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ÖZ 

Günümüzde teknolojik gelişmelerin hızına yetişmek mümkün değildir. Artık bütün kent yönetimleri 

gelişmiş teknolojileri kullanmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla yöneten ile yönetilen arasındaki uzaklığın 

azaltılmasında bilişim teknolojilerinin etkisi küçümsenemez. Baş döndürücü teknolojik gelişmelerin, kamu 

yönetimine ve özellikle de kent yönetimine önemli ölçüde yansımaları vardır. Teknolojik gelişmeleri çok iyi 

takip eden kent yönetimlerinin olması yeterli değildir. Vatandaşların bu teknolojik gelişmelere uyum 

sağlayabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri gerekmektedir.  

Bu çalışmada dijital dönüşümün kent yönetimine etkileri irdelenecektir. Böylece kent ile ilgili kararların 

alınması sürecinde yönetilenlerin de katkı sağlaması açısından elektronik uygulamaların katkısı araştırılacaktır. 

Kent ölçeğinde yönetime katılım bakımından elektronik uygulamaların çeşitli kentler örneğinden hareketle 

değerlendirilmesi yapılacaktır. Çalışmanın sonunda da kent yönetimine katılımın sağlanmasında dijital dönüşüm 

göz önünde bulundurularak önerilerde bulunulacaktır.    
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Reflections of Digital Transformation with Dimension Participation to Urban Administration 

Abstract 

 Today, it is not possible to catch up with the pace of technological developments. All urban 

administrations are now trying to use advanced technologies. Therefore, the effect of information technologies 

cannot be underestimated in reducing the distance between the ruler and the ruled. The dizzying technological 

developments have significant reflections to public administration and in particular urban administration. It is not 

only enough that the urban administrations follow the technological developments very well. Citizens need to be 

able to use information and communication technologies in order to adapt to these technological developments. 

 

 The effects to urban administration of the digital transformation will be examined in this study. Thus, 

the contribution of the electronic applications will be searched in terms of contributing of ruled in during made 

of decisions about the city. Electronic applications will be assessed in terms of participation in administration at 

the urban scale, on the move from various cities examples. At the end of the work, suggestions will be made 

considering the digital transformation in supply of the participation to the urban administration. 
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1. GİRİŞ 

Dünyada gerçekleşen ilerlemelerin ve gelişmelerin kentlere çok hızlı yansımaları olmaktadır. 

Bu gelişmelere uyum sağlayabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentlerde etkin olarak 

kullanılması gerekmektedir. Artık hantal yönetim anlayışından daha dinamik kent yönetimi anlayışına 

geçiş sürecinde bulunulmaktadır. Bazı kentler bu teknolojik gelişmeleri yakından takip ederken, bazı 

kentler ise maddi yetersizliklerinden dolayı bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde 

kullanamamaktadırlar.  



Kent yönetimlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması konusu gün geçtikçe önem 

kazanmaktadır. Bu teknolojilerin yönetime katılım açısından sağladığı yararlar göz ardı edilemez. 

Birleşmiş Milletlerin ve diğer birçok uluslararası kuruluşların raporlarında bilişim teknolojilerinden 

beklenen nihai hedefin yönetime katılım yani e-katılım olduğu görülmektedir. 

Kent yöneticilerinin pek çoğu karar almadan önce bilgi ve iletişim teknolojileri aracılılığıyla 

vatandaşın görüş ve düşüncesini almaktadır. Böylelikle kent yöneticileri daha etkin ve verimli kararlar 

alabilmektedir. Bu süreç hem yönetenlere hem de yönetilenlere olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu 

nedenle yönetilenlerin kent yöneticilerine güven duyguları artmakta ve kendilerinin beklentileri 

doğrultusunda hizmet almaları imkânı sunulmaktadır.  

Kent yönetimlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak vatandaşın katımını nasıl 

sağladıkları bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Dijital dönüşümlerin kent yönetime katılımı 

nasıl sağladıkları ve bu teknolojiler kullanılarak vatandaşların görüşüne başvurulmasının alınan 

kararlar üzerinde ne tür bir etki oluşturduğu bu çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır.  

2. KENT VE KENT YÖNETİMİ 

Kent kavramı ile ilgili birçok tanım yapmak mümkündür. Kent tanımları içerisindeki en genel 

tanım şunlardır: “Sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, 

gidişgeliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinimlerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal 

uğraşılarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk 

birimlerinden oluşan yerleşme birimi” (Keleş, 1998:75);  “kent; Tarım dışı ve tarımsal üretimin 

denetlendiği, dağıtımın koordine edildiği ekonomisi bunu destekleyecek şekilde tarım dışı üretime 

dayalı bulunan, teknolojik değişmenin beraberinde getirdiği teşkilatlanma, uzmanlaşma ve iş 

bölümünün en yüksek düzeye ulaştığı, geniş fonksiyonların gerektirdiği nüfus büyüklüğü ve 

yoğunluğuna varmış, toplumsal heterojenlik ve entegrasyon düzeyi yükselmiş karmaşık ve dinamik bir 

mekanizmanın sürekli olarak işlediği insan yerleşmesidir” (akt. Es ve Ateş,   : 212). Böylelikle kent, 

endüstri devrimi sonrasının bir ürünü olarak değerlendirilebilir. Tarihsel gelişim sürecinde kent, ilk 

köleci devlet şekli olarak isimlendirilirken; antikçağda kentin, kent devleti veya kanton devleti olarak 

ticaret, ordu ve kültür temellerine dayandığını (Es ve Ateş: 212) ifade etmek mümkündür. İnsanların 

toplu yaşam alanı haline gelen kentler; özellikle on dokuzuncu yüzyılın sonları itibariyle sosyal, 

ekonomik ve siyasi faktörlerden etkilenerek değişim ve dönüşüm geçirmişlerdir (Durguter, 

2012:1053). Kentler için ekonomik ya da başka faktörler etkili olmasının yanı sıra, din ve benzeri 

olguların da yeni oluşan bu sosyal örgütlenme şeklinin devam etmesinde (Şahin, 2010: 30) önemli 

olduğu söylenilebilir.  

Kentler, her zaman insan hayatında önemli bir yer teşkil etmiştir. Kentlerle;  medeniyetin 

başlaması, ticaretin gelişmesi ve kültür-sanat alanında ciddi atılımlar gerçekleşmesi mümkün 

olmuştur. Kentler sadece insanların yaşam mekânı değildir, aynı zamanda kendilerinden öncekilerin 

bıraktığı ve kendilerinden sonraki nesillere bırakılması gereken emanetler olarak görülmesi gerekir. 

Kentlerin sağlıklı yaşam merkezleri ve sürdürülebilir gelişim göstermesiyle, kentlilerin yaşam 

standartlarının yükseltilmesi kent yönetimlerinin (Durguter, 2012: 1055) asıl hizmet alanını 

oluşturmaktadır.   

Kentler Orta Çağ’ın ikinci dönemiyle birlikte yükselişe geçmiştir. Kentler günümüze kadar da 

önemli gelişmelerin itici gücü ve üzerinde belirdiği mekânlar olmuştur. Birçok olumsuzluklara rağmen 

kentlerin hala çekiciliği vardır. Kır hayatı yaşamak isteyenler, bu nedenle kentin çeperinde kır hayatını 

yaşamaya çalışanlar, kentin donatılarından mahrum kalmak istememektedirler. Böylece kır yaşamında 

da internetin olması, telefonların çekmesi (Şahin 2010: 43) ve birçok gelişmiş imkânlardan 

yararlanmak istenmektedir.  

Kent yönetiminin çok aktörlü ve karışık bir yapıya sahip olmasının yansıra küreselleşme ve 

teknolojinin hızlı gelişmesiyle kentin gelişimi önemli oranda arttığı için, kent yönetiminin katı yasal 

düzenlemelerle uyumlu olarak çalışması zorlaşmaktadır. Bu nedenle birçok stratejilerle geliştirilmiş 

olan eylem planları, kent yönetimleri açısından önem arz etmektedir. Kentteki hızlı gelişime uyum 



sağlayabilecek ve değişimleri yönetme kapasitesine sahip esnek bir yaklaşım (Zeren, 2011: 176) 

ortaya koymak gerekmektedir.  

 

3. KENT YÖNETİMİNE KATILIM 

Katılım kavramı, yirminci yüzyılın sonlarına kadar temsili demokratik sistemde etkin bir 

şekilde söz sahibi olmak ve siyasi katılma şeklinde anlaşılmaktaydı. Yirminci yüzyılın sonlarından 

itibaren katılım, temsili demokratik sisteme koşut olarak ortaya çıkması gereken siyasal süreç olarak 

algılanmıştır. Böylelikle katılım, kamusal alanda gerçekleşmesinden dolayı meşru ve temsili 

demokratik araçlara alternatif olarak bunların zayıf yönlerini azaltmak için aşağıdan yukarıya doğru 

yönelen yeni siyasal bir araç olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda katılım kavramı yönetişim 

kavramı ile beraber (Şahin, 2013: 176) kullanılmaktadır. 

Vatandaşların kent yönetimine katılımının sağlanması gereklilik arz etmektedir. Değişen 

koşullar doğrultusunda vatandaşların yönetime katılma isteği ve yönetimden umduğu hizmetler nitelik 

açısından değişiklik göstermektedir. Böylece bu beklentiler çerçevesinde etkin bir yönetim olması 

gerekmektedir. Bu nedenle vatandaşın; yönetimin karar alma sürecine katılımının sağlanması ve alınan 

kararların uygulanmasına dair denetimi gerçekleştirmesi için etkin bir şekilde kent yönetimine katılım 

(Görmez ve Altınışık, 2013: 31) imkânlarının geliştirilmesi gerekir. Kent yönetimlerinin vatandaşa 

daha yakın ve demokratik olması gerekmektedir. Fakat kent yönetimlerine katılım mekanizmaları 

sınırlı (Ulusoy ve Diğerleri, 2005: 14) düzeyde kalmaktadır. Kent konseylerinin bu bakımdan daha 

etkili olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Kent konseylerinin, halka kent yönetimine katılma imkânının sağlanması ve kentle ilgili 

yapılacak düzenlemeler üzerinde söz hakkı olmasını sağlaması (Kaypak, 2013: 144-145) bakımından 

katılımcılığı geliştirmesinde önemli bir yerinin olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu nedenle 

günümüzde kent konseylerinin etkililik düzeyi artmaktadır.  

Kent konseylerinin temel ilkeleri “kente dair paydaşlık”, “aktif vatandaşlık”, “kentine sahip 

çıkma”, “hemşehrilik bilinci” ve “çözümde ortaklık” kavramlarına dayanmaktadır. Katılımcıları kamu, 

özel ve sivil toplum örgütleri olarak gruplanan kent konseyleri, yerel ölçekte bütün paydaşlarını bir 

araya getirmekte ve tüm kesimleri içerisine alan ortak bir akıl oluşturmak istemektedir (Özdemir, 

2011: ss: 35). Bu ortak akıl oluşturma isteği, katılımcı kent yönetimi anlayışının gelişmesinde önemli 

bir yere sahiptir. 

Vatandaşların kent yönetimine katılım beklentileri bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişmelerle birlikte yükselmektedir. Vatandaşların kent yönetimine katılımını sağlayan birçok 

uygulamalar vardır. Bunlar; “kent konseyleri, Yerel Gündem 21, halk oylamaları, halk toplantıları, 

meclis toplantılarına katılım, danışma kurulları, planlama çemberleri, yurttaş girişimleri, forumlar, 

gelecek atölyeleri, yuvarlak masa toplantıları, kamuoyu yoklamaları/anketler, sanal yollarla etkileşim, 

gönüllülük, telefon, dilekçe” olarak sıralanabilir (Görmez ve Altınışık, 2013: 38). Bilgi ve iletişim 

teknolojileri aracılığıyla kent yönetiminin karar alma süreçlerine katılmak ve alınan kararların 

uygulanmasını takip edebilmek daha hızlı olduğu gibi daha pratiktir.    

4. DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentler bakımından birçok önemli fonksiyonları vardır. 

Ulaşım, su, kanalizasyon ve toplu taşıma ve benzeri kent sitemlerinin yönetiminde, verilerin 

toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi ve yönetsel kararların alınması aşamasında yardımcı olmaları 

bu fonksiyonlardan ilkini oluşturmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin; merkezi yönetim, yerel 

yönetim, kent bürokrasisi, vatandaşlar ve ayrıca ticari kuruluşlar arasındaki iletişimi daha da 

kuvvetlendirebilecek potansiyele sahip olmaları, diğer fonksiyonlardan biri olarak değerlendirilebilir. 

Bir diğer fonksiyon olarak; gelişmiş telekomünikasyon alt yapısına sahip olan kentlerin yatırımlar 

açısından ekonomik olarak çekim merkezi (akt. Pektaş, 2011: 68) haline gelmeleri şeklinde 

değerlendirilebilir.  



Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ve demokrasi anlayışındaki gelişmelerle birlikte birçok 

alanda ciddi dönüşümler görülmektedir. Böylelikle; gizlilik, katı bürokrasi, kırtasiyecilik, tek yönlü 

iletişim, etkinlik ve verimlilikten uzak hizmet sunma gibi klasik devlet anlayışı yerini şeffaf, 

yerindelik, katılımcılık, etkinlik, hukuka bağlılık, hesap verebilirlik, halka karşı sorumluluk gibi iyi 

yönetişim temellerine dayanan modern devlet anlayışına bırakmaktadır. Bu olumlu sürecin yerel 

yönetimler (Pektaş, 2011: 67) üzerinde de önemli oranda yansımalarını görmek mümkündür.  

Günümüzde halk; gelişen demokrasi kültürüyle beraber, demokrasinin belirli aralıklarla 

sandıkta oy kullanmakla mümkün olduğunu düşünmediği gibi yönetimde sürekli söz sahibi olma 

anlayışına sahiptir. Böylece bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetimindeki uygulama alanı olan 

e-devlet ve yerel yönetimler boyutunda da e-belediye projeleri önem kazanmaktadır. Hizmetlerde 

etkinlik ve verimlilik elde edilmesi, halkın yönetime katılması ve yerel demokrasinin geliştirilmesi 

için İyi Yönetişim İlkeleri’ne dayanan e-devlet projelerinin (Pektaş, 2011: 68) uygulanması 

gerekmektedir. Birleşmiş Milletler’in e-devlet 2008 araştırmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin e-

devlet kamuda kullanılması durumunda yönetişime geçişle beraber e-devletin kamu yönetiminin iç 

işleyişine ve kamu kurumlarını dışında yer alan kişi ve kurumlara pek çok yarar sağlayacağı (Şahin, 

2014: 77) vurgulanmaktadır. 

Birleşmiş Milletler, e-devlet gelişiminde Türkiye’nin 2012 yılında dünyada sıralamasında 80. 

sırada olduğunu belirtmiştir. 2014 yılında ise 71. sıraya Türkiye yükselmiştir. Türkiye e-devlet 

gelişiminde Avrupa ve OECD ülkelerinden geride kalsa da, dünya ortalamasını yakaladığını belirtmek 

gerekmektedir. BM’in 2014 yılındaki e-katılım endeksine göre, Türkiye 193 ülke arasından 65. sırada 

(Gündoğdu, 2014: 7) yer almaktadır. Türkiye’nin e-katılım konusunda çok daha yoğun bir çalışma 

içerisinde olması gerekmektedir.  

Bu arada kısaca e-devlet ve e-belediye kavramlarına değinmekte yarar vardır. E-Devlet (Erbaş, 

2013: 59); “internet teknolojileri ile bilgiye ulaşımı mümkün kılan, vatandaşların demokratik süreçlere 

katılımı için yöntemler geliştiren, elektronik ortamda yeni ve fonksiyonel hizmetler veren, bilgi ve 

teknolojinin bütünleştiği devlettir” şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı zamanda e-devleti “demokratik 

katılımı geliştirme” ve “politik yabancılaşmanın üstesinden gelme potansiyeli” (akt. Şahin, 2014: 41) 

şeklinde değerlendirmek gerekmektedir. Bu değerlendirme doğrultusunda e-devleti daha geniş bir 

perspektifle ele almak bu çalışma açısından önem arz etmektedir. 

E-Devlet uygulamaları, halkın bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlık düzeyini arttırmakta, 

kırtasiyeciliğin önlenmesi, maliyetlerden ve zamandan tasarruf, halkın yönetime katılmasında artış, 

verimliliğin ve şeffaflığın artması gibi birtakım yararlar sunmaktadır. Türkiye global e-devlet 

sıralamasında 2012 verilerine göre 80. Sırada yer almaktadır. Buradan hareketle; kamu kurumları ve 

yerel yönetimler bakımından e-devlet uygulamalarının arttırılması gerekmektedir (Erbaş, 2013: 59). 

Bu uygulamaların artmasıyla beraber dijital dönüşümün kent üzerine etkilerinin olduğunu belirtmek 

gerekmektedir.  

Dijital yapılanma içerisinde küçük ölçekli yerel yönetim birimleri açısından birçok 

olumsuzluklar vardır. Bunlar (Taşkan, 2013: 17);   

“Bilişim teknolojisinin yüksek maliyet gerektirmesi ve gelirlerinin düşük olması sebebi ile bu 

teknolojik maliyeti öz kaynakları ile karşılayamama,  

            - Düşük gelir ve eğitim gurubuna mensup vatandaşların bu bölgelerde yoğunlaşması,  

- Gelir ve eğitim durumu sebebiyle halkın bilişim teknolojisine mesafeli durması (sayısal 

uçurum),  

- Yüksek işsizlik ve çözülememiş altyapı sorunları,  

- Halkın katılım ve yönetimi denetleme konularındaki bilinçsizliği ve isteksizliği” şeklinde 

belirtmek mümkündür.  

Kent yönetimlerinin, bir internet bağlantısına sahip olmaları ve e-mailler gönderebilmeleri 

durumunda kendilerini dijitalleşmiş yönetim olarak nitelendirmeleri doğru değildir. Dolayısıyla e-



yönetim, iş akışının sağlıklı yürüyebilmesi için yönetim süreçlerinin yeniden örgütlenmesi ve kamu 

kurumlarında dönüşümün gerçekleştirilmesi gerekmektedir (akt. Durna ve Özel, 2008: 15). E-yönetim, 

“internet şebekesini ve otomatik sistemleri kullanarak halk ile devlet (kamu kuruluşları) arasında 

ortaya çıkan işleri görme süreci” (Durna ve Özel, 2008: 15) şeklinde değerlendirilmektedir. 

Katılımla ilgili temel birkaç kavramdan bahsetmek gerekmektedir. Bunlar; e-yönetim, e-

demokrasi ve e-katılım kavramlarıdır. E-yönetim kavramı (Durna ve Özel, 2008: 4); “E-yönetimden 

kavram olarak anlaşılması gereken, devletin vatandaşlarına karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu 

görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve sorumluluklarının karşılıklı olarak 

elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir” şeklinde 

tanımlanabilir.  

E-demokrasi kavramı (akt. Maraş, 2011: 131); “vatandaşların, politikacıları hareketlerinden 

ötürü hesap verebilir kılmasını güçlendiren ve siyasi temsilciler ile vatandaşlar arasındaki iletişimini 

kolaylaştırarak temsilcilerin sorumluluklarını artıran bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır” 

şeklinde tanımlanabilir. E-katılım ise; “Bilişim ve iletişim teknolojileri yardımıyla vatandaşların 

bireysel temelde, karar alma ve uygulama işlevleri başta olmak üzere diğer siyasa yapım ve uygulama 

sürecine ilişkin işlev, eylem ve işlemlere yön verebilmesi süreci (akt. Karkın, 2012: 49) olarak 

tanımlanmıştır.  E-demokrasi ve e-katılım kavramlarının temeli vatandaşların yönetimin karar alma 

süreçlerine dahil olmasına dayanmaktadır.  

E-belediye kavramı da kent yönetimine katılım açısından önemlidir. Bu nedenle e-belediye 

kavramının da kavramsal çerçevesinden bahsetmek gerekmektedir. “e-Belediye, temel olarak bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla daha şeffaf, daha etkin ve verimli, vatandaşa daha yakın 

ve onun katılımına daha açık bir yapılanma” (Polat, 2006: 10) olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de 

belediyeler, yerel yönetimler içerisinde en önemli konuma sahip olan birimlerdir. Farklı örgütlerde 

olduğu gibi belediyelerde de süreç; Bilgisayarlaşma, Otomasyon, İnternet Kullanıcılığı, Web Sitesi 

Kurma, Yönetimi İnternete Taşıma şeklinde beş aşamalıdır. Fakat bu süreçlerin hepsinin bir bütün 

olarak bütün belediyelere uyarlandığı (Yıldırım ve Öner, 2004: 55) ileri sürülemez. Bu süreçlerin 

bütünüyle uygulanması, vatandaşların kent yönetimine katılımının sağlanmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Aksi takdirde vatandaş katılımı sınırlı düzeyde kalacaktır. 

E-belediye, hizmetlerin sadece bir web sitesi kanalıyla elektronik alanda faaliyet göstermesi 

değildir. Aynı zamanda arka planda gerçekleşmesi gerekli olan değişiminde olması gerekmektedir. Bu 

nedenle e-belediye anlayışı; Vatandaş müşteri odaklı bir hizmet anlayışının hâkim kılınması, yeni bir 

idari yapının tesis edilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen insan kaynağının yetiştirilmesi 

(Polat, 2006: 10) şeklinde birçok alanda önemli adımların atılmasını içermektedir. 

Yerel yönetim birimleri içerisinde özellikle belediyelerin, vatandaşların kent yönetimine 

katılımının sağlanması için gerekli olan yerel düzeyde e-katılımcılık sisteminin sağlam temeller 

üzerine iyi bir şekilde inşa edilmesi gerekmektedir. Böylelikle yöneten ve yönetilen arasındaki mesafe 

kısalacağı gibi vatandaş merkezli etkin ve yerinde kararların alınması imkânı sağlanacaktır. 

5. KENT YÖNETİMİNE KATILIM AÇISINDAN DİGİTAL DÖNÜŞÜMÜN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

Enformasyon çağında kentler artık insanlara yeterli gelmediği gibi insanların ihtiyacını 

karşılayamamakta ve güvenliğini sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Dahası kentlerin; önceki 

nesillerden miras aldığı, günümüz insanına daha iyi bir yaşam şekli sunmaları ve sonraki nesillere 

bunların kullanabilir olarak devredilmesi önemli konuların başında gelmektedir. Bu da kentlerin 

inşasının ve yönetiminin hem insana hem de çevreye dayanan önemli değişimi ve dönüşümü gerekli 

(Durguter, 2012: 1053) kılmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi hem uluslararası 

ekonomik işlemlerin dolaşım yeteneğini geliştirmekte hem de bireylerin bilgi edinme ve iletişim 

olanaklarını arttırmaktadır. Bu süreç beraberinde yönetime katılım (Uçkan, 2003: 24)  imkânını 

geliştirmektedir. 

Web sayfaları vatandaşlar açısından kent yönetimini saydam ve anlaşılır hale 

getirebilmektedir. Web sayfalarının katılım sağlama veya online oylama biçiminde kent konularına 



vatandaşların yönelmelerini sağlamaktadır. Böylelikle online iletişimde bulunarak vatandaşların aktif 

olarak yönetime katılma imkanı sağlanmaktadır. Kent yöneticileri ile iletişime geçme imkânı bulan 

vatandaşların kent sorunları ile ilgili fikir ve düşüncelerini (Durna ve Özel, 2008: 10) iletmeleri 

mümkün hale gelmektedir. Çevrimiçi anketler, istek ve şikayet formları gibi araçlarla web sitesi 

vasıtasıyla kullanıcı görüş ve düşüncelerinin öğrenilmesi ve kullanıcı istatistiklerinin incelenmesi 

aracılığıyla talep doğrultusunda hizmetlerin (Polat, 2006: 15) belirlenmesi önemlidir.   

Bilgi akışının yoğunlaşmasıyla birlikte interaktif ortamlar artmaktadır. Böylelikle Global Bilgi 

Toplumlarının oluşmaya başladığından bahsetmek mümkündür. Bu süreçle birlikte klasik anlayışa 

sahip kirşlerden ziyade, katılımcı ve sorgulayan bilinçli e-bireylerin (Durguter, 2012: 1064) sayısı gün 

geçtikçe artmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve kent yönetimlerinde etkin 

kullanılmasıyla birlikte, kentle ilgili karar alma süreçlerine vatandaşların katılımının da arttığı 

belirtilebilir.  

Vatandaşın kent politika oluşum sürecine katılımını sağlayan bilgisayar ve internet, aynı 

zamanda demokratikleşmeye de olanak sağlamaktadır. Bu durum, eleştirilerin odağında olan temsili 

demokrasi yerine, doğrudan demokrasinin uygulanabilirliğinin yüksek olmasına kakı sağlamaktadır 

(akt. Yüksel, 2005: 254). Bilgisayar ve internet, doğrudan demokrasinin uygulanmasının mümkün 

olmadığına ilişkin eleştirilerin azaltılmasına önemli oranda etki etmektedir. Bilgi ve iletişim 

teknolojileri; sivil toplum örgütlerinin kent yönetimlerinin karar alma aşamasına dahil olmasının 

yanında, bireysel katılımın da sağlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Fakat bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin belirli kesim tarafından sıklıkla kullanılmasının, genel bir katılımın sağlanmasına 

engel olabilir. Gelir düzeyi iyi olan kesimin, gelir düzeyi düşük olan kesimden, bilgi ve iletişim 

teknolojileri aracılığıyla daha yüksek oranda katılım imkanlarından yararlanabileceği söylenebilir. 

Kentin farklı bölgelerine bilgisayar (Yüksel, 2005: 254) yani internet tabanlı araçlar konularak gelir 

düzeyi daha az olan vatandaşların katılımına imkan sağlanabilir. Fakat bu yöntem soruların kökten 

çözümü için yeterli değildir.  

Vatandaşların, bilgisayar okuryazarlık düzeyinde artış oldukça ve katılım konusunda bilinci 

arttıkça bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla kent yaşamında pasif konumdan daha aktif konuma 

geçtiğinden bahsetmek mümkündür. Bu katılımın gerçekleşmesinde bazı uygulamaların katkısını 

önemsemek gerekmektedir. Kurumların web sayfalarında vatandaşların katılımını sağlayan araçlar 

vardır. E-anket, e-mail, telefon, belediye meclislerinin canlı izlenebilmesi, e-dilekçe, hizmetlerin 

anında sosyal medya aracılığıyla paylaşılması ve e-forumlar aracılığıyla tartışma kanallarının 

oluşturulması gibi katılım mekanizmaları, dijital dönüşümün katılımı sağlamadaki etkilerini ortaya 

koymaktadır.  

Vatandaşların kent yönetimine katılımının sağlanmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

önemli katkısı vardır. Bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla yönetime katılımın birçok yöntemi 

vardır. Bu yöntemler şunlardır (Gündoğdu, 2014: 4-5 ): Web Seminerleri: online olarak gerçek 

zamanlı yapılan toplantıların kayıtları depolanarak daha sonradan istenilen zamanda izlenebilme 

imkanının bulunması yöntemidir. Sıkça Sorulan Sorular: Kişilerin sorularına cevap bulmasına 

yardımcı olan bir yöntemdir. Bloklar: Web sayfasında girilme tarihleri kronolojik sıranın aksi yönde 

sıralanmakta ve sık aralıklarla değiştirilmektedir. Bu yöntem, her kesimden vatandaşların farklı 

düşüncelerinin bir arada bulunmasını sağlamaktadır. Hızlı Anketler: Anlık anket olarak da 

nitelendirilen bu yöntemle katılımcıların soruları cevaplandırmak amacıyla liste halinde verilen 

seçenekleri cevaplandırmaları imkânı sunulmaktadır. Anketler: Online olarak kendi kendine 

uygulanabilen soru formları bu yöntemde vardır. Bu web sayfasında kullanıcıların cevapladığı 

soruların listesi görülmektedir. Sohbet Odaları: Gerçek zamanlı yapılan sanal sohbet oturumlarıdır. Bu 

yöntemde birden çok bilgisayar kullanıcıları birbirleriyle gerçek zamanlı iletişim kurmaktadır. 

Katılımcıların mesaj yoluyla katılmaları mümkün olduğu gibi görüntü ve ses ile de katılımları 

sağlanabilmektedir. Yetkililerin, uzmanların ve katılımcıların bir arada olduğu sanal panelin ardından 

canlı olarak sorular sorulabilmekte ve bu sorulara anında cevap verilebilmesine olanak sağlayan bir 

yöntemdir. Tartışma Forumları: Kullanıcıların online tartışma grupları oluşturarak web sayfasında 

birbirlerine mesaj göndererek istenilen konuda tartışabilmeleri mümkündür. E-Paneller: belirli bir 

zaman aralığında istenilen konularda fikir ileri sürmek amacıyla çevrimiçi kullanımı sağlayan bir 



uygulamadır. E-Dilekçe: Kişilerin çevrimiçi adrese sanal ortamda dilekçe yazmalarına imkân sunan 

web tabanlı bir yöntemdir. E-Müzakere Oylaması: Vatandaşların katılımının sağlanması amacıyla 

istenilen konularda birçok tartışma ve müzakerelerin çevrimiçi gerçekleştirildiği web tabanlı bir 

sistemdir. Anketler ve tartışma forumları bu yöntemi destekleyici niteliktedir. Sanal Topluluklar: web 

kullanıcılarının çevrimiçi web uygulamasıyla birbirleri ile iletişimini arttırmayı amaçlayan bir 

yöntemdir. Karar Alma Oyunları: Belirli bir konuya ilgi çekilmesi veya bir konuyla ilgili açıklama 

yapılması amacıyla animasyonlar gibi dikkat çekici yöntemler aracılığıyla kullanıcılarla etkileşimin 

sağlanmasında kullanılan web uygulamasıdır.  

Günümüzde birçok ülkede vatandaşlar bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla yönetime 

katılabilmektedir. Böylece vatandaşlar isteklerini karar alıcılara iletebilmektedirler. Örnek olarak 

İskoçya’da e-katılım remi bir parlamento girişimi olmuştur. Yasal haklarla alakalı konular, istenilen 

oranda imzanın bulunması durumunda meclis gündeminde yer bulmaktadır. Geleneksel imza toplama 

yöntemine göre bu yöntem daha etkili olmaktadır. E-katılımın hem sosyal medya hem de online 

forumlardaki tartışma zeminine kamu görevlileri de dahil olmaktadır. Pek çok hükümet hazırlanan 

planlarla ilgili olarak vatandaşın online görüşüne (Zengin, 2013: 283-284) başvurmaktadır. Bu süreci 

vatandaşın bilgi edinme hakkı kapsamında değerlendirmek mümkündür. Çünkü kent ile ilgili 

kararların hem alınma sürecinde hem de uygulanma sürecinde vatandaşın görüşüne başvurulması ve 

bilişim teknolojileriyle de katılım sürecinin kolaylaştırılması ile temsili demokrasiden katılımcı 

demokrasiye doğru bir ilerlemenin olduğunu göstermektedir.  

6. SONUÇ   

Teknolojinin egemen olduğu bu yüzyılda, kent yönetimlerinin bu çağın gereklerine ayak 

uydurma zorunluluğu bulunmaktadır. Hem dünya hem de Türkiye ölçeğinde bütün kentlerin artık bilgi 

ve iletişim teknolojileri zemini üzerine yönetim sistemlerini inşa ettiklerini ifade etmek mümkündür. 

Böylelikle kent yönetimlerine dijital dönüşümün önemli yansımaları olmuştur. Bu yansımaların; kent 

idarecilerinin karar alma sürecinin çok daha öncesine ve alınan kararların uygulanmasına ve hatta bu 

uygulamaların denetimi sürecine kadar derinden etkileyen olumlu katkıları olmuştur.   

Kent yönetimleri içerisinde özellikle belediyelerin diğer birimlerden daha önemli ve etkili 

olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu nedenle belediyelerin bilgi ve iletişim teknolojilerini çok 

etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere tüm 

belediyelerin vatandaş katılımını önceleyen bir anlayışa sahip olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde 

sadece olması gerektiği için yapılan uygulamaların kent yönetimine katılım açısından yarar sağlaması 

beklenemez. Bu nedenle öncelikle katılımcılık anlayışının kent yönetimlerine hâkim kılınması 

gerekmektedir. Ancak bu kararlılıkla vatandaşların kent ile ilgili karar alma süreçlerine etkin bir 

şekilde dâhil olması mümkündür.  

Dijital dönüşümün sadece idarecileri ilgilendiren bir konu olmadığını ifade etmek 

gerekmektedir. Çünkü yalnızca idarecilerin bu konuda adım atması yeterli değildir. Aynı zamanda 

vatandaşın da kent yönetimine katılım konusunda kararlı olması ve gerektiğinde bilinçlendirilmesi 

gerekmektedir. Vatandaşın bilgisayar okuryazarlığının arttırılmasının yanı sıra, kendilerine bu 

teknolojik gelişmelerden yararlanacak imkânların da kent yönetimlerince sağlanması gerekmektedir.  
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