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Akıllı kentler
Gezegenlere seyahat yapılacak, dünyayı
robotlar yönetecek, �nsan beyn�ne ç�p
yerleşt�r�lecek, 3D yazıcılarla �nsan vücudu �ç�n
organ üret�lecek. Bunlara çok değ�l, 5-10 yıl
sonra şah�t olacağız.

Eğ�t�m�n de bu teknoloj�k gel�şmelere göre
ac�len şek�llenmes� gerekt�ğ�ne d�kkat çeken
Prof. Dr. Muhammed Şah�n, okullar g�b� artık
şeh�rler de ‘akıllanmalı’ d�yor. Şah�n’�n bu
kapsamda İstanbul �ç�n projeler� hazır.

Son yıllarda teknoloj�n�n hızla gel�şmes�yle b�l�m
dünyası altın çağını yaşıyor. Ve gelecekte �nsanlık
tar�h�n� şek�llend�ren b�rçok gel�şme yaşanacak.
Başka gezegenlere kolon�ler kurulacak, roketle
seyahat ed�lecek, �nsan ömrü uzayacak, topraksız
tarım yapılab�lecek… İstanbul Tekn�k
Ün�vers�tes�’nde (İTÜ) 2008-2012 yılları arasında
rektörlük yapan, MEF Ün�vers�tes�’n�n Kurucu
Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şah�n, mesleğ�n�n
gereğ� olarak teknoloj�y� yakından tak�p ed�yor.

Özell�kle ün�vers�tede verd�kler� eğ�t�me teknoloj�k gel�şmeler� de yansıtan Şah�n,
Türk�ye’n�n geleceğ� konusundak� projelere de �mza atıyor. Son olarak ün�vers�te
bünyes�nde Akıllı İstanbul 5.0 Uygulama ve Araştırma Merkez�’n� kuran Şah�n’e
teknoloj�ye ayak uydurmak �ç�n eğ�t�mde ve şeh�rleşmede nasıl b�r yol �zlenmes�
gerekt�ğ� konusunda sorularımızı yöneltt�k:

- Gelecekte b�z� neler bekl�yor?

Çok değ�l 5-10 yıl önces�ne kadar teknoloj�dek� gel�ş�m ve değ�ş�m tahm�n
ed�leb�l�yordu, değ�ş�m doğrusal b�r ç�zg�de artıyordu, bugün �se çok hızlı ve
değ�şken olarak gerçekleş�yor. Yaşam b�ç�m�m�z, �ş modeller�m�z, kısaca her şey�m�z
tamamen değ�ş�yor. 

Dünya bugün, roketle seyahat, yapay zekâ, robotların yönett�ğ� dünya, endüstr� 4.0,
otonom araçlar, uçan otomob�ller, yen� enerj� kaynakları ve uzun süre depolanması,
�nsan beyn�ne ve vücuduna ç�pler�n yerleşt�r�lmes�, yaşamın uzaması, 3D yazıcılarla
�nsan vücudu �ç�n organ üret�m�, akıllı kentler, toprak gerekt�rmeyen ç�ftl�kler�n
kurulması, yer�n altında şeh�rler�n oluşturulması, başka gezegenlerde kolon�ler�n
kurulması, çevre, �kl�m, sürdürüleb�l�r daha �y� b�r yaşam, adaletl� gel�r dağılımı g�b�
konuları konuşuyor.

‘Öğretmen�n rolü değ�şt�’

Tüm bu değ�ş�mler�n belk� de merkez� olan ün�vers�telerde ve araştırma
merkezler�nde değ�ş�m hızla devam ed�yor. Araştırma laboratuvarları hac�msel
olarak küçülecek, daha küçük ve ucuz c�hazlarla daha büyük araştırmalar
yapılab�lecek.

Kütüphaneler hızla d�j�talleş�yor, mekânsal olarak daha küçük kütüphaneler olacak.
Eğ�t�m s�stem� d�j�tal kaynaklarla yen�den şek�llen�yor. Öğrenme yöntemler�
değ�ş�yor, Öğretmen artık b�lge k�ş� değ�l, moderatör rolünde. Mekândan bağımsız
eğ�t�m artıyor.

- Değ�ş�m� yakalayab�lmek �ç�n gençler nasıl b�r eğ�t�m almalı?

Eğ�t�m s�stem�n� yen�lerken Y ve Z kuşağını �y� anal�z etmek gerek�yor. 20. yüzyıl
f�k�rler�yle 21. yüzyıl gençl�ğ� eğ�t�lemez. Y ve Z kuşağı öncek�lere h�ç benzem�yor,
onlara sorulmadan, f�k�rler� alınmadan s�stemler� değ�şt�rmek hata olur. Eğ�t�mde
değ�ş�m� konuşurken, eğ�t�m�n temel� olan öğretmenlerden başlamak lazım. İlk
yapılacak şey; öğretmenlere özell�kle manev� ve madd� anlamda değer vermekten
başlamalıyız.

Öğretmen mutlu değ�lse, k�ş�sel gel�ş�m�ne destek verem�yorsak dünyanın en �y�
s�stem�n� de get�rsek Türk�ye’n�n tablolardak� yer� değ�şmeyecekt�r. Eğ�t�m s�stem�
geleceğ�n �ş gücünün �ht�yaçlarına cevap verecek şek�lde daha esnek b�r yapıya
kavuşmalı.
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Proje bazlı eğ�t�mler, akrandan öğrenme yöntemler�, Fl�pped Learn�ng s�stem�,
etk�leş�ml� ders kaynakları, sanat �le b�rl�kte STEM odaklı müfredat s�stem�n�n öne
çıkması gerek�yor.

‘İstanbul’da kentsel dönüşüm çok gec�kt�’ 

- Değ�şen dünyada kentlerdek� yaşam nasıl olacak? Örneğ�n İstanbul bu
değ�ş�me hazır mı?

Tüm dünyada şeh�rleşme hızı büyük b�r �vmeyle artmakta. Şeh�rleşme artıkça,
şeh�rler�n sağlıklı ve afete dayanıklı konutlarda barınma, ulaşım, enerj�, güvenl�k ve
eğ�t�m sorunlarına çözüm üretecek yen� yöntemler bulunmalı. Bu çözümler�n
temel�nde “akıllı şeh�rler” kavramı yer almalı. 

Tech C�t�es 2017 raporuna göre, en teknoloj�k 22 dünya şehr� arasında İstanbul yer
almamakta. Yaşam Kal�tes� araştırmasında da 2017’de 133. sırada. En çok tur�st
z�yaret� sıralamasında �lk 10’da yer alan İstanbul’un yaşam kal�tes�nde 133. sırada
olması üzücü b�r durum. İstanbul her kategor�de �lk 10 dünya şehr� arasına ne zaman
g�rerse, �şte o zaman Türk�ye’n�n �lk 10 dünya ülkes� arasına g�reb�leceğ�ne
�nanıyorum. İstanbul’da, konumunun da avantajını kullanarak Asya, Afr�ka ve
Avrupa’dan araştırmacı ve yatırımcı çekeb�lecek b�r “teknoloj� gel�şt�rme” hub’ına
dönüşecek b�r ekos�stem kurulab�l�r.  

İstanbul, yen� b�r yapılanmaya g�derse hem eğ�t�m�n hem de araştırmanın, teknoloj�
üret�m�n�n çek�m merkez� olab�l�r. GSYİH’den Ar-Ge’ye ayırdığımız pay yüzde 1,
OECD ortalaması 2.3’tür. Türk�ye 37 ülke arasında OECD ver�ler�ne göre, 1000
çalışan başına düşen araştırmacı sayısı 3.5 �le 37 ülke arasında sondan 5. sırada.
Hızlı sıçrama yapab�lmem�z �ç�n �çer�de araştırmacı yet�şt�rme konusunda seferberl�k
�lan ederken, İstanbul’da oluşturulacak ekos�steme tüm dünyadan araştırmacı
transfer�ne başlanması lazım.

İstanbul aynı zamanda deprem�n� bekleyen b�r kent. Kentsel dönüşümün hızlanması
�ç�n vatandaşın güven�n� alacak b�r model gel�şt�r�lmel�. 1999 deprem�nden sonra 18
yıldır halen kentsel dönüşümü nasıl hızlandıracağımızı konuşuyoruz. Kentsel
dönüşüm yaparken “Akıllı Kentler” kavramı d�kkate alınmalı. Hazırlanacak kentsel
dönüşüm master planına göre İstanbul’un ulaşımını rahatlatmak �ç�n yen� ulaşım
s�stemler� oturtulmalı. Bu faal�yetlere destek vermek amacıyla MEF
Ün�vers�tes�’nde “Akıllı İstanbul 5.0 Uygulama ve Araştırma Merkez�”n� kurduk.


