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          1.GİRİŞ 

Kentler, insanlık tarafından inşa edilmiş olan tartışmasız en önemli sosyal, ekonomik ve 

kültürel yapılardır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kentlerde yaşam kalitesi ve verimliliği 

büyük oranda artmıştır. Neolitik çağda toprak ve taş işçiliğiyle inşa edilen yapılarla 

düşmanlarla ve olumsuz hava koşullarıyla başa çıkılmaktaydı. Yine yaklaşık 3000 yıl önce Pers 

mühendisler Qanat tünelini kazdılar ve bu tünel döneminin yapılarına göre oldukça önemli 

bir uzunluğa ve işleve sahipti. İran’da ise hala 20.000 civarında eski çağlardan kalma yapılar 

bulunmakta ve bu yapılar sayesinde günümüzde bile insanların su ihtiyacı karşılanmaktadır. 

Dünya üzerinde benzer yenilikler, gelişmeler, buluşlar yıllar boyunca devam etmiştir. 

Kanalizasyon sisteminde yeniliklerin görülmesiyle birlikte halkın sağlığı üst seviyelere gelmiş, 

kanallar ve tren yolu ağının genişlemesi ile de kentlerin kapasitesi önemli oranda artmıştır. 

Son olarak telekomünikasyon sistemleri de gelişmiş ve kentlerin vazgeçilmez ögelerinden biri 

olmuştur. Günümüzde ise inşaat, makine ve elektronik mühendisliği gibi alanlardan şehirler 

faydalanmakta ve bunları uygulamaya geçirmektedir. 

Son yirmi yılda, "akıllı kent" kavramının kullanımı giderek daha da artmıştır. Bilimsel 

literatürde ve uluslararası politikalarda bu kavram oldukça popülerdir. Akıllı şehir konseptini 

anlamak için, kentlerin neden önemli unsurlar olarak kabul edildiğini bilmek gerekmektedir. 

Kentler dünya genelinde sosyal ve ekonomik açıdan birinci derecede önemli bir rol 

oynamaktadır ve çevre üzerinde büyük etkisi vardır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na göre, 

2017 yılında, tüm insanların yüzde 50'den fazlası kentsel alanlarda yaşamaktadır ve bu oranın 

2050 yılına kadar yüzde 70'e yükselmesi beklenmektedir. Avrupa'da ise, nüfusun yüzde 75'i 

zaten kentsel alanlarda yaşamakta ve bu sayının yine yüzde 80'e ulaşması beklenmektedir. 

Sonuç olarak, günümüzde kentlerin dikkat etmesi gereken en önemli olgu; dünya çapındaki 

kentlerin zayıf çevresel performanslarına da dikkat etmeleridir. Büyüyen şehirler her geçen 

gün fazla tüketmekte ve daha fazla zararlı atık salınımı yapmaktadır.  

Mevcut durum, şehirlerin yeni zorlukları yönetmenin yollarını bulmasını gerektirmektedir. 

Dünya çapındaki şehirler, ulaşımı mümkün kılan çözümler aramaya başlamışlar ve karışık 

arazi kullanımları, yüksek kalitede kentsel hizmetler ile uzun vadede ekonomi üzerindeki 

pozitif etkileri öngörmektedirler. Örneğin, yüksek kaliteli ve daha verimli kamuoyu ekonomik 

ihtiyaçlara cevap veren ve emeği istihdama bağlayan ulaşım, kent büyümesi için önemli bir 

unsur olarak görülmektedir. Yeni yaklaşımların birçoğu kentsel hizmetlere, Bilgi iletişim 

teknolojileri dahil olmak üzere teknolojileri kullanan ve bazılarının "akıllı kentler" dediği 

şeyleri oluşturmaya yardım etmiştir. Akıllı kent kavramı, uygulamakla sınırlı olmaktan uzak 

teknolojileri şehirlere taşımayı amaçlamaktadır.  
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          2.ÇAĞDAŞ ŞEHİRLERDE YAŞANAN PROBLEMLER 

Dünya çapında yaşanan teknoloji ilerlemeleri ve diğer gelişmeler, şehirleri yaşamak için 

yaratıcı, canlı, sağlıklı ve güvenli yerler haline getirmiştir. Birleşmiş Milletlerin tahminlerine 

göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 50’si artık kentsel alanlarda yaşamaktadır. Nüfusun 

artmasıyla birlikte bu kentlerin birçoğunda büyüme devam edecek ve kentleşme artacaktır. 

Çin'in kıyı kentleri, örneğin Şangay bu konuda görünür örneklerden biridir.  

Öte yandan kentler, yoğun olarak gelişmiş ekonomiler tarihsel endüstrilerinin 

küreselleşmesinden etkilenen azalan nüfus ve onların kaybı ile karşı karşıyadır. ABD Orta 

Batının sanayi kentleri, örneğin Dubuque veya Detroit, bu duruma ikinci örnektir. Eğilimler 

yukarıda belirtildiği gibi giderek artan sayıda zorluk oluşturmaktadır. Ayrıca kentler, geniş 

kentsel kaynaklar ve hizmetler, taşıma sistemi kapasitesi, elektrik gücü, atık emisyon, tatlı su, 

halk sağlığı ve kamu güvenliği olgularına yönelik artan baskıyla karşı karşıyadır. Hindistan, Çin 

ve diğer gelişmekte olan ekonomilerde kırsal alanlardan şehirlere geniş çaplı göçler giderek 

artmaktadır. Küreselleşme olgusu ile birlikte, bu ülkelerin tarımsal veya endüstriyel 

ekonomileri endüstri sonrası ekonomilere dönüşmeye doğru yol almaktadır. Bu ülkelerde 

devam eden büyüme ile birlikte sorun yumağı da büyümektedir. 

Orta yüzyıl boyunca kentlerin nüfusları ve fiziksel altyapıları birbirleriyle orantılı bir seyir 

izlemiştir. Ancak ilerleyen süreçte özellikle sanayi çağının başlamasıyla birlikte nüfuslarını 

belirtirken, fiziksel altyapı üzerindeki baskılar artmaya başlamış ve elektrik, su hizmetleri gibi 

şehir hizmetleri, yollar ve köprüler, kamu güvenliği ve hava kalitesi sorgulanır hale gelmiştir. 

En nihayetinde küreselleşme olgusu ile birlikte gelişmiş ekonomilerde, sanayi ve üretim 

şehirlerinin ekonomik temelleri aşınmış ve sorunlar üst düzeye ulaşmıştır.  

Enerji alanında, artan enerji talebiyle birlikte daha pahalı ve verimsiz enerji kaynakları 

kullanılmaktadır. Ayrıca dağıtımda kayıplar ve kaçak elektrik kullanımı artmaktadır.  Binalar 

kendi enerji ihtiyaçlarını sağlayamamakta ve gereğinden fazla enerji kullanmaktadır.  

Güvenlik ve geçiş kontrol sistemleri yavaş çalışabilmektedir. Var olan ulaşım altyapısı, nüfusla 

beraber artan araç sayısını kaldıramamakta ve trafikte geçen süreler artmaktadır. Artan 

zaman iş kayıplarına, verimliliğin düşmesine, ulaşım masraflarının artmasına ve zararlı egzoz 

gazı emisyonlarının artmasına yol açmaktadır. Trafik kazalarının sayıları artmakta, bunun 

sonucunda da can kayıplarının yanında sağlık masrafları ve maliyetler artmaktadır. Kentler 

teknoloji risklerinin, teknoloji değişim hızının ve yaşam döngüsünün değerlendirilmesi ve 

anlaşılması için gereken kilit yetkinliklere genellikle sahip değildir.  

Özellikle ulaşımda kaynaklanan problemlerden dolayı yerinde ve zamanında acil 

müdahalelerde gecikmeler yaşanabilmektedir. Nüfus yoğunluğu dolayısıyla kentlerde salgın 

hastalıkların kontrolü zorlaşmaktadır. Kentsel yaşamın çevresel etkileri de toplum sağlığını 
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olumsuz etkilemektedir. Şehirlerin yakınlarında bulunan su kaynakları şehirlerin ihtiyacını 

karşılayamamakta ve yenilenebilir olma özelliklerini yitirmektedir.  Şehirlerin yol açığı kirlilik 

temiz su kaynaklarını tehdit etmektedir.  Şehirler yenilenebilir kaynakları hızla tüketmekte; 

araç sayısındaki artış, hava ve su kirliliği gibi çevre sorunları da kentlerde yaşayanlar için 

büyük tehditler oluşturmaktadır.  Düzensiz ve plansız kentleşme alt yapı ve katı atıklarının 

toplanması ve depolanması sorunlarını sorunlarının beraberinde getirmektedir.  Yaşayan 

sayısının artmasıyla yerel ve merkezi yönetimler için hizmetleri vermek zorlaşmakta, 

hizmetlerin kalitesi dolayısıyla da kentlerdeki yaşam kalitesi düşmektedir. 

          3. AKILLI KENTLERİN ARKA PLANI  

Kentlerin ve kent nüfusunun büyümesiyle birlikte kent, ekonomi, siyaset ve teknoloji 

alanlarında faaliyetlerini artırmıştır ve dünyada öncü rol oynamaktadır. Tarihsel tecrübelere 

göre, her küresel, finansal veya enerji krizi bir teknik devrim yarışmasını tetikler ve kazanan 

küresel ekonomik kalkınma olur. Geleneksel şehir gelişimi modelinde, kaynak kullanımı ile 

endüstri inkılâbının, elektrik devriminin ve bilgi iletişim teknolojilerinin kenti işlevselleştirme 

potansiyelinin düşük olması, insanların karşılaştığı ve çözüme ulaştırmaya çalıştığı sorunlar 

olmuştur.  

20. yüzyıldan bu yana bu sorunların üstesinden gelmek için mücadele edilmektedir. 

Nihayetinde, 'sürdürülebilir kalkınma', 'akıllı büyüme', 'yoğun kalkınma' olgularını ihtiva 

eden, odak noktası işlevsel kaynak dağıtımı olan ve ileri teknoloji ürünlerden yararlanan bir 

şehir modelinin üzerinde durula gelmiştir. 2008’de ise ilk olarak IBM şirketi tarafından, 'akıllı 

şehir' kavramı ve modeli önerilmiştir. IBM şirketi tarafından bu kavramın önerilmesinde ve 

içselleştirilmesinde, küresel enerji krizinin ön planda olması ciddi anlamda rol oynamıştır. 

Görüldüğü üzere dünya üzerinde yaşanan bir krizin ardından yine geçmişteki olaylara benzer 

şekilde farklılık ve yenilik anlayışı meydana gelmiştir.  

 
       Ekonomik Krizlerin Teknolojik Gelişime Etkileri 
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2009'da ise "akıllı toprak" olgusunu ortaya atan hükümetler; akademisyenler ve 

vatandaşların dikkatini çekmiştir. Çin bu hususta öncü rol üstlenmiştir. Çin'de, 'akıllı' kavramı, 

insanın zihinsel yeteneklerinin olguları anlamaya ve ele alma becerisini anlatan; hızlılık, 

esneklik ve doğruluk meziyetlerini bünyesinde barındıran bir kelimedir. Küresel perspektifte, 

‘akıllı’ olarak dizayn edilecek olan kentlerde, kentsel sorunlarla başa çıkmak için bu yeteneği 

ön plana çıkarmanın gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu şekilde kentsel çalışma kalitesi ve 

kentsel kalkınma politikalarının geliştirilmesine odaklanılmaktadır. Ayrıca bahsedilen “akıllı” 

tanımı, post-modern toplumun karmaşık konseptine de uymaktadır. 

 

          4. AKILLI KENT KAVRAMI 

Günümüzde kentler, sosyo-ekonomik kalkınma ile ilgili hedefleri gerçekleştirmek için 

karmaşık zorluklar ile karşı karşıyadır.  "Akıllı şehirler" kavramı bu zorluklara bir cevaptır. 

Akıllı şehirlerin birçok tanımı vardır. Bir dizi kavramsal değişken genellikle "akıllı" kelimesini 

alternatif sıfatlar ile değiştirerek elde edilir. 

Akıllı şehir konsepti, yaşam kalitesini iyileştirmek için bir şans olarak görülmektedir ve 

modern şehirlerde daha iyi bir hayat standardı için en uygun şehir uygulamasıdır. Akıllı şehri 

tanımlamak için pek çok çaba vardır. Bu çabalar sonrası ortaya çıkan tanımlar ise şu 

şekildedir: İnsan ve sosyal sermayeye yapılan yatırımlar ile geleneksel (ulaşım) ve modern 

(BİT) iletişim altyapısı, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve yüksek yaşam kalitesi sağlarken, 

[...] bir şehir "akıllı" olarak tanımlanabilir; katılımcı eylem ve katılım yoluyla, doğal 

kaynakların bilge yönetimiyle bir kent akıllı hale gelebilir. 

Başka bir tanım ise, akıllı kentleri; yenilikleri, problemleri çözme becerileri ve BİT'lerin bu 

kapasiteyi arttırmak için kullanılmasıyla tanımlanmaktadır. Ana konu, toplulukların 

sorunlarını çözme yeteneği ile alakalıdır ve sorunun çözümü ise teknolojinin aktarımı ile 

bağlantılıdır. Bu anlamda, kentlerde akıllılık, inovasyon süreçlerinin bilgi ve iletişim 

teknolojileri tarafından kolaylaştırıldığı herhangi bir bölgenin, herhangi bir yerin, şehrin veya 

bölgenin iç kalitesidir. İnsana, iş birliğine ve dijital altyapıya ve bir topluluğun sakinlerine 

sunduğu araçlara bağlı olarak akıllılık derecesi değişir. Ayrıca, iş parkları veya bu alana giren 

şirketlerin oluşturduğu kendi yerleşkeleri için de Akıllı Şehir ismi kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 



 

AKILLI KENT VE AKILLI UYGULAMALAR:  
KONYA-BARCELONA İNCELEMESİ 

M. MUSTAFA AKKAN 
 

Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü  6 
 
 

           5. AKILLI KENT İNCELEMELERİ 

 

5.1. Barcelona  

Barcelona kent genelinde çeşitli departmanlarda dağılmış birçok akıllı şehir projesine 

sahiptir. Şu anda bu projeleri harmanlamakta ve onları tek bir strateji ile birleştirmek için 

küresel bir vizyon geliştirilmektedir. 22@Barcelona bölgesi, ekonomik kalkınma ve 

yenilikçiliğin odak noktasındadır ve firmalar tarafından yeni teknolojilerin denenmesi için bir 

test bölgesi olarak kullanılmaktadır. 

 

 
     Barcelona Genel Görünüm  

 

Barcelona, dikey ve yatay çalışmanın önemini ve rolünü anlamış ve hem organizasyon 

yapısında hem de üstlenilen projelerde bunu yansıtmayı başarmıştır. Diğer şehirlerle olan iş 

birliği, Kent Protokolü projesi yoluyla kolaylaştıran fikir ve ağların geliştirilmesi için önemli bir 

önceliğe sahiptir. 

Barcelona nüfusu 1,6 milyon civarındadır. Ekonomik açıdan bakıldığında Barcelona, diğer 

İspanya kentlerinden ve dünyanın dört bir yanındaki büyük ekonomik merkezlerden çok daha 

başarılı görünmektedir.  GSYİH istatistiklerinde kent AB'de 4. sırada ve küresel olarak 35. 

sırada yer almaktadır. Barcelona'da girişimcilik düzeyi İspanya'nın en yüksek seviyesindedir. 

Barcelona, son derece kompakt bir şehir olup, sürdürülebilirlik için bir avantaj sunmaktadır. 

Bununla birlikte, gürültü, trafik tıkanıklığı ve kirlilik ciddi zorluklara yol açmaktadır. Turizm; 

bilgiye dayalı hizmetler, medya ve modanın yanı sıra Barcelona'daki temel endüstrilerden 

biridir. 
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   Barcelona Akıllı Kentinin Üç Temel Yönlendiricisi 

 
 

Barcelona'daki akıllı şehir çalışmalarının bir parçası olarak düşünülen yüzden fazla proje 

vardır ve bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. Bununla birlikte, Şehrin şu anda Akıllı Şehir 

oluşturmanın kilit bir parçası olarak gördüğü on üç proje vardır: 

Yatay Projeler: 

→Yeni Telekomünikasyon Ağı: Farklı fiber optik ağların entegrasyonu, Wi-Fi ağının 

artırılması, işletim ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi, yeni iş modellerini kapsayan 

projedir. 

→Kentsel Platform: Barselona algılayıcı platformu olarak adlandırılan proje, şehir işletim 

sistemi, uygulamalar ve hizmetlerin yönetimini kapsamaktadır. 

→Akıllı ve Açık Veriler: Açık veriler, şehir göstergelerinin ölçümü, karar verme ve kontrol 

için kilit konumdadır. 

Dikey Projeler: 

→Aydınlatma Müdürlüğü Planı: Barcelona'da aydınlatmayı daha etkin ve verimli hale 

getirebilmek amacıyla hazırlanmış olan stratejik bir plandır. 

→Kendi Kendine Yeten Adalar: Tüketim ve enerji üretimi ile ilgili uygulamaların geliştirilesi 

için kendi kendine yeten bir ada meydana getirmek amaçlanmaktadır. 

ULUSLARARASI 
TANITIM

ULUSLARARASI 
PROGRAMLARA 

KATILIM

ULUSLARARASI 
BİRLİKLER

ULUSLARARASI 
ANLAŞMALAR

YEREL PROJELER

YEREL 
ANLAŞMALAR

AKILLI ŞEHİR 
KAMPÜSÜ

ŞEHİR 
LABORATUVARI

      5.1.1. Akıllı Kent Projeleri 



 

AKILLI KENT VE AKILLI UYGULAMALAR:  
KONYA-BARCELONA İNCELEMESİ 

M. MUSTAFA AKKAN 
 

Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü  8 
 
 

→Elektrikli Araçlar: Önümüzdeki yıllarda elektro-hareketliliğin geliştirilmesi, kısa vadede 

(iki yıl) ve orta vadede (beş yıl) Barselona'da sadece elektrikli araçların bulunması 

planlanmaktadır. 

→Sulamanın Yönetimi: Her alanda sulama süresini ve sıklığını kontrol etmek için otomatik 

sulama altyapısının merkezi kontrolü için uzaktan yönetim sistemi oluşturulması 

amaçlanmaktadır. 

→Otobüs Ağının Mobil Ortama Entegre Edilmesi: Barcelona'daki otobüs ağının kentsel 

hareketliliği artırmak için yeniden tasarımı planlanmaktadır. 

→Kentsel Dönüşüm: Barselona'nın ana caddesindeki yeniden yapılanma çalışmaları 

çerçevesinde bir dizi akıllı şehir ve telekomünikasyon projeleri geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

→Sürdürülebilirlikten Ödün Vermeyen Vatandaş: 2012-2022 daha adil, müreffeh ve kendi 

kendine yeten bir Barcelona'ya ulaşmak için bir yol haritası şeklinde tarif edilmiştir. 

→E-Devlet: Şeffaflığın, açık verilerin ve sivil katılımın belirli alanlarında araçlar ve web 

siteleri geliştirmek için bir stratejinin uygulanması planlanmaktadır. 

→Akıllı Park: Şehrin her yerinde park yeri algılayıcıları bulunmakta ve göstergeleri ağı 

yardımıyla kent sakinlerini yönlendirebilmektedir. 

 

 

                        
     Akıllı Park Barcelona 
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→ Barcelona Cebinizde: Barcelona temassız uygulaması ve mobil uygulamaları kapsayan 

projedir. 

 

 
    Barcelona Cebinizde Uygulaması 

 

Barcelona, şirketlerin kent alanlarında yeni fikirler ve teknolojiler deneyebileceği bir 

ortam yaratmada hızlı bir şekilde dünya lideri haline gelmektedir.  Barcelona, örneğin akıllı 

hareketlilik, akıllı kentsel gelişim ve enerji yeterliliğinde en gelişmiş çözümleri geliştirmek, 

denemek ve uygulamak için mümkün olan gerçek bir Kentsel Laboratuvar haline gelmektedir. 

"Marka Barcelona" damgasıyla, dünyanın dört bir yanındaki diğer şehirlere uygulanabilecek 

geleceğin şehrini planlamak için yeni bir yol keşfetmek üzere çalışmalar sürdürülmektedir.  

Bunun bir parçası olarak şehir, yoğun bilgi temelli faaliyetlerin stratejik yoğunlaşması için 

modern alanlar sunan bir kentsel dönüşüm projesi olan 22 @ Barcelona'ya yatırım 

yapmaktadır. Bu girişim, bilgi toplumunun yarattığı zorluklara tepki olarak şehir gelişiminde 

yeni bir model olarak ortaya çıkmıştır. 

22@Barcelona'da uygulanan bazı teknolojiler ve projeler arasında şunlar bulunmaktadır: 

→Yer altı hizmet galerileri sistemi: Blokların birbirine bağlanması ve servis ağlarının 

sokaklarda kazmaya gerek kalmadan onarılması veya geliştirilmesi sağlanması uygulamasıdır. 

→Karanlık fiber ağa sahip yeni fiber optik telekomünikasyon şebekeleri: Şirketlerin 

herhangi bir servis sağlayıcı ile anlaşma yapmasına ve ilçenin farklı bölümleri arasında 

doğrudan bağlantılar kurmasına izin veren uygulamadır. 

→Merkezi Kamu İklim Kontrolünün Yeni Sistemi: CO2 emisyonunda tasarruf etmeyi içeren 

prosesler bütünüdür. 

→Seçici atık toplama ağı: Organik ve inorganik atıkları ve kağıtları birbirinden ayıran 

sistemdir. 
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→Yeni elektrik şebekesi: Temel amaç daha verimli elektrik üretimi sağlamak, gaz ve su 

kaynakları kalitesini artırmaktır. 

→22 @ Kent Laboratuvarı: Kent Laboratuvarı'nın hedefleri, kenti bir laboratuvar olarak 

kullanarak yeni çözümleri ve hizmetleri test etmek, pazara erişimi kolaylaştırmak ve rekabeti 

teşvik etmektir. 

Barcelona, 22@Barcelona yenilik bölgesinde bulunan Akıllı Şehir Kampüsü’nü de 

kurmuştur. Şehrin ve kent yeniliğinin stratejisini daha da güçlendirmek için Barselona, 

şirketlere pilot projeler geliştirmeleri ve test etmeleri için kampüste bir test merkezi ve ofis 

imkanı sunmaktadır. 

 

 

     Akıllı Şehir Kampüsü  

Barcelona şehri geçtiğimiz günlerde mevcut başarılı projeleri tanıyan ve birleştiren, 

gelecek için bir gündem belirleyen akıllı şehir stratejisini yayınlamıştır. Bu, Barselona'nın 

ortak bir amaca yönelik tek vücut haline gelmesini sağlarken, mevcut yatırımlarını ve 

başarılarını inşa etmesine de yardımcı olacaktır. 

Önümüzdeki yıllarda şehir, özel sektör, araştırma enstitüleri ve diğer şehirlerle etkili 

diyalogun başarılarının özünü oluşturacağına inanmaktadır. Bu nedenle, Kent Protokolünü ve 

uluslararası olaylara katılımı kuvvetli adımlar olarak açıkça paylaşmaktadırlar. Bu adımların; 

küresel bir akıllı şehir olarak profilini yükseltmelerine, yatırımları güvenli hale getirmelerine 

ve diğer şehirleri hedeflerine ulaşmalarında desteklemelerine yardımcı olacağını 

düşünmektedirler. 

 

 

5.1.2. Gelecek Planları 
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5.2. Konya 

Konya kenti Akıllı Kent çalışmalarını akıllı şehirler uygulamasına da kaynaklık edecek 

şekilde “Teknolojik Belediyecilik” başlığı altında sürdürmektedir. Teknolojik belediyecilik 

alanında ciddi bir altyapıya günümüzde ulaşılmış durumdadır. Türkiye’de e-Türkiye 

Projesinde ilk yer alan büyük şehir Konya olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 

yurtdışından gelen belediyelere, şehircilik uzmanlarına e-devlet konusunda onların eğitimine 

katkı yapan belediye konumunda bulunmaktadır. 

Konya 2017 nüfusu 2,1 milyon civarındadır. Yüzölçümü 41.001 km2 olan Konya ilinde 

kilometrekareye 53 insan düşmektedir. Konya, gelenekle geleceği buluşturan bir şehir 

konumundadır. Konya'yı yılda yaklaşık 2,5 milyon turist ziyaret etmektedir. İlerleyen 

dönemde hedeflenen ise bu rakamı 5 milyona çıkarmaktır. Tarımdaki liderliğiyle tahıl ambarı 

olarak nitelendirilen Konya, aynı zamanda bir sanayi ve ticaret merkezi haline gelmiştir. 

Bugün Konya, 9 Organize Sanayi Bölgesi, 15 Ar-Ge Merkezi, 233 bin tonluk tohum üretim 

kapasitesi, 80 ayrı dalda sanayi üretimi ve 1 milyar 330 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin 

lokomotif şehirlerinden biridir. 

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Batı Asya ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 

Akıllı Şehirler Komitesi yönetimi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir.  Bu 

durum Konya’nın akıllı kent yolunda ne kadar ciddi adımlar attığının da bir göstergesidir. 

→ Akıllı Kavşaklar: Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez önemli kavşaklarda 

oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için Akıllı Trafik Sistemi uygulaması başlatmıştır. Akıllı 

Trafik Sistemi’nde 37 önemli kavşağa kurulan kameralar, trafik ışıklarını tamamen araç 

yoğunluğuna göre yönetmektedir. Böylece sabit bir ışık sistemi değil, yoğunluğa göre 

ayarlanan bir sistem ile trafikte bekleme süresi en aza indirilmektedir. 

→ Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi: Atus, toplu ulaşım kullanıcılarına kolaylık sağlaması 

amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi’dir. 

Atus uygulaması sayesinde, toplu ulaşım hatlarının hangi güzergâhlardan geçtiğini, otobüs 

hatlarına ait sefer zamanlarını, toplu ulaşım aracının beklenen ya da belirtilen durağa tahmini 

olarak kaç dakika sonra geleceğini, belirtilen adrese en yakın durakları öğrenmek mümkün 

olmaktadır. 

 

 

 

 

 

       5.2.1. Akıllı Kent Projeleri  
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                  Atus Uygulaması  

 

→ Akıllı Bisikletler ve Bisiklet Yolları: Türkiye'de en fazla bisikletin kullanıldığı Konya, 800 

bin bisiklet, 447 kilometrelik bisiklet yolu ve akıllı bisiklet uygulamasıyla diğer illere örnek 

olmaktadır. 

 

         Akıllı Bisiklet İstasyonu 
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→ Elektrikli Otobüsler: Konya Türkiye’nin ilk elektrikli otobüslerini ulaşımda 2016 yılından 

itibaren kullanmaya başlamıştır. 

→ Katanersiz Tramvaylar: Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Alaaddin-

Adliye Raylı Sistem Hattı’ndaki katanersiz tramvay çalışması, dünyanın toplu taşımacılık 

alanındaki en büyük etkinliği olan UITP Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi kapsamındaki Toplu 

Taşımacılık Projeleri Yarışması’nda ödüle layık görülmüştür. Mevlana Kültür Vadisi içinden 

geçen Alaaddin-Adliye hattının şehrin tarihi dokusuna uygun olarak konumlandırılmıştır. 

 
     Katanersiz Tramvay 

 

→ Elkart ve Bankacılık Kartlarının Toplu Ulaşımda Kullanımı: Konya Büyükşehir 

Belediyesine ait toplu ulaşım (otobüs, tramvay) araçlarında, seyahat ücreti, hem elkart ile 

hem de temassız özelliği olan kredi kartları, hesap kartları ve ön ödemeli banka kartları ile de 

yapılabilmektedir.  

→ Kent Bilgi Sistemi: Sosyal Doku Projesi kapsamında sosyal yardımlardan, altyapı 

koordinasyon hizmetlerinden, Ulusal Adres Veri Tabanı güncelleme hizmetlerinden, adres 

levhalama ve cadde-sokak levhalama hizmetlerine, Mezarlık Bilgi Sistemi altlığından, yapı-

iskân ruhsatlarının toplu raporlanması hizmetine, 2 ve 3 Boyutlu Kent Rehberi hizmetinden, 

harita tasarım hizmetlerine, mülkiyet haritalama hizmetlerinden nüfus, sosyo-ekonomik 

haritalama hizmetleri ve mekânsal yer seçimi hizmetlerine kadar şehri yönetimsel açıdan 

ilgilendiren birçok konuda halka ve yöneticilere hizmet vermektedir. Vatandaşlar, kullanıcılar 

ve yöneticiler mekânsal anlamda şehre ait nüfus, mülkiyet, yapı, sosyo-ekonomik durum, 
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adres gibi birçok bilgiye güncel harita altlığı ile dijital ortamda 7 gün 24 saat ulaşma imkânına 

sahiptir.  

 

 

          Kent Bilgi Sistemi 

→ Mezarlık Bilgi Sistemi: Konya Mezarlıklar Şube Müdürlüğündeki mevcut tüm definlerle 

ilgili verilerin ortak bir veri tabanında toplanması, mezarlıklara ait sayısal verilerin 

oluşturulması, verilerin entegre edilerek sorgulama ve analiz edilmesine olanak sağlayan bir 

sistemidir. Bu proje sayesinde vatandaşlar, ölen yakınlarına ait bilgilere mezarlıkların 

girişlerine konulacak interaktif kiosklardan ulaşabilecekleri gibi internet ve mobil uygulama 

üzerinden de erişebilmektedirler. 

→ Mobil Mesnevi: Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Android ve IOS işletim 

sistemine sahip mobil cihazlarda birçok farklı dilde kullanıma sunulan Mobil Mesnevi 

uygulaması sayesinde Konya’nın kültür turizmine katkıda bulunulmaktadır. 

→ Katı Atıktan Elektrik Üretimi: Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aslım Katı Atık 

Sahasında kurulan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinde 6 yıldır çöpler elektrik enerjisine 

dönüştürülerek, çevreye ve ekonomiye önemli katkı sağlanmaktadır. Tesiste günlük ortalama 

26 bin konuta yetecek elektrik üretilmektedir. 

→ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Aydınlatma: Konya’da birçok park ve dinlenme alanı, 

güneş enerjisinden elde edilen enerji ile aydınlatılmaktadır. 

→ Atıksu Arıtmasından Biyogaz ve Elektrik Üretimi: Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 

Genel Müdürlüğü, Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinden çıkarılan arıtma çamurlarını, enerji 

değeri yüksek bir madde olma özelliği dolayısıyla elektrik enerjisine dönüştürerek enerji 
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üretimine katkı sağlamaktadır. 2016 yılında toplam 7 milyon 505 bin 145 kWh (kilovat/saat) 

elektrik enerjisi üretilmiştir. 7,5 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi ise yaklaşık günlük 5 bin 

hanenin elektrik kullanımına tekabül etmektedir. 

→ Bilim Merkezi: Yaklaşık 100 000 m2'lik bir arazide; 26 250 m2'lik kapalı alanı, 14 000 

m2’lik açık otopark alanı ve araç yolları, 11 000 m2’lik yürüyüş yolları, 47 000 m2’lik yeşil alanı 

ile hizmet veren Konya Bilim Merkezi, gerçekleştirilmesi zor bir mimari tasarımı hayata 

geçirerek yeni nesilleri hedeflerine ulaşabilmek için yüreklendirmektedir. Rüzgâr enerji 

santrali ve güneş panellerini içinde barındıran tesis, Türkiye'de inşa edilmiş önemli bir yeşil 

bina örneğidir. Konya Bilim Merkezi; tematik sergiler, açık hava sergileri, gözlem ve seyir 

kulesi, gezegen evi (planetaryum), konferans salonları, laboratuvarları ve kütüphanesi ile 

herkes için gerçek bir bilim merkezi olma yolunda ilerlemektedir. 

→ Akıllı Konya Mobil Uygulaması: Konya Akıllı Kent Uygulaması ile Konya'nın tüm 

zenginlikleri ve olanaklarına kolaylıkla erişilebilmektedir. Gezilecek, görülecek yerleri; 

müzeleri, tarihi eserleri, parkları, otelleri, restoranları, hastaneleri, eczaneleri ve daha birçok 

yeri konuma göre sıralamak, incelemek ve yol tarifi almak mümkündür. Uygulama içerisinde 

akıllı ulaşım sistemi, kent kameraları, online işlemler, anketler, projeler, nöbetçi eczaneler 

gibi birçok farklı altyapı vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermektedir.  

 

          

    Akıllı Konya Mobil Uygulaması  
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          6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Dünya üzerinde kentleşme oranı hızla artan bir seyir izlemektedir. Bu olguya paralel 

şekilde kentlerin nüfuslarında da sürekli bir artış görülmektedir. Yapılan araştırmalar 

sonucunda kentlerin nüfusunun artmaya devam edeceği sonucu elde edilmiştir. Bu durum 

kentlerin daha verimli, daha sağlıklı, daha erişilebilir bir duruma gelmesini neredeyse zorunlu 

hale getirmiştir. Kentlerin ortaya çıktığı günden bugüne kadar, kent ortamında birçok yenilik, 

değişim ve düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu yenilik, değişim ve düzenlemeler, büyük 

ölçüde vatandaşların refahını artırmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için yapılmıştır. 

Günümüzde ise dönüşüm Akıllı kentler inşa etmeye doğru evrilmektedir. 

Akıllı kentlerin, özellikle son yirmi yılda bir fikir olarak geliştirilmiş olmalarına rağmen, 

önceki yüzyılın kentsel gelecek hakkındaki vizyonlarına dayanan uzun bir geçmişe sahip 

oldukları açıktır. Bu vizyonlar, son teknolojinin ve her çağın üretim sisteminin etkisi altında 

şekillendirilmiştir. Bu kavramların çoğu, akıllı şehirlerin ve onun ilgili kavramlarının uzak 

gelecekte, o zamandaki gerçekliğin ötesine geçebileceğini göstermeye çalışmıştır. Karmaşık 

olsa da, bu vizyonlar kentsel planlama ve kalkınma disiplininin önemli bir parçasıdır ve öyle 

olmaya da devam edecektir. Bu anlamda, 'akıllı' olma stratejilerinin çoğunluğu kısa zamanda 

elde edilebilecek bir olgu değildir, ancak uzun vadeli bir çalışma ile stratejiler hayata 

geçirilebilir. Bu nedenle, geleceğin şehri ile ilgili vizyon, akıllı şehir söyleminin önemli bir 

olgusudur. Hem kent yönetimi hem de vatandaşlar tarafından bu vizyonun kavranması 

gerekmektedir. 

Barcelona kenti, Akıllı Kent uygulamaları ve yönetimi bağlamında dünyada lider 

konumdadır. Kentte yaşayan vatandaşlar “akıllı kent” vizyonunu benimsemiş ve kent 

yaşamının her alanında kullanmaktadır. Yine kentte yaşayanlar uygulamaya geçirilmesini 

istedikleri uygulamaları gerekli mercilere kolaylıkla iletebilmekte ve sonuçlarını ciddiyetle 

takip etmektedir.  

Konya’da ise son yıllarda Akıllı Kent uygulamaları büyük artış göstermiştir. Bu hususta 

yapılan değerlendirme sonucunda görülmüştür ki, Konya’nın akıllı kent olgusunu tam 

manasıyla işlevsel hale getirebilmesi için pek çok ilerleme kaydetmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de akıllı kentleşme olgusu incelendiği zaman Konya’nın lokomotif görevi üstlendiği 

söylenebilir ancak dünya çapındaki örnekler incelendiğinde yine işlevsellik olgusu karşımıza 

çıkmaktadır.  

Son yıllarda Konya’da vatandaşların bu tarz uygulamalara karşı bakış açılarının değişmekte 

olduğu gözlemlenmiştir ve bu farkındalığın artırılması için çalışmalara devam edilmesi 

gerekmektedir. Özellikle ücretsiz Wi-Fi noktalarının kentin her bölümünde yaygın hale 

getirilmesi,  akıllı ev ve ofis uygulamalarının yaygınlaştırılması ve desteklenmesi, akıllı park 
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sisteminin hayata geçirilmesi, vatandaşların akıllı uygulamalarla alakalı taleplerini 

iletebilecekleri ve geri dönüş alabilecekleri işlevsel bir platform oluşturulması, tarımsal 

alanda akıllı uygulamaların desteklenmesi, engelli ve hastalara yönelik akıllı altyapıların 

sağlanması konularıyla alakalı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bahsedilen çalışmalar 

hayata geçirildiği zaman Konya tam manasıyla akıllı kent hüviyetine bürünecek ve dünya 

çapındaki şehirlerle rekabet edebilme potansiyelini artıracaktır.  
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