).

Türkiye’de 2007’de kurduğumuz Çev-
re Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), 
konu kurullarıyla 2012’de Türkiye’nin ilk 
YEŞİL KONUT sertifika kılavuzunu hazır-
ladı.

2009’da BREEAM kılavuzunu dünyada 
ilk yerel dile çeviren dernek olduk. 2012’de 
ÇEDBİK 2. Uluslararası Yeşil Binalar Zir-
vesi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile, 
Bakanlığın ÇEDBİK sertifikasını destekle-
yeceğine dair bir iyi niyet anlaşması imza-
landı. 

2016 yılında,  Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi ara-
sında "Sürdürülebilir Yeşil Bina ve Yerleşim 
Alanlarının Temel Değerlendirme Kılavuzu-
nun Hazırlanması ve Ulusal İşletim Siste-
mine Hazırlık Kapsamında Büyük Veri Yö-
netim Modelinin Oluşturulması” Protokolü, 
devletin artık bu konuyu benimsediğini ve 
konusunun önünün açılması için bir sayfa 
açtığını müjdeledi.  Bu çalışmanın III. Etabı 
olan ‘Sürdürülebilir yeşil bina ve sürdürü-
lebilir yerleşmelerin belgelendirme sistemi-
nin on-line olarak işletilebilmesi için belge-
lendirme kuruluşunun veri girişimine açık 
yazılım programına altlık olacak ‘bigdata 
yönetimi’ ve ‘data yönetim planı’ raporu’ 
çalışmaları geçtiğimiz haziran ayında ta-

şehirler ve küresel işletmeler yaratmak 
ve Estidama'nın dört temel direğini den-
gelemektir; çevresel, ekonomik, kültürel 
ve sosyal.  Estidama'nın İNCİ Değerlen-
dirme Sistemi, bir projenin sürdürülebi-
lirliğini tasarımdan, inşaattan, işletime 
tüm ömrü boyunca ele almayı amaçlıyor. 
Buna göre, üç derecelendirme aşama-
sı oluşturulmuştur: Tasarım, inşaat ve 
işletme. Her bölümde zorunlu ve isteğe 
bağlı krediler bulunur ve elde edilen her 
opsiyonel kredi için kredi puanı verilir.  
İNCİ derecelendirmesini elde etmek 
için, zorunlu tüm kredi koşullarının yeri-
ne getirilmesi gerekir.  Daha yüksek bir 
İNCİ derecelendirmesi elde etmek için, 
tüm zorunlu kredi gereksinimlerinin en 
az sayıda kredi puanı ile karşılaştırılması 
gerekir.

Türkiye’de Durum
Milyonlarla artan nüfus için yapılaş-

manın hızla devam ettiği dünyamızda ve 
kentsel dönüşümün son 10 yılda inşa-
at sektörüne yön vereceği, mültecilere 
konut sorununun kentlerin bir numaralı 
ajanda konusu olduğu ülkemizde,  ye-
şil bina/yerleşke/kentleşme sertifikaları 
kullanımı, hedeflenen CO2 düşüşleri 
için henüz çok yavaş olsa da yapı sek-
törünün iklim değişikliğine karşı en güç-
lü silahı.  Dünyada DÜNYA YEŞİL BİNA 
KONSEYLERİ (WGBC) çatısı altında ku-
rulan ulusal yeşil bina konseyleri aracı-
lığıyla hareket kabiliyeti sağlayan serti-
fikasyon pazarı, aslında uluslararası ve 

mamlandı.  Bu çalışmada neredeyse 40’a 
yakın akademisyen (farklı üniversitelerden 
uzmanlık alanlarına göre seçilmiş), İTÜ li-
derliğinde devlete bir kılavuzun kılavuzu 
çalışması içindeyiz. Hedef, Türkiye’nin or-
tak akılla hazırlanmış tek bir sertifika siste-
mi olması ve Bakanlığın da bu çalışmaları 
hızlandıracak kaynakları kullanarak Türki-
ye’nin yapı sektöründe CO2  oranının dü-
şürülmesi ve çevreci binalar yapılmasının 
önünü açmak.

Gelecek beş yılda, Türkiye pazarın-
da yeşil binalar/yerleşimler/kentlerle ilgi-
li yerel sertifikanın kullanımının başlama-
sını ve yaygınlaşmasını diliyorum.

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danışmanı,
HQE Sistemleri Danışma Kurulu Üyesi,
ÇEDBİK Başkan Yardımcısı, USGBC
Yönetim Kurulu Üyesi
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Yeşil bina değerlendirme 
veya sertifikasyon sistemleri 
projeyi bir bütün olarak ele 
alarak değerlendiriyor. Bu 

sistemler belirli çevre hedefleri 
ve gereksinimleri ile göreceli 
uygunluk veya performans 

seviyelerini değerlendiren veya 
ödüllendiren bina onaylama 

sistemi türüdür. 
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Yaşadığımız çağ, kelimenin tam an-
lamıyla bir hız çağı... Dünyamız bu 
hızlı değişim karşısında hiç durma-

dan evriliyor… 
Artık şehirlerde veri üreten birçok kay-

nak var: İnsanlar, makineler, ortamlar gibi…
Kullanılan kredi kartları, sosyal medya 

paylaşımları, su ve doğalgaz sayaçları, 
akıllı otobüslerde kullanılan elektronik bi-
letler, hava durumu verileri, gürültü veri-
leri, vs… Devasa boyutta bir veri ile karşı 
karşıyayız. "Ortaya çıkan verinin tamamını 
kontrol etmeli miyiz? Güvenliği nasıl sağla-
yabiliriz?" gibi şehir yönetimini ilgilendiren 
onlarca soru ile karşı karşıyayız. Bütün 
bunların sistematik bir şekilde yönetilmesi 
gerekiyor ama, ölçemediğini yönetemez-
sin!

Tüm bu değişim ve teknolojik imkânlar 
karşısında ihtiyaçlarımız da her geçen gün 
değişim gösteriyor. Bundan 15 yıl önce 
cep telefonları sadece bir  iletişim aracıy-
dı. Oysa bugün yüklendiği donanımlar ve 
hayatımızdaki rollerini dikkate aldığımızda, 
değişimin ve yenileşmenin hızının ileriki 
yıllarda hangi noktaya geleceğini anlaya-
biliyorsunuz. Çünkü artık sanayi ekonomi-
lerinden bilim, teknoloji ve inovasyon eko-
nomilerine doğru yönelen yeni bir dünya 
ile karşı karşıyayız. Ar-ge, inovasyon ve ye-
nilik olmadan bir ilerleme kaydetmek artık 
mümkün gözükmüyor. 

Her şey o denli teknolojik hale geldi ki, 
bunun sonucunda artık her birimiz yüksek 
standartlar peşindeyiz. Değil 15-20 yıl ön-
cesinin, dünün standartlarıyla yaşamak 
hiçbirimizin işine gelmiyor. O nedenle ülke-
mizi ve ülkemizin incisi İstanbul’u bu yeni 
dünyaya hazırlamak durumundayız. Klasik 
yöntemlerle yeni ihtiyaçlarımızı karşılaya-

bilmenin ve sorunlarımızı çözebilmenin im-
kânı yok ne yazık ki! 

Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştir-
diği önemli siyasi ve ekonomik atılımlara 
baktığınız zaman, ülkemizin dünyanın 18. 
ve Avrupa’nın 7. büyük ekonomisi haline 
geldiğini görebiliyoruz. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın ortaya koyduğu hedefler ölçü-
sünde ülkemiz bu çıtayı giderek daha da 
yükseltiyor. 2023, 2053, 2071 Türkiye’sinin 
temellerinin bugünden atıldığını ve bu ça-

İBB’nin  
Akıllı Şehir İstanbul 
Projesi  Kapsamında 
Yürüttüğü Çalışma ve 
Uygulamalar
Dr. Hayri Baraçlı
İBB Genel Sekreteri

Bugün geldiğimiz noktada 
mevcut uygulama ve çalışmalar 
açısından İstanbul’da akıllı şehir 
uygulamaları çok önemli bir 
seviyeye ulaştı. Ulaşım alanında 
İstanbul’u canlı kameralarla 
takip ettiğimiz Trafik Kontrol 
Merkezi, Akıllı Sinyalizasyon, 
Araç Takip Sistemi, Coğrafi 
Bilgi Sistemi (GIS), Elektronik 
Denetleme Sistemi (EDS), atık 
yönetiminin yapıldığı Çevre 
Kontrol Merkezi ve toplu taşıma 
tarafına baktığımızda ‘İBB Cep 
Trafik’, ‘İBBNavi’, ‘İTaksi’ gibi 
mobil uygulamalar ve akıllı 
duraklar gibi birçok çalışmayı da 
bu kapsamda sayabiliriz…
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olarak en fazla katma değer üreten, rekabet 
gücü en yüksek şehrimiz olarak çok daha 
fazla ön plana çıkıyor.

2023, 2053, 2071 Türkiye’sinin hedefle-
rine paralel olarak İstanbul Büyükşehir Be-
lediyemizin 2023 vizyonunda insan odaklı 
hizmetlerin hayata geçirilmesi ve geleceğin 
daha yaşanabilir şehirlerinin planlanması 
önemli bir yer tutuyor. Bu doğrultuda İstan-
bul Büyükşehir Belediyemizin uzun bir süre-
dir hazırlık çalışmalarını yürüttüğü akıllı şehir 

lışmaların neticesinin daha şimdiden alın-
maya başlandığını görebiliyoruz.

Daha modern ve gelişmiş bir Türkiye’nin 
kapısı dünyaya açılmış durumda. Ulaşım-
dan başlayarak; çevrede, turizmde emlak 
ve kentsel tasarımda, enerjide ve sağlıkta 
gerçekleştirdiğimiz büyük yatırım hamleleri 
ile dünyanın da dikkatini çeken çok önemli 
başarılara imza atıyoruz. Yeni Türkiye, kat-
ma değer üreten bir ülke konumuna ulaştı. 
Ve elbette ki İstanbul, Türkiye’nin lokomotifi 

konseptinin, şehrin en önemli vizyon proje-
lerinden biri olduğunu söyleyebilirim.

Akıllı Şehir Projesi kapsamında İstan-
bul'da yürüttüğümüz çalışmalara değinme-
den önce dünyada böyle bir ihtiyaç neden 
ortaya çıktı ve yerel yönetimler bu projelerle 
esasen neyi amaçlıyorlar buna da bir miktar 
değinmek istiyorum. Çünkü bu noktayı açık-
ladığımızda zihinlerdeki 'akıllı şehir nedir, ne 
değildir ve akıllı şehir neleri kapsar?' gibi so-
rulara kısmen de olsa yanıt vermiş olacağız. 
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Dünya genelinde; Birleşmiş Milletler, 
Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü gibi 
birçok kuruluşun hazırlamış olduğu çeşitli 
raporları incelediğinizde dünya üzerinde 
şehir hayatını etkileyen en önemli konuların 
başında hızlı nüfus artışı olduğunu ve bu ar-
tışın şehirlerde oluşturduğu etkinin ön plana 
çıktığını görebilirsiniz. 2050 yılında dünyada 
toplam nüfusun 9 milyarı bulacağı ve bu 
nüfusun %70’inin şehirlerde yaşayacağı ön-
görülüyor. Yani bizim İstanbul'un durumunu 
göz önüne alarak ortaya koyduğumuz ve 
“Obe-city” olarak adlandırdığımız nüfusun 
kentlere yığıldığı obez şehirler ile karşı kar-
şıya kalacağız. Bu öngörüler dünyayı hare-
kete geçirdi ve özellikle son yıllarda sıkça 
telaffuz edilen “şehirleşme hızı” kavramı, ül-
kelerin çalışmalarını gelecek perspektifiyle 
sürdürmelerine neden oldu. Bu bağlamda 
şehir içerisinde yaşam kalitesinin artırılma-
sı, halka daha konforlu ve daha kaliteli bir 
şehir yaşamının sunulabilmesi amacıyla or-
taya konulan akıllı şehir konsepti, artık bütün 
dünyada gündeme gelen başlıklar arasında 
yer almaya başladı. 

Akıllı şehir konsepti; kent yönetiminden 
ekonomiye, ulaşımdan enerji ve altyapı yö-
netimine, çevreden atığa ve su yönetimine,  
güvenlikten sağlığa ve erişilebilirlikten bilgi 
erişimine kadar birçok farklı konuyu bünye-
sinde barındırıyor. Tüm bu başlıkların ayrı ayrı 
İstanbul’da varlığını görmek mümkün. Şimdi 
başladığımız bu projeyle hepsini bir araya 
getirmeyi hedefliyoruz. O yüzden hiç tered-
dütsüz İstanbul’un dünyanın en akıllı şehri 
olmak için ideal bir aday olduğunu söyleye-
bilirim. Çünkü İstanbul hem bir finans şehri, 
hem bir sağlık merkezi, hem de bir turizm 
şehri… Ayrıca 3. havalimanıyla birlikte daha 
da güçlenecek bir lojistik merkezi olma yo-
lunda hızla ilerliyor. Yani, akıllı şehirlerin tüm 
alanlarında güçlü şekilde var olan bir dünya 
şehri İstanbul’umuz... Tüm bu ayrıcalıkların 
İstanbul’u akıllı şehirler içinde çok daha ön 
plana çıkaracağına inanıyorum. 

23 yılda akıllı şehir alanlarının tümünde 
çok önemli yatırımların yapıldığını görüyo-

Akıllı Şehirlerin Geleceği 
İstanbul’da Konuşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Akıllı şehir kapsamında düzenlenen ve 

birincisi 1-3 Haziran 2016 tarihleri arasında 
gerçekleşen Smart City Expo’nun ikincisi 
Word Cities Expo’17,  15-18 Mayıs tarihleri 
arasında İstanbul’da gerçekleşti.

World Cities Expo İstanbul’17’de 
günümüzün akıllı şehirlerini geleceğe 
taşıyan dünyanın öncü kurum, kuruluş ve 
uzmanların yanı sıra Teknoloji ve şehircilik 
entegrasyonunu metropollere taşıyarak 
geleceğin kent modeline yön verenler bir 
araya geldi.

6100 metrekarelik alanda, 50 katılımcı 
firma ve özel etkinlik alanını barındıran, 
farklı yapısıyla ziyaretçilere rahat bir fuar 
deneyimi yaşatan alana ilk gün yoğun bir 
katılım oldu.

Birbirinden önemli oturum ve panellerin 
gerçekleştiği Dünya Akıllı Şehirler Fuarı’17,  
toplam  6500’den fazla ziyaretçiye ev 
sahipliği yaptı. 65 konuşmacı, 50 katılımcı 
firma, 12 oturum ve 3 keynote yerlerini 
aldı.

Dünyaca ünlü konuşmacıların yer 
aldığı ve dört gün süren fuarda, teknoloji 
fütüristi, mucit ve hacker  Pablos Holman, 
İngiltere siyasetinin efsane isimlerinden 
Londra eski belediye başkanı  Ken 
Livingstone ve BTK Başkanı Ömer Fatih 
Sayan keynote olarak yer alırken, Türkiye 

Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Kacır, IBM Türkiye  Genel 
Müdürü Defne Tozan, Beyaz Saray Ulusal 
Ekonomi Konseyi Siyasi Danışmanı Karen 
Scott ve DATA-MANIA Kurucusu Lillian 
Pierson gibi bir çok önemli isim de bilgi ve 
birikimlerini aktardı. 

Fuarın ilk üç günü gerçekleşen oturum 
ve panellerde; teknoloji ve inovasyon, 

Siber güvenlik 
oturumunda IBM Türkiye 
Genel Müdürü Defne 
Tozan konuşma yaparken.

İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın konferans konuşması.

Akıllı şehir konsepti; kent 
yönetiminden ekonomiye, 
ulaşımdan enerji ve altyapı 

yönetimine, çevreden atığa ve su 
yönetimine,  güvenlikten sağlığa 
ve erişilebilirlikten bilgi erişimine 

kadar birçok farklı konuyu 
bünyesinde barındırıyor.
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dijital girişimcilik, Eğitim ve kültürel yaşam, 
ulaşım, çevre ve sağlıklı yaşam, akıllı 
araçlar, enerji, kentsel dönüşüm, yönetim ve 
toplumsal katılım, bigdata ve veri analitiği 
ile siber güvenlik konuları her biri alanında 
uzman konuşmacılarla ele alındı. 

Huawei sponsorluğunda gerçekleştirilen 
‘Akıllı Şehir Stratejileri’ oturumunda dijital 
dönüşümle birlikte akıllı hale gelen şehirlerin 

bugünü ve geleceği masaya yatırıldı.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 

yerli ve yabancı pek çok misafiri ağırlayan 
uluslararası organizasyonun açılışına 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Kadir Topbaş’ın yanı sıra İstanbul 
Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı 
da katıldı.

Açılışta Konuşan Başkan Kadir Topbaş 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve 
pek çok konuda dünyada öncü olduklarını 
belirtti.  Kendi yazılımlarını ürettiklerini 
ve bu yazılımları artık yurtdışına da 
verdiklerinin altını çizen Başkan Kadir 
Topbaş, “Bilgi insanlığın ortak malıdır ve 
çok değerlidir” ifadelerini kullandı. 

İBB standından genel görünüş

Coğrafi Bilgi Sistemler (CBS) Müdürlüğü'ne 
ait şehir haritası uygulaması hakkında 

katılımcılara bilgi verildi.
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ruz. Yoğun bir altyapı uygulaması sonucun-
da temiz bir havaya kavuşturan doğalgaz 
dönüşümü, zor ama Türkiye için başarılmış 
bir görev olarak not edilebilir. Tabi akıllı şe-
hir dediğimizde şehri sadece teknik yön-
leriyle ele almak da yanlış olacaktır. Bir ta-
raftan master planlar, global optimizasyon, 
geometrik düzenleme, sirkülasyon çalış-
maları gibi ulaşım ağındaki koordineli trafik 
sistemlerinin düzenlenmesi, öte yandan; 
sıkışıklık yönetimi, talep yönetimi, esnek 
çalışma saati gibi yeni politikaların gerçek-
leştiği birçok uygulamayı bu proje başlığı 
altında değerlendirebiliriz.  

Tabi İstanbul’un akıllı şehircilik uygu-
lamalarında önemli dönüm noktalarından 
biri 2004 yılı ile başlayan süreçtir. Buraya 
değinmeden geçemeyeceğim. Bu dönem-
de İstanbul’da başta raylı sistemler olmak 
üzere birçok yeni proje hayata geçirildi. 
Teknolojiye hızlı şekilde uyum sağlayan 
vatandaşımızın yeni oluşan ihtiyaçlarına 
anında cevap verebilme, günlük hayatı ko-
laylaştırma ve belediyenin birçok alanda 
yürüttüğü hizmetleri en kısa yoldan muha-
tabına ulaştırma amacıyla birçok teknoloji 
yatırımı yapıldı.  Özellikle son 5-6 yıldır çok 
ciddi ilerlemeler var. Bunun sebebini, artan 
şehirleşme ile birlikte sosyal belediyecili-
ğin yeni bir boyut kazanması olarak açık-
lamak mümkün. Ayrıca yerel yönetimlerin, 
kurumsallaşma ve insana yatırım tarafında 
daha fazla inisiyatif almaları da etkili oldu. 

Bugün geldiğimiz noktada mevcut 
uygulama ve çalışmalar açısından İstan-
bul’da akıllı şehir uygulamaları çok önemli 
bir seviyeye ulaştı. Ulaşım alanında İstan-
bul’u canlı kameralarla takip ettiğimiz Trafik 
Kontrol Merkezi, Akıllı Sinyalizasyon, Araç 
Takip Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS), 
Elektronik Denetleme Sistemi (EDS), atık 

İBB’nin En Dikkat  Çeken Ürünleri
İstanbul’da Çağır Gelsin 
‘İTAKSİ’ Dönemi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
“Akıllı Şehir” konseptine milli yazılımla 

yeni bir vizyon getiren “İTAKSİ” 
projesi, zamandan ve yakıttan tasarruf 
sağlayacak ve İstanbul kart ile otomatik 
ödeme imkanı sunacak. Toplu ulaşımı 
ve erişimi genişletme çalışmalarını hızla 
sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İTAKSİ ile ulaşıma büyük kolaylık, en 
üst düzeyde güvenlik ve hizmet kalitesi 
getiriyor.

İTAKSİ projesini Haliç Kongre 
Merkezi’nde basın mensuplarına 
tanıtan İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri 
Baraçlı, projenin taksilerin yollarda 
boş dolaşmasını önleyerek zaman 
ve enerji tasarrufu sağlayacağını ve 
vatandaş memnuniyetini en üst düzeye 
çıkaracağını söyledi.

Hayri Baraçlı, “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak ilklere imza atmak 
bizim işimiz. Akıllı şehir uygulamalarıyla 
ilgili birçok projemiz var. Bugün de 
İstanbul ve Türkiye adına önemli 
bir proje olan İTAKSİ uygulamasını 
tanıtıyoruz. İstanbul taksiciler 
esnaf odasıyla beraber yaptığımız 

çalıştaylarda belirlediğimiz en kullanılabilir 
projeyi hayata geçiriyoruz. İlk etapta 4 
bin takside uygulanacak bu çalışmada 
tüm istek ve arzuları dikkate aldık. 
Vatandaşımızın taksi ihtiyacını daha hızlı 
bir şekilde karşılayabilecek, yollarda 
boşta giden taksi sayısını azaltabilecek, 
taksilerin etkin ve verimli kullanımını 
ortaya çıkaracak ve şoför arkadaşlarımızın 
hizmet kalitesini artıracak bir çalışmayı 
hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Taksilerin bir merkezden takibinin ve 
kontrolünün yapılacağı sistemin kalitesinin 
teknolojik imkânlarla ölçülebilir olmasının 
da çok önemli olduğunu dile getiren 
Baraçlı, “İTAKSİ ile vatandaşımızın anında 
en yakın boş bir taksiye ulaşabilmesini 
sağlamış oluyoruz. Ülkemiz yılda 60 milyar 
lira üzerinde enerji ithalatı gerçekleştiriyor. 
Yollarda boş gezen araçların sayısını 
azaltarak hem enerji tasarrufu 
sağlayacağız, hem trafiği rahatlatacağız 
hem de İstanbul ulaşımını kolay erişilebilir 
kılacağız" dedi.

Bir Yere Ulaşmanın  En Kısa Yolu 

“İBB NAVİ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanlığı, kent trafiğini 

etkin yönetmek amacıyla geliştirdiği 
uygulamalarına bir yenisi daha ekledi.

Akıllı şehir dediğimizde şehri 
sadece teknik yönleriyle ele 
almak da yanlış olacaktır. Bir 
taraftan master planlar, global 

optimizasyon, geometrik 
düzenleme, sirkülasyon çalışmaları 

gibi ulaşım ağındaki koordineli 
trafik sistemlerinin düzenlenmesi, 

öte yandan sıkışıklık yönetimi, 
talep yönetimi, esnek çalışma saati 
gibi yeni politikaların gerçekleştiği 
birçok uygulamayı bu proje başlığı 

altında değerlendirebiliriz.  

İBB Genel 
Sekreteri Dr. 
Hayri Baraçlı 

İTAKSİ lansmanını 
gerçekleştirdi.



49itü vakfı dergisi

“İBB Navi” navigasyon uygulaması, 
İstanbul başta olmak üzere Marmara 
Bölgesi’nde, anlık trafik yoğunluk 
bilgileriyle sizi en kısa sürede hedefinize 
ulaştıracak. Cep telefonlarından; Android 
işletim sistemi için Google Play’den, iOS 
işletim sistemi için AppStore’dan uygulama 
indirilebiliyor.

Yoldaki Yeni akıllı rehberiniz “İBB Navi” 
sizi hedefinize en kısa sürede ulaştırmak 
amacıyla alternatif rotaları, mesafe ve 
tahmini varış süreleri ile birlikte hizmet 
edecek. Sistem hem görsel hem de sesli 
olarak varış noktanıza kadar yönlendiriyor. 
Rotanızdan çıktığınızda veya belirlediğiniz 
rota üzerinde trafik kazası ya da trafik 
akışını etkileyen herhangi bir olumsuzluk 
olduğunda otomatik olarak yeni rota 
oluşturup, sizi en kısa sürede hedefinize 
ulaştırıyor. “İBB Navi” nin en önemli 
özelliklerinden biri de internet bağlantınız 
olmadığı durumda alternatif rotalar 
belirliyor.

Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, 
Arapça ve İtalyanca dil seçenekleri 
sunan “İBB Navi” uygulaması ile rotanız 

üzerindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
trafik kamera görüntülerini canlı olarak 
izleyebilirsiniz. İstanbul’daki otoparkları 
anlık doluluk bilgileri ile görüntüleyebilir ve 
otoparklara rota oluşturabilirsiniz.

Seyahatiniz esnasında, “İBB Navi” 
uygulaması üzerinden, siz de yol çalışması, 
trafik sıkışıklığı, trafik kazası, yolda 
tehlike durumlarını bildirim menüsünden 
paylaşabilir, böylelikle diğer kullanıcıları 
uyarabilirsiniz.

İBB İstanbul Mobil 
Uygulama 

İBB İstanbul; Akıllı şehir İstanbul’da
herkesin tüm İBB hizmetlerine tek 

noktadan ulaşabilmesine imkân sağlıyor.
Şehrin trafik durumundan toplu ulaşıma, 

beyaz masadan İBB Wifi noktalarına kadar 
günlük yaşamda rehberiniz olacak her şey 
bu uygulamada.

Trafikten İstanbul’daki güncel trafik 
bilgisini gerçek zamanlı alabilir ve 
yolculuğunuzu buna göre planlayabilirsiniz.

Toplu ulaşımla otobüs, metro, 
metrobüs vapur ve diğer tüm olanakları 
kullanarak gideceğiniz yere ulaşacağınız 
rotanızı gerçek zamanlı planlayabilirsiniz.

Beyaz Masa; Ulaşım altyapı, Çevre, 
İmar, Sağlık, Soysal destek ve diğer 
alanlarda şikâyet fikir ve önerilerinizi 
dinliyor, size en kısa zamanda çözüm 
sunuyor.

İBB Wifi; size şehrin meydan park gibi 
birçok noktasında ve metrobüslerde 
kesintisiz internetin kapısını açarken 
güncel haberlerden İstanbul’u ve günü 
yakalayabiliyorsunuz.

Şehir rehberi; Eczaneler, Sosyal 
tesisler, Spor tesisleri ve İletişim 
noktaları gibi birçok önemli noktayı size 
gösteriyor ve dilerseniz nasıl gidileceğini 
tarif ediyor.

Şehrin farklı yerlerindeki turistik 
kameralar İstanbul’un güzelliklerini 
ziyaretçilerine anlatıyor.

İBB İstanbul’da can dostlarımıza 
da yer var. Kayıp ve sahiplendirilebilir 
tüm hayvan dostlarımız uygulamanın 
Vetistanbul kısmında yer alıyor.

İSBAK Genel Müdürü Muhammed 
Alyürük İstanbul Mobil Uygulama 
sistemi hakkında bilgiler verdi.
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Akıllı şehirlerin olmazsa 
olmazlarından biri akıllı otopark 
sistemleri.  Bulunduğunuz konuma en 
yakın kapalı ve açık otopark bilgilerine 
İspark noktalarından ulaşabilirsiniz.

İBB ile ilgili şantiyeden sosyal 
tesislere, spor salonundan turistik 
alanlara kadar her yerde kullanılan 
Kare Kodlarla da güncel bilgiye hızlı bir 
şekilde ulaşabileceksiniz.

İBB İstanbul uygulamasını akıllı 
cihazlarınıza indirip, İBB’nin öne 
çıkan hizmetlerine tek noktadan 
erişebilirsiniz.

Pablos Holman 

World Cities Expo İstanbul’17
kapsamında ilk kez Türkiye’ye 

gelen ve "Hacking the Future" 
oturumuyla dikkat çeken, Intellectual 
Ventures baş mucitlerinden teknoloji 
fütüristi Pablos Holman, teknolojinin 
geleceği ve hayatı değiştiren yeni 
icatlar hakkında küresel ipuçları verdi. 

Hacker’ların teknik olarak mümkün 
olan her şeyi anlayan kişiler olduğunu 
belirten Holman; gelecek için bu 
beyinlere ihtiyaç olduğunu ve ülkelerin, 
şirketlerin kendilerini savunmak için 
hacker’lara yatırım yapması gerektiğini 
böylece yeni savunma yöntemleri 
geliştirebileceklerini söyledi. 

Holman ayrıca endüstrideki birçok 
güvenlik açıklarına da örnekler 
vererek, hacker’lığın çok karmaşık 
gibi görünmesine rağmen aslında çok 
basit mekanizmalarla ve keşiflerle 
gerçekleştiğini, bu yüzden de şirketlerin 
sadece oturup başlarına kötü bir 
şeylerin gelmemesini beklemeleri yerine 
bu savunma yöntemleri üzerine çok 
ciddi düşünmeleri gerektiğini belirtti.  

Günümüzde artık her şeyin bir 
bilgisayar sistemi üzerine kurulu 
olduğuna dikkat çeken Holman,  
ekonomik değerlerin artık kurumlara 
ve onların bilgisayar sistemlerine 
taşındığından söz ederek,  artık bu 
karmaşık, savunmasız ve sürekli 
değişen bilgisayar sistemlerin çok daha 
ilerisine gidilmesi gerektiğini vurguladı.  

"Sıtma taşıyan sivrisinekler yılda 
milyonlarca yaşama mal oluyor. İşe 
aldığımız hackerlardan ilk olarak 

sıtma protokolünün önemli noktalarını 
hacklemelerini istiyoruz. Çünkü pratikte 
mücadele yöntemleri bulmamız gerekiyor. 
Kendi yolumuzu icat etmeliyiz. Biz de 
sinekleri lazerle buharlaştıran bir teknoloji 
geliştirdik. Geleceğimizi kurtarmak için 
geleceği hackliyoruz. Salgın hastalıklar 
için büyük bir mücadele yürütüyoruz. 
Bilgisayarlarla tüm modellemeler üzerinde 
çalışıyoruz. Nükleer atıkla çalışan bir 
nükleer reaktör geliştirdik. Teknolojilerin 
var olan durumları radikal olarak 
değiştirme imkânı var. Bunu geleceğimiz 
için kullanmalıyız."  

Ayrıca; siber güvenlik profesyonellerinin 
problem çözmedeki yaklaşımlarını 
değiştirmelerine ve artık bir mucit gibi 
düşünmeleri gerektiğine dikkat çeken 
Holman ” Bu sektörde, yaratıcılıklarını 
güvenlik problemlerini çözebilmeye 
harcayacak çalışanlara ihtiyaç var.” olarak 
vurguladı. 

Son olarak; başarılı bir endüstri ya 
da şirket olmanın en önemli parçasının, 
risklerle savaşan iyi bir bağışıklık 
sistemine sahip olunması demek 
olduğuna dikkat çeken Holman, şu 
sözleriyle sunumunu noktaladı;  

“Sahip olduğumuz bilgi ve deneyimden 
avantaj sağlamak, en iyi olduğumuz 
noktaları keşfetmek ve bunları daha 
büyük problemleri çözmek için kullanmak 
hepimiz için çok büyük öneme sahiptir.“ 

İstanbul’a ve İstanbullulara en 
iyi hizmetleri sunarak şehirdeki 

yaşam kalitesini artıracak ve daha 
yaşanılabilir bir kent hayatını ortaya 
koyacak hızlı kazanım projelerimizi 

hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 
Bu sebeple önümüzdeki 6 aylık 

dönem içerisinde akıllı şehir 
uygulamalarımıza yeni örnekler 

ekleyerek çözüme yönelik 
çalışmalara devam edeceğiz. 

Pablos Holman 

yönetiminin yapıldığı Çevre Kontrol Mer-
kezi ve toplu taşıma tarafına baktığımızda 
‘İBB Cep Trafik’, ‘İBBNavi’, ‘İTaksi’ gibi mo-
bil uygulamalar ve akıllı duraklar gibi birçok 
çalışmayı da bu kapsamda sayabiliriz. 

Bütün bu çalışmaların devamı olarak 
Belediye Başkanımız Sayın Kadir Top-
baş’ın vermiş olduğu vizyon doğrultu-
sunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız ve 
İBB’nin diğer birimleriyle birlikte Akıllı Şe-
hir Projesi’ni başlattık. Akıllı Şehir İstanbul 
projesi şu anda İstanbul’un gelecek 2019 
ve 2024 vizyonundaki stratejik hedeflerinin 
neler olacağı, İstanbul’da birçok hizmet ve 
uygulamanın ne şekilde hayata geçirilece-
ği konusunda yol haritasının hazırlanması 
aşamasında. Örneğin; İstanbul’daki kar-
bon emisyonunun hangi yıl hangi seviyeye 
düşürüleceği ve bunu gerçekleştirirken 
yapılan çalışmalarda alternatif enerjinin mi 
kullanılacağı yoksa ulaşım problemlerinin 
minimize edilerek buradan azaltılacak kar-
bon emisyon salınımlarının mı değerlendi-
rileceği netleştirilecek. Bunlara ilaveten 
İstanbul’daki mevcut ticari hızın ne şekilde 
artırılacağı, seyahat sürelerinin hangi sevi-
yeye geleceği ve bunun hangi uygulama-
larla gerçekleştirileceği gibi birçok konu da 
proje kapsamında yer alacak. 

Bizler “Big Smart İstanbul” projesiyle 
gerçekleştireceğimiz tüm bu çalışmaları 
geleceğin İstanbul’unu inşa etmek adına 
yapıyoruz. Çünkü akıllı şehir bizim için ‘pro-
je’nin ötesinde bir yolculuk… 

Bu yolculukta orta ve uzun vadeli yol 
haritamızı hazırlarken İstanbul’a ve İstan-
bullulara en iyi hizmetleri sunarak şehirdeki 
yaşam kalitesini artıracak ve daha yaşanı-
labilir bir kent hayatını ortaya koyacak hızlı 
kazanım projelerimizi hayata geçirmeyi he-
defliyoruz. Bu sebeple önümüzdeki 6 aylık 
dönem içerisinde akıllı şehir uygulamaları-
mıza yeni örnekler ekleyerek çözüme yö-
nelik çalışmalara devam edeceğiz. 
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1. Giriş

Son yıllarda yalnızca Türkiye’de de-
ğil tüm dünyada bilgi ve iletişim 
teknolojisi alanlarındaki gelişme-

lerden faydalanılarak şehirleri akıllı şehir-
lere dönüştürme stratejileri uygulanmak-
ta; yönetişim, mobilite, çevre, güvenlik, 
enerji ve daha pek çok alanda akıllı tek-
nolojiler kullanılmaktadır. Temelde insan 
odaklı kurgulanması gereken bu tekno-
lojiler uygulanarak verimliliğin ve yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmak-
tadır. İnsan kullanıcılı bu teknolojilerden 
istenilen verimin elde edilebilmesi için ilk 
olarak geçmiş veri grubuna sahip olun-

ması, bu veriler değerlendirilerek uygun 
algoritmalar  geliştirilip “akıllı sistemler” 
oluşturulması gerekmektedir. Akıllı sis-
temlerin uygulanabildiği önemli akıllı 
şehir odak alanlarından biri yol aydınlat-
ması tesisatlarıdır. Özellikle LED tekno-
lojisindeki gelişmeler sayesinde, LED’li 
armatürlerin hem etkinlik faktörlerinin 
yüksek, ömürlerinin uzun olması hem de 
ışık akılarına kolayca kumanda edilebil-
mesi akıllı yol aydınlatması sistemleri ile 
ilgili çalışmaları hızlandırmıştır.

Standart yol aydınlatması sistem-
leri genellikle zaman ayarlı ya da foto 
elektrik kontrolörler ile anahtarlanmakta 
ve tesis edilmiş lambalar gün ışığı bu-
lunmayan saatlerde sürekli aynı güçte 
çalışarak aynı ışık akısını vermektedir. 
Oysa ki, yoldaki trafik ya da meteorolojik 
durumlarda zamana bağlı oluşan deği-
şimlerle farklı koşullar oluşabilmekte ve 
bu durumlarda yol üzerinde ihtiyaç du-
yulan aydınlatma kalite büyüklüklerinin 
değerleri değişebilmektedir. Yol üzerin-
de o anda ihtiyaç olmadığı halde, fazla 
aydınlatma gerçekleştirilmesi, enerjinin 
boşa harcanması anlamına gelmektedir. 
Dünyadaki uygulamalarda, çok basit 
sistemlerden, son teknolojinin kullanıl-
dığı karmaşık sistemlere kadar çeşitlilik 
gösteren aydınlatma otomasyon sistem-
leri kullanılarak yolun değişen dinamik 
durumuna göre aydınlatma yapabilecek 
yol aydınlatma tesisatları kurulmaktadır. 
Teknik olarak LED ışık kaynaklı arma-
türlerin ışık akıları istenilen seviyelerde 
loşlaştırılabilmektedir. Diğer yandan yol 
aydınlatmalarında temel amaç sürücü ve 
yayaların güvenlik ve konforu için gerekli 
aydınlatma koşullarının oluşturulmasıdır. 
Can ve mal güvenliği açısından yeterli 
aydınlatma kriterlerinin sağlanması ge-
reken yol aydınlatmalarında armatür ışık 
akısının gelişigüzel loşlaştırılması düşü-
nülemez. Aydınlatma kalite kriterlerin-
den ödün vermeden ve görüş konforunu 
bozmadan gereksiz enerji tüketiminin 
önüne geçmek için doğru stratejiler uy-
gulanmalıdır. Yol aydınlatma tesisatların-
dan beklenilen faydaların elde edilebil-
mesi için gerekli otomasyon strateji ve 
senaryolarının doğru ve güvenilir olarak 
belirlenmesi hem ulusal hem de ulusla-
rarası arenada beklenilen ve ihtiyaç du-
yulan araştırmalardır. Bu nedenle, sürüş 
güvenliği açısından, armatür ışık akısını 
azaltmanın sürücülerin görsel perfor-

Akıllı Yol Aydınlatması 
Otomasyon Stratejisi

Prof. Dr. Sermin Onaygil1 
Burcu Büyükkınacı2 
Prof. Dr. Önder Güler1 
Dr. M. Berker Yurtseven1

1İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Enerji Enstitüsü
2İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent 
Teknolojileri A.Ş.

İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde, İTÜ ve İSBAK (İstanbul Bilişim 
ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.) ortak çalışması ile Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen San-Tez 
projesi kapsamında, sürücülerin görme performansını ölçüp 
değerlendirmek için değişik koşul ve senaryoların yaratılabileceği 
bir test yolu kurulmuştur. 
Bu proje ile gerçekleştirilecek çalışmanın sonucunda, ilk yerli akıllı 
yol aydınlatması otomasyon sistemi üretilmiş, doğru senaryoların 
uygulanabileceği yazılım programı hazırlanmış olacaktır. Proje 
hedefi olan akıllı yol aydınlatma otomasyon sistemi, kullanacağı 
kontrol stratejileri yönü ile uluslararası arenada ilklerden 
olacaktır…

https://www.sektorumdergisi.com/prof-dr-sermin-onaygil-ile-ozel-soylesi/


52

AKILLI ŞEHİRLER

mesi amacıyla, görülebilirlik deneylerinin 
gerçekleştirilebileceği bir test yolu kurul-
muştur. 

30 metre mesafeli direklerle soldan 
tek taraflı düzenekle aydınlatılmış test 
yolu, her birinin genişliği 3,5 metre olmak 
üzere iki şeritli, toplam 7 metre genişli-
ğinde olup, 250 metre uzunluğundadır. 
Test yolunda farklı yol aydınlatma sınıf-
larına ait senaryoların gerçekleştirile-
bilmesi ve farklı ışık renk sıcaklıklarının 
etkisinin dikkate alınabilmesi amacıyla, 
sekiz adet direğin her birine 150W gü-
cünde 4000K ve 6000K renk sıcaklıkla-
rında iki adet LED’li armatür ile 100W ve 
150W güçlerinde iki adet yüksek basınçlı 
sodyum buharlı (YBSB) lambalı armatür 
olmak üzere, toplam dört adet armatür 
yerleştirilmiştir. Armatürlerin ışık akıla-
rı kontrol sistemi ile istenilen seviyelere 
ayarlanabilmektedir. Böylece yol yüze-

rücülerin görsel performansını etkileyen; 
yol aydınlatma kalite büyüklükleri (parıltı 
düzeyi, düzgünlük, kamaşma, vb.), tesi-
sat özellikleri (ışık kaynağı, armatür, direk 
boyu, yol kaplaması, aydınlatma düzeni, 
vb.), sürücü kişisel özellikleri (yaş, cinsi-
yet, kültür, göz bozukluğu, vb.), çevresel 
faktörler (diğer araç farları, kamaşma 
kaynakları, görüş alanı karmaşıklığı, vb.) 
gibi çok sayıda parametre olduğu, bu 
parametrelerin hem tekil hem de karşılıklı 
etkilerinin dikkate alınması gerektiği için 
ihtiyaç duyulan deneysel çalışmalar çok 
karmaşıklaşmakta ve zorlaşmaktadır. Bu 
proje kapsamında sürücüler için gerekli 
güvenlik koşullarının göz ardı edilmeme-
si ve söz konusu gerekliliklerin belirlen-

mansı üzerindeki etkisinin belirlenmesi 
büyük önem taşımaktadır. İstanbul Tek-
nik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampü-
sü’nde, İTÜ ve İSBAK (İstanbul Bilişim 
ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.) ortak ça-
lışması ile, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından desteklenen San-Tez 
projesi kapsamında, sürücülerin görme 
performansını ölçüp değerlendirmek için 
değişik koşul ve senaryoların yaratılabi-
leceği bir test yolu kurulmuştur (Şekil.1) 
[1]. Projenin sonunda, trafik algılayıcıların-
dan araç hız ve yoğunluk bilgilerini alan, 
yol üzerindeki mevcut koşullara uygun 
loşlaştırma oranına karar verebilen ve 
armatürleri bu yönde kumanda ederek, 
sürücü emniyet ve konforunu bozma-
dan enerji tasarrufu sağlayabilen akıllı 
bir yol aydınlatma otomasyon sisteminin 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen 
“otomasyon sistemi ve kontrol yazılımı” 
şehir içi yollarda aydınlatma tesislerin-
de kurulması halinde, yol üzerinde deği-
şen koşullara uygun şekilde armatür ışık 
akılarını ayarlayarak enerji tasarrufuna 
olanak sağlayan, ancak gerekli güvenlik 
ve konfor koşullarını bozmayan “akıllı bir 
sistem” olacaktır.

2. Test Yolu
Akıllı yol aydınlatması sistemlerinde

kullanılacak otomasyon stratejilerini be-
lirlemeden ve uygulamadan önce müm-
kün olabildiğince test projeleri üzerinde 
çalışılması, gerçek yol kullanıcıları ile test 
ve anket çalışmaları gerçekleştirilmesi, 
sürüş güvenliği konusunda daha çok 
araştırma yapılması gerekmektedir. Sü-

Şekil 1. İTÜ-İSBAK test yolu.

Şekil 2. İTÜ-İSBAK test yolu geometrisi

Akıllı sistemlerin uygulanabildiği 
önemli Akıllı Şehir odak 

alanlarından biri yol aydınlatması 
tesisatlarıdır. Özellikle LED 
teknolojisindeki gelişmeler 

sayesinde, LED’li armatürlerin 
hem etkinlik faktörlerinin yüksek, 
ömürlerinin uzun olması hem de 
ışık akılarına kolayca kumanda 

edilebilmesi akıllı yol aydınlatması 
sistemleri ile ilgili çalışmaları 

hızlandırmıştır.
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aydınlatma senaryolarının oluşturulabil-
diği test alanı, deneyler için hazır hale 
getirilmiştir. 

2.1 Görülebilirlik Seviyesi Ölçüm ve 
Deneyleri

Yol üzerindeki bir cismin görülebilme-
si için cisim ve cismin arka fonu arasında 
belli bir parıltı farkı olmalıdır. Sürücülerin 
görsel performansının değerlendirilmesi 
amacıyla, belirli büyüklük, şekil ve yan-
sıtma katsayısına sahip bir cismin görü-
lebilirlik değerinin, görme eşik değerinin 
ne kadar üstünde olduğunu gösteren 
bir ölçü olan Görülebilirlik Seviyesi (VL) 
yöntemi Adrian [4,5] tarafından önerilmiştir 
(Denklem 1,2).

VL= 
∆Lgerçek (1)
∆Leşik

∆Lgerçek
 
= | Lfon – Lcisim | (2)

yinde farklı aydınlatma sınıflarına karşılık 
gelen parıltı değerleri elde edilebilmek-
tedir. Değişik deneysel çalışmalarda es-
nek çözümler oluşturulabilmesi amacıyla 
test yolundaki direkler, ileri geri hareket 
düzeneği ile uzunlukları değiştirilebilen 
konsolların yükseklikleri 8, 9, 10, 11 ya 
da 12 metreye ayarlanabilecek şekilde 
özel olarak tasarlanmıştır (Şekil 2).

 Projenin şu ana kadar gerçekleştiri-
len aşamasında ölçüm ve deneysel ça-
lışmalar LED’li armatürler ile yapılmıştır. 
Armatür ışık akıları İTÜ Enerji Enstitüsü 
Enerji Verimliliği ve Aydınlatma Tekniği 
Laboratuvarı’nda ölçülmüş, ışık dağılım 
eğrileri çıkarılmıştır. Bu ışık dağılım eğri-
leri ile, Dialux 4.11 yazılımı kullanılarak, 
EN 13201-2[2] standardına uygun M2, 
M3, M4 ve M5 yol aydınlatma sınıfları-
nı sağlayacak şekilde ön hesaplamalar 
yapılmış, armatürlerin loşlaştırılacağı 
seviyeler belirlenmiştir. Daha sonra bu 
hesap sonuçlarına göre 1-10 V kontrol 
sistemi ile donatılmış armatürler sahada 
gerekli aydınlatma sınıfına uygun olarak 
loşlaştırılmış,  EN13201-3'e [3] uygun öl-
çüm yazılımı entegreli LMK Mobile Ad-
vanced kameralı parıltı ölçer ile 60 met-
reden sabit gözlemci konumu için parıltı 
ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Örnek bir 
ölçüm fotoğrafı Şekil 3’te verilmiştir. 
Böylece uluslararası standart ve öneri-
lerde yolların fiziksel özellikleri ve trafik 
koşullarına göre belirlenen aydınlatma 
sınıfları için sağlanması gereken ay-
dınlatma kalite kriterlerine uygun farklı 

Yol aydınlatması ile ilgili öneri ve 
standartlara temel teşkil eden, yol ay-
dınlatması görülebilirlik testlerinde ve 
laboratuvar çalışmalarının birçoğunda 
kullanılan, kritik cisim olarak adlandırı-
lan 20cmx20cm boyutunda, düz yüzeyli, 
kare şeklinde engeller yol üzerine yer-
leştirilerek cisim ve fon parıltıları ölçül-
müş, ölçülen toplam 1920 nokta için VL 
değerleri hesaplanmıştır. Hesap alanının 
bir sırasına yerleştirilmiş olan kritik cisim-
lere ait fotoğraf Şekil 4’de verilmiştir.

 Daha sonra bu VL değerleri içinden 
farklı renk sıcaklıklarını (4000K-6000K), 
yol aydınlatma sınıflarını (M2-M3-M4-M5) 
ve yansıtma faktörlerini (0,20-0,30-0,40-
0,50) temsil edecek şekilde seçilen 270 
değere ait kameralı parıltı ölçer ile çekilen 
ölçüm fotoğrafları kullanılarak ekran gö-
rüntüleri hazırlanmıştır. Hazırlanan görün-
tüler, İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Verimliliği 
ve Aydınlatma Tekniği Laboratuvarı’nda 
oluşturulan düzenekte gözlemcilere gös-
terilmiştir (Şekil 5). Yaşları 25 ile 35 ara-
sında değişen, 18 erkek 12 kadın olmak 
üzere, toplam 30 gözlemci ile deneyler 
gerçekleştirilmiş, hangi VL değerine sa-
hip kritik cisimlerin rahatça görülebildiği, 
hangi VL değerlerinin ise görülmesinin 
zor olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 
deneyler sonucunda kritik sınır VL değer-
leri elde edilmiştir. Sonuçlara göre, test 
yolunda cisimlerin tamamının tüm se-

Şekil 3. Kameralı parıltı ölçer fotoğrafı

Şekil 4. Hesap alanına yerleştirilmiş kritik cisimler

Yol aydınlatma tesisatlarından 
beklenilen faydaların elde 

edilebilmesi için gerekli otomasyon 
strateji ve senaryolarının doğru ve 
güvenilir olarak belirlenmesi hem 

ulusal hem de uluslararası arenada 
beklenilen ve ihtiyaç duyulan 

araştırmalardır.
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yoldaki cisimlerin VL değerlerindeki de-
ğişimi ortaya koymaktır. Hesap alanındaki 
VL değerleri farklı aydınlatma sınıfları için 
farklı güvenli durma mesafelerine göre 
değişmiyorsa, ya da değişim kabul edi-
lebilir sınırlar içinde kalıyorsa, armatür 
ışık akılarının değiştirilmesinin sürücülerin 
görsel perfomansını değiştirmeyeceği so-
nucu ortaya çıkacaktır. Bu şekilde, trafik 
yoğunluğunun azaldığı, buna karşılık araç 
hızlarının düşmediği saatlerde yol parıltı 
düzeyinin azaltılmasının güvenlik açısın-
dan kritikliği de incelenmiş olacaktır. 

3. Sonuç
Armatür ışık akısını, dolayısıyla yoldaki

aydınlatma miktarını azaltmanın sürücüle-
rin görsel performansı üzerindeki etkileri-
nin belirlenmesi amacıyla tesis edilen test 
yolunda gerçekleştirilen çalışmalar ile; 
trafik yoğunluğu ve yol üzerindeki araç-
ların seyir hızı bilgisini trafik kontrol mer-
kezinden gerçek zamanlı olarak alan, bu 
bilgiyi kullanarak loşlaştırma seviyesine 
karar veren ve armatür ışık akılarını uygun 

naryolarda görülebilir olması için VL de-
ğerlerinin 7 ve üzerinde olması gerektiği 
görülmektedir. Bu sonuç literatürde çeşitli 
çalışmalarda elde edilen sonuçlarla da 
uyumludur [6,7,8,9]. Şu an sahada devam 
eden deneylerle, laboratuvarda belirle-
nen bu minimum VL değerlerinin gerçek 
yol koşullarında doğrulanması gerçek-
leştirilmektedir. Bu doğrulamadan sonra, 
güvenli durma mesafesindeki sürücüler 
için görülebilirlik hesap ve analizleri ya-
pılarak, otomasyon strateji ve senaryoları-
nın doğru ve güvenilir olarak belirlenmesi 
hedeflenmektedir.

2.2 Otomasyon Strateji ve 
Senaryolarının Oluşturulması

Yol aydınlatmaları, sürücülerin ha-
reket halinde iken önlerine çıkan engeli 
fark edip güvenli durma mesafesi içinde 
durmalarını sağlayacak şekilde yeterli 
aydınlatmayı sağlayabilmelidir. Aydınlat-
ma otomasyon sistemi uygulandığında 
ise yolda araçlar belli bir hızda seyreder-
ken, armatürlerin ışık akıları ayarlanarak 
aydınlatma sınıfı TSE CEN/TR 13201-1 
numaralı teknik rapora [10] uygun olarak 
M1 ile M6 sınıfları arasında değiştirilebil-
mektedir. Çalışmaların gerçekleştirildiği 
test yolu M2 sınıfı bir yoldur ve araçlar 
M2 sınıfı yollar için yasal hız sınırı olarak 
kabul edilebilecek olan 90 km/saat ile 
hareket ederken, aydınlatma sınıfının M3 
ya da M4 yapılmasının, diğer bir deyişle 
yol yüzeyi parıltısının 1,5 cd/m2’den 1 cd/
m2yada 0,75 cd/m2’ye düşürülmesinin sü-
rücülerin görsel performansına etkilerinin 
araştırılması hedeflenmektedir. Sahada 
gerçekleştirilen hareketli gözlemci deney-
lerinin amacı, araçlar farklı hızlarda sey-
rederken yol yüzeyi parıltısı değiştiğinde 

şekilde loşlaştıran, tüm bunları yaparken 
güvenlik koşullarını bozmayan, “akıllı bir 
yol aydınlatması otomasyon sistemi”nin 
oluşturulması planlanmaktadır. 

Bu proje ile gerçekleştirilecek çalış-
manın sonucunda, ilk yerli akıllı yol ay-
dınlatması otomasyon sistemi üretilmiş, 
doğru senaryoların uygulanabileceği ya-
zılım programı hazırlanmış olacaktır. Proje 
hedefi olan akıllı yol aydınlatma otomas-
yon sistemi, kullanacağı kontrol stratejile-
ri yönü ile uluslararası arenada ilklerden 
olacaktır. 

Yapılacak test çalışmaları sonucunda 
belirlenecek doğru otomasyon stratejileri-
nin, öncelikle İstanbul şehir içi yollarından 
başlanmak üzere ülke bazında uygulan-
ması ile, trafik emniyet ve konforunu boz-
madan tüketilen elektrik enerjisi miktarı-
nın azaltılması,  güvenli yol aydınlatması 
otomasyon sistemlerinin yaygınlaşması 
ile de önemli oranda enerji tasarrufu elde 
edileceği öngörülmektedir. 
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Şekil 5. Laboratuvar deney seti

Yapılacak test çalışmaları 
sonucunda belirlenecek doğru 

otomasyon stratejilerinin, 
öncelikle İstanbul şehir içi 

yollarından başlanmak üzere 
ülke bazında uygulanması ile, 
trafik emniyet ve konforunu 

bozmadan tüketilen elektrik enerjisi 
miktarının azaltılması,  güvenli 
yol aydınlatması otomasyon 

sistemlerinin yaygınlaşması ile de 
önemli oranda enerji tasarrufu elde 

edileceği öngörülmektedir. 
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Deprem ve Yönetmelikler

Aktif bir deprem kuşağı üzerinde 
yer alan ülkemiz her büyük dep-
remde oluşan yapı hasarları ne-

deni ile can kaybına ve maddi kayıplara 
uğramaktadır. Can ve mal kayıplarının 
azaltılması için hem ülkemizde hem de 
aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan 
ülkelerde depreme karşı yönetmelikler 
geliştirilmiştir.  7.9 büyüklüğündeki 25 
Aralık 1939 Erzincan Depremi ile Tür-
kiye sarsılmış ve “1940 Zelzele Mıntı-
kalarında Yapılacak İnşaata Ait İtalyan 
Yapı Talimatnamesi” ile Türkiye’de 1937 
yılında İtalya tarafından kendi ülkeleri 
için hazırlanmış İtalya Yönetmeliği kul-
lanılmaya başlanmıştır.  1939 Erzincan 
depreminde meydana gelen can ve mal 
kaybı 1999 Kocaeli depremi karşılaştırıl-
dığında neden deprem yönetmeliklerine 
ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır.

1939 Erzincan depreminde yaklaşık 
33 bin kişi hayatını kaybetmiş ve 2 mil-
yondan fazla insan evsiz kalmıştır. 1939 
yılından 1999 yılına kadar geçen 60 yıllık 
sürede olan her büyük depremde nüfus 
artışına bağlı olarak artan yapı stoğunun 
kalitesinde önemli bir iyileşme sağlana-
maması yapısal hasarın artışında önemli 
bir rol oynamıştır. 

İlk kez 22 Temmuz 1944 “Yer Sarsıntı-
larından Önce ve Sonra Alınacak Tedbir-
ler” isimli kanun TBMM tarafından kabul 
edilmiş ve kanun gereği merkezi idare ilk 
kez “resmi binalar, hastaneler, okullar, top-
lantı binaları ve otel binalarının kapasite-
lerinin tatkik edilmesi ve zayıf bulunanların 
takviye edilmesi ve bu yetkinin Bayındırlık 
Bakanlığı’na verilmesi” kararını almıştır. 

1940’tan günümüze deprem 
yönetmelikler

Ülkemizde olan her büyük deprem son-
rası yapılan çalışmalarla yönetmeliklerimiz 
yenilenerek uygulanmaya başlanmıştır. Gü-
nümüze kadar ülkemizde kullanılan yönet-
melik ve kanunlar aşağıda verilmektedir. 

1944 yılından itibaren depreme karşı 
yapı güçlendirmeleri başlamış olup geniş 
kapsamlı güçlendirme çalışmaları 1992 Er-
zincan depremi sonrası İstanbul Teknik Üni-
versitesi’nin öncülüğünde Erzincan ilinde 
yapılmıştır. Bu çalışmalar ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi Türkiye’de bir ilki başlatmış sa-
dece Türkiye’ye değil diğer ülkelere de örnek 
olmuştur. Bu çalışma kapsamında deprem 
bölgesinin sismik özellikleri ve yerel zemin 
koşulları belirlenmiş yapı stoğu gözden geçi-

Prof. Dr. Ayfer Erken
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi 
Enstitüsü Müdür Vekili

1999 Kocaeli 1939 Erzincan

Yıkılan Bina Sayısı 138 683 116 720

Hayatını Kaybeden 
İnsan Sayısı 17 480 32 962

Yaralanan İnsan Sayısı 28 781 100 Bin

Depremin Büyüklüğü ve 
Süresi 7.4/45 sn 7.9/53 sn

Derinlik 17 km 20 km

Tablo 1. 1999 Kocaeli Depremi ile 1939 Erzincan Depreminin karşılaştırılması

Prof. Dr. Ayfer Erken "Yapısal Güçlendirme ve Japon Yapı Güçlendirme Teknolojileri" 
seminerinde açılış konuşmasını yaparken.

1939 yılından 1999 yılına 
kadar geçen 60 yıllık sürede 
olan her büyük depremde nüfus 
artışına bağlı olarak artan yapı 
stoğunun kalitesinde önemli bir 
iyileşme sağlanamaması yapısal 
hasarın artışında önemli bir rol 
oynamıştır…
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1940 – Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak İnşaata Ait İtalyan Yapı Talimatnamesi

1944 – Zelzele Mıntıkaları Muvakkat Yapı Talimatnamesi

1949 – Türkiye Yersarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği

1953 – Yersarsıntısı Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 

1962 – Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY)

1968 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY)

1975 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY)

1998 -  Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY)

2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

2016 Yeni Deprem Yönetmeliği

rilerek ağır hasarlı, orta hasarlı ve hafif hasarlı 
betonarme ve yığma binalar belirlenmiştir. 
Deprem bölgesinde bina özellikleri, sismik 
özellikler ve yerel zemin koşullarının incelen-
mesi sonucu ortaya çıkarılan bina malzeme 
kalitesi, proje hataları, yakın fay etkisi, büyüt-
me, sıvılaşma, deprem kuvvetlerinin neden 
olduğu stabilite kayıpları ile taşıma gücü 
kayıpları belirlenmiştir. Ortaya çıkan para-
metrelere bağlı olarak orta hasarlı ve hafif 
hasarlı binalarda yapıların taşıyıcı sisteminde 
gereken güçlendirmeler için analizler yapıl-
mış güçlendirme metodolojisi belirlenmiş ve 
İTÜ’nün kontrolünde firmalar tarafından güç-
lendirmeler yapılmıştır. Ağır hasarlı ve yıkılan 
binaların yerine, sismik özellikler ve yerel 
zemin koşulları dikkate alınarak, yönetmeli-
ğe uygun taşıyıcı sistemi güçlü yeni binalar 
inşa edilmiştir.  Benzer çalışmalar 1995 Dinar 
depremi sonrası Dinar ilçesinde, 1998 Cey-
han depremi sonrası Adana ve Ceyhan’da 
yapılmıştır. 1999 Kocaeli depremi sonrası 
deprem bölgesinde yapılan çalışmalara 
dayanarak 2007 Deprem yönetmeliği geliş-
tirilmiş olup üç yıllık çalışmalar sonucu yapı 
güçlendirmelerini de içeren,  henüz Resmi 
Gazetede yayınlanmamış 2016 deprem Yö-
netmeliği taslağı hazırlanarak inşaat mühen-
dislerinin kullanımına sunulmuştur.  

Deprem kuvvetlerinin yapılara olan etki-
lerinin azaltılması için, ülkemizde ve sismik 

aktiviteye sahip diğer ülkelerde, yapı güçlen-
dirmeleri ile ilgili bölgesel yapı özelliklerine 
bağlı olarak  değişik metodlar geliştirilmekte 
ve yapılara uygulanmaktadır. 

Japonya’daki ileri yapı teknolojileri
Bu çeşit çalışmalar konusunda bilgi ak-

tarım amaçlı olmak üzere, GKMC İnşaat ve 
Danışmanlık Şirketi ile İTÜ Deprem Mühen-
disliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü iş birliği 
kapsamında, Japon yapı güçlendirme tek-
nolojilerini ülkemizde tanıtmak, bizim yön-
temlerimiz ile karşılaştırmak amacıyla, 12 

Haziran 2017 tarihinde Prof. Dr. Remzi Ülker 
Toplantı Salonu’nda bir seminer düzenlen-
miştir. Maeda Corporation ile Türkiye’nin 
köklü inşaat firmalarından Garanti-Koza’nın, 
2014 yılında %50 eşit ortaklıkla kurmuş ol-
duğu GKMC İnşaat ve Danışmanlık şirke-
ti, Japonya ileri yapı teknolojilerini üzerine 
araştırmalar yapmaktadır. GKMC İnşaat ve 
Danışmanlık Şirketi’nin, Japonya’daki ileri 
yapısal güçlendirme uygulamaları ve Mae-
da Corporation bünyesindeki Ar&Ge Ensti-
süsü’nde geliştirilmiş olan yapı güçlendirme 
teknolojisi ile ilgili bir seminer düzenleyerek, 
Japonya’daki ileri yapı teknolojilerini Türk 
inşaat sektörüne tanıtmayı istemiştir. Se-
minerde, Deprem Mühendisliği ve Afet Yö-
netimi Enstitüsü Müdür Vekili Prof.Dr.Ayfer 
Erken tarafından açılış konuşması yapılmış 
ve ardından İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir 
Güler “Türkiye’de Betonarme Binaların Kla-
sik Yöntemle Güçlendirilmesi” ve Yrd.Doç. 
Fatih Sütçü tarafından “Binaların Dışarıdan 
Güçlendirme Uygulamalarında Japon-
ya’daki Güncel Gelişmeler” adlı konuşma-
lar yapılmıştır. Seminerin ikinci bölümünde, 
GKMC Başkanı Ergül Hacım tarafından açı-
lış konuşması yapılmış ve Maeda Corpora-
tion Disaster Prevention and Structure Lab, 
Technical Research Inst.’de Araştırmacı 
olan Narusa Tadashi tarafından “Mevcut 
Betonarme Binalarda Master Frame Sismik 
Güçlendirme Teknolojisi” adlı konuşma ve 
GKMC Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tsukahara 
Kazuyuki tarafından “Maeda Corporation’in 
Tanıtımı ve Türkiye’de Potansiyel İş Modelle-
ri” hakkında konuşmalar yapılmıştır. 

Seminer bilgi ve teknoloji aktarımı yö-
nüyle çok yararlı olmuştur. 

Tablo 2. Türkiye’de Uygulanan Deprem Yönetmelikleri

İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Güler 
seminerde “Türkiye’de Betonarme Binaların Klasik Yöntemle Güçlendirilmesi"  
başlıklı sunumu yaparken.
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Aktif bir deprem kuşağında bulu-
nan ülkemizde nüfusun % 90’ın-
dan fazlasının deprem bakımın-

dan aktif olan bölgelerde yaşamakta 
olduğu bilinmektedir. Meydana gelen 
depremlerle, mühendislik hizmeti almış 
yapılar denenmekte, adeta özenli mü-
hendislik hizmeti almış ve almamış olan-
lar ayırt edilmektedir. Ülkemizin mevcut 
bina stoğu genel olarak yığma ve beto-
narme binalardan oluşmakta, sınırlı oran-
da ahşap ve çelik binalar bulunmaktadır. 
Betonarme binaların azımsanmayacak 
bir oranının, gerek tasarım ve gerekse 
inşa aşamasında yeterli mühendislik hiz-
meti almamış olduğu belirtilebilir. Dola-
yısıyla, mevcut bina stoğumuzda yeterli 
mühendislik hizmeti almamış betonarme 
binaların, deprem bakımından önemli 
hasar görme ve toptan göçme potansi-

yeline sahip olduğu ifade edilebilir. Bu 
yazıda esas olarak mevcut betonarme 
binaların klasik yöntemlerle güçlendiril-
mesi konusu üzerinde durulacaktır. An-
cak, bu konuya girmeden önce, mevcut 
yapı stoğunun oluşmasında, tasarım ve 

Yurdumuzdaki Binalarda 
Deprem Tehlikesi ve 
Güçlendirme

Prof. Dr. Kadir Güler 
İTÜ İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Mevcut bina stoğumuzda 
yeterli mühendislik hizmeti 
almamış betonarme binaların 
deprem bakımından önemli 
hasar görme ve toptan göçme 
potansiyeline sahip olduğu 
ifade edilebilir. Bu yazıda esas 
olarak mevcut betonarme 
binaların klasik yöntemlerle 
güçlendirilmesi konusu 
üzerinde durulacaktır. Ancak, bu 
konuya girmeden önce, mevcut 
yapı stoğunun oluşmasında, 
tasarım ve yapım (inşa) 
aşamasında yapılan hatalar 
ve yapı davranışına olumsuz 
etkileri üzerinde durulmuş; 
deprem yönetmelikleri 
ve standartlar, ülkemizde 
güçlendirme uygulamalarının 
gelişimi konusunda da kısa 
bilgi verilmiş, riskli alan ve 
binalar için 6306 sayılı kanun 
ve uygulamalarına kısaca 
değinilmiştir…

Resim 1: Depremlerde toptan göçmeye örnek bazı betonarme binalardan görünüşler.

DEPREM
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sistemlerde onarılabilir hasar meydana 
gelebilir, şiddetli (Maksimum Deprem, 
50 yılda aşılma olasılığı %2 olan dep-
rem, dönüş periyodu 2475 yıl) deprem-
lerde ise yapı taşıyıcı sistemi ağır hasar 
görebilir, ancak yapı göçmemeli, can 
kaybı olmamalıdır. Bu yaklaşımla dep-
rem yönetmeliklerinde binaların taşıyıcı 
sistem tasarımında göz önüne alınacak 
deprem etkisi, deprem tehlikesine, dola-
yısıyla deprem bölgelerine bağlı olarak 

yapım (inşa) aşamasında yapılan hatalar 
ve yapı davranışına olumsuz etkileri üze-
rinde durulmuş; deprem yönetmelikleri 
ve standartlar, ülkemizde güçlendirme 
uygulamalarının gelişimi konusunda da 
kısa bilgi verilmiş, riskli alan ve binalar 
için 6306 sayılı kanun ve uygulamalarına 
kısaca değinilmiştir.

Ülkemizde son 50 yılda TDY 1975, 
TDY 1997 ve TDY 2007 olmak üzere üç 
adet deprem yönetmeliği yayınlanmıştır. 
Deprem yönetmeliğinin güncelleştiril-
mesi için yapılan çalışmaların sonuna 
gelinmiş olup, yeni "Türkiye Bina Dep-
rem Yönetmeliği"nin yakın bir zamanda 
Resmi Gazete’de yayınlanması bek-
lenmektedir. Dünyadaki diğer ülkelerin 
deprem yönetmeliklerinde de olduğu 
gibi, yürürlükte bulunan Deprem Yö-
netmeliği’nde (TDY 2007) de tasarıma 
esas alınan üç durum tanımlanmıştır. 
Hafif şiddette depremlerde (Kullanım 
Depremi, 50 yılda aşılma olasılığı %50 
olan deprem, dönüş periyodu 75 yıl) ya-
pılarda hasar meydana gelmemesi, orta 
şiddetteki depremlerde (Tasarım Dep-
remi, 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan 
deprem, dönüş periyodu 475 yıl) taşıyıcı 

tanımlanan elastik tasarım spektrumları 
ile verilmiş olup, alışılagelen türden az 
katlı yapıların tasarımları bu çerçevede 
gerçekleştirilebilmektedir. 

Depreme dayanıklı yapı tasarımı ba-
kımından, yapı ağırlığının sınırlı tutulma-
sı, yapısal düzensizlikler içermemesi vb. 
kurallar verilmiştir. Bu kurallar, ayrıntılı 
biçimde Deprem Yönetmeliği’nde (TDY 
2007) bulunabilir. Beklenilen türden 
deprem davranışı için; yapıların yeterli 
süneklik, yeterli rijitlik ve yeterli dayanı-
ma sahip olması son derece önemlidir. 
Yeterli süneklik için, betonarme taşıyıcı 
sistem elemanlarının elastik ötesi davra-
nış gösterebilmesi, enerji tüketebilmesi 
gerekir. Sünek davranışın sağlanabil-
mesi; kolon, perde ve kiriş gibi taşıyıcı 
sistem elemanlarının boyutları yanında, 
donatı düzeni ve işçiliği ile doğrudan il-
gilidir. Yeterli rijitlik için kolon ve perde 
gibi taşıyıcı sistem elemanlarının boyut-
ları ve plandaki konumlarının iki doğrul-
tuda da olabildiğince simetrik düzen-
lenmesi uygundur. Dolayısıyla, deprem 
etkisinde yapının yanal yerdeğiştirme-
sinin sınırlı tutulması ve ikinci mertebe 
etkilere (P-Delta) bağlı olarak yapının 

Şekil 1: Kolonlara betonarme mantolama uygulaması için farklı seçenekler ve donatı düzeni.

Şekil 2: Çerçeve kolonları arasına perde ilavesi ve uçlardaki kolonların mantolanması, plan, 
kesitte donatı düzeni.

Mevcut betonarme yapı stoğunun 
bir program dahilinde incelemeye 

tabi tutularak, toptan göçme 
ve hasar görme potansiyeli 

yüksek olan binaların yıkılarak 
yenilenmesi, güçlendirilmesi 

ekonomik olanların güçlendirilmesi, 
meydana gelecek depremlerde 

can ve mal kayıplarının azaltılması 
bakımından önemlidir.
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netmelikleri’nde öngörülen minimum 
beton dayanımına uygun olamaması,

• Taşıyıcı sistem elemanlarındaki do-
natıların TS708’de öngörülen özel-
likleri sağlamaması,

• Donatı işçiliğinin yetersiz ve özensiz
olması, kiriş ve kolon etriyelerinin
sargı etkisi oluşturacak, dolayısıyla
sünek davranışı ortaya çıkaracak şe-
kilde kancalarının 135º düzenlenme-
miş olması, kolon ve kiriş uçlarında
sargı donatısı kullanılmamış olması,
dolayısıyla kolon ve kirişlerde dep-
remde en çok zorlanması beklenen
kesitlerde betonun elastik ötesi şekil
değiştirme özelliğinin artırılarak sı-
nırlı da olsa sünek davranışın ortaya
çıkmaması, kiriş ve özellikle kolon
boyuna donatılarının bindirme ekle-
rinin yeterli kenetlenme sağlanacak
şekilde yapılmaması, özellikle kiriş
alt boyuna donatılarının kolon-kiriş
birleşim bölgelerinde kenetlenmesi-
nin yeterli yapılmaması, dolayısıyla
istenilmeyen türden gevrek güç tü-
kenmelerinin ortaya çıkması,

• İnşa sırasında taşıyıcı sistemde, pro-
je müellifinin görüşü alınmadan de-

toptan göçmesinin önlenmesi gerekir 
(Şekil 1). Bu amaçla yapının kat adedine 
bağlı olarak taşıyıcı sistemin sadece ko-
lon ve kirişlerden oluşan çerçeve sistem 
değil, perdelerin de bulunmasıyla, per-
de-çerçeve taşıyıcı sistem olarak oluş-
turulması gerekli görülebilir. Ana hatları 
yukarıda ifade edilen doğrultuda yapıla-
cak düzenlemeler ile, yapı taşıyıcı siste-
minin hem yeterli sünekliğe ve hem de 
yeterli rijitliğe sahip olması sağlanabilir. 
Yeterli dayanım için ise, betonarme ele-
manlarda düşey ve yatay yük etkisinde 
oluşacak kesit etkilerinin karşılanması 
gerekir. Bu doğrultuda, örneğin bir kiriş-
te eğilme etkisinde basınç bölgesinde 
betonun ezilmemesi, çekme bölgesinde 
ise donatının yeterli kenetlenmeye sahip 
olarak, sıyrılmaması, kesitte elastik ötesi 
davranışın (sünek davranışın) ortaya çık-
masının sağlanması beklenir.

Mevcut betonarme yapı stoğunda 
binaların taşıyıcı sistemleri bakımın-
dan, yeterli mühendislik hizmeti alma-
malarına da bağlı olarak, gerek tasarım 
aşamasında ve gerekse yerinde inşa 
sırasında oluşan başlıca zayıflıklar için 
aşağıdaki genel hususlar belirtilebilir:
• Bina taşıyıcı sistemlerinin planda

ve/veya düşeyde düzensizlik içer-
mesi,

• Yanal rijitliğin yetersiz olması (kolon
boyutlarının yetersizliği, taşıyıcı sis-
temde perde bulunmaması vb. gibi),

• Beton mukavemetinin (dayanımının)
projesinde öngörülenden düşük ol-
ması, hatta 8MPa~10MPa mertebe-
sinde bulunması, TS500 ve son 50
yılda yayınlanmış olan Deprem Yö-

ğişikliğe gidilmesi, örneğin; döşeme 
sisteminin değiştirilmesi, kolon ve 
perde kaldırılması ve/veya konumla-
rının değiştirilmesi vb. gibi bilinçsiz 
olarak değişikliklerin yapılması,

• Projesine aykırı olarak binaya kat ila-
vesi yapılması,

gibi çok farklı olumsuz durumlarla kar-
şılaşılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlara bağlı 
olarak, mevcut yapı stoğundaki beto-
narme binaların deprem davranışlarının 
beklenilen türden olmayacağı, hasar 
görme potansiyelinin yüksek olabile-
ceği söylenebilir. Dolayısıyla, bu tür bi-
nalarda süneklik düzeyi (enerji tüketme 
potansiyeli) düşük olacağından, mey-
dana gelecek orta büyüklükte (aletsel 
büyüklüğü 5~7 arasındaki) deprem-
lerde toptan göçme riski çok yüksek 
olacaktır. Binaların toptan göçmesi 
durumunda, can kayıplarının yüksek 
olacağı ortadadır. Bu nedenle, mevcut 
betonarme yapı stoğunun bir program 
dahilinde incelemeye tabi tutularak; 
toptan göçme ve hasar görme potan-
siyeli yüksek olan binaların yıkılarak 
yenilenmesi, güçlendirilmesi ekonomik 
olanların güçlendirilmesi, meydana ge-
lecek depremlerde can ve mal kayıpla-
rının azaltılması bakımından önemlidir. 
Yeni binaların inşasına büyük özen gös-
terilmesi, yapı stoğunda belirsizliklerin 
artırılmaması bakımından önemlidir.

DEPREM

Şekil 3: Çerçeveler arasına ve çerçeve dışına perde ilavesi ile güçlendirme yapılması.

Şekil 4: Kirişlerde betonarme mantolama seçenekleri.

Mevcut yapı stoğunda deprem 
bakımından riskli olan binaların 

yenilenmesi amacıyla, 2012 yılında 
6306 sayılı ‘Afet riski altındaki 

alanların dönüştürülmesi hakkında 
kanun’  çıkarılmıştır. Bu kanun 

çerçevesinde ‘Riskli yapıların tespit 
edilmesine ilişkin esaslar’ 2013 
yılında hazırlanarak uygulamaya 

konulmuştur.
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vermiştir. Bu çalışmalara emek veren ve 
katkıda bulunan İTÜ İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nün çalışmakta olan ve emekli 
olan mensuplarımıza bu vesile ile teşek-
kür etmek, vefat etmiş olan mensupları-
mızı da rahmetle anmak isterim.

Mevcut yapı stoğunun incelenmesi 
kısa sürede gerçekleştirilebilecek bir iş 
değildir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), Planlama ve İmar Dairesi, Zemin 
ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, Boğa-
ziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin katılımı ile 
2003 yılında tamamlanan İstanbul Dep-
rem Master Planı’nı hazırlatmıştır (İBB 
2003). Bu master plan çerçevesinde 
mevcut yapı stoğunun incelenmesi için 
mevcut yöntemler ele alınarak değerlen-

Ülkemizde betonarme yapılar için 
güçlendirme çalışmaları 1992 Erzincan 
Depremi sonrasında gündeme gelmiştir. 
Aletsel büyüklüğü 6.8 olan bu deprem-
de çok sayıda betonarme binada orta 
ve ağır hasarlar meydana gelmiş, orta 
hasarlı kamu binaları ve konut türü bina-
ların güçlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. 
Bu çerçevede, üniversitemiz Yapı ve 
Deprem UYG-AR Merkezi müdürü mer-
hum Prof. Dr. Remzi Ülker yöneticiliğin-
de, İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün 
konuyla ilgili öğretim elemanları (Öğ-
retim üyeleri ve Araştırma Görevlileri) 
konut türü binaların hasar tespit çalış-
malarında bulunmuş, sonrasında hazır-
lanan güçlendirme projesi çalışmaları 
ve yerinde uygulamalar için danışmanlık 
hizmeti vermiştir. Benzer hasar tespit ve 
güçlendirme çalışmalarına üniversitemi-
zin İnşaat Mühendisliği Bölümü mensup-
ları yukarıda belirtilen çerçevede, 1995 
Dinar ve 1998 Adana-Ceyhan Deprem-
leri sonrasında da katılmış, betonarme 
ve yığma yapıların güçlendirilmesi için 
uygulanan yöntem ve tekniklerin geliş-
tirilmesine çok önemli katkılarda bulun-
muşlardır. Dolayısıyla, üniversitemizin ve 
ülkemizin en köklü İnşaat Mühendisliği 
Bölümü, böylesine önemli bir konuda 
kendisinden beklenilen hizmet ve katkıyı 

dirilmiş ve bazı yöntemler önerilmiştir. 
Mevcut yapıların deprem güvenliğinin 
belirlenmesi için; i) sokak taraması ya-
pılması, ii) bina kritik katının yaklaşık 
yöntemlerle incelenmesi, iii) ayrıntılı in-
celeme olmak üzere başlıca üç ana yön-
tem üzerinde durulmuştur. 

İlk yöntem hızlı incelemeye karşı ge-
lirken, binaların içine girilmeksizin dıştan 
yapılan inceleme ile, mevcut düzensiz-
likler ve hasar potansiyeline bağlı olarak 
deprem güvenliğinin yaklaşımı çok has-
sas olmayan bir şekilde tespiti yapılmak-
tadır. Bu suretle hasar görme potansiyeli 
yüksek yerleşim bölgeleri belirlenirken, 
verilen puana bağlı olarak daha sonra 
yapılacak müdahalede insan ve mali 
güce bağlı olarak bir sıralama yapılmak-
tadır.

İkinci yöntem ile binanın kritik katın-
daki taşıyıcı sistem incelenmektedir. Bu 
yöntemde; kritik katta bulunan kolonların 
(varsa perdelerin de) rölövesi çıkarılmak-
ta, beton mukavemeti belirlenmesi ve 
donatı tespiti gibi malzeme incelemesi 
yapılmakta, çoğunlukla kritik kat konu-
mundaki zemin katta bulunan düşey ta-
şıyıcı (kolon ve perde gibi) boyutları kul-
lanılarak, düşey yük ve eşdeğer deprem 
yükü etkisinde kolonların kapasitelerinin 
yeterli olup olmaması kontrol edilmekte, 
ya da kolon kesitlerinde oluşan ortalama 
kayma gerilmelerinin büyüklüğüne bağlı 
olarak deprem güvenliğine belirli bir yak-
laşımla karar verilmesi öngörülmüştür. 

Şekil 5: Döşemenin üstten güçlendirilmesi ve ankraj seçenekleri.

Şekil 6: Bir konut binasının güçlendirilmesi amacıyla perde ilavesi ve kolon mantolanması.

İstanbul’da riskli bina tespitleri 
ve uygulamaları, seçilen yerleşim 

bölgelerinin özelliğinde dolayı, 
ancak tekil bina esasına göre 
yapılabilmektedir. Bir yerleşim 

bölgesinin riskli ilan edilip, 
kentsel dönüşüme tabi tutulması 

çok sınırlı kalmıştır. 
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lı belirli sayıda bina, yukarıda belirtilen 
üç yöntem ile incelenmiştir. Fatih ve Kü-
çükçekmece ilçelerinde birinci yöntem 
kullanılarak incelemeler yapılmıştır. İn-
celeme sonuçlarından, binaların deprem 
etkisindeki güvenlikleri hakkında tespit-
ler yapılmıştır.

Yürürlükte bulunan Deprem Yönet-
meliği (TDY 2007), büyük ölçüde TDY 
1997 kurallarını korumakla birlikte, ‘Mev-
cut Binaların Değerlendirilmesi ve Güç-
lendirilmesi’ başlığı ile yeni bir bölüm 
(7. Bölüm) eklenerek yayınlanmıştır. Bu 
yeni bölümde mevcut yapıların deprem 
performansının belirlenmesi ve güçlen-
dirilmesine ilişkin kurallar yer almaktadır. 

Üçüncü yöntem olan ayrıntılı ince-
lemede ise, tüm bina taşıyıcı sistemi 
gözönüne alınmakta, proje mevcut de-
ğilse mimari ve taşıyıcı sistem rölövesi 
hazırlanması, tüm yapıda malzeme ince-
lemesi (beton mukavemeti belirlenmesi 
ve donatı tespiti gibi) yapılması, bina 
taşıyıcı sisteminin üç boyutlu modeli 
oluşturularak deprem yönetmeliğinde 
verilen tasarım spektrumu (örneğin 2007 
Deprem Yönetmeliği gibi) kullanılarak 
analiz yapılması ile deprem güvenliği 
ve deprem performansının belirlenmesi 
söz konusudur. Bu işlemlerin bir bina-
da yapılması için, bina sayısına, insan 
ve mali kaynaklara bağlı olarak haftalar 
hatta bazan aylar gerekebileceği düşü-
nülürse, üçüncü yöntem ile mevcut yapı 
stoğunun incelenmesinin pratik olma-
yacağı, inceleme süresi için uzun yıllar 
gerekeceği açıktır.

İstanbul Deprem Master Planı (İBB 
2003) çerçevesinde Zeytinburnu İlçesi 
pilot bölge seçilerek kat adetleri fark-

Konut türü yapılar için tasarım depremi 
etkisi sadece ‘can güvenliği’ perfor-
mans seviyesinin sağlanması öngörül-
müş; okul, hastane ve kamu binaları için 
ise tasarım depremi etkisinde ‘hemen 
kullanım’, maksimum deprem etkisinde 
ise ‘can güvenliği’ performans seviye-
lerinin sağlanması şartı getirilmiştir. TDY 
2007’de verilen kuralların oluşturulma-
sında, yaşanmış tecrübeler yanında, 
benzer kurallari içeren, Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yapıların güçlendirilmesi 
konusunda tavsiye edilen ATC ve FEMA 
belgeleri (örneğin ATC 40 ve FEMA 356 
gibi) mevcut olup, Eurocode 8 (EC 8) 
gibi yönetmeliklerden de faydalanılmış-
tır. 

Mevcut yapı stoğunda deprem bakı-
mından riskli olan binaların yenilenmesi 
amacıyla, 2012 yılında 6306 sayılı ‘Afet 
riski altındaki alanların dönüştürülmesi 
hakkında kanun’  çıkarılmıştır. Bu ka-
nun çerçevesinde ‘Riskli yapıların tespit 
edilmesine ilişkin esaslar’ 2013 yılında 
hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 
Riskli bina tespit esaslarının kapsamı, 
kamu binaları dışındaki konut ve işyeri 
gibi alışılagelen binaları, kat adedi 8’i ve 
bina yüksekliği 25m’yi aşmayan binalar 
ile sınırlı tutulmuştur. Kamu binaları ile kat 
adedi 8’i ve bina yüksekliği 25m’yi aşan 
binalar için TDY 2007, 7. Bölüm doğrul-
tusunda değerlendirme ve güçlendirme 
yapılması söz konusudur. Tekil binalar 
yanında, riskli bölgeler ilan edilmesi ile 
daha büyük ölçekte alanlarda bulunan 
yapıların incelenmesi ve yenilenmesinin 
önü açılmıştır. Yukarıda verilen esaslar 
kullanılarak riskli bina tespitleri yapıl-
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Şekil 7: Bir okul binasının güçlendirilmesi amacıyla perde ilavesi ve kolon mantolanması.

Şekil 8: Bir okul binasının güçlendirilmesi amacıyla perde ilavesi ve kolon mantolanması.

6306 sayılı kanun riskli alanlar 
ve binalar için çözüm anlamında 

önemli bir adımdır, ancak 
problemlerin çözümü için başka 

adımların da atılması, varsa 
aksayan hususlar için yeni bazı 

düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
uygun olabilir.
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çözümü için başka adımların da atıl-
ması, varsa aksayan hususlar için yeni 
bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
uygun olabilir.

Mevcut binaların güçlendirilmesi, 
deprem sonrası hasar görmesine bağlı 
olarak yapılabileceği gibi, deprem ön-
cesi yapılacak inceleme ile de gerek-
mesi durumunda güçlendirme yapıla-
bilir. Hasar görmüş binalarda, hasarlı 
yerel taşıyıcı eleman güçlendirmesi ve 
sistem güçlendirmesi yapılması yanın-
da, hasar görmemiş binalarda sistem 
güçlendirmesi ve taşıyıcı sistem iyileş-
tirmesi yapılması (bazı taşıyıcı sistem 
düzensizliklerinin giderilmesi gibi) ge-
rekli olmaktadır. Mevcut binaların güç-
lendirme çalışmalarında uygulanması 
gerekli hususlar TDY 2007, Bölüm 7’de 
verilmiştir. Bu hususlar; proje mevcut de-
ğilse rölöve çıkarılması (mimari ve taşı-
yıcı sistem), malzeme incelemesi (beton 
mukavemeti belirlenmesi, donatı tespit-

ması devam etmekte olup, bina stoğuna 
bağlı olarak,4 yıl içinde ülkemizde sınırlı 
sayıda riskli alan tanımlanmış, sınırlı sa-
yıda bina riskli olarak tespit edilerek ye-
nilenebilmiştir. İstanbul’da riskli bina tes-
pitleri ve uygulamaları, seçilen yerleşim 
bölgelerinin özelliğinden dolayı, ancak 
tekil bina esasına göre yapılabilmekte-
dir. Bir yerleşim bölgesinin riskli ilan edi-
lip, kentsel dönüşüme tabi tutulması çok 
sınırlı kalmıştır. 

Mevcut yapı stoğunun makul süre-
lerde incelenerek hasar potansiyeli yük-
sek olanların belirlenmesi ve yıkılarak 
yenilenmesi sürecinin uzun yıllar alma-
sı kaçınılmaz bir durumdur. Dolayısıyla, 
mevcut yapı stoğunda adeta çürük elma 
olarak nitelenebilecek riskli binaların 
mevcut mevzuat ve düzenlemelerle or-
tadan kaldırılması kısa sürede mümkün 
olamayacağından, ülkemizde yapıların 
güçlendirilmesi ve bir deprem sırasın-
da toptan göçmelerinin önlenmesine 
yönelik maliyeti yüksek olmayan türden 
güçlendirmeler yapılabilmesine ilişkin 
düzenlemeler yapılması ve konunun tar-
tışılması gerektiği kanaatindeyim. Dep-
remlerin ne zaman meydana geleceği 
bilinemediğinden, bu süre içinde mevcut 
yapı stoğunda taşıyıcı sistemi çok zayıf 
olan binaların yenilenmesi sürecinin ya-
vaş ilerlemesi ve muhtemel depremlerde 
can kayıplarının azaltılması konusu, ülke 
olarak ihmal edilmemesi ve çözülmesi 
gereken önemli bir problemdir. Vurgu-
lamak gerekirse, 6306 sayılı kanun riskli 
alanlar ve binalar için çözüm anlamında 
önemli bir adımdır, ancak problemlerin 

leri yapılması), geoteknik rapor hazırlan-
ması, mevcut taşıyıcı sistemin modellen-
mesi ve elde edilen malzeme bilgileri ve 
zemin parametreleri kullanılarak yapının 
öngörülen deprem performansının be-
lirlenmesi, TDY 2007’de öngörülen per-
formans hedefinin sağlanmaması duru-
munda yapının güçlendirilmesine karar 
verilmesi şeklinde ifade edilebilir.

Alışılagelen az katlı konut binaları 
genellikle çerçeve türü taşıyıcı sisteme 
sahiptir. Kat adedi arttıkça konut bina-
larında ve az katlı da olsa genellikle 
okul, hastane ve kamu binalarında per-
de-çerçeve taşıyıcı sistem bulunduğu 
belirtilebilir. Çerçeve sistem binalarda 
en etkin ve ekonomik güçlendirme yön-
temi; binanın iki doğrultusunda çerçe-
veler arasına, varsa çerçeve arasındaki 
yığma bölme duvarı kaldırılarak, yeterli 
sayıda betonarme perde duvar (Şekil 2, 
3) inşası, binada mevcut beton muka-
vemetine bağlı olarak perde ile birlikte,
perde ucundaki kolonların mantolanma-
sı (Şekil 1), kesit yetersizliği olan kolon-
ların da mantolanması olarak belirtilebi-
lir. Mevcut taşıyıcı sisteme perde ilave
edilmesinde, binanın iki doğrultusunda
rijitliklerin birbirine yakın olmasına, dış
merkezliğin artırılmamasına, toplam
en az üç adet perde ilave edilmesine
ve bu perdelerin eksenlerinin bir nok-
tada kesişmemesine dikkat edilmelidir.
Perde ilave edilmesinin güç olduğu du-
rumlarda, yeterli sayıda kolonun manto-
lanması ile de güçlendirme yapılabilir.
Ancak, bunun güçlendirme maliyetini
artıracağı ortadadır. Güçlendirmenin

Resim 2: Okul binası güçlendirmesinde mevcut çerçeve sisteme perde ilavesi

Çerçeve sistem binalarda 
en etkin ve ekonomik 

güçlendirme yöntemi, binanın 
iki doğrultusunda çerçeveler 

arasına, varsa çerçeve arasındaki 
yığma bölme duvarı kaldırılarak, 
yeterli sayıda betonarme perde 

duvar inşası, binada mevcut 
beton mukavemetine bağlı olarak 
perde ile birlikte, perde ucundaki 
kolonların mantolanması, kesit 
yetersizliği olan kolonların da 

mantolanması olarak belirtilebilir.
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nabilir. Dolayısıyla güçlendirme işlemi 
okul vb. kamu binalarında daha kolay 
gerçekleştirilebilir (Şekil 7, 8). Yatay 
yükün önemli bir kısmının (~70 ya da 
daha fazlasının) ilave edilen perdelerle 
karşılanması önerilebilir (Resim 2, 3). 
Kolon mantolaması ile eğilme rijitliği-
nin artırılması yanında, kesme kuvveti 
kapasitesi, dolayısıyla sünek davranış 
sağlanması da mümkün olmaktadır. Ko-
lonlarda etriyelerin seyrek kullanılmış 
olması ve kancalarının 135º düzenlen-
memiş olması nedeniyle ortaya çıkabi-
lecek gevrek davranış önlenmiş olmak-
tadır. Yeterli yanal rijitliğin sağlanması 
durumunda, alan kaybı olmaması ba-
kımından, kesme kuvveti kapasitesini 
artırmak için kolonlara çelik manto uy-
gulaması da yapılabilir. Benzer şekilde 
kolonlarda sargı etkisinin sağlanması ve 
kesme kuvveti kapasitesinin artırılması 
için lif takviyeli polimer (FRP) malzeme 
ile sarılarak müdahale yapılması da bir 
seçenektir. Güçlendirme maliyeti göz 
önünde tutularak uygun olanına karar 
verileceği açıktır.

Beton mukavemetinin düşük olma-
dığı binalarda, yanal rijitlik ihtiyacına 
bağlı olarak, bina dışındaki çerçeveler 
arasına çelik çaprazlar tespit edilerek 
de güçlendirme yapılabilir. Bu tür güç-
lendirmenin ülkemizde fazla uygulama-
sı mevcut değildir.     

Mevcut taşıyıcı sisteme betonar-
me perde ilavesi ve kolonlara betonar-
me mantolama yapılması durumunda, 
temel bağlantısı ve donatıların bina 
yüksekliğince sürekliliği önemlidir. Ge-
nellikle mevcut temellerin bütünleşti-
rilmesi, mümkünse mevcut temellerin 

üzerinde uygun kalınlıkta bir radye te-
mel teşkil edilmesi, temelle ilgili pek 
çok belirsizliği ortadan kaldırmak bakı-
mından uygun olmaktadır.

Kiriş güçlendirmelerinin güçlendir-
me maliyeti ve süresini artırması nede-
niyle, çok gerekmedikçe yapılmaması 
tercih edilebilir. Kesme kuvveti bakımın-
dan önemli yetersizlikler varsa, beto-
narme mantolama (Şekil 4), çelik man-
tolama ya da çelik şeritler kullanılması 
uygun olabilir. FRP türü malzeme ile ki-
rişlerin mantolanması da çözüm olabi-
lir. Nadiren de olsa, döşeme sisteminin 
güçlendirilmesi (Şekil 5) gerekli olabilir. 
Bu durumda mevcut döşeme kalınlığı-
nın döşeme altından ya da üstünden 
artırılması, mevcut ve ilave döşeme 
parçalarının birlikte çalışmalarının sağ-
lanması gereklidir (Celep, 2015). 

Güçlendirme projesinin hazırlanma-
sında gösterilecek özenin, uygulama 
aşamasında da gösterilmesi, beklenil-
meyen bir durumla karşılaşılması duru-
munda, güçlendirme projesinde gerekli 
tadilatın yapılması önemlidir. 
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yapının fonksiyonel kullanımını etkile-
memesi önemlidir. Bu doğrultuda man-
tolanan kolonların örneğin koridor vb. 
mekanları daraltmaması önemlidir. Ay-
rıca, çerçeve kolonları arasına perde 
ilavesi durumunda ilave perde yerlerinin 
olabildiğince mutfak tezgahı ve banyo 
gibi ıslak hacimler dışında seçilmesi, 
toplam güçlendirme maliyetinin artırıl-
maması bakımından önemlidir. Mimari 
projeye bağlı olarak konut türü yapılarda 
düzenli taşıyıcı sistem oluşturulamamış 
olabilir. Dolayısıyla güçlendirme proje-
sinde daha fazla güçlük olabilir. Konut 
türü yapılarda iki doğrultuda yeter sa-
yıda ve uygun yerlere perde ilavesinde 
güçlükler olabilir. Özellikle zemin kat 
tavanından itibaren binanın çevresinde 
kapalı çıkmalar mevcutsa, bina çevre-
sindeki çerçeveler arasına perde ilavesi 
mümkün olamamaktadır. Benzer şekilde, 
kolon mantolamasında da durum rahat 
olmayabilir. Mevcut yapı stoğunda yanal 
rijitliğin genel olarak zayıf olduğu yuka-
rıda belirtilmişti. Mevcut taşıyıcı sisteme 
perde ilavesi ve kolon mantolanması ile, 
yapının iki doğrultusunda yanal rijitlik ar-
tırılmış olmaktadır (Şekil 6).

Okul, hastane vb. kamu binaların-
da daha düzgün taşıyıcı sistem bulu-
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Resim 3: Okul binası güçlendirmesinde a) kolon mantolanması, b) perde ilave edilmesi 

a) b)

Güçlendirme projesinin 
hazırlanmasında gösterilecek 
özenin, uygulama aşamasında 
da gösterilmesi, beklenilmeyen 

bir durumla karşılaşılması 
durumunda, güçlendirme 

projesinde gerekli tadilatın 
yapılması önemlidir. 
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Üyesi Prof. Dr. Oğuz Okay, polimerlerin fizik-
sel kimyası, hidrojeller ve mikrojeller üzerine 
çalışmaları ile tanınıyor. 

Yapay zekâ, bilişim sistemleri, algoritma-
lar ve hesaplama kuramı, veri madenciliği 
alanlarında çalışmalar yapan Prof. Dr. Der-
viş Karaboğa yüksek lisansını İTÜ Elektrik-E-

yıl boyunca NATO bünyesinde gerçekleş-
tirdiği teknik projeler ve liderlik çalışma-
ları nedeniyle Kişisel Başarı Ödülü’ne de 
değer görüldü. Melike Nikbay, geçtiğimiz 
yılın Haziran ayında ise Ulusal Havacılık 
ve Uzay Enstitüsü (National Institute of 
Aerospace - NIA) araştırma kadrosunda 
da yer almıştı.

göre 38 puanı olan ünlü fizik profesörü Berker 
istatistik, mekanik ve faz geçişleri alanlarında 
araştırmalar yapıyor.

63 H-Endeksi puanıyla listede bulunan 
Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf 
Yağcı, fotopolimerizasyon ve polimer kimyası 
üzerine odaklanıyor.

H-Endeksi 59 ile listede yer alan bir diğer 
bilim insanı ise Prof. Dr. Celal Şengör oldu.  
İTÜ Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri 
Enstitüsü öğretim üyesi Şengör, yer bilimle-
ri ve tektonik dallarında uluslararası çaptaki 
başarılarıyla dikkat çekiyor. 

Yüksek Lisansını Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği dalında İTÜ’de tamamlayan ve 
nanoteknoloji çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. 
Ali Erdemir, listede 55 puanla yer aldı.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Cengiz Kahraman, 
H-Endeksi’ne göre aldığı 54 puanla,  bilime 
yön verenlerden biri oldu.  Kahraman, 
endüstri mühendisliğinin yanı sıra bulanık 
mantık (fuzzylogic) alanında da araştırmalar 
yapıyor. 

Uzay Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi  Prof. Dr. Melike Nik-
bay, NATO (Kuzey Atlantik Antlaş-
ması Örgütü) Mekanik Sistemler, 
Yapılar ve Malzemeler Teknik Ko-
mitesi Başkanı olarak atandı.

İki yıl boyunca bu önemli gö-
revi sürdürecek  olan Melike Nik-
bay,  aynı zamanda bu göreve 
atanan ilk kadın ve en genç bilim 
insanı oldu. Nikbay bu başarısıy-
la birlikte, bugüne dek NATO’da-
ki Türk delegelerin üstlendiği en 
yüksek dereceli sorumluluğu da 
üstlenmiş olacak. NATO Mekanik 
Sistemler, Yapılar ve Malzeme-
ler Teknik Komitesi; NATO üyesi 
ülkeleri temsil eden akademis-
yenler, sanayi temsilcileri, araş-
tırmacılar ve silahlı kuvvetlerden 
gelen uzmanlar ile yöneticilerden 
oluşuyor. 26 üyesi olan komitenin 
altında ise aralarında 55 kişilik ekipler olsa 
da genellikle her biri 15 ila 20 kişiden olu-
şan 22 teknik ekip çalışıyor. 

Ses üstü uçuş teknolojileri de dâhil 
olmak üzere havacılık alanında ulusal ve 
uluslararası çapta birçok bilimsel çalış-
maya katkıda bulunan Nikbay  ayrıca, 9 

lektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği’nde yaptı. Karaboğa’nın, H-En-
deks puanı 41.

Yüksek lisans ve doktora öğrenimini 
İTÜ'de tamamlayan Prof. Dr. Bahri Şahin, 
39 H-endeksi puanıyla listede yer aldı. Şa-
hin, termodinamik, enerji dönüşümü, nükleer 
enerji ve enerji ekonomisi alanlarındaki araş-
tırmalarıyla dikkat çekiyor.

H-endeksinde 39 puana sahip Kimya Bö-
lümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gürkan Hızal 
ise polimerlerin organik kimyası, polimer sen-
tez ve makromoleküler mühendislik konula-
rındaki başarılı çalışmalarıyla adını duyuruyor.

H-endeksinde 38 puanı olan, lisans ve 
yüksek lisans derecesini Elektronik ve Haber-
leşme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan 
Prof. Dr. Murat Uysal bilimsel çalışmalarını, 
kablosuz iletişim üzerine sürdürüyor.

Kimya Bölümü’nden bir diğer akademis-
yen Prof. Dr. Ümit Tunca ise polimer kimyası 
hakkındaki çalışmalarıyla tanınıyor ve H-En-
deksi’nde aldığı 37 puanla sıralamada yer 
alıyor.  

Prof. Dr. Melike Nikbay kimdir?
Boğaziçi Üniversitesi Makine 

Mühendisliği Bölümü’ndeki lisans 
öğrenimini 1996 yılında, yüksek li-
sans öğrenimini ise 1998 yılında ta-
mamlayan Prof. Dr. Melike Nikbay, 
Colorado Üniversitesi Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği Bölümü’nde 
1999’da  yüksek lisans, 2002 yı-
lında ise  doktora derecesini aldı. 
1995-1998 yılları arasında Arçelik 
Ar-Ge Merkezi Isı Transferi ve Akış-
kanlar Dinamiği Grubu’nda Ar-Ge 
mühendisi olarak çalışan Nikbay, 
1998-2002 yılları arasında Colora-
do Üniversitesi Hava - Uzay Yapı-
ları Merkezi’nde araştırma asistanı 
olarak görev aldı. 2003 yılında 
İTÜ’ye ilk adımını atan Nikbay yak-
laşık bir yıl boyunca Uçak ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi’nde  yarı zamanlı 
misafir öğretim üyesi olarak çalış-

maya başladı ve aynı dönemde Kalekalıp 
Makine ve Kalıp Sanayi A.Ş.’nin Savunma ve 
Havacılık-Uzay Bölümü’nün Ar-Ge liderliğini 
üstlendi. İTÜ’de 2004’te  yardımcı doçentliğe 
atanan,  2011’de ise doçent unvanını  alan 
Melike Nikbay,  Mart ayından bu yana ise 
"profesör" olarak  çalışmalarını sürdürüyor.  

Prof. Dr. Melike Nikbay’a NATO’dan Uluslararası Görev
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da sizin üniversiteler için olduğunuz kadar özel 
sektör için de çok değerli olduğunuzu gösteri-
yor. Bu değerin zamanla somut ve olumlu çıktı-
lara dönüşeceğine; ülkemize, bilime ve insanlı-
ğa hizmet olarak yansıyacağına şüphem yok.”

Davetli konuşmacı olarak söz alan ve 
İTÜ’nün akademik kadrosuna yeni katılan, Av-
rupa Yerbilimleri Birliği (EGU) Başkanı Dr. Hans 
Thybo ise başarılı bir bilim insanının toplum 
yararına nasıl çalışabileceğini, uzmanlık alanı 
olan jeolojiden örnekler vererek mezunlarla  
paylaştı.

Törende mezunlar adına konuşan Dr. Se-
dat Soybay ise 1974 yılında katıldığı İTÜ Aile-
si’nde bitirdiği lisans ve yüksek lisans aşama-
larından sonra, 1982 yılında tez aşamasında 
yarım bıraktığı doktorasını tamamlamanın mut-
luluğunu paylaştı. 

Doktora ve sanatta yeterlik diplomalarına 
kavuşan İTÜ’lülerin bu gurur gününde, ensti-
tü müdürleri adına konuşan Bilişim Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha ise çağa 

Doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin 
ilk akademik unvanlarını aldıkları ve yüksek li-
sans öğrencilerinin diplomalarına kavuştuğu, 
Doktora ve Sanatta Yeterlik Diploma Töreni ile 
Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni etkinlikleri 13 
Haziran’da gerçekleşti.

Ayazağa Yerleşkesi Merkez Spor Salonu’n-
da düzenlenen törende, doktora ve sanatta 
yeterlik düzeyindeki öğrenimlerini başarıyla 
tamamlayan öğrenciler unvanlarını aldı. Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Karaca açılış konuşmasında, 
mezunların ülkemizi Ar-Ge alanında yeni başa-
rılara ulaştıracağına dair inancını belirtti. Ulus-
lararası çapta etkili bir Ar-Ge ve inovasyon üni-
versitesi olma yolundaki İTÜ’nün  en büyük güç 
kaynağının vizyonu geniş ve çalışma heyecanı 
yüksek genç araştırmacılar olduğuna dikkat 
çeken Rektör, diplomalarına kavuşan doktora 
ve sanatta yeterlilik mezunlarına, dünyaya yeni 
pencerelerden bakmalarını tavsiye etti. 

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Doktora 
sonrası çalışmalarınız ülkemize büyük 
katkı yapacak.”

Akademik gelişimin, farklı bakış açıları 
edinmekle ilerleyeceğini hatırlatan Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, mezunların doktora sonrası 
çalışmalarıyla üniversitemize ve ülkemize bü-
yük katkılarda bulunacağını ve Ar-Ge başarımı-
zın bu çalışmaların sayısıyla doğru orantılı ola-
rak yükseleceğini dile getirerek şunları söyledi: 
“Saygın, küresel şirketlere baktığımızda Ar-Ge 
birimlerini önemsediklerini ve doktoralı yöneti-
cilerle yol almayı tercih ettiklerini görüyoruz. Bu 

ayak uydurmanın, doktora ve sanatta yeterlik 
mezunları gibi nitelikli insan kaynağı yetiştirme-
den geçtiğini belirtti. Karaçuha, “bilim insanı” 
kavramının, bıkıp usanmadan uçsuz bucaksız 
derinliklere uzanmaya çalışan ve bununla da 
yetinmeyip hep daha fazlasını arayan bir insan 
modeli olduğunun altını çizdi. 

“Yüksek lisans mezunları geleceğe yön 
verecek.”

Aynı gün düzenlenen 2016-2017 Akade-
mik Yılı Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni’nde 
de ilk konuşmayı, Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Karaca yaptı. Lisans diplomasıyla yetinmeyip 
akademik kariyerlerini bir üst noktaya taşıma-
nın, yüksek lisans mezunlarının  potansiyelini 
gösterdiğine dikkat çeken Rektör, mezunların 
bugüne kadar verdikleri emeğin yarım kalma-
ması gerektiğini ifade etti ve doktora aşaması-
na geçmelerini diledi. 

Ülkemizin Ar-Ge’yle, bilimle, yerli ve milli 
teknolojiyle büyüyen bir ülke olması için nitelikli 

Doktora ve Lisansüstü Mezunlarının Gurur Günü
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ekonomik, toplumsal ve fiziksel eşitsizlik-
lerin kaldırılmasında teknolojinin gücünü 
gösteren bir örnek olduğunu söyledi. “Her-
kes için erişilebilir iletişim” ilkesiyle hare-
ket ettiklerini belirten Doany, bir kurumsal 
sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri 
Sesli Adımlar’da 2014 yılından beri üstlen-
dikleri öncü rolle birlikte, pek çok şirkete bu 
yönde bir model olduklarının altını çizdi. 
Projenin işitme engellileri kapsayacak şe-
kilde geliştirilmesinin ve bunun Türkiye’nin 
en köklü üniversitelerinden İTÜ’de başla-
masının mutluluk verici olduğunu söyleyen 
Doany, üniversite ile yapılan iş birliklerinin 
devam edeceğini sözlerine ekledi.

Engelsiz İTÜ’nün kapsamı Sesli 
Adımlar ile genişledi

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca ise 
projenin ilk uygulandığı üniversitenin İTÜ 
olduğuna dikkat çekti ve Engelsiz İTÜ 
çalışmaları kapsamında önemli bir adım 

Ayazağa Yerleşkesi, 
Türk Telekom ve İTÜ iş bir-
liğiyle, engellilerin hayatını 
kolaylaştıran kurumsal sos-
yal sorumluluk projesi Sesli 
Adımlar’ın açık ve kapalı 
alanlarda bir arada uygulan-
dığı dünyadaki ilk kampüs-
lerden oldu.

Türk Telekom’un kurum-
sal sosyal sorumluluk proje-
si Sesli Adımlar uygulaması 
ile Ayazağa Yerleşkesi, açık 
ve kapalı alanlarda bu uy-
gulamanın hayata geçtiği ilk 
üniversite kampüslerinden 
oldu. Geliştirilen uygulama 
sayesinde engelli öğren-
ciler, Rektörlük binasından 
dersliklere kadar binaların 
içinde ve dışında gitmek 
istedikleri yere yardıma ihti-
yaç duymadan kolayca gi-
debilecek. Uygulama, kısa 
bir süre önce Barcelona’da 
düzenlenen Dünya Mobil 
Kongresi’nde (MWC) verilen 
GLOMO Ödülleri 2017’de 
“Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık 
İçin En İyi Mobil Kullanım” 
kategorisinde birinciliğe de-
ğer görüldü.

Türk Telekom’un, yön bulma ve haritala-
maya odaklanan teknoloji şirketi Boni ile iş 
birliği yaparak 2014 yılında başlattığı Sesli 
Adımlar genişlemesini sürdürürken daha 
fazla engelli bireyin sosyalleşebilmesini 
sağlıyor. Görme ve işitme engellilerin iç ve 
dış mekânlarda kullanabildikleri uygulama, 
Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. 
Sesli Adımlar, Ayazağa Yerleşkesi’nin 247 
hektarlık alanında bulunan Rektörlük ve yö-
netim binaları ile 8 fakülte, 4 enstitü binası, 
yurtlar ve İTÜ ARI Teknokent binalarını kap-
sıyor. Bir kurumsal sosyal sorumluluk proje-
si olmasından ötürü, herhangi bir operatör 
sınırı olmadan tüm kullanıcılara hem IOS 
hem de Android işletim sistemleri üzerin-
den ücretsiz olarak sunuluyor.

Paul Doany: “Sesli Adımlar, örnek bir 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi”

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, 
Sesli Adımlar uygulamasının; bölgesel, 

daha atıldığını söyledi. Tür-
kiye’de üniversitelerde ilk 
kez uygulanan açık ve ka-
palı alan yön bulma siste-
miyle Ayazağa Yerleşkesi-
nin dezavantajlı gruplar için 
erişilebilir fiziki mekânlara 
dönüştürüldüğünü vurgula-
yan Rektör, firmaya teşekkür 
ederek; “Hedefimiz bir yan-
dan kampüsümüzü kullanan 
engellilere konforlu ve gü-
venli bir yaşam sağlamak, 
özgürlüklerini daha fazla 
hissettirmek, diğer yandan 
ise engelli bireylerin üniver-
sitelere devamını sağlamak 
ve daha fazla engelli bireyi 
kampüs yaşamına teşvik 
etmek. Sesli Adımlar, yeni 
teknolojilerin ve dijitalleşme-
nin getirdiği olanaklarla fiziki 
mekânlardan sanal ders or-
tamlarımıza dek önemli bir 
dönüşümün yaşandığı kam-
püsümüze değer katacak” 
dedi. 

Bugüne dek yaklaşık 200 
bin kez kullanıldı

Engellilerin; alışveriş 
merkezi, kampüs, camii, 

kamu kuruluşları gibi büyük, karmaşık alan-
larda özgürce, yardıma ihtiyaç duymadan 
hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla 
geliştirilen uygulama, engelli bireylerin is-
tedikleri yeri bulmalarını veya o an nerede 
olduklarını anlamalarını amaçlıyor. Bugüne 
dek yaklaşık 30 bin kişinin yüklediği ve 
200 bine yakın kullanım sayısını yakalayan 
uygulamanın, önümüzdeki dönemde yeni 
mekânlarda hayata geçirilerek kapsamının 
genişletilmesi planlanıyor.

İşitme Engelliler ve Aileleri Derne-
ği’nin de katkılarıyla işitme engelli bireyle-
ri de kapsayacak şekilde geliştirilen Sesli 
Adımlar’da, yönlendirmelerin daha anla-
şılır olması amacıyla uygulamaya şekiller 
ve şemalar eklendi. Böylece engelli birey, 
gitmek istediği alana uygulama üzerindeki 
ikonlar, rakamlar ve yönlendirme işaretleri 
yardımıyla kolayca ulaşabiliyor. Sesli Adım-
lar ayrıca, acil durumlarda kullanıcıları acil 
çıkış kapılarına da yönlendiriyor.

İTÜ’lüler Engelleri Aşmada “Sesli Adımlar” Atıyor
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ilişkiler de gün geçtikçe güçleniyor. Ülke-
nin, Doğu Afrika’nın serbest ticaret bölgesi 
olma hedefi ve buna elverişli coğrafî ko-
numu sebebiyle, 2014 yılında imzalanan 
mutabakat zaptı sayesinde Cibuti’de, Özel 
Türk Ekonomik Bölgesi kurulması kararı da 
alındı. Sözkonusu özel ekonomik bölge-
nin kurulmasıyla birlikte, iş insanlarımızın 
Doğu Afrika pazarına Cibuti'den ulaşması 
öngörülüyor.

Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Yanalak, sergilenen alet-
lerin, ölçüm konusunda dünden bugüne 
kaydedilen gelişimi  gösterdiğini belirtti.  
Çalık Holding’in GAP İnşaat Genel Müdürü 
Korhan Özbaysal  ise böylesine önemli bir 
çalışmayı destekledikleri için mutlu oldukla-
rını vurguladı ve  İnşaat Fakültesi Konferans 
Salonu’nda yaptığı sunumda öğrencilere 
gelecekteki kariyerleri için önemli ipuçla-
rı verdi. Etkinlik sonrasında  öğrenciler için 
hazırlanan seminer odasının açılışı da ger-
çekleştirildi. 

merkezi rolü de oynuyor. Cibuti, dünyada 
İzlanda’dan sonra okyanus kabuğunun ka-
radan göründüğü ikinci yer olması nede-
niyle yer bilimleri alanının çekim merkezleri 
arasında yer alıyor.

Cibuti: Doğu Afrika'nın en küçük ülkesi 
olan Cibuti’de nüfusun üçte ikisi, ülkeyle 
aynı adı taşıyan başkent Cibuti’de yaşıyor. 
Altyapı eksiklikleri bulunan Cibuti'de su 
sıkıntısı ve tarıma elverişsiz araziler, yabancı 
yatırım ihtiyacını artırıyor. 1977 yılından 
bu yana bağımsız bir cumhuriyet olarak 
yönetilen ülkede yaklaşık 1000 yıl önce 
Arap Yarımadası’ndan göçen Müslüman 
Somalililer ve Afarlar yaşıyor. Topraklarının 
yalnızca %1'i tarıma elverişli olan, yüzde 
10'u ise otlak niteliğinde olan Cibuti’nin 
geri kalanı ise çöllerden ve kayalıklardan 
oluşuyor.

Her ne kadar Türk nüfus çok az olsa 
da % 94'ü Müslüman olan halk, Türkiye'ye 
son derece sempatiyle bakıyor. Ülkeye 
Türkiye’den ulaşım, Türk Hava Yolları’nın 
haftada yedi gün yaptığı doğrudan uçuş-
larla sağlanıyor. Bu doğrultuda Türkiye ve 
Cibuti arasında; siyasi, ekonomik ve ticari 

Tarihi1684 yılına dek uzanan 100’e yakın 
ölçüm aletinden oluşan özel koleksiyon, İTÜ 
Geomatik Mühendisliği Bölümünde sergile-
niyor. 

Çalık Holding’in destekleriyle İTÜ’ye  ka-
zandırılan koleksiyonun sergisi, 15 Mayıs’ta 
açıldı. Ölçüm aletlerinin izini 17. yüzyıla ka-
dar süren ve sürekli olan sergi  İnşaat Fa-
kültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü kori-
dorlarında özel olarak tasarlanan alanlarda 
ziyaretçilerini bekliyor. 

Sergi açılışında konuşan Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu, sergilenen 
aletlerin yüzyıllardır özenle koruna-
rak bugünlere getirilmesine dikkat 
çekerek ve İTÜ’ye bugüne dek emek 
vermiş herkese teşekkürlerinini sun-
du, 244. yılını kutlayan üniversitenin 
bu tür etkinliklerin artmasıyla ve el 
birliğiyle daha da gelişeceğine inan-
dığını belirtti. İnşaat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ünal Aldemir ise sergi saye-
sinde İnşaat Fakültesi’nin oldukça 
önemli eserlere ev sahipliği yapaca-
ğını, sponsor firmalarla iş birliklerinin 
süreceğini söyledi.

Küçüklüğüne rağmen, jeostratejik konu-
mu nedeniyle büyük bir öneme sahip Cibuti 
ile 2012’den beri hız kazanan ekonomik iliş-
kiler, ülkemizin Cibuti’ye sağladığı yükseköğ-
renim bursları sayesinde, eğitim alanındaki iş 
birliklerine de zemin oluşturacak. İTÜ, önce-
likli olarak; makina, elektrik ve inşaat mühen-
disliği konularında nitelikli iş gücüne ihtiyaç 
duyan ülkede eğitim veren ilk Türk üniversi-
tesi olarak bir ilke daha imza attı.

Tarihi Ölçme Aletleri Sürekli Sergisi 
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İTÜ ARI Teknokent’in Türk giri-
şimcilerini dünya pazarlarına 
hazırlamak üzere 2015’den 

bu yana yürüttüğü İTÜ GATE Ulus-
lararası Girişim Hızlandırma Prog-
ramı, San Fransisco’da Google’ın 
girişim hızlandırıcısı Google La-
unchpad ile önemli bir işbirliğine 
imza attı. Bu kapsamda, Google’ın 
girişimcileri desteklemek amacıyla 
oluşturduğu Google Launchpad 
Programı, İTÜ GATE tarafından San 
Francisco’ya götürülen Türk firma-
larına mentorluk desteği vermeye 
başladı. İlk olarak, İTÜ GATE’in dördün-
cü dönemiyle Silikon Vadisi’ne ofis aç-
maya ve Türkiye’den teknoloji ihracatı 
yapmayı hedefleyen 9 firmaya mentorluk 
desteği verildi ve böylece Google’ın yanı 
sıra önde gelen teknoloji firmaları Cisco 
ve Intel Capital gibi kuruluşların yönetici 
ve uzmanlarından geri bildirim ve danış-
manlık aldılar.

Etkinlik sonrası görüşlerini belirten 
Google Launchpad İş Geliştirme Yöne-
ticisi Dan Feld, görüştüğü İTÜ GATE fir-
malarının olgunluğundan ve teknolojik 

seviyelerinden etkilendiğini belirterek, gi-
rişimcilerin dinlemeye ve öğrenmeye olan 
yüksek arzularının memnuniyet verici ol-
duğunu söyledi. Feld, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Görüştüğüm İTÜ GATE fir-
maları buraya yalnızca akıllarında bir fikir 

ve ürün prototipi ile gelmemişler. Aksine 
ürünlerinin hangi ihtiyacı karşılayacağı, 
hangi müşteri kitlesini hedeflediği, müş-
terilere hangi değeri katacağı ve bu kitle-
ye nasıl ulaşacağı dahil olmak üzere tüm 
planlamalarını çok net bir şeklide yaparak 
gelmişler. Bu birikim ve algı girişimciler-
de çok tanık olduğumuz bir durum değil. 
Ürettikleri değer ve pazara yaklaşımları 
gerçekten çok profesyonelce. Bunun-
la birlikte dinlemeye ve öğrenmeye çok 
açıklar. Karşılaştığım bu yaklaşımdan çok 
etkilendiğimi söylemek isterim.”

San Francisco’nun girişimcilere fikir-
lerini test edebilmek için eşsiz fırsatlar 
sunduğunu belirten Dan Feld sözlerini 
şöyle sürdürdü: “ABD ve özellikle San 
Francisco; girişimcilerin fikirlerini doğru 
yatırımcılara sunmak, fikir ya da ürünle-

rini geliştirmek, en iyi insan 
kaynaklarına ulaşmak, üret-
mek ve pazarlamak, doğru 
ortaklıklar ve iş birlikleri kur-
mak açısından dünyanın en 
önemli merkezlerinden biri. 
Diğer taraftan Amerika paza-
rına girmek isteyen girişimci-
lere en önemli tavsiyem ise 
acele etmemeleri olur. Yeteri 
kadar olgunlaşmış fikirleri ya 
da satılabilir hayata geçmiş 
bir ürünleri yoksa böylesine 
kompleks bir pazarda işleri 
başlamadan bitebilir.”

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yar-
dımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, geçtiği-
miz günlerde dördüncüsü gerçekleştiri-
len İTÜ GATE hızlandırma programının 
girişimciler için fark yaratmaya devam 
ettiğini söyledi. Dünya pazarlarına açıl-
maya hazır firmaları Amerika’da potansi-
yel yatırımcı, ortak ve müşterilerle buluş-
turduklarını belirten Tunçalp; “İTÜ ARI 
Teknokent olarak, öncelikli hedefimiz 
ülkemizin girişimcilik alanındaki gelişi-
mine destek vermek ve başarılı girişim-
leri uluslararası platformlarda tanıtarak, 
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I Silikon Vadisi’ne Açılan Türk Şirketleri için 
Google ile İTÜ ARI Teknokent İşbirliği

İTÜ GATE Uluslararası 
Girişim Hızlandırma Programı, 
San Fransisco’da Google’ın 
girişim hızlandırıcısı Google 
Launchpad ile önemli bir 
işbirliğine imza attı…


