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  ‘Akıllı Şehir 
İçin Yol Haritası’ 
Projesinde ilk 
ziyaret Szarvas 
Belediyesi’ne 
yapıldı

ÇORUM 
BELEDİYESİ’NDEN 
AKIL ŞEHİR YOL 
HARİTASI PROJESİ

Akıllı
Şehir 
Nedir?
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	 Çorum	Belediyesi,	Avrupa	Birliği	tarafından	kabul	gören	ve	desteklenen	Akıllı	Şehirler	Yol	Haritası	
projesi	 kapsamında	 şehrin	paydaşlarıyla	 istişare	 ve	danışma	 toplantısı	 gerçekleştirdi.	 Proje	 kapsamında	
oluşturulan	Akıllı	 şehir	 platformu	üyelerinin	 bir	 araya	 geldiği	 toplantıda,	 platformun	 kurulma	 amacı	 ve	
yapacağı	 çalışmalar	 hakkında	 değerlendirmeler	 yapıldı.	 Proje	 Koordinatör	 yardımcısı	Mehmet	 Aydınkal	

tarafından	 gerçekleştirilen	 proje	 bilgilendirme	
sunumunun	 ardından	 Belediye	 Başkanı	 Dr.	 Halil	
İbrahim	 Aşgın	 projenin	 uygulama	 aşamalarındaki	
tecrübelerine	değindi.	

	 Akıllı	Şehirlerde	insan	hayatını	kolaylaştırmak	
ve	 bu	 anlamda	 yapılan	 uygulamaların	
sürdürülebilirliğini	 sağlamanın	 önemine	 değinen	
Belediye	 Başkanı	 Dr.	 Halil	 İbrahim	 Aşgın,	
“Merkezinde	 insanın	 olduğu	 bir	 proje.	 Bir	 şehri	
teknolojik	 yeniliklerin	 entegrasyonu	 ile	 akıllı	 şehir	
uygulamaları	 ile	daha	 yaşanılabilir	 bir	 şehir	haline	
getirmek	 için	 çıktığımız	 bu	 yolda	 şehrimize	 ve	

hemşehrilerimize	 ne	 gibi	 faydalar	 sağlayabiliriz,	 şehrin	 hangi	 sorununa	 çözüm	 bulabiliriz	 ya	 da	 ne	 tür	
kolaylıklar	sağlayabiliriz	bunları	düşünüyoruz.	Bu	anlamda	Şehir	eşleştirme	programıyla	Avrupa	ülkelerine	
giderek	 oradaki	 akıllı	 şehir	 uygulamalarının	 şehrimize	 adapte	 edilmesi	 için	 teknik	 geziler	 düzenliyoruz.	
Kardeş	 şehrimiz	 Gimhae	 ile	 bu	 anlamda	 karşılıklı	
personel	 eğitimleri	 ve	 teknik	 ziyaretleri	 içeren	 bir	
anlaşma	 imzaladık.	 ”	 dedi.	 Başkan	Aşgın,	 bu	 şehre	
değer	katmak	için	aşkla	ve	şevkle	çalıştıklarını	ifade	
etti.

	 Şehri	birlikte	yöneteceğiz	derken	samimiydik	
bugün	 tavrımız	 her	 alanda	 tavrımızla	 bunu	
gösteriyoruz	 şehrimizin	 her	 kesimini	 her	 paydaşını	

istişare	toplantılarıyla	yönetim	mekanizmasına	dahil	
ediyoruz.	 Akıllı	 Şehirler	 Yol	 Haritası	 projesinde	 de,	
Hitit	Üniversitesi,	 İl	 Etüt	 Proje	Müdürlüğü,	 Bilsem,	
Ticaret	Sanayi	Odası,	Emniyet	Müdürlüğü,	Kalkınma	
Ajansı,	 Kent	 Konseyi,	 Mimarlar	 Odası	 ve	 sivil	
toplum	kuruluşlarının	temsilcileriyle	birlikte	istişare	
toplantıları	yaparak	projeden	elde	edilecek	faydayı	
en	üst	düzeyde	tutmayı	amaçlıyoruz.

Akıllı Şehir
Platformu Oluşturuldu
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	 Çorum	Belediyesi	 tarafından	 yürütülen	uluslararası	 proje	
kapsamında	Macaristan’a	çalışma	ziyareti	gerçekleştirildi.
	 “Türkiye	ve	Avrupa	Birliği	Arasında	Şehir	Eşleştirme	Hibe	
Programı”	 	 kapsamında	 hazırlanan,	 ev	 sahibi	 ve	 yürütücülüğünü	
Çorum	 Belediyesi’nin	 yaptığı	 ‘Akıllı	 Şehir	 İçin	 Yol	 Haritası	 (A	
RoadmapFor	Smart	City)’	isimli	proje’nin	ilk	çalışma	ziyareti	Szarvas	
Belediyesi’ne	yapıldı.
	 Çorum’dan	Macaristan’a	giden	ekip	ilk	Budapeşte’de	Türkiye	
Büyükelçiliği’ni	 ziyaret	 etti.	 Sonrasında	 Szarvas	 Belediyesi’nin	
konuğu	 olarak	 Szarvas	 şehrine	 geçen	 heyette,	 Belediye	 Başkan	
Yardımcısı	 İsmail	 Yağbat,	 Strateji	 Geliştirme	Müdürü	 Ömer	Maz,	
Bilgi	İşlem	Müdürü	M.	Nuri	Burhan	ve	Ulaşım	Hizmetleri	Müdürü	
Lütfullah	Şirin	yer	aldı.	Proje	ortakları	olarak	Çorum	Ticaret	ve	Sanayi	
Odası	adına	İnşaat	Mühendisi	Turgut	İlgü	ve	Hitit	Üniversitesi	adına	
da	Dr.	Öğr.	Gör.	Esra	Damar’ın	eşlik	ettiği	heyete	projenin	bir	diğer	
yurtdışı	ortağı	Litvanya’nın	Telsiai	Belediyesi	temsilcileri	de	katıldı.
	 3	 ülkenin	 ortaklığında	 yürütülen	 projenin	 Szarvas’ta	
gerçekleştirilen	 çalışma	 ziyaretinde	 heyet	 ilk	 olarak	 Szarvas	
Belediyesi’ni	 ziyaret	 ederek	 Belediye	 Başkanı	 MihályBabák	
tarafından	 karşılandı.	 Belediye	 binasında	 düzenlenen	 karşılama	
törenine	 belediye	 yöneticileri	 ve	 meclis	 üyeleri	 de	 katıldı.	
Gerçekleştirilen	törende	söz	alan	Başkan	MihályBabák,	Proje	ekibini	Szarvas’ta	karşılamaktan	dolayı	memnuniyetini	
dile	getirdi.	Başkan	MihályBabák,	yaptığı	konuşmada	ayrıca	şehrin	tarihi	geçmişi,	tarihi	ve	doğal	zenginliklerinin	yanı	
sıra	Macaristan’daki	kamu	yönetimi	ve	belediyenin	işleyişi	hakkında	bilgiler	verdi.
	 Daha	önce	Çorum’a	yaptığı	ziyaretten	memnuniyetini	ifade	eden	Başkan	MihályBabák	önümüzdeki	süreçte	
de	ortak	çalışmalar	yaparak	işbirliğinin	güçlendirilmesi	gerekliliğini	ifade	etti.
	 Yağbat;	“Bu	proje	Macar	ve	Türkler	arasındaki	tarihi,	koparılamaz	dostluğu	daha	da	güçlendirecektir”
Szarvas	Belediye	Başkanından	sonra	söz	alan	Çorum	Belediye	Başkan	Yardımcısı	İsmail	Yağbat;	Türkiye	ve	AB	üyesi	
ülkelerdeki	yerel	yönetimler	arasında	sürdürülebilir	yapılar	oluşturmayı	hedefleyen	“Şehir	Eşleştirme	Hibe	Programı”	
kapsamında	dost	ve	müttefik	ülke	Macaristan’da	bulunmaktan	dolayı	memnuniyetini	ifade	etti.
	 	 Yağbat,	 “Türkiye’den,	 şehrimiz	 Çorum’dan	 hemşehrilerimizin	 ve	 Belediye	 Başkanımız	 Dr.	 Halil	
İbrahim	Aşgın	Bey’in	selamını	özellikle	iletiyorum.	Çorum	Belediyesi	olarak	proje	ortaklarımız	Telsiai	Belediyesi,	Hitit	
Üniversitemiz,	Ticaret	Sanayi	Odamızla	birlikte	“Şehir	Eşleştirme	Hibe	Programı	çalışma	ziyaretimizin	her	 iki	ülke	

ve	şehir	arasında	güzel	sonuçlar	ortaya	koyacağına	
inanıyorum.	
Bu	 proje	 Macar	 ve	 Türkler	 arasındaki	 tarihi,	
koparılamaz	 dostluğu	 daha	 da	 güçlendirecektir.	
Ekonomik,	 sosyal,	 siyasi	 çalışmalarla	 bu	 ortak	
değerleri	daha	da	çoğaltmamız	ve	güçlendirmemiz	
gerekiyor.	 “Şehir	 Eşleştirme	 Hibe	 Programı”	
her	 iki	 ülke	 ve	 şehir	 arasında	 daha	 kapsamlı	
ortak	 çalışmaların	 zemini	 olacaktır.	 Program	
kapsamındaki	 şehirler	 arasında	 kurulan	 bağ,	
her	 iki	 millet	 için	 güzel	 çalışmalar	 yapılmasına	
vesile	 olacaktır.	 Proje	 süresince	 destekleri	 ve	
işbirliğinden	 dolayı	 Telsiai	 Belediye	 Başkanımıza,	
Meclis	Üyelerine	ve	belediye	çalışanlarına	Başkan,	
Belediye	 çalışanları	 ve	meclis	 üyelerine	 teşekkür	
ediyorum”	diye	konuştu.

  ‘Akıllı Şehir İçin Yol Haritası’ Projesinde 
ilk ziyaret Szarvas Belediyesi’ne yapıldı
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	 Belediye	 binasında	 gerçekleştirilen	 toplantının	
ardından	 bir	 şehir	 turu	 gerçekleştiren	 heyet,	 ilk	 olarak	
tarihi	müzeyi	ziyaret	etti.	Burada	şehrin	tarihinde	önemli	
yeri	olan	ve	Osmanlı	zamanında	kale	olan	şehir	çevresine	
ilişkin	 bir	 harita	 heyet	 ile	 paylaşıldı.	 2.	 Dünya	 savaşında	
ölen	Szarvaslıların	anısına	inşa	edilen	anıt	ve	şehirde	yer	
alan	ve	300-400	yılı	bulan	bazı	yapılar	ziyaret	edildi.
	 Szarvas’a	 gerçekleştirilen	 ziyaretin	 önemli	
aktivitelerinden	 birisi	 de	 ticaret	 ve	 sanayi	 alanındaki	
ilişkiler	 için	 potansiyel	 alanların	 belirlenmesi	 amacı	 ile	
gerçekleştirilen	 firma	 ziyaretleri	 oldu.	 Bu	 kapsamda	
Macaristan’ın	 en	 büyük	 hindi	 ve	 mamulleri	 alanında	
üretim	yapan		Gallicoop	Turkey	Producing	P	Ltd.	fabrikası	
ziyaret	edildi.	Ziyarette	firma	temsilcisi	heyete	çalışmaları	
ve	işbirliği	fırsatları	konusunda	brifing	verdi.	Bir	diğer	firma	

ziyareti	ise	tatlı	ve	ılık	su	ihtiyacı	duyan	Afrika	kedi	balığı	üretimi	yapan	Szarvas	Fish	Ltd.	şirketine	gerçekleştirildi.
	 Ziyaretin	 son	 gününde	 ise	 proje	 etkinlikleri	
kapsamında	 Akıllı	 Şehir	 uygulamaları	 semineri	 düzenlendi.	
Belediye	 çalışanları	 ve	 öğrencilerinin	 katılımı	 ile	
gerçekleştirilen	 toplantıda	 proje	 koordinatörü	 Ömer	 Maz	
proje	 ve	 Çorum	 Belediyesi	 faaliyetleri	 hakkında	 bilgiler	
paylaştı.	 Sonrasında	 Szarvas	 Belediyesi	 proje	 yöneticisi	
EszterPrievaránéMácsár	 tarafından	 akıllı	 şehir	 tanımı,	
bileşenleri	ve	uygulamaları	hakkında	bilgilendirme	yapıldı.
	 Proje	 kapsamında	 bir	 sonraki	 çalışma	 ziyareti	 10-
14	 Temmuz	 tarihlerinde	 Litvanya’nın	 Telsiai	 Belediyesine	
gerçekleştirilecek.

Belediye teknik personeline 
Akıllı Şehir Uygulamaları Eğitimi... 

Çorum	Belediyesi’nin	koordinatörlüğünde	belediye	personelinin	akıllı	şehir	uygulamaları	konusunda	bilgi	düzeyi	ve	kapasitesinin	
artırılmasını	 amaçlayan	projede,	Antalya’da	 proje	 ortaklarından	 Litvanya	 Telśiai	 Belediyesi	 ve	Macaristan	 Szarvas	Belediyesi	
çalışanlarının	 da	 katılımıyla	 belediye	 teknik	 personeline	 yönelik	 “Akıllı	 şehir	 Uygulamaları”	 eğitim	 semineri	 gerçekleştirildi.	
Eğitimde	Novusens	İnovasyon	ve	Girişimcilik	Enstitüsü	uzmanları	tarafından;	Akıllı	şehir	bileşenleri,	kentleşme	ve	akıllı	şehirler,	
dünyada	akıllı	şehir	girişimleri,	akıllı	şehir	dönüşümleri	ve	akıllı	şehir	yol	haritası	konularında	bilgiler	paylaşıldı.	Eğitim	Programına	
Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	uzmanları	da	katılarak	Türkiye’nin	“2019-2022	Akıllı	Şehirler	Stratejisi	ve	Eylem	Planı”	hakkındaki	
çalışmaları	 ve	 hazırlanan	 planın	 amaç,	 hedef	 ve	 faaliyetleri	 hakkında	 katılımcıları	 bilgilendirdi.	 Eğitim	programının	 sonunda	
Proje	Koordinatörü	ve	Çorum	Belediyesi	Strateji	Geliştirme	Müdürü	Ömer	Maz	ve	eğitim	seminerine	katılan	katılımcılar	Kemer	
Belediyesi	ziyaret	ederek,	Kemer	Belediyesi	Başkan	Vekili	Emrah	Ayhan’a	proje	hakkında	bilgiler	verdi.

“Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı”  kapsamında 
hazırlanan ‘Akıllı Şehir İçin Yol Haritası’ projesi eğitim semineri düzenlendi.
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	 Türkiye	ve	Avrupa	Birliği	Arasındaki		Şehir	Eşleştirme	
Programı	 (TWIN)	 kapsamındaki	 Akıllı	 Şehir	 İçin	 Yol	 Haritası	
Projesi	15	Ocak	2019	tarihinde	başladı.
	 Avrupa	Birliği	Başkanlığı	tarafından	yürütülen,	Avrupa	
Birliği	 ile	 Türkiye	 Cumhuriyetinin	 ortaklaşa	 finanse	 ettiği,	
sözleşme	makamının	Merkezi	 Finans	 ve	 İhale	Birimi	olduğu	
“Şehir	 Eşleştirme	 Programı	 Akıllı	 Şehir	 İçin	 Yol	 Haritası	
Projesi”	 Çorum	 Belediyesi’nin	 Koordinatörlüğünde	 15	 Ocak	
2019	tarihinde	başlamıştır.	Projenin	uygulama	süresi	12	aydır.
	 Akıllı	Şehir	İçin	Yol	Haritası	Projesinin	amacı,	entegre	
çözümler	 ile	kentsel	yaşamı	 iyileştirmek	için	Türk	ve	Avrupa	
yerel	 belediyeleri	 arasında	 bilgi	 ve	 deneyim	 paylaşımı	 için	
sürdürülebilir	yapılar	oluşturmaktır.
	 Ana	 Yararlanıcısı	 Çorum	 Belediyesi	 olan	 projede	
Avrupa	Birliği	ülkeleri	Litvanya’dan	Telsiai	Bele	diyesi	ve	
Macaristan’dan	Szarvas	Belediyesi	 eş	 	 yararlanıcı	 olarak	 yer	
almaktadır.	 Ayrıca	 Türkiye’den	 Hitit	 üniversitesi	 ve	 Çorum	
Ticaret	ve	Sanayi	Odası	da	projenin	eş	yararlanıcılarıdır.

Projeden Beklenen Sonuçlar
Güçlü	ve	Sürdürülebilir	Ortaklıklar	:	Ortak	Belediyeler	arasında	
eşleştirme/kardeş	şehir	anlaşmaları	başlayacak.

Akıllı	Şehirler	Konusunda	Bilgi	Seviyesinin	Artırılması:	
Geleceğin	 akıllı	 şehir	 kavramlarına	 ve	 bileşenlerine	 ilişkin	
vatandaşların	 ve	 yerel	 yönetim	 çalışanlarının	 bilgi	 seviyesi	
artacak.

Akıllı	 Şehrin	 Yol	 Haritası:	 Hedef	 bölgedeki	 mevcut	 durum	
tespit	edilecek,	geleceğe	dönük	hedef	ve	stratejiler	içerecek	
stratejik	çerçeve	belgesi	geliştirilecek.

ÇORUM BELEDİYESİ’NDEN AKIL 
ŞEHİR YOL HARİTASI PROJESİ
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	 Mevcut	literatüre	ve	uygulamalara	bakıldığında,	“Akıllı	Şehir”	konusunda	çok	farklı	tanımlamalar	ve	
buna	bağlı	olarak	da	farklı	uygulamalar	görülmektedir.	Ancak,	bu	konuda	standart	bir	tanımlama	olmasa	
da,	bu	ifadeden	kentlerin	kaynaklarını	daha	etkin	kullanmaları	ve	kent	sakinlerine	daha	iyi	hizmet	sunmak	
için	ileri	teknolojiden	daha	çok	yararlanma	çabası	şeklinde	ifade	edilebilir.
	 Dünyayı	 etkileyen	 nüfusu	 artışı,	 sınırlı	 olan	 kaynakların	 şimdiden	 etkin	 kullanılmasını	 zorunlu	
kılmaktaolup,	 akıllı	 şehirler	 bu	 dönüşüm	 süreci	 için	 çözümlerden	 biri	 olarak	 görülmektedir.	 Akıllı	 şehir	
derken,	sınırlı	kaynaklarını	daha	etkin,	daha	verimli	kullanmak	için	bilgi	ve	iletişim	teknolojilerine	yatırım	
yapan,	bu	yatırımlar	sonucu	tasarruf	eden,	bu	tasarrufla	sağladığı	hizmet	ve	yaşam	kalitesini	yükselten,	
doğada	 bıraktığı	 karbon	 ayakizini	 azaltan,	 çevreye	 ve	 doğal	 kaynaklara	 saygılı,	 tüm	 bunları	 yenilikçi	 ve	
sürdürülebilir	yöntemlerle	yapan	bir	şehir	kastedilmektedir.

Akıllı Şehir ile amaçlananlar:
•	 Şehrin	 mevcut	 ve	 gelecek	 beklenti	 ve	 problemlerini	 şehrin	 tüm	 mekânlarında	 ve	 sistemlerinde	

tetikleyici	güç	hâline	getirmek,
•	 Fiziksel,	sosyal	ve	dijital	planlamayı	birlikte	ele	alabilmek,
•	 Ortaya	 çıkan	 zorlukları	 sistematik,	 çevik	 ve	 sürdürülebilir	 bir	 şekilde	 öngörmek,	 tanımlamak	 ve	

karşılamak,
•	 Şehir	içindeki	organizasyonel	yapılar	arası	etkileşimi	sağlayarak	bütünleşik	hizmet	sunumu	ve	yenilik	

üretme	potansiyelini	ortaya	çıkarmaktır.

Akıllı Şehir Nedir?

 

Akıl lı  Şehir, çok paydaşlı , belediye odaklı  ortaklık temelinde BİT tabanlı  
çözümler ile  kamu sorunlarını  çözme yaklaşımını benimseyen şehirdir. 

(Avrupa Parlamentosu, 2014) 

   Akıl lı  Şehir; Ekosistem varl ıklarına sürdürülebilir, müreffeh ve kapsayıcı  
bir gelecek sunmak için fiziksel, di jital  ve insani sistemlerin 

yapılandırılmış bir çevre i le  etkin entegrasyonudur. 
(PAS 180, 2014) 

 Şehrin planlamasını, yönetimini, inşasını, akıl lı  hizmetleri  kolaylaştıracak 
Nesnelerin İnterneti, Bulut Bil işim, Büyük Veri  ve entegre Coğrafi  Bi lgi  
Sistemleri  gibi  yeni nesil  bilgi  iletişim teknoloji lerinin uygulandığı  yeni 

bir kavram ve yeni bir modeldir. 
(ISO, 2014)  

 Akıl lı  ve sürdürülebil ir şehir, mevcut ve gelecek nesil lerin ekonomik, 
sosyal, çevresel ve kültürel  ihtiyaçlarını  gözetirken; yaşam kalitesini, 
şehircil ik hizmet sunumunun verimlil iğini  ve rekabet gücünü artırmak 

için bilgi  ve iletişim teknoloji lerini  ve diğer araçları  kullanan yenilikçi  bir 
şehirdir. 
(ITU, 2016)  

 

Akıllı Şehir, paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi 
yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki 
problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir 

ve sürdürülebilir şehirlerdir.

 

 

 

Akıllı Şehir Bileşenleri 


