


Örgütlen!
İtiraz Et!

Paradigmayı Alt Et!

Bu yayın, Yeşil Avrupa Vakfı (GEF) tarafından düzenlenen “Akıllı Şehir II. Şartı” 
kapsamında Doğu Avrupa İşbirliği ve Geliştirme Ağı (CDN) ve Wetenscha-
pellijk Bureau Groen Links desteğiyle yayınlandı.
 

Fergatname: Makaleler, GEF veya CDN’nin görüşlerini değil, bireysel yazarların 
ve / veya görüşülen kişilerin görüşlerini yansıtır.

Yeşil Avrupa Vakfı’nın (GEF), misyonu canlı bir Avrupa tartışma alanına katkı-
da bulunmak ve vatandaşların Avrupa siyasetine daha fazla katılımını teşvik 
etmek olan Avrupa düzeyinde bir siyasi vakıftır. GEF, Yeşil siyasi ailenin hem 
içinde hem de ötesinde Avrupa politikaları hakkındaki tartışmaları ana akım 
haline getirmeye çabalar. Vakıf, yeni fikirler için bir laboratuvar görevi görme-
kte, sınır ötesi siyasi eğitim ve Avrupa düzeyinde işbirliği ve değişim için bir 
platform sunuyor.

Green European Foundation Rue du Fossé – 1536 Luxembourg 
Brussels Office: Mundo Madou – Avenue des Arts 7-8, 1210 
Brussels Tel: +32 2 329 00 50 
E-mail: info@gef.eu 
Websitesi: www.gef.eu 
Bu yayının kopyalarını info@gef.eu adresine bir e-posta isteği göndererek si-
pariş edebilirsiniz.

Hazırlık Takımı:
Bianca Creutz, Justine Pantelejeva, Erisa Nesimi, Hanna Pischyk, Luka Gudek 
and Masha Pashkova-Dzneladze

Editör Ekibi:
Hanna Pischyk, Luka Gudek, Elena Petrovska ve Masha Pashkova-Dzneladze

GEF Proje Koordinatörü: Sien Hasker

Tasarımcı: Haris Begic

Çevirmenler: Salih Tuna, Ahmet F. Cebeci

Aralık 2020’de Belgrad’da yayınlandı



İ Ç İ N D E K İ L E R
GİRİŞ .................................................................................................................................... 1
AKILLI ŞEHİR MANİFESTOSU ....................................................................................3
Akıllı Şehri Yönetmek ............................................................................................... 11
Akıllı Şehirlerde Kapsayıcılık ............................................................................... 16
COVİD KRİZİ VE DİJİTALLEŞME ..............................................................................25
AKILLI ŞEHİR İÇİN SANAL GERÇEKLİK .................................................................34
AKILLI ŞEHİRLERDE DİJİTAL EŞİTLİĞE VE KAPSAYICILIĞA DOĞRU
İLERLEMEK: E-ARNAVUTLUK HÜKÜMET PORTALI ÖRNEĞİ .........................47

SAĞDUYU .........................................................................................................................53
AKILLI ŞEHİRLER İÇİN AKILLI ULAŞIM ..................................................................79
AKILLI ŞEHİRLER HAKKINDA ANKET ÇALIŞMASI ............................................87
AKILLI BİR ŞEHİR ETRAFINDA NASIL ÖRGÜTLENİR? .......................................93
Oturum Anahatları ................................................................................................... 100
Quiz ..................................................................................................................................... 155



ÖRGÜTLEN! İTİRAZ ET! PARADİGMAYI ALT ET! GİRİŞ

1 2

GİRİŞ

Sevgili okuyucu,

Küresel nüfus eğilimleri, kentsel alanlara göç eden insan sayısının 
her geçen gün arttığını ve bu durumun şehirleri multikültürel 
bir araya gelmenin, ekonomik faaliyetlerin ve politik yeniliklerin 
merkezi haline getirdiğine işaret ediyor.  Büyüyen şehirler aynı za-
manda birçok yeni teknolojinin doğrudan uygulandığı yerlerdir. 
Bu yeni dijital teknolojilerin vaadi; ekonomik büyüme, demokra-
silerimizin evrimi ve daha iyi bir yaşam standardıdır. Aslında, 21. 
yüzyılın zorlu eğilimlerini ele almak için teknolojileri kullanma 
konusundaki ustalıklarını kanıtlamak için giderek daha fazla şe-
hir akıllı bir şehir kimliğini benimsemeye çalışıyor.

Bununla birlikte, belediye yönetimlerinin, şehirlerinde bu te-
knolojilerin uygulanmasındaki niyetleri farklılık göstermekte-
dir. Demokratik kontrollerin geliştirilmediği ve yozlaşmış elitlerin 
otoriter yollarla hüküm sürdüğü siyasi bağlamlarda, şehirlerde di-
jital teknolojilerin uygulanmasının arkasındaki değerler, kamusal 
değerlerden ziyade özel çıkarları desteklemek için çiğnenmekte-
dir. Bu nedenle biz, Doğu Avrupa’nın genç yeşil aktivistleri olarak, 
halihazırda uygulanan zararlı uygulamaları ifşa etmek ve Doğu 
Avrupa bağlamında akıllı şehirler kavramını Yeşil bir bakış açısıy-
la yeniden düşünmek için bir araya geldik.

Bunu yapmak için, Paradigmayı alt etmek: Şehirlerde yeni te-
knolojilerin uygulanması projesini düzenledik. Proje başlangıç-
ta Letonya’nın Riga şehrinde Mayıs 2020’de uygulanacaktı, an-
cak pandeminin getirdiği zor şartlar nedeniyle format, projenin 
tamamen çevrimiçi gerçekleşmesi için uyarlandı.

Yeni formatın bir parçası olarak Hazırlık Ekibi, iki kişinin kendi akıllı 
şehirleri üzerinden farklı bakış açılarıyla dijital şehri tanıtan bir 
podcast, Vatandaş Hakları Üzerine Katılımcılık konulu bir web 
semineri ve Vatandaş Puanlama konulu web semineri kaydetti. 
Bu yayın, projenin politik, teorik ve pratik çıktılarını bir araya ge-
tiren son adımıdır. Özellikle, Doğu Avrupa akıllı şehir Manifesto-
su, uzmanlarla röportajlar, akıllı bir şehrin farklı yönleri üzerine 
makaleler, akıllı şehir meseleleri etrafında örgütlenmeye ilişkin 
sınavlar ve kampanya ipuçlarını bir araya getiriyor.

Bu proje, CDN ve Yeşil Avrupa Vakfı’nın Gençlik ve Şehir - Adil 
ve Yeşil şehirler için Gençler adlı uluslararası bir projesine ve  
uluslarötesi bir proje olan Akıllı Şehir Şartı’na dayanmaktadır. Bu 
proje, CDN ve Wetenschappelijk Bureau GroenLinks’in desteğiyle 
Yeşil Avrupa Vakfı tarafından düzenlenen Akıllı Şehir II Şartı’nın bir 
parçası olarak uygulanmaktadır.

Bu yayını beğeneceğinizi ve Doğu Avrupa bakış açısıyla akıllı şe-
hirler hakkında bilgi edinmek için kullanacağınızı, bu arada biraz 
eğleneceğinizi ve şehrinizde akıllı şehirlerin uygulanması için kri-
tik çözümleri teşvik edecek kadar güçlü hissetmenizi umuyoruz!

Editör ekibi,
Elena, Hanna, Luka ve Masha
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AKILLI ŞEHİR MANİFESTOSU

Doğu Avrupa şehirlerinin gençleri olarak, dijital teknolojilerin şe-
hirlerimizin önemli bir parçası olduğunu görüyor ve dönüştürücü 
potansiyellerini kentsel ortamlarımızda kucaklıyoruz. Yeni tekno-
lojilerin, şehirlerimizde yaşayan herkesin hayatını iyileştirmek 
amacıyla uygulandığında yararlı olabileceklerini kabul ediyoruz, 
ancak günümüzde dijitalleşme ve teknolojinin, neoliberal an-
latının bir parçası olan büyüme bahanesiyle eşitsizliği, ırkçılığı, 
bürokrasiyi, yolsuzluğu, iklim ve toplumsal krizi daha da artırmak 
için kullanıldığından endişe ediyoruz. Yeni teknolojilerin bu tarz 
suistimali yerine şehirlerimizde şeffaf bir şekilde uygulanmalarını 
ve yeşil değerlere ulaşmak için kullanılmalarının sorumluluğunu 
üstleniyoruz.

Şu anda şehirler, ekonomik büyüme sağlama ve istihdamı artır-
ma umuduyla yeni teknolojiye dayalı işletmelere altyapı sağla-
mak için önemli vergi sübvansiyonları sağlıyor, kentsel alan-
ları yeniden tasarlıyor ve krediler alıyor. Bununla birlikte, bu tür 
uygulamalar şehirler arasında dibe doğru bir yarış yaratabilir, 
onları büyük şirketlerin rehinesi haline getirebilir ve operasyon-
larını başka yerlere taşıma tehditlerine yol açabilir. Dahası, halka 
dostça bir yüz göstermeye ve yatırım yapmalarına rağmen, şir-
ketler işçi sendikalarına düşman olduklarını, çoğu zaman onları 
yasakladıklarını ve iş gücünde büyük değişim oranına sahip old-
uklarını kanıtladılar. 

Bu şirketler, çoğunluğun genel ekonomik refahına bağlı olmayan 
ekonomik büyümeyi sağlasa bile, bu durum nadir metallerin 
çıkarılmasına ve yüksek enerji tüketimine dayanmaktadır. Hala 

Dijital Ekonomi 

büyük ölçüde fosil yakıtlara dayanan ve küresel ekonomik eğilim-
lere bağımlı olan Doğu Avrupa ülkelerinde bu etkiler daha çok 
gözlemlenmektedir. Küresel ekonomik eğilimler COVID-19 salgını 
sırasında olduğu gibi daha kötüye gittiğinde, ilk etkilenenler işçil-
er ve aileleri olur. Buna göre, çok uluslu teknoloji şirketleri çoğu 
zaman merkezlerini kendi ülkelerinde tutarken, düşük çalışma 
standartlarından yararlandığı Doğu Avrupa ülkelerine üretim ve 
müşteri hizmetlerini taşırlar. Sonuç olarak bu ülkelerdeki yüksek 
nitelikli işgücüne daha zengin ülkelere göç etmek dışında başka 
bir seçenek bırakmazlar.

Teknoloji şirketlerine, şehirler arasındaki rekabeti durdurmak için 
Avrupa düzeyinde yasal düzenlemeler getirilmesini talep ediy-
oruz. Verimliliği arttırma hedefiyle işçilerin akıl sağlığı üzerinde 
olumsuz bir etki yaratan ölçüsüz izleme yazılımlarının kullanıl-
masına son verilmesini talep ediyoruz. Teknoloji şirketlerinin, 
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bulundukları yerel topluluğa fayda sağlayan daha sürdürüle-
bilir işler yaratmalarını talep ediyoruz. Her ne pahasına olursa 
olsun ekonomik büyümeyi zorlayan ve aşırı tüketimi teşvik eden 
ekonomik büyümenin uygulanmasına bağlı neoliberal anlatıların 
uygulanmasını reddediyoruz. Bunun yerine, insana yakışır, sosyal 
ve çevresel açıdan sürdürülebilir çalışma koşulları yaratmak için 
daha yüksek standartlara sahip iş kanunlarının yapılmasını talep 
ediyoruz.

Şehirlerimizdeki yeni dijital ekonomi, tüm vatandaşlara açıkça 
fayda sağlamalıdır. Teknoloji şirketlerinin sağladığı faydal-
ar aynı zamanda bu şirketleri eşitsizliklerin azaltılmasına, yerel 
hükümetler ve sivil örgütler ile diyaloğa girerek şehirlerde daha 
iyi bir yaşam standardı sağlamaya itmelidir. 

Şirketler sebep oldukları çevresel zararların sorumluluklarını üs-
tlenmeli ve başta enerji tasarrufu olmak üzere, yenilenebilir en-
erji, metallerin ve benzer materyallerin döngüsel kullanımı gibi 
sürdürülebilirlik yolunda yatırımlar yapmalılar.

İklim krizinin derinliklerine daldıkça, neoliberal ekonomi değişmek 
yerine uyum sağlamaya çalışıyor. Bu gerçek iklim eylemlerinden 
kaçınarak “yeşil” ekonomi ve “yeşil” teknoloji gibi sahte çözüm-
ler üretmeyi ve öngörülebilir bir gelecek için mümkün olmayan 
derecede tüketime devam etmeyi benimseyen günümüz yak-
laşımını devam ettirmek anlamına geliyor. Yeni teknolojileri ve 
buluşları kullanarak sistematik biçimde iklim hedeflerimize ulaşıl-
masını talep ediyoruz. Ekonomimizi yeniden yapılandırmadan 
iklim değişikliği ile mücadele edilemez, bu nedenle yeşil tekno-
lojinin tüketimi yükseltmek için kullanılmamasını talep ediyoruz. 
Yeşil teknoloji, sera gazı emisyonlarını azaltmamıza, demokrasiyi 
geliştirmemize ve sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri azaltmamı-
za yardımcı olmalıdır. Akıllı şehrimiz başkalarının iç savaşı veya 
çevre felaketi olmamalıdır. 

Çevre ve teknolojiler 

Şehirlerin çevresel etkilerine bir çözüm olarak ortaya atılan 
sürücüsüz, elektrikli ve / veya özel araçlara ilişkin söylemleri 
durdurmalıyız. Bu ulaşım araçları bireyci ve tüketime dayalı 
olup, asfaltlı alanlara olan ihtiyacı arttırmakta, şehirlerin sıcak-
lığını yükseltmekte ve lityum, kobalt ve diğer gerekli metallerin 
çıkarıldığı yerlerde olumsuz ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. 

Belediyelerin, uygun maliyetli ve çevre dostu alternatif enerji 
çözümleri olan yeni enerji çözümleri kurma süreçlerini modernize 
etmelerini istiyoruz. Akıllı Şehir Şartı’nda belirtildiği gibi, yerel ye-
nilenebilir enerji üretimi, yeni müşterekler yaratmak için eşsiz bir 
fırsat sunar. Enerji kooperatifleri tarafından yönetilen toplu güneş 
çatıları, mahalle ısı pompaları, kolektif piller ve dağıtılmış akıllı 
şebekeler, enerji geçişini hızlandırabilir, enerji sistemini demokra-
tikleştirebilir, komşular arasında yeni bağlar kurabilir ve hane-
halklarının enerji kullanımına ilişkin hassas verileri büyük enerji 
şirketlerinin eline geçmesini engelleyebilir. Yenilenebilir enerji ko-
operatifleri belediye desteğini hak ediyor.
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Dijital teknolojilerin tedariki, adil ve objektif kamu ihalelerine ve 
vatandaşların belirli bir teknolojinin faydalarına ilişkin tartışma-
larına izin verecek şekilde şeffaf bir şekilde yapılmalıdır. Bu te-
knolojilerle toplanan veriler kamunun elinde kalmalı ve özel şir-
ketlere aktarımı şeffaf olmalı, kamu yararına ve açık koşullara 
dayalı olmalıdır. Yeni teknolojilerin uygulanmasının faydalarının 
kamuoyuna net bir şekilde iletilmesini, avantajların en zengin 
gruplara dahil olmaktan ziyade şehirdeki ve şehrin tüm bölgel-
erinde herkese açık ve erişilebilir olmasını talep ediyoruz. 

Dijital kapsayıcılık ve demokrasi 

Günümüzde, Orta ve Doğu Avrupa şehirlerinde yeni dijital tekno-
lojilerin uygulanmasının, güç hiyerarşilerinin yoğunlaşmasının 
yanı sıra en savunmasız grupları toplumdan dışlama tehlikeleri 
getirdiğini görüyoruz. Yeni teknolojilerin uygulanması, şehrin ze-
ngin ve görünür bölgelerinde kalmaya meyillidir ve erişimi genel-
de en zengin ve en ayrıcalıklı kişilere ayrılmıştır. Dahası, yeni ‘akıllı 
şehir’ mahallelerinin geliştirilmesi, kolayca tamamen özelleştir-
ilmiş büyük araziler yaratmanın ve şehrin beli kısımlarını daha 
da soylu hale getirmenin bir yolu olmamalıdır. Şehirlerimizdeki 
kamusal alanların öyle kalmasını sağlamalıyız. Yeni teknolojile-
rin uygulanması, şehrin farklı bölgelerinin yaşam standartlarını 
eşitleyecek şekilde yapılmalıdır. 

Toplumdaki tüm gruplar için ne kadar kullanıcı dostu olduğu-
na dair net bir görüş olmadan belediye yönetimlerinde yeni di-
jital araçların uygulanması, yaşlıların, göçmenlerin, engellilerin 
ve diğer savunmasız grupların dışlanmasına yol açabilir. Bu tür 
teknolojilerin kapsamlı kamuoyu istişareleri ve araştırmaları ol-
madan uygulanması, bir şehirde demokratik açıklar yaratabilir 
ve bu nedenle bu tür uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

Dijital araçlar, kamu sektörü bilgilerine erişimin kolaylaştırıl-
masından vatandaşların karar alma sürecine katılımının 
genişletilmesine kadar çeşitli şekillerde demokrasiyi güçlendi-
rebilir. Dijital platformlar ve sosyal medya, kamusal tartışma ve 
seçmen ile seçilmiş arasındaki iletişim için bir forum sağlar. Özel-
likle yerel düzeyde, yalnızca göndermeyip aynı zamanda alan 
politikacıların iyi örnekleri var. Akıllı Şehir Şartı’nda belirtildiği gibi 
çevrimiçi sorulara yanıt verir, kararlarını yanıtlar ve fikir alırlar. 

Doğu Avrupa’daki şehirlerin ücretsiz ve erişilebilir dijital okury-
azarlık eğitimleri sağlamasını ve vatandaşları belediyeler tarafın-
dan sunulan yeni dijital araçların nasıl kullanılacağına dair bilg-
ilerle donatmasını istiyoruz. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm, akıllı 
şehirlerimizi daha demokratik hale getirmek için tüm vatan-
daşlar için güçlendirici bir araç haline gelmelidir. Şu anda birçok 
Doğu Avrupa şehri, yalnızca kendi ekipmanlarını satın alabilen ve 
tartışmaya kendilerini dahil edecek teknik ve hukuki bilgiye sahip 
bireylerin erişebildiği dijital katılım araçlarını kullanıyor. Kentsel 
yönetimlerin, planlanan müdahaleler ve yaklaşan projelere ilişkin 
kamuoyu tartışmalarında tüm paydaşların daha iyi iletişim ku-
rabilmelerine yardımcı olmak ve tasarım katılım sürecinin daha 
kapsayıcı, çevik ve açık olmasını sağlamak için dijital araçların 
kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Vatandaşların katılımını kolay-
laştırmakla görevli yetkililerle beraber kütüphaneler gibi kamusal 
alanlarda bu dijital araçları kullanıma sunarak gerçekleştirilebilir. 

Dijital katılım 
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Georgia Nesti: Günümüzde başarılı bir akıllı şehir olmak için sa-
dece sürdürülebilirlik ve teknolojilerin benimsenmesi değil ayrıca 
vatandaşlar için oldukça dirençli ve duyarlı bir teknoloji kullanımı 
gereklidir. Akıllı şehirlerle ilgili politika söylemi ilk ortaya çıktığın-
da, ekonomik kalkınmayı geliştirmek için ‘akıllılık’ kapasitesi vur-
gulanırken dijital ve sosyal eşitsizlikler gibi önemli yönleri göz ardı 
etti. Benim görüşüme göre bu söylem, ütopik şehirlerin yaratıl-
ması ya da bazı belediyelerde başlayan teknolojik yarış gibi 
“tartışmalı uygulamaların” önünü açtı. Daha önce pek çok bele-
diye başkanı BİT’leri başka bir şey elde etmek için bir araç olarak 
değil, kendi başlarına  birer kazanım olarak görüyordu. Bu da 
‘işe yaramaz’ akıllı şehirler yarattı. Şimdi belediye başkanlarının 
çoğunluğu daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemekte ve akıllı şehir 
kavramını yeniden vatandaşların ihtiyaçlarına odaklamaktadır.

Akıllı şehir yönetimi, son zamanlarda yapılan akıllık şehir 
tartışmalarında son derece göze çarpan bir konu olduğunu 
kanıtlamıştır. Ayrıca akıllı şehirleri anlamlı bir şekilde analiz etmek 
için ekonomik, sosyal, politik ve çevresel yaklaşımları bir potada 
eritebilecek potansiyele sahiptir. Bu röportajda, Padova Üniver-
sitesi’nde doçent olan, Kamu Yönetimi İncelemesi’nin son özel 
sayısında Akıllı Şehirler ve Topluluklar için Yönetim, Yönetişim ve 
Hesap Verebilirlik adlı  makalesi yayınlanan Giorgia Nesti ile akıllı 
şehir yönetiminin temel konularını tartışıyoruz.

Günümüzde bir akıllı şehri başarılı yapan nedir ve akıllı şehir kon-
septinin ortaya çıkışından bu yana kriterler değişti mi?

Akıllı Şehri Yönetmek 
Luka Gudek

Georgia Nesti: Evet, akıllı şehir desteklediği ‘bütünsel’ yönetim 
yaklaşımı sayesinde sürdürülebilir hareketlilik ve e-hükümet ile 
ilgili daha genel politika sorunlarının yanında iklim değişikliği, 
ekonomik iyileşme, eşitsizlikler, gibi birçok ciddi meseleye, çözüm 
olma potansiyeline sahiptir. Büyük veri, Yapay Zeka, Nesnelerin 
İnterneti ve BİT’ler hastalıkların önlenmesi konusundaki potan-
siyelini düşündüğümüzde akıllı şehir yaklaşımı Koronavirus acil 
durumuna da fayda sağlayabilir – Ama buradaki can alıcı nok-
ta, akıllı şehir yaklaşımını vatandaşların yararına olacak şekil-
de tasarlayıp hayata geçirmekle birlikte, kamu idareleri için de 
uygulanabilir kılmak. Bu oldukça zor bir mesele, zira kamu idarel-

Akıllı şehir kavramı genellikle belediye yönetimlerinin uğraştığı 
bir dizi “sorunlu meseleyi” çözmenin bir yolu olarak sunuluyor.  
Akıllı şehir teknolojileri, gerçekten bu sorunlara çözüm vadediyor 
mu ve Avrupa’dan gerçek hayat örnekleri var mı?
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Georgia  Nesti: Kanaatimce “yönetim” kavramı oldukça önem-
lidir. Akıllı yaklaşım, sorunları çözdüğü ve topluma katkı 
sağladığı ölçüde yararlıdır. Dolayısıyla akıllı şehir, halk tarafından 
yürütülmeli, yerel yönetimler (politikacılar ve kamu görevlileri) 
ise süreci yönlendirmeli, yaptıkları seçimlerden sorumlu ve he-
sap verebilir olmalıdır – bu anlamda akıllı bir yönetim modelinin 
geliştirilmesi kesinlikle siyasi bir süreçtir. Özel sektör, vatandaşlar, 
sivil toplum örgütleri ve/veya araştırma merkezleri gibi diğer ak-
törler her ne kadar akıllı bir stratejinin geliştirilmesine katılabil-
irlerse de akıllı bir şehirden kamusal değer açısından beklenen 
hedeflerin ve sonuçların tanımlanması siyasi bir sorumluluktur.

eri karmaşık kuruluşlardır ve genellikle yerel düzeyde yenilikle 
başa çıkmak için yeterli kaynağa, politika araçlarına ve/veya 
becerilere sahip değildirler. Bununla birlikte bu yönde ilerleyen 
Avrupa şehirlerinden Barselona, Viyana ve Milano; ABD’de ise 
Boston olmak üzere bazı iyi örnekler mevcuttur.

Akıllı şehir yönetiminin dönüşümsel doğası hakkındaki yazınızda, 
farklı şehirlerdeki akıllı yönetimlerden bahsettiniz. Akıllı yönetim 
ve akıllı şehir yönetimi kavramlarını kullanmak neden önemlidir? 
Şehirlerin akıllı yönetim modellerini geliştirme yöntemi siyasi bir 
süreç midir?

Akıllı şehir teknolojilerinin uygulanması, bir şehrin siyasi dina-
miklerini değiştirir mi, yoksa mevcut güç dinamiklerini güçlendi-
rir mi? 

hazırdaki ekonomik, sosyal ve cinsiyet eşitsizlikleri ile örtüşmekte 
ve vatandaşların akıllı şehirden eşit şekilde faydalanmalarını en-
gellemektedir.

İkinci olarak, akıllı yönetim her ne kadar yönetime katılımı teşvik 
etse de tüm vatandaşları ve sivil toplumu yönetim sürecine dahil 
etmek için net bir irade ya da strateji yoksa - özellikle marjinal  
kesimler için – yönetime katılımın sadece “aynı kulüp üyelerine” 
tanınması riski mevcuttur.Georgia Nesti: Bu sorunun cevabı, akıllı şehir stratejisinin nasıl 

tanımlandığına ve uygulandığına göre değişir. Bu problemin 
birçok farklı katmanı vardır.

Birincisi, akıllı teknolojiler açıkça bütün teknolojilerde olduğu gibi 
eşitsizlikler yaratmaktadır. Dijital eşitsizlik, dijital beceri eksikliği, 
altyapı eksikliği bu eşitsizliklerin sebebi olan teknolojilere erişimin 
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Georgia Nesti: Akıllı şehir yönetimi ile ilgili literatür bize sürdürüle-
bilirliğin, ekonomik gelişimin, yeniliğin ve refahın desteklenmesi 
gerektiğini söyler. Bununla birlikte her akıllı şehir, bunlardan birine 
daha fazla odaklanabilir. Akıllı şehirlerin çoğu hala enerji tüketi-
minin azaltılması, e-mobilitenin desteklenmesi veya iş dünyası 
için destek gibi konulara büyük önem vermektedir.

Günümüzde kamusal değerlerden kapsayıcılık, katılım, güç ka-
zandırma, dijital haklar ve SKA’lar de akıllı şehirlerin gündeminde 
yer alıyor.

Akıllı şehir yönetim modeli birtakım belirli değerleri öne çıkarıyor 
mu ve öne çıkarılan bu değerler şehirden şehre değişiyor mu 
veya bir tutarlıktan söz edebilir miyiz?

Georgia Nesti: Ne yazık ki, durum böyle değil. Cinsiyet eşitsizliği, 
akıllı şehirler tarafından yeterince ele alınmamıştır çünkü onları 
çevreleyen söylem (veya retorik) cinsiyet körüdür - BİT’ler ve akıllı 
hedeflerin cinsiyet ayrımı gözetmemesi gerekmektedir. Ben zat-
en bir makalemde bu noktaya değindim. Bu konudaki tartışma-
lara faydam olsun diye söylüyorum, akıllı şehirlerin yönetiminde 
toplumsal cinsiyet merkezli bir yaklaşım benimsenmelidir: Eşit 
fırsatları ve yeni bir zihniyetin yayılmasını teşvik etmek için poli-
tika yapıcıları destekleyebilecek araçlara, verilere, becerilere ve 
süreçlere ihtiyacımız vardır.  

BİT: Bilgi İletişim Teknolojileri
SKA: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

“The Greater Manchester Digital Strategy” gibi bazı akıllı şehir 
stratejileri, cinsiyet dengesini ele alınması gereken bir hedef 
olarak sunmakta. Cinsiyet eşitliği konuları, akıllı şehir yönetimi ve 
akıllı şehir stratejileri hakkındaki akademik tartışmalara tatmin 
edici bir şekilde dahil edildi mi? Bu sorunu gidermek için yönetim 
modellerine eklenmesi gereken değişiklikler nelerdir?

Akıllı bir şehri “zeki” yapan karmaşık bir boyutlar ağı vardır bun-
lar vatandaşlarına hayatlarını kolaylaştırabilecek, sürdürülebilir, 
erişilebilir ve etkili çözümler sunan; akıllı çevre, akıllı mobilite ve 
akıllı ekonomi gibi bileşenlerdir. Eşit derecede önemli bir diğer 
bileşen, kapsayıcılığı teşvik eden, çeşitliliği kucaklayan ve tüm 
grupların kendi şehirlerine dahil olmasını ve şekillendirmesini 
sağlayan bir şehir yaratma ile ilgili olan insan boyutu ise özellikle 
kentsel gelişim sürecinde geride kalan LGBT+ bireyleri ilgilendi-
riyor.

Bu bölümde, LGBT+ bireylerin ulusal ve uluslararası düzeylerde 
kapsayıcılığı alanında çalışan iki örgütün temsilcileriyle konuyu 
tartışıyoruz: GENDERDOC-M Bilgi Merkezi (şehir) genel müdürü 
Anastasia Danilova ve  Gökkuşağı Şehirler Ağı (şehir) koordi-
natörü Manuel Rosas Vázquez.

Akıllı Şehirlerde Kapsayıcılık
Hanna Pischyk

Anastasia Danilova: Bilgi Merkezi „GENDERDOC-M” Moldo-
va’da LGBT haklarını aktif olarak destekleyen tek sivil toplum 
kuruluşudur. GENDERDOC-M, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
konusunda halkı bilinçlendiren, LGBT çıkarları ve hakları için dev-
let kurumları ve uluslararası kuruluşlar için lobi yapan, farklı se-
viyelerde elliden fazla proje gerçekleştirmiştir. Merkezimiz ayrıca 
HIV / AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemeyi, sağlıklı 
yaşam tarzını teşvik etmeyi ve psikolojik ve hukuki yardım sun-

Öncelikle organizasyonlarınızdan bahsedelim, nasıl çalışmalar 
yapmaktasınız?
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manın yanında destek grupları da oluşturmakta (trans bireylere, 
seropozitif geylere, yaşlı eşcinsellere, LGBT bireylerin yakınlarına) 
ve psikolog, sosyolog, gazeteci, polis ve doktor gibi mesleki gru-
plarla faaliyetler yürütmeyi amaçlamaktadır. 

Manuel Rosas Vázquez: İnsanlığın çeşitli, karmaşık ve renkli old-
uğu ama aynı zamanda varlığımız da kimliğimiz, kültürümüz ve 
ifadelerimiz ile iç içe geçerek oluşmakta. Bu çeşitlilik bir gurur ve 
sevgi sebebi olmalı, saklanmak veya korkmak için bir sebep ol-
mamalıdır. Ancak dünyanın dört bir yanındaki LGBTİ bireyler hala 
damgalanma, ayrımcılık, dışlanma ve uç durumlarda şiddetle 
karşı karşıya kalmakta. Gökkuşağı Şehirler Ağı ve onun 33 üye 
şehri, kendi şehirlerinde yenilikçi kamu politikalarının yardımıyla 
bireylerin cinsel haklarını garanti altına almak için çalışmaktadır, 
LGBTİ bireyleri cinsel kimliklerini yaşatmaya ve kendi bedenleri 
üzerinde kontrol sahibi olmaya teşvik etmektedir. Gökkuşağı Şe-
hirler Ağı başlangıçta yalnızca Hollanda Hükümeti tarafından 
desteklenen gayri resmi bir ağ olarak 2012 kuruldu. Ancak, bu 
destek 2018’de sona erdikten sonra üyeler, ağın harika çalışmasını 
sürdürmeye karar verdi ve Temmuz 2019’da RCN, Amsterdam’da 
kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak tescil edildi.

Yerel yönetim içinde aktif bir LGBTI (kapsayıcı) politikası olan ill-
er, ilçeler, kasaba ve büyük şehirler kuruluşumuza üye olabilir. 
Yönetmeliklerimize göre, üye olmak isteyen tüm şehirlerin imzalı 
bir niyet mektubu içeren ve 2 farklı rapor ile birlikte bir başvuru 
göndermesi gerekir. Bu raporlardan ilki şehrin LGBTİ politikasını, 
ikincisi ise başvuru yılında şehir tarafından gerçekleştirilen en iyi 
üç uygulamayı anlatmalı. Başvuru tüm üyeler tarafından onay-
landıktan sonra, başvuru sahibi şehir yıllık aidatını ödemelidir. 
Üyeler arasında işbirliği, ortak etkinlikler ve faaliyetlerin yanı sıra 
en iyi uygulamaların yıllık olarak yayınlanması gibi aklınıza gele-
bilecek her türlü fırsata sahip olabilirsiniz.

Manuel, bir şehir ağa nasıl üye olabilir? Üyeliğin bir şehre yarat-
tığı fırsatlar nelerdir?

Manuel Rosas Vázquez: LGBTİ + vatandaşlar her toplumun ayrıl-
maz bir parçasıdır. Bu nedenle, modern toplumlar ve başarılı 
şehirler, LBGTI bireylerinin tam katılımı olmaksızın tasarlanamaz. 
Kapsayıcı şehirlerin yetenekli insanları çektiği bilimsel olarak 
kanıtlanmış olup yetenekli insanların önemli bir kısmı LGBTİ 
kolektifinden insanların açık ve net bir şekilde kapsayan şehirle-
rden birine göç etmektedir. Bu durum şehirleri daha rekabetçi 
hale getiriyor. Kısa bir süre önce Open for Business, küresel olarak 
rekabet eden şehirlerin sıralamasını gösteren bir çalışma yayın-
ladı ve bu şehirlerden 9’unun ağımıza ait olduğunu paylaşmak-
tan memnuniyet duyuyorum: Amsterdam, Berlin, Paris, Barselo-
na, Frankfurt, Hamburg, Münih , Mexico City ve Sao Paulo.

Anastasia Danilova: Tüm vatandaşların bir şehrin altyapısını 
geliştirmeye katılımı çok önemlidir, çünkü çeşitlilik şehrin tüm 
sakinleri için uygun kararların alınmasına yardımcı olur ve şehri 
herkesin kendini güvende ve dahil hissettiği bir alan haline getirir.

Bir şehrin gelişimi ve dayanıklılığı için LGBT + katılımı neden 
önemlidir?
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Manuel Rosas Vázquez: Tüm dünyada ve Avrupa’da LGBTİ birey-
ler yoksulların önemli bir kısmını oluşturuyor, Transseksüel kadın-
lar ve gey erkekler hala toplumumuzda HIV ile yaşayan en yüksek 
sayıda bireyi oluşturuyor ve bu da COVID-19 nedeniyle bireyleri 
daha da korunmasız bırakabilir. Bu nedenle, yerel yönetimler bu 
sorunu kesişimsel bir yaklaşımla ele almalıdır ve şehir planla-
ması, şehirlerin nasıl inşa edildiğini düşünürken topluluğumuzun 
izolasyonunu önlemek için önemli bir rol oynar.

Moldova’da LGBT topluluğunun karşılaştığı bir dizi engel vardır. 
Her şeyden önce, sosyal hoşgörüsüzlük ve toplumdaki yüksek 
homofobi, transfobi ve bifobidir. Sonuç olarak, özellikle kırsal kes-
imden pek çok LGBT birey, cinsel yönelimlerini veya cinsiyet kim-
liklerini ifşa etmekten ve ayrıca istismarla karşılaştıklarında polise 
bildirimde bulunmaktan ve yasal işlem yapılmasından korkmak-
tadır. Aynı zamanda LGBT bireylere karşı işlenen suçlar da nefret 
suçu olarak tanınmıyor. Karşılaştığımız bir diğer sorun da yerel 
politikacılar, kiliseler ve halk figürleri tarafından geliştirilen nefret 
söylemi ve ayrımcı söylemlerdir. Üstelik, cinsiyetin yasalarla açık 
bir şekilde tanımlanması gerekmektedir.

Kent planlaması, cinsellikleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan in-
sanlar için şehirleri daha güvenli ve kapsayıcı hale getirmek için 
nasıl neler yapabilir?

Anastasia, senin örgütün ulusal düzeyde faaliyet göstermekte, 
özellikle savunuculuk ve topluluk çalışmalarınızda karşılaştığınız 
temel zorluklar nelerdir?

Anastasia Danilova: LGBT bireylere yönelik nefret suçlarını polis 
holiganlık, hırsızlık veya saldırı olarak tanımlıyor. Polis memurları, 
eşcinsellerin cinsel yönelimlerini açıklamama karşılığında para 
isteyerek şantaj yaptıkları da gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, 
polisin kurbanların LGBT kişiler olması durumunda rapor hazırla-
mayı bile reddettiği bilinen vakalar vardır ve polis memurlarının 
LGBT kişilere davranış biçimi hakaret ve aşağılayıcı muameleyi 
içerebilir. Bu tür durumlar ile karşılaştığımızda İçişleri Bakanlığı’na 
şikayette bulunuyoruz. Bu arada, polis örgütümüzün varlığını 
öğrendiğinden beri, “GENDERDOC-M” denildiğinde ve çalışan-
larımız destek olduğunda, polisle iletişime geçen LGBT birey-
lere yönelik tutum hemen değişmekte. Aynı zamanda, polis her 
yıl yapılan kamusal LGBT etkinliklerine katılanları korur, onların 
düzenlenmesini engellemez ve organizatörlere saygılı davranır.

Bölgemizdeki (Orta ve Doğu Avrupa) LGBT ile ilgili en rahatsız 
edici sorunlardan birisi de polis tacizi. Kolluk kuvvetleri ve LGBT 
toplulukları arasındaki işbirliği, kamusal alanlarda güvenlikler-
ini artırmada ve LGBT ile ilgili nefret suçu ve ayrımcılıkla mü-
cadelede nasıl bir rol oynayabilir?
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Manuel Rosas Vázquez: Pekala, bu kime sorduğunuza bağlı 
olarak çok farklı yanıtları olan bir soru. Ancak yadsınamaz olan, 
yerel yönetimin LGBTİ bireyleri  tam olarak tanımaya ve kamusal 
alanlarda ayrımcılığı önlemeye ağırlıklı katılımıdır.

Şehirleri farklı cinselliklere sahip insanlara yönelik daha açık ve 
kucaklayıcı hale getiren ana aktörler kimlerdir?

Resmi makamlarla işbirliği deneyiminiz nedir? LGBT + sorunları 
için ulusal düzeyde bir eylem planına sahip olmanın önemli old-
uğunu düşünüyor musunuz?

iradeye sahip olmak, ardından polis, itfaiye ve sağlık personeli 
gibi ilk müdahale görevlilerinin LGBTİ konularında eğitim alması, 
yerel yönetim içinde LGBTI yerel gruplarla çalışıp programlar 
geliştiren ve bir politika çıkarması gerekiyor. 

Manuel Rosas Vázquez: Yine karmaşık bir cevap olacak, ancak 
ilerlemeyle ilgilenen şehirlerin LGBTİ toplumuna karşı ayrımcılığı 
tam olarak tanıyıp, önleyeceğini söyleyebilirim. Öncelikle siyasi 

Anastasia Danilova: Belediye meclislerinde konuya yönelik tu-
tumları içeriden değiştirebilecek ve karar alma sürecine LGBT 
kişiler dahil farklı grupları dahil edebilecek bireylerin olmasının 
gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Kanımca şu an için 
en etkili ve güçlü stratejilerden biri çünkü Moldova gibi Orta ve 
Doğu Avrupa’daki diğer birçok ülkede bu süreç hala emekleme 
aşamasındadır.

Anastasia Danilova: Kamu otoriteleri ile olan bu işbirliği gerçek-
ten önemlidir, çünkü STK’ler, özellikle toplumun bilgilendirilmesi 
ve eğitim alanında LGBT konularının tanıtılması söz konusu old-
uğunda, kendi başlarına köklü bir değişiklik getiremezler. Maalesef 
bizim bağlamımızda, siyasi kararlılıktan yoksunuz çünkü birçok 
politikacı, LGBT meselelerini kamusal söylemde oy kazanmaları-
na yardımcı olan manipülatif bir araç olarak kullanıyor. Kuruluşu-
muz, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi 
konusunda Sağlık Bakanlığı ile köklü bir işbirliğine sahiptir. İçişleri 
Bakanlığı da belli bir dereceye kadar işbirliğine açıktır. Örneğin, 
SOGI (Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği) eğitim programlarımı-
za polislerin katılımı ve LGBT Yürüyüşü koruması alanında işbirliği 
yapıyoruz. Bununla birlikte, polis eğitimi hala ne yaygın ne de 
merkezidir ve kurum homofobik ve transfobik olmaya devam et-
mektedir. Dahası, bazen üyelerinin kendileri de bir ayrımcılık ve 
şantaj kaynağı haline geliyor.

Şehir yönetimi ve politika yapıcıların LGBT + eşitliğini destekle-
mek için atmaları gereken ilk adımlar nelerdir?

STK’lerin ve belediye meclislerinin topluluklarında LBGT + içer-
mesini teşvik etmek için izleyebilecekleri bazı stratejiler nelerdir?

Manuel Rosas Vázquez: Yeni teknolojiler, özellikle bilişim alanın-
daki araçlar topluluğumuzun müttefikidir, topluluğumuz ihti-
yaçlarını mutlak anonimlik ile ifade edebilmektedir ki bu bazı 
durumlarda çok önemlidir, çünkü topluluğumuzun bazı üyeleri 
maalesef hala saklanmaktadır. Avrupa’da çevrimiçi anketlerin 
yerel, bölgesel ve uluslararası kuruluşlara LGBTİ bireylerin gün-
lük yaşamlarında karşılaştıkları ihtiyaçların haritasını çıkarması-
na yardımcı olduğu birçok örnek var. Örneğin, Avrupa Birliği 
Temel Haklar Ajansı, Avrupa’da yürütülen en büyük LGBT anke-
tinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, son yıllarda çok az ilerleme 
kaydedildiğini göstermektedir. Örneğin, birçok eşcinsel çift, eşler-
inin elini toplum içinde tutmaktan hala korktuklarını, görüşülen 
kişilerin yüzde 40’ının tacize uğradığını ve okullar, kafeler ve gece 
kulüpleri gibi kamusal alanlarda ayrımcılık oranlarının hala yük-
sek olduğunu bildirdi. Transseksüel topluluğu, özellikle kimlik bel-
geleri ve kamu hizmetlerine erişim söz konusu olduğunda en şid-
detli ayrımcılığa maruz kalan gruptur.

Çeşitliliği desteklemede ve LGBT + kapsayıcılığını teşvik etmede 
teknolojilerin rolü nedir?
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güçlü müttefikleri veya topluluğun bir parçası olan belediye me-
clis üyeleriyle çalışmaktır. Ancak daha önce de söylediğim gibi 
bu sadece başlangıç aşaması. Aynı zamanda çevre, erişilebilirlik, 
hareketlilik, atıkların ayrılması vb. gibi herkesi etkileyen konular-
da dayanışma, ortaklık ve ortak faaliyetlerin uygulanması, LGBT 
bireylere karşı olumlu bir tutum geliştirmenin yollarından biridir, 
çünkü bu alanlarda sadece LGBT topluluğunun temsilcileri değil 
aynı zamanda sorumlu ve aktif vatandaşlar olarak var olabilirler.

Manuel Rosas Vázquez: Orta ve Doğu Avrupa’daki ülkeler ve 
şehirler, kendi topraklarında LGBTİ’ye karşı ayrımcılığı tanımalı, 
korumalı ve mücadele etmelidir ancak bunu sadece doğru bir 
eylem olduğu için değil, her vatandaşına karşı insan haklarını 
tanıma ve koruma sorumluluklarından doğan ahlaki bir zorunlu-
luktur. Temel zorluk, LGBTİ’nin temel haklarını tam olarak tanıma-
ya karşı çıkan vatandaşları eğitmek ve onlara doğru bilgi sağla-
maktır. Orta ve Doğu Avrupa vatandaşlarının LGBTİ haklarını 
korumak için Avrupa’nın geri kalanıyla öğrenmeye ve işbirliği 
yapmaya istekli olduğuna inanıyorum ve bunun bir örneği, ağın 
kurucu üyesi olarak Ljubljana’ya sahip olmamız ve son zaman-
larda Karadağ’dan Kotor’un da ağımıza katılmasıdır. Bu, bölgede 
daha fazla insanın sosyal adalet ve herkes için eşit haklar iste-
diğinin açık bir işaretidir.

Anastasia Danilova: Bu soruları Moldova’daki deneyimlerim-
iz ışığında cevaplamak isterim. Her şeyden önce temel zorluk-
lardan bahsedersek, yüksek homofobi ve transfobi seviyelerin-
den dolayı belediye meclisleri ile etkili bir işbirliği kurmak şimdilik 
mümkün değildir. Gökkuşağı sembolünün kullanılması bile olum-
suz bir tepkiye neden olmakta. Örneğin, sosyalist partinin beledi-
ye meclis üyelerinden biri, bir tehdit olduğunu düşünerek şehirde 
gökkuşağı kullanımının yasaklanmasını talep etti. Başkentte 
barlar, kulüpler veya kafeler gibi LGBT yerleri yok, ülkenin geri ka-
lanından bahsetmeye bile gerek yok. Karlı olmadıkları için bu tür 
yerleri açma girişimleri başarısız oldu. Yani tek yapabileceğimiz, 
LGBT bireyler için etkinlik düzenlemek için bir özel bir alan ki-
ralamak. Daha önce bahsettiğim diğer zorluklar, açık LGBT vatan-
daşlarının olmaması ve kentsel alanlardaki dışlanmaları. Fırsat-
lardan bahsetmişken, en önemlilerinden biri, LGBT topluluğunun 

Orta ve Doğu Avrupa şehirlerinde LGBT + katılımına ilişkin vi-
zyonunuz nedir? Gördüğünüz başlıca zorluklar ve fırsatlar nele-
rdir?
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Josef Šmida, sosyal kapsayıcılık ve insan hakları alanında on 
yıldan fazla bir süredir profesyonel olarak çalışmaktadır. Son dört 
yıldır, özellikle dijital dışlanma ve dijital okuryazarlık açısından di-
jitalleşme ile sosyal boyutu birleştiriyor. Şu anda OSF Prag’da di-
jital çağda yurttaşlık teknolojisi, açık veri ve bilgi hakkı üzerinde 
çalışıyor. On sekiz yıldır Çek Yeşiller Partisi üyesi ve ikinci dönem 
Küresel Yeşiller Koordinasyonu üyesidir. Josef ile dijitalleşme, sal-
gın ve teknolojinin hayatlarımızı ve şehirlerimizi nasıl etkilediği 
hakkında konuştuk.

COVİD KRİZİ VE DİJİTALLEŞME

Josef: Adım Josef Smida, Prag, Çek Cumhuriyeti’ndenim. Şu 
anda Prag Açık Toplum Vakfı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakan-
lığı’nda çalışıyorum. İnsan Hakları ve Sosyal kapsayıcılık üzerine 
çalışıyorum. Son zamanlarda bu konuyu dijitalleşme ile birleştiri-
yorum. Dijital çağda şeffaflık ve bilgi edinme hakkını ele alan OS 
Prag projesi üzerinde çalışıyorum; STK sektörü için açık veri ve 
sivil teknolojiler üzerinde çalışıyorum. Bakanlıkta ise multidisiplin-
er yaklaşımla toplum temelli koordinasyonu geliştiren bir proje 
üzerinde çalışıyorum. Çek Cumhuriyeti’nde 4 bölgede faaliyet 
göstermekte olup, bu bölgelerin hepsi ülkenin çeperlerinde ve 
yapısal zorlukları yerler. Yeşiller geldiğimizde ise 2002’den beri 
Çek Yeşiller partisinin üyesiyim. Hükümetteyken insan hakları  
bölümünün başkanı olarak çalışıyordum. Ayrıca Avrupa Yeşiller 
Partisi temsilcisi olarak Küresel Yeşiller koordinasyonunun üyesi-
yim. Genç Yeşil olarakta hem Çek Genç Yeşiller hem de Avrupa 
Genç Yeşiller Federasyonu’nda aktif oldum. 

Bize kendinizden ve aktivizminizden bahseder misiniz?
Josef: Projenin adı “Bizim Devletimiz, Bizim Verilerimiz”. Temel 
husus, devletin veri şeffaflığı ve bilgi edinme hakkıdır. Proje şim-
diden 10 yaşında. Devlet kurumlarını verilerini açmaya zorlama-
ya çalışıyoruz. Çevresel veriler olabilir, ör. İnsanların hava du-
rumu tahminlerin bol miktarda verisini alması için gerçekten 
kapalı olan Çek Metroloji Enstitüsü. Bir kişi kötü hava koşulları se-
bebiyle bir zarara uğradığında, sigorta şirketiyle uğraşması ve 
bunun doğal bir neden olduğunu kanıtlaması gerektiğinde, bu 
enstitünün veri sağlaması gerekir. Ama bunu ancak belli bir tu-
tar karşılığı elde edebiliyorlardı. Veriler için fiyat listesi bile vardı. 
Vergi mükelleflerinin parasıyla devlet tarafından finanse edilen 
kurumların tüm verileri erişime açık olmalıdır. Geçen yıl merkez 
nihayet erişime açıldı. Uzmanlık alanları için açık veri olması için 
çalışan kuruluşları da destekliyoruz. Sadece açık veriyi zorlamak-
la kalmıyoruz, aynı zamanda devlet, iş dünyası ve STK sektörünü 
birbirine bağlamaya çalışıyoruz çünkü buluşmaları ve bilgiyi 
nasıl daha erişilebilir hale getireceklerini tartışacakları bir me-
cra yok. Ayrıca hangi bilginin, kimin için, hangi formatta açılması 
gerektiğini konuşuyorlar ki bu farklı paydaşlar arasında uzun bir 

Masha: OS vakfındaki dijitalleşme ve yerel toplulukları ele alan 
projelerinizden biraz daha bahseder misiniz?
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Başka bir şey de metodolojik destekti. Bilgisayar sahibi olmak 
yeterli değildi ve birçok okul - hem personel hem de öğrenciler 
çevrimiçi araçları kullanırken sorun yaşamakta. Cesko Digital’de, 
insanlara GSuite, Microsoft Teams, Zoom vb. kullanımı konusun-
da yardımcı olup eğiten ve gerekirse bazı daha gelişmiş eğitim-
leri de verebilen bir ekip var. Üçüncüsü, krize daha hazırlıklı olan 
ve bizden yardıma ihtiyaç duymayan okulların olduğunun farkın-
da olduğumuz sosyal kapsayıcılık boyutu var. Ancak Çek Cum-
huriyeti’nde sosyal olarak dışlanan bölgelerdeki Roman okulları 
gibi hala ayrılmış okullar var. Aslında uzun vadeli bir sorundur, 
ancak bu salgın sırasında okullardaki en savunmasız gruplar-
dan biri romanlardı. Bu sadece okulların kalitesi değil, aynı za-
manda çocukların büyüdüğü ortamla da ilgili. Evlerinde alacak-Josef: Sahip olduğumuz en önemli ortaklardan biri Cesko Digi-

tal (Dijital Çek Cumhuriyeti) - BİT sektöründen 3000 gönüllüden 
oluşan topluluk. İnsanlar değişik şekillerde dahil olmakta ve biz 
OS Prag olarak baştan beri oradayız. Topluluk kurulurken bir eği-
tim düzenleyerek kurulmasına yardımcı olduk ve o zamandan 
beri işbirliği içerisindeyiz. Planlanan projelerin dışında kendiliğin-
den gelişen çok fazla işbirliği de var. Topluluğa ana katkımız, 
STK’lar ve sivil toplumla çalışmak isteyen BİT uzman topluluğu-
na STK sektörü hakkında fikir vermek. Eğitim ve salgın dönemi, 
Cesko Digital için bir kilometre taşı oldu. Yakın zamana kadar, 
dünyaya yardım etmeye çalışan, ancak yine de tam olarak ne-
reden başlayacağını bilmeyen kapalı BİT uzmanlarından oluşan 
bir gruptu. Toplum da ihtiyaçlarını gerçekten anlamıyordu. Pan-
demi, aslında çevrimiçi altyapıya herkesin ne kadar ihtiyaç duy-
duğunu gösterdi - özellikle okullar, kamu kurumları veya STK’lar 
için. Herkes birdenbire bir BT desteğine ihtiyaç duymaya başladı. 
Eğitim en büyük ve en beklenmedik ihtiyacın doğduğu alan oldu. 
Genel olarak okullar ve aileler buna hazır değildi. Farklı gelirlere 
ve giderek daha az gelişmiş BT becerilerine sahip hanelerin eğiti-
minde büyük bir boşluk oluşması şeklinde büyük bir risk vardı. Bu 
proje farklı şirketlerden, e-mağazalardan ve bağışçılardan top-
ladığı aletleri, herkesin bu amaçla verebileceği en az 10 bilgisa-
yarı vardı, ailelere ve okullara ekipman olarak ulaştırdı. 

Peki gençlerle neler yapıyorsunuz?

toplumsal amaç için dijital teknolojiyi kullanan STK sektörün-
den fikirlere destek verdik. Örneğin. restoranlarda bol miktarda 
bulunan kullanılmamış yiyeceklerin nasıl daha iyi dağıtılmasını 
sağlayan bir teknoloji. Yiyeceklerin sığınma merkezlerine ve evsi-
zlere veya sosyal hizmetlerin diğer hedef gruplarına dağıtılması-
na izin veren bir teknoloji olduğunu düşünün. Aynı zamanda STK 
sektörünü ve çalışmalarının dijitalleşmesini de desteklemek için 
programı daha geniş anlamda geliştirmeye çalışıyoruz.
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ları uzaktan eğitim, çevre ve evin kendisinin onlara eşit fırsatlar 
sağlayamayabileceğinden, bu eğitimi takip edebilecekleri an-
lamına gelmez. Örneğin bir çocuğun 5 kardeşi ve ebeveynleri 
olabilir, belki bir büyükanne veya büyükbaba veya aynı dairede 
yaşayan başka birileri olabilir. Bir evde, genellikle çok kötü koşul-
larda yaşayan 7 kişi olduğunda, uzaktan eğitim işe yaramay-
acaktır. Dijital eğitim için kaynaklar olsa bile eğitime eşit erişim 
sağlamak çok zor. Bu, gelecekte çözülmesi gereken bir zorluktur. 
Eğitimden bahsederken, barınma standartlarından da bahset-
meliyiz.

Cesko Digital Rmap isimli bir başka harika proje daha gerçekleştir-
di - açık verileri kullanan Rmap, insanların nerede maske ve sol-
unum cihazı alabileceği konusunda net bilgiler sağladı. Pan-
deminin başlangıcında, maske pazarı tamamen boşalmıştı ve 
maske satın alamazdınız. Çoğunlukla maske yapan kadınların 
başını çektiği bir dayanışma dalgası yaşandı ve uygulama size 
en yakın maskeleri nerede bulabileceğinizi gösteriyordu. Artık 
ücretsiz olarak hızlı bir şekilde maske bulabiliyordunuz. Bir anda 
farklı yerlerden maskeler ve makine parçaları ortaya çıkmaya 
başladı. Acil bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkan bir projeydi ve birçok 
ödül kazandıktan sonra şimdilik son verildi.

STK’lara yardım etmeye çalışan başka projeler de var, ör. Uluslar-
arası Şeffaflık Örgütü’nün yaptığı sivil teknoloji projesi, politik-
acılar hakkında bilgi sağlamakta, herhangi bir düzeyde olan bir 
politikacı arayabilir ve onları finansal olarak destekleyenler gibi 
onlar hakkında temel bilgiler edinebilirsiniz. Hala gelişmekte olan 
bu proje her geçen gün daha iyi bir servis sağlamaktadır.

Belediyelerin bütçelemeleri hakkında net bir raporlama sun-
masına yardımcı olan başka bir projeden bahsedeceğim. Açık 
verilerle çalışan bir web sitesinde olan bir araç sayesinde finansal 
durum hakkında genel bir raporlama sunar. Faturaya yazılan her 
şey orada yazılır. Vatandaşlara hizmet olarak erişilebilir. Beledi-
yenizin ne için ne kadar harcadığını görebilirsiniz. Aynı zamanda 

belediyenin yönetimi için de iyidir çünkü belediyenin parayı nasıl 
kullandığına dair iyi bir genel yoruma sahiptir. Günümüzde Çek 
Cumhuriyetin’de Citivizor isimli bu aracı kullanan 10 belediye var. 

Medya, şeffaflık ve dijitalleşme üzerine konuşabileceğim başka 
birçok proje var, ancak sosyal, ekonomik ve kültürel haklarla il-
gili projeler çok fazla değil ve bu gündeme getirmek istediğim 
bir şey. Genel olarak, bu haklar hem Çek Cumhuriyeti’nde hem 
de bölgemizde - Doğu Avrupa’da olması gerektiği gibi korun-
mamaktadır. Ayrıca bunlar çoğunlukla tam anlamıyla anlaşıl-
mamaktadır, herkes terimlerin anlamları konusunda bile hem-
fikir olmayacaktır. Bu çok yavaş bir süreç ve Açık Veri, bilgiye 
erişim, eğitim ve barınma veya sağlık gibi sivil haklarla ve genel 
olarak pandemi ile açıkça bağlantılıysa, artık sosyal, kültürel ve 
ekonomik haklara çok daha fazla bağlıdır. Umarım bu projenin 
geleceği bu yönde şekillenir.
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Josef: Bu tamamen Dijitalleşme konularının dışında, sosyal kap-
sayıcılığı daha geniş anlamda ele alıyor. Bu proje AB tarafından 
finanse edilmektedir ve bakanlık yapısından bir bakıma özerk-

Medya, şeffaflık ve dijitalleşme üzerine konuşabileceğim başka 
birçok proje var, ancak sosyal, ekonomik ve kültürel haklarla il-
gili projeler çok fazla değil ve bu gündeme getirmek istediğim 
bir şey. Genel olarak, bu haklar hem Çek Cumhuriyeti’nde hem 
de bölgemizde - Doğu Avrupa’da olması gerektiği gibi korun-
mamaktadır. Ayrıca bunlar çoğunlukla tam anlamıyla anlaşıl-
mamaktadır, herkes terimlerin anlamları konusunda bile hem-
fikir olmayacaktır. Bu çok yavaş bir süreç ve Açık Veri, bilgiye 
erişim, eğitim ve barınma veya sağlık gibi sivil haklarla ve genel 
olarak pandemi ile açıkça bağlantılıysa, artık sosyal, kültürel ve 
ekonomik haklara çok daha fazla bağlıdır. Umarım bu projenin 
geleceği bu yönde şekillenir.

Geçen yıl Açık Fuar’da ana konu iklim kriziydi. İklim değişikliği-
nin tüm haklara dokunan büyük bir sorun olduğunu göstermek 
istedik. Önümüzdeki yıl pandemi izin verirse ana konu sağlık ola-
cak. Ancak bu, fuarın dar bir teması olduğu anlamına gelmiyor. 
Eğitim, bilgi edinme hakkı, politika, işgücü piyasası, barınma ve 
daha pek çok şeyle uğraşmanız gerekiyor. Çek Cumhuriyeti’nde 
giderek daha fazla insan bu sosyal ve ekonomik krizi anlamakla 
kalmıyor. Bütün bunlar zaten zorlayıcı, tıpkı “komünist” veya “çok 
fazla solcu” olarak adlandırılmaktan kaçınmak gibi, ne yazık ki 

Evet, gerçekte sosyalizmin ne olduğunu ve gerçek sosyalizmin 
veya sol politikanın nasıl uygulanması gerektiğini açıklamak zo-
runda olmak bizim ebedi lanetimiz gibi görünüyor. Kültür sek-
törünün düşüşü de oldukça korkutucu. Gelecek projelerde bol 
şans!

Sosyal işler bakanlığındaki çalışmalarınızdan ve Çek Cumhuri-
yeti’nin batı kısmındaki daha az gelişmiş bölgeyle ilgili projenin 
ne olduğundan bahsedin.

tir. Bakanlık dışında geliştirilmiş bir projedir. Bu 4 bölge kalkınma 
anlamında daha az ayrıcalıklıdır ancak zorlukların üstesinden 
gelmek için birçok fırsata sahiptir. Toplum temelli koordinasyon 
yürütüyoruz. Aktif kişi ve kurumları birbirine bağlayan 4 toplu-
luk koordinatörü vardır. Ayrıca multidisipliner bir ekip var: arke-
ologlar, tarihçiler, mimarlar, sosyal antropologlar, jeo-botanikçil-
er, uzmanlık sağlayarak yerel kalkınmaya yardımcı olabilecek 
insanlar. 

Diyelim ki bir köyün belediye başkanısınız, değişiklik yapmak is-
teseniz bile, ilçe ve eyalet nadiren size yardım ettiği için kendinizi 
biraz yalnız hissediyorsunuz. Yetkinlikleriniz veya sosyal sermay-
eniz olmadığı için bölgesel kurumlara ulaşmanız pek mümkün 
değildir. Proje 3 yıldır devam etmekte. Sokakların, kamusal al-
anların kullanımının teşviği ve hatta insanların örgütlenmes-
ine yardım etmek gibi birkaç köyde birçok kentsel gelişmel-
er yaşandı. Bu proje sayesinde sorunun ne olduğu konusunda 
bilgileniyoruz. Eğer aktif bir vatandaş varsa, bu iyi bir başlangıç 
noktasıdır. Ancak genellikle başkalarını organize etme becerile-
rine sahip değildirler, deneyimleri yoktur ve korkabilirler. Bu proje 
sayesinde katılım ve uzmanlık ihtiyacının birçok yönünü fark edi-
yorlar.
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Aktif bir belediye başkanı ise sakinleri dahil edebilir ve bu şekil-
de bir dahaki sefere yeniden seçilmesini sağlayabilir. Bu zin-
cire katılımı koyarsanız, bir güven ve mutluluk çemberi oluştur-
muş olursunuz. Bu projeyi seviyorum çünkü Prag balonunu terk 
edip yaşamın ve fırsatların farklı olduğu bölgelere gitme şansı 
sağlıyor. Manzarası çok güzel ama buralarda yapılacak çokta bir 
şey yok. İnsanlar gündüz işlerinde çalışmak için Almanya’ya gidi-
yor ve gece uyumak için Çek Cumhuriyeti’ne dönüyor. Hizmet, 
kültür ve diğer pek çok şey söz konusu olduğunda bölge oldukça 
boş. İyileştirmek için yapılması gerekenler çokta fazla değil ve bu 
bölgeler bunu başarabilecek çok renkli ve zeki insanlarla dolu.

Bu bölgenin insanlara hak ettikleri hayatı veremeyeceğine in-
anmak için hiçbir sebep yok. Proje dışarıdan bir müdahale gibi 
görünebilir, ancak aslında topluluk koordinatörü zaten ora-
da yaşayan bir kişidir. Yerel halka danıştıktan sonra uzman-
lık getiren görevlilerimiz aracılığıyla topluluğun bir parçası ol-
maya çalışıyoruz. Ayrıca onlara biraz bölge dışından bir bakış 
açısı da sağlıyoruz. Koordinatör gerçekten yerelden ise genel-
likle coğrafyayı, insanları ve kültürü çok iyi bilirler ancak çoğu 
zaman bağımsız değildirler. Topluluk koordinatörü olarak çalış-
mayı bırakacak olsalar bile toplulukla ilişkilerini idare etmeleri ve 
sürdürmeleri gerekir.

Genellikle “yerel körlük” ile muzdariptirler - uzun süre orada 
yaşadıkları için bir sorun göremezler. Praglı bir kişi olsa yerel 
halkın bu kişiyi o kadar rahat kabul etmeyebileceği gibi bir tutum 
olabilir, ancak koordinatör mekanın uzmanı olmalı, topluluğun 
bir parçası olma imkanı veren becerilere sahip olmalı, bu şekilde 
çok daha sürdürülebilir bir tecrübe olur. Bu insanlar da empati 
kurup liderlik edebiliyor ve bu şekilde yerel topluma katkıda bu-
lunuyor.

Bu proje son yılında ve devam edip etmeyeceğini merak ediy-
orum. Eğer devam ederse, yeni projede dijital bir boyut olmalı 
çünkü kırsal ve kentsel bölünmenin de dijital yönü var - bölgeler 
zaten çoktan gelmiş olan dijital çağa hazır değil.

Gunita Kulikovsky, İskandinav-Baltık bölgesindeki kentsel aktiv-
izmler ve katılım süreçleriyle çalışan kapsamlı bir geçmişe sahip-
tir. 2016’dan beri kentsel ve mimari projeler için görsel iletişimle 
çalışan 3D, 360, sürükleyici teknoloji şirketi Vividly’yi kurdu. Yakın 
zamanda, şehir planlamacılarına yardımcı olmak için veriye 
dayalı, dijital ve görsel şehir planlama alanlarında çalışacak yeni 
bir bölüm Vividly Urban danışmanlığı kuruldu. 

AKILLI ŞEHİR İÇİN SANAL GERÇEKLİK

Ben Gunita Kulikovska, eğitmenim, mimarım ve şehir strate-
jisti olarak çalışıyorum. Mimarlık okudum, öğrenci aktivisti 
olarak STK’larla çalıştım, bu da beni erken katılımcı metodolo-
jilerle çalışan çeşitli ilginç insanlarla tanıştırdı. Genç bir mimar 
olarak, planlar, çizimler ve modellemenin ötesinde bir şey gibi 
görünüyordu. Sonuç olarak, CDN’nin AlterUrb çalışma grubu ku-
rulmasına vesile oldu, ben ve çalışma grubunu kuran diğerleri 
için kentsel alanlar, özellikle kamusal alanlar demokrasi ve onu 
yeniden tanımlamak için bir platform gibi görünüyordu; Uzay ve 
mekansal koşullar, insanları yaşadıkları sosyal ve politik koşullara 
katılmaları için nasıl güçlendirebilir? Bu hiç de yeni bir şey değil 
- tabii ki burnunuzun önünde veya arka bahçenizde gördüğünüz 
şeyler en çok ilgilendiğiniz şeylerdir. Politika size ne kadar uzak 
görünüyorsa, avlunuzda olan bir şey size o kadar yakın ve kişis-
el hissettiriyor. Sosyal demokrasiyi bu şekilde daha kişisel, daha 
ilgi çekici hale getirebiliriz. 2014 kültür başkenti Riga, Letonya’da 
bu katılımcı metodolojileri deneyen bir ekibin parçasıydım. Bu 
nedenle, kültürün sadece bildiğimiz geleneksel kültür değil, aynı 
zamanda katılımcı kültür vatandaş odaklı kültür şehir planlama 
kültürü olduğunu da savunduk. Bunların hepsi bu müfredatın bir 
parçası olacak ve Riga’yı Avrupa’da kültür başkenti olarak kut-
layacak kültürler.

Bize biraz kendinizden bahsedin, neler üzerine çalışıyorsunuz?
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İşte her şey böyle başladı. Sonunda, proje üstüne proje yap-
arak süreçlere, iletişime, görselleştirmeye ve etkileşime karşı 
merak uyandırdık çünkü mimarların kullandığı olağan metod-
olojiler ve araçlar gerçekten artık insanları etkilemiyor. Aklımda 
bu düşüncelerle 2014’ün sonunda aklımı başımdan alan sanal 
gerçeklik ve etkileyici medyayla tanıştım. Bilimsel amaçlar dışın-
da Baltık bölgesine sanal gözlük getiren ilk grup bizdik. Mimariden 
nasıl bahsedebileceğimiz, mimariyi en saf ve en iyi şekilde - me-
kansal olarak nasıl deneyimleyebileceğimiz konusunda birçok 
fırsat gördüm. Yani daha önce planlar, çizimler, görseller ile sınırlı 
kalmaktaydık - şimdi, mekana girmek ve onu gerçekten hisset-
mek için bir portal vardı. Sonra Vividly uygulaması yaratıldı. Mi-
mariyi ve şehirleri canlı bir şekilde göstermek için canlı bir şekilde 
yaşamak için Vividly ile konuşun. Projelere yönelik beklentilerimiz 
ile mimari ile gerçek arasındaki uçurumu kapatmak istedik. Ve 
çoğunlukla bu, mahallelerin yerel sakinleri ile yeni geliştiriciler 
veya şehir arasında çatışma yarattı. Herkesin projenin ne hak-
kında olduğunu anlayabilmesi için ortak zeminler ve ortak dil, 
mekân dili ve mimari yaratmak için profesyoneller ve profesyo-
nel olmayanlar arasındaki boşluğu dolduruyoruz. Aynı zamanda, 
farklı paydaşlar için bir döner kavşak görevi görmekteyiz - in-
sanlar etkileşim kurarak, anlayarak, neyin yaratıldığını tartışarak, 
birebir işin parçası haline geldiler. Vividly’de mekanı deneyime 
dönüştürüyoruz.

veya doğru ortamı seçmek. Bu nedenle farklı mobil web çözüm-
lerinden başlayarak sanal gerçeklik deneyimlerine kadar peyzaj 
teknolojileri ve araçları ile çalışıyoruz.

Şehir planlaması ve paydaşların katılımı söz konusu olduğunda, 
bunu doğru şekilde ele almak çok önemlidir. Bu kullanıcı yolcu-
luğunu ele almak için farklı bileşenleri göz önüne alıyoruz. Örneğin, 
COVID krizi nedeniyle dünya çok hızlı bir şekilde dijital aleme 
doğru kaydı; bu aynı zamanda vatandaş katılımının da dijital or-
tama taşınması anlamına geliyor. Sahip olduğumuz üç boyutlu 
verileri, mekansal verileri kullanmaya ve bunları etkileşimli web 
deneyimine dönüştürmeye çalışıyoruz, böylece herkes hızlı bir   
şekilde 3D.Belgrade.com’a girip şehirde neler olup bittiğini, halka 
sunulan belirli imar projelerini veya fikirlerini anlayabilsin. Aslın-
da bir bakıma sanal ışınlanma diyebiliriz çünkü araziyi ve 360 
derece açıyla, ortamı görebilmeniz için 3D verileri 360 görüntü 
ile birleştiriyoruz. Bu şekilde insanlar planları ve görselleri hemen 
görebilir ve bilgilere hemen ulaşmış olurlar.

Bu katılımcı projelerin 
çoğunda açık sorular 
sorarız: Bu alanda ne ol-
masını istersiniz? Bunu 
nasıl canlandırıyorsun? 
Bazı planlama sınır-
lamaları olduğunun 
farkında olmalarına 
rağmen, her zaman 
yeni fikirler ortaya çık-
abilir. Bu alanda ne ola-
cağını az çok biliyorsan, 
bu soru yerine daha 
incelikli sorular sorabil-
irsiniz mesela bu alanı 
nasıl kullanırsın yoksa 
bunda yer alır mısın? 

Aslında ne yaptığımızla ilgili değil, daha çok neden yaptığımızla 
ilgili. Gerçekten ortak bir iletişim zemini oluşturmaya çalışıyoruz. 
Hitap etmenin her zaman farklı yolları ve farklı hedef kitleleri 
vardır, ayrıca kullandığımız araçlar ve teknolojiler de farklılık gös-
termekte. Soruları doğru sıraya koymanın çok önemli olduğunu 
sürekli tekrar ediyorum. İlk olarak hikayenin ne olduğunu, hare-
kete geçme çağrısının ne olduğunu sormak, ikincisi, bunu kime 
açıklamaya çalıştığımızı anlamak ve üçüncüsü, doğru teknolojiyi 

Yaptığınız projeden biraz daha bahsedin.
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Size planlama süreci veya fikir hakkında bilgi veren sanal bir 
planlayıcı asistanı olan Telegram botları aracılığıyla geri bildi-
rimler aldık.

Projeler arasında hızla geçiş yapmak mümkündür, ancak sanal 
gerçeklik kullanan ciddi oyuncuların veya modelleyicilerin tav-
siye ettiği bir şey değildir, ama  daha basit, daha hafif bir veri 
- 3D modele dönüştürülen lazer nokta bulutu modeli olduğu için 
yapabilirsiniz. İlk aşamada web sitesi boştu ve sanal asistan size 
bir kaç bilgi ve açıklamar verip sorular yöneltiyordu: “Bu alanın 
nasıl geliştiğini hayal ediyorsunuz? Cevabınıza göre belki pro-
fesyoneller bunu kafalarında canlandırabilir, ancak herkes yapa-
mayabilir. Böylece profesyoneller bot sohbetinden gelen teklifler-
in gerçek konum resimlerini çizdiklerinde, teklifi tartışabilirsiniz. 
Ardından insanlar, fikirlerinin nasıl somut sonuçlara dönüştüğünü 
çok daha iyi görselleştirebilirler. Örneğin kuş gözünden bakar-
sanız, projenin genel olarak nasıl göründüğünü görürsünüz. Her-
hangi bir şehirde oturuyor olabilirsiniz ve bi soruyu cevaplayıp 

bu planlama konusuna ışınlanabilir ve katılabilirsiniz. Artık fiziksel 
varlığımızla sınırlı değiliz, imar fikirlerini paylaşabiliriz. Çok fazla 
geriye göç var, insanlar taşraya geri dönüyor ve birçoğu böl-
genin planlamasında yer almakla ilgileniyor, ancak buna fizik-
sel olarak katılamıyorlar. Böylelikle, şehrin bilgide gezinebildiği 
ve bilgiye mekansal olarak bakabildiği, düz haritalar ve planların 
aksine, arazinin ve coğrafyanın nasıl yaratıldığını görebildiğimiz 
oldukça kapsayıcı, ilgi çekici, dijital bir platforma dönüşüyor. Bize 
bölge hakkında fazladan bilgi katıyor.

Önemli olan çözümün ne kadar karmaşık olduğu değil, çözümün 
doğru senaryoya, doğru kullanıcı hikayesine uyup uymadığıdır. 
Çözümü veya prototipi oluşturmadan önce her zaman kullanıcı 
hikayesini oluştur deriz. Etkileşimi artırmak için teknolojiyi kul-
lanıyoruz. Bazen ‘planlama kültürünü yükseltmek’ diyoruz. Yani, 
bir yerleşimci veya girişimci olarak, şehrin nereye gittiğini anlay-
abilirsiniz; bu operasyonunuzu genişletebileceğiniz ve bölgede 
daha fazla insanı ağırlayabileceğiniz veya iş dünyasında nasıl 
dirençli olabileceğiniz anlamına gelir. Bu nedenle, sadece bir fikir 
istemek için değil, aynı zamanda bir aidiyet duygusu yaratmak 
ve şehirdeki varlığını onaylamak için bir platform haline gelebilir.

Farklı katılım seviyeleri var. Resmi katılım, çoğu durumda plan-
lama prosedürlerine dahil edilmiştir. Ancak, müteahhit olarak 
şehir de dahil olmak üzere geliştiricinin bakış açısından, katılım 
gücünü kullanabilir, fikir sorabilir, insanları dahil edebilir, bu ge-
lecekteki iletişim ve pazarlama için bir yatırımdır. Öyleyse bir okul 
veya anaokulu projesini düşünün, bu hedefle ilgilenen birçok in-
san grubu var: çocukların ebeveynleri, çocuklar, öğretmenler ve 
tabii ki şehirdeki diğer insanlar. Aynı zamanda siyasi iktidarın ya 
da o noktada iktidarda olan kişilerin belediyedeki konumu için bir 

Farklı yönetim seviyeleriyle işbirliği yapmanız gerekiyor mu ve 
onlarla nasıl çalışıyorsunuz?
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onaydır, bu mesajı halka yaymak onların çıkarına, çünkü konum-
larını korumalarına izin verir. Bu iletişimle ilgili ve şu ana kadar 
birlikte çalıştığımız şehirlerde de tecrübemiz bu yönde oldu. Ayrı-
ca Avrupa Birliği fonları bu tür deneyleri ve prototipleri mümkün 
kılıyor. Bir projede şehir planlaması ve katılım gibi büyük konu-
ların yanında sürükleyici araçlar da dahil olmak üzere büyük bir 
bilinmezlik olan Genişletilmiş Gerçeklik (XR) konusu var.

Bu proje XR’nin daha geniş bir halk için şehir planlamasında 
nasıl uygulanabileceği kavramını kanıtlayan ilk projedir. Ellerinin 
altında böyle bir teknoloji havuzunun olduğu plancıların hepsi-
nin ‘beni seç beni seç’ diye yakındığını anlayabiliyorum, ancak 
planlamacıların seçilebilmeleri için nasıl yapabileceklerini anlat-
abilecekleri yüksek dijital okuryazarlığa sahip olmaları gerekiyor.  
İşte burada devreye giriyoruz ve şehrin dijitalleşmeyi, teknolojiyi 
daha iyi anlaması ve aslında belediye açısından kimin müşteril-
eri olduğu hangi operasyon veya planlama konularını çözmeye 
çalıştıkları gibi konuları basitleştirecek bir güç ekibi haline geli-
yoruz. Böylece bürokrasinin idaresi biraz daha kolay hale geli-
yor. Belediyeler halihazırda pek çok şeyle yükümlüdür, genelde 
katılım için harcayacak zamanları yoktur. Ama belki bu projeyi 
uygulayabileceğiniz bir anaokulu vardır ve bu alan daha son-
ra bir pilot vaka olduğunda metodolojilerinizi test edip gelecekte 
ders çıkarıp öğrenebileceğiniz bir proje olmuş olur.

olarak ne yaptığımızı tanımlarken deneme hata yoluyla ilerlemiş 
olduk. 2016 yılında şirketi kurmaya başladım ve aslında ilk baş-
ta Helsinki’de bir start-up olarak başladık ve oradan Londra’ya 
ve daha sonra birçok farklı yere taşındık. Mimarları temsil eden 
kuruluşlarla uluslararası işbirlikleri kurduk. Küçük ölçekli mimarlık 
ofislerinin sanal gerçekliğe herhangi bir yük veya aşırı kurulum 
olmadan erişebilecekleri bir ürün geliştiriyorduk çünkü 2015-
2017’de bu hala erişilemez  görünüyordu.

Özellikle Vividly App ile yaratıcı ortama erişim sağlamak ve mi-
marların mekânları hakkında yaratıcı en iyi şekilde ifade etm-
elerini sağlamak istedik. Teknoloji şirketlerinde, genel olarak iş 
dünyasında olduğu gibi, ürünümüzü temel aldığımız teknoloji de 
değişiyor. Yani, büyüdüğünüzde, daha fazla kullanıcınız ve daha 
büyük bir topluluğunuz olduğunda, bunu sürdürmek zorlaşıyor. 
İlk üç yıl sadece katma değerinizin ne olduğunu tanımlamakla 
ilgilidir - bu bir ürün mü yoksa zamanınız mı, çabanız mı, bilginiz 
mi, danışmanlık mı? İki yıldır, yaptığımız işe değer katmaya oda-
klanan bir hizmet şirketi olduk. Her zaman bir seçim vardır ama 
start-up balonundan çıkmak kolay bir karar değildir.

Hiçbir şeyin tanımlanmadığı bir alanda sıfırdan bir şirket kurma-
ya karar verdik. Süreçleri yeniden tanımlayan, sürekli yeni soru-
lar soran ve kendini güncelleyen bir şirket hedefledik çünkü diji-
tal alanda her şey hızla değişiyor. Aslında, iş hayatı çok dinamik 
bir alandır ve girişimci olmak sürekli olarak kendini geliştirme ve 
büyümektir ve yukarda bahsettiğim öğrenme mekanizmalarını 
geliştirmeden, düzlüğe çıkmanız imkansızdır. Bu nedenle, tam 

Teşekkür ederim. Bu projeyle ne kadar süredir uğraşıyorsun ve 
takımın ne kadar büyük? Nasıl çalışıyorsunuz?
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Ayrıca, daha önce bahsettiğim bu projeden sonra, görselleştirme, 
etkileşim, sohbet kutusu, her şeyin iyi çalıştığını, ancak biraz te-
mele, biraz girdiye, verilerin bir şekilde organize edilmesi ger-
ektiğini anladık. Bu nedenle, veriye dayalı şehir planlama yak-
laşımıyla çalışmaya ve belediyelerin duygusal değil daha akıllı 
kararlar almasına yardımcı olmaya başladık. Bunu şehirler için 
paketleyerek fikri daha iyi anlamalarına yardımcı olmak, doğ-
ru uzmanlık vermek için çalışıyoruz çünkü verileri görselleştire-
bilirsiniz ama bir karar vermenize yardımcı olabilir mi? Karar, bu 
kararın ne olduğuna bağlıdır - anaokulunun nerede inşa edi-
leceği, kriterlerin neler olduğu, örneğin yerel toplumu nasıl et-
kileyeceği veya bu faktörler nedeniyle vergilendirme ve gelir, 
yaşanabilirlik standardı ve mekanın çekiciliği gibi. Bu nedenle, 
o anaokulu veya kamusal alan için bir program oluşturabiliriz - 
aradığımız çıktıları elde etmek için bu alana ne yatırım yapmak 
istiyoruz? Bu tür yaklaşımlar, şehirlerin daha rasyonel olmasına 
ve verilerin gücünü kullanmasına gerçekten yardımcı olacak-
tır. Şehirler akıllı olmaktan çok bahsediyor ama sonunda hiçbir 
şey gerçekten akıllıca bağlantılı değil. Yine, şehir yetkililerinin 
pozisyonunu anlıyorum - onlar için, bu veriler orada, sadece onu 
organize etmeli, toplamalısınız ve bu cevabı alacaksınız. Ancak, 
veri okuryazarı olmak, nasıl analiz edileceğini, nasıl gösterileceği-
ni veya doğru kriterlerin nasıl seçileceğini öğrenmek, halihazırda 
dolu olan programları için başka bir yük olabilir, bu yüzden her 
şeyi bilmek değil, bu araçları onlar için çok daha iyi, çok kullanıcı 
dostu ve dijital bir şekilde paketlemek sorun değil. Çıktılar PDF’ler, 
basılı materyallerdir ve bu sahip olduğunuz yüksek miktardaki 
kaliteli veriyi ve veri derinliklerini örneğin PDF veya JPG haritaları-
na düzleştirdiğiniz anlamına gelir - bu haritaları etkileşimli olarak 
kullanabilseniz bile.

Helsinki’den Varşova’ya her yeri birbirine bağlayan en büyük 
demiryolu altyapı projesi Rail Baltica faaliyete geçmeye başladı. 
Planlama ve inşaat boyunca ilerlemeyi, yeniliği, dijitalleşmeyi 
tartışmak için davetleri bana buradan Riga’ya geri dönmem 
için yeterince neden verdi. Şimdi uzaktan çalışan 6-8 kişiyiz, bu-
luşuyoruz ve omuz omuza çalışıyoruz. Esnek çalışma, yeni ilginç 
işbirliklerine olanak tanır - bazı yeni projeler veya uydu şirketleri 
Vividly ekosisteminde böyle başladı. Bunlardan biri de evden 
müzeydi, Covid zamanlarında başladığımız ve müzeyi insanlara 
getirebildiğimiz için dünyada oldukça tanınan bir girişim oldu. 
Bu girişimi Müzeleri desteklemek için oluşturduk. ABD’den Invi ile 
bunu fiziksel sınırlar olmaksızın içerikleri dünyayla buluşturmak 
için yarattık. Farklı ortaklardan, farklı potansiyel projelerden çok 
ilginç istekleri canlı bir şekilde alıp tıpkı son zamanlarda olduğu 
gibi, Sanal Gerçekliği kullanarak işe alma ve eğitimlerle biraz 
çalışmaya başladık, bu da insanların mekanda nasıl tepki vere-
ceğine gerçekten psikolojik ve bilimsel yönden yerleştirmemize 
izin veriyor. İnsanlar doğru cevapları bilebilir ve söyledikleri her 
zaman nasıl davrandıklarına, yaptıklarına veya hissettiklerine uy-
mayabilir. Eğitimler için farklı bir gözden bakabilmek, birini uzak-
tan duyabilmek, nasıl iletişim kurduğuna bakmak da faydalıdır. 
Bu tür sosyal beceri eğitimleri oldukça önemlidir ve şirketler için 
genellikle oldukça pahalıdır, ancak VR ile bu değeri katlayabilir-
siniz.
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daha net iletişim kurabilmemiz için nasıl daha gelişmiş olabili-
riz? Teknoloji güçlendirici olmalı ve tersi olmamalıdır. Bu elbette 
kışkırtıcı bir düşünce ve tartışmaya açık, ancak buna farklı bir 
bakış açısı var!

İnsanlık olarak teknolojiyi nasıl yakalıyoruz?

Teknolojinin hızlı ilerlediğini ve çok hızlı geliştiğini ve çok dinamik 
olduğunu söylüyoruz, ancak yeniliklerin ilerlemesi veya gelişimi 
sosyal ve siyasi sistemlerde nasıl? Demokrasiyi ne kadar yenile-
dik, yani onu nasıl daha iyi hale getirdik. Teknoloji ne işe yarar? 
Bir şeyi daha hızlı veya etkili, daha erişilebilir hale getirir. Sosyal 
yapıların, politik yapıların neler olduğuna dair mekanizmalar, 
metodolojiler, yeni kavramlar yarattık mı? Hala aynı siyasi bölün-
meleri tekrarlamaya devam ediyoruz, sosyal demokratlar bun-
lar, merkez partiler şunlar, sağcılar şöyle solcular böyle. Bununla 
birlikte belki zaten yeniden tanımlandı, belki de bu etiketler artık 
gerçekçi değil, eğer insanlara 50 yıl önce bu etiketler ne anla-
ma geliyor diye sorulsa bugünkü değerlere uymayacaklardır. Bu 
konuda yenilik yapmıyorduk, bu nedenle buna cevabım, bu iki 
yenilik arasındaki farkı daha da büyüttüğümüz şeklinde olacak-
tır. Toplum olarak sosyal sistemleri yenilemiyoruz, ilerlemiyoruz 
ve bu nedenle teknoloji çok daha ileride ve bir şekilde yetişmem-
iz gerekiyor. Teknoloji kendini insanlardan çok daha iyi organize 
edebilir, bazen teknoloji zaten oradadır, ancak biz henüz onu en 
iyi şekilde kullanmak için yetişmiş değiliz. Tartışmamız gereken 
konu bu - hepsi orada ama katılımın tamamen açık olmasına 
izin vermiyoruz, çünkü korkuyoruz ve sistemlerimiz siyasi gün-
demlere ve hatta projelere dayanıyor, bu yüzden teknolojinin 
bize verebileceği açıklığı ve demokrasiyi sınırlıyoruz. 

İyi bir örnek, bir bilim kurgu film sahnesi. Neredeyse tüm bilim 
kurgu filmlerinde, teknolojinin insanlığı nasıl aştığını görebilirsiniz. 
İnsanların geliştiği, bunun tersi olduğu hiçbir senaryo yoktur. Te-
knoloji, çipler ve süper yapay zeka yüzünden değil. Daha iyi ve 

Bu, teknolojinin neye benzeyeceğini veya teknolojinin tüm bu yıl-
lar boyunca herkes için daha erişilebilir olacağını veya demokra-
simizin teknoloji kadar hızlı gelişip gelişmediğini tartışmak ve 
hayal etmek de ilginç.
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AKILLI ŞEHİRLERDE DİJİTAL EŞİTLİĞE 
VE KAPSAYICILIĞA DOĞRU İLERLEMEK: 
E-ARNAVUTLUK HÜKÜMET PORTALI 
ÖRNEĞİ

Manjola Logli

Giriş

Akıllı şehirlere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta, akıllı şehirler 
aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa şehirlerinin kırsal alanlar-
dan kentsel alanlara iç göçün bir sonucu olarak karşılaştığı so-
runların çözümü olmaktadır. Ek olarak, Orta ve Doğu Avrupa’daki 
bazı şehirler, kentsel gelişimin bu büyüyen zorluklarını ele almak 
için sürdürülebilirlik yöntemlerini uygulamaya ve teşvik etmeye 
çalışıyor. Dünyadaki akıllı şehirlerin çoğu gibi, Doğu ve Orta Avrupa 
şehirleri de akıllı çözümler söz konusu olduğunda teknoloji oda-
klı çözümlere daha fazla odaklanmıştır, ancak teknoloji olumlu 
koşullar kadar olumsuz koşullar da getirebilir, ayrımcılığı, eşitsiz-
likleri ve bağımsızlık ile kişisel verilerin korunması gibi çatışmaları 
artırabilir. Mobike, Tiran Ime uygulaması ve son olarak e-Ar-
vavutluk portalı gibi geçmiş yıllar da uyguladığı projeler ile akıllı 
şehir kavramına yabancı olmayan Arnavutluk’un başkenti Tiran 
da dahil olmak üzere her şehrin kendi vizyonu vardır ve hede-
flerine ulaşmak için genellikle farklı öncelikleri vardır. Bu makale 
ile, bağlamla ilgili literatürün sentez incelemesine dayanarak Ti-
ran’da akıllı şehir teknolojilerinin uygulanmasına yönelik önerileri 
keşfedeceğiz ve politika yapıcılara, akıllı şehirlerdeki teknolojile-
rin hayatlarımıza edebileceği etki ile ilgili geliştirilebilecek alan-
ları tespit etme fırsatı vereceğiz.

Bu portal aracılığıyla Arnavutluk hükümeti, vatandaşlarına kamu 
kurumlarında kuyrukta beklemekten kaçınarak çeşitli izinler, bel-
geler ve hizmetler için çevrimiçi başvuru fırsatı sunmaktadır. 
Madalyonun öbür yüzü ise genç yetişkinler için olduğu kadar 
hükümet portalına kolayca erişme şansı olan herkes için bu 
büyük fırsat, yaşlanan nüfus ve erişim için gerekli araçlara sahip 
olmayan insanlar için bir engel haline gelmesiyle bu teknoloji, 
eşitsizlikler yaratan bir tür fenomene dönüşüyor. Tiran şehrinde 
Arnavutluk vatandaşlarına kamu hizmetleri sunan iki ADISA (Ar-
navutluk Entegre Hizmetler Sağlama Ajansı) ofisi bulunmasına 
rağmen, uzun kuyruklarda bekletmeden tüm vatandaşların ih-
tiyaçlarını karşılama konusunda yetersizdirler. Bahsetmeden 
geçemeyeceğiniz bir diğer nokta, Arnavutluk’ta ADISA ofisi ol-
madığı için bu tür bir yardımdan yoksun olan bazı şehirler-
in olması ve bu kişilerin söz konusu ofislerde bu tür bir hizmeti 
alabileceklerinin farkında olmamasıdır. Sonuç olarak, halkın bir 
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yapabilir. Ana karakter olarak vatandaşlarımı takip eden akıllı bir 
şehir, yeterince “akıllı” olan ve sakinlerini akıllı şehir stratejilerine 
dahil eden birkaç belediye olmasına rağmen, dijital eşitliği ve 
kapsayıcılığı benimsemelidir. Akıllı şehir kavramının bir parçası 
olarak dijital eşitlik ve kapsayıcılıkla ilgili literatür ve araştırma 
eksikliği var.

Akıllı bir şehir, yeniliklere erişme becerilerine veya fırsatlarına 
sahip olmayan halkın görmezden gelemez, aksi takdirde “akıllı” 
olarak adlandırılamaz. Akıllı bir şehir, hem dijital eşitlik hem de 
kapsayıcılık için stratejileri teşvik etmelidir. Dijital eşitlik, ekono-
mik geçmişlerine, yeteneklerine, bilgi seviyelerine bakılmaksızın 
çeşitli şehir girişimleri aracılığıyla tüm vatandaşların ihtiyaçlarını 
karşılayabilme koşulunu ifade eder. Dijital içerme ise vatan-
daşların teknolojiye güvenli ve doğru bir şekilde erişmesine ve 
kullanmasına yardımcı olmak için yapılan faaliyetleri ifade eder.

Çözüm Önerileri

Daha önce de belirtildiği gibi, e-Arnavutluk hükümet portalı, 
vatandaşlara avantajlar sağlayabileceği gibi aynı zamanda 
halkın bu teknolojilerle bütünleşemeyen kesimi için bazı ‘dijital 
bölünmeler’ yaratabilir. Şehirlerin sunduğu akıllı çözümler, vatan-
daşların ihtiyaçlarını yüzeysel olarak karşılamamalı, kullanım-
larının kapsayıcı ve eşitlikçi olmasını hedeflemelidir. E-Arnavut-
luk hükümet portalı durumunda ‘dijital bölünmeleri’ önlemek ve 
kapsayıcılığı teşvik etmek için uygulanabilecek ve daha geniş bir 
bağlamda da uygulanabilecek birçok çözüm vardır.

kesimi, e-Arnavutluk portalının kullanımında destek sağlamak, 
fotoğraf ve internet hizmetleri gibi yerlere gitmek dışında başka 
seçenekleri olmayan, ancak bunu yapmak için hükümet tarafın-
dan yetkilendirilmemiş, daha az verimli bir çözümü tercih et-
miştir. hizmet. Farkında olmadan kişisel bilgilerini ifşa ediyorlar 
ve kaçınılmaz etkileşim sonucu kişisel mahremiyetlerini tehlikeye 
atıyorlar.

Bu makalenin amacı, Akıllı Şehir teknolojilerinin düzgün bir analiz-
ini yapmak, gerekliliklerini ve dezavantajlarını tartışmak, böylece 
Arnavutluk vatandaşları için tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak  Akıllı Şehirlerdeki teknolojilerin insanların 
yaşamları ve ahlakı üzerindeki etkisiyle ilgili daha iyi çözümler 
sunmak ve politika yapıcılara geliştirme fırsatı vermektir.
 
Bu makale iki soruna odaklanacak, ilki teknolojilerin şehir sakin-
lerinin mahremiyetini nasıl tehlikeye attığının ve onların bilgi 
eksikliğinden nasıl suistimal edebileceğinin anahatları çizmek. 
İkincisi Akıllı Şehir kavramının, bazı standart ve değerlere göre 
gerekli kriterleri karşılayan daha gelişmiş bir sürüme güncellen-
mesi için gözden geçirilip değerlendirilerek güvenli bir çözüme 
ulaşılması.

Akıllı şehirlerde dijital eşitlik ve kapsayıcılık

Akıllı Şehir, geniş bir konu alanıyla ilgilenen nispeten içi boşaltılmış 
ve herkesin diline yerleşmiş bir terimdir ve ana bileşenlerinden biri 
teknolojidir. Akıllı bir şehir, teknolojileri birleştirerek vatandaşların 
yaşam kalitesini iyileştirmeli, değerlerimize hizmet etmeli, hayat-
larımızı kolaylaştırmalı ve güvenli bir gelecek sağlamalıdır.

“Teknolojinin hayatlarımız üzerinde yadsınamaz olumlu bir etki-
si olsa da, aynı zamanda bir tehdit de barındırabilir. Şehirlerim-
izle gittikçe daha fazla bütünleşen BİT, hayatlarımızı, etiğimizi ve 
hatta daha fazlasını etkileyerek dijital bir bölünme yaratıyor. BİT 
otomatik olarak bir Akıllı şehir yaratamaz bunu ancak insanlar 

• Şehirler, daha sürdürülebilir alternatifler yaratmak için bu 
teknolojileri uygulamadan, test etmeden ve deney için alan 
bırakmadan önce somut bir planla başlamalıdır.

• Vatandaşların hayatlarını daha da karmaşık hale getire-
bilecek  tüm olumsuz etkileri asgari düzeye indirebilmek ve 
toplumun her kesimini gerçekten birbirine bağlayabilmek 
için, dijital erişime ve becerilere sahip olmayan vatandaşların 
yüzdesi hakkında araştırma yapmalıdırlar.
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Sonuçlar

Akıllı şehirlerin tüm yaklaşımları, bazılarının “akıllı şehirler” olarak 
adlandırabileceği şeyleri yarataran teknolojilere dayanmaktadır. 
Tüm vatandaşların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için bu tekno-
lojilerin her birinin uygulanma şekli güncellenmelidir. Bununla il-
gili olarak, ‘akıllı şehir’ terimi, bireylerin akıllı kentsel çözümler inşa 
etme istekliliğine, katılımcı duygusunun artmasına, bilgi pay-
laşımına ve değerlerimizle çatışmamaya anlamına gelmelidir.

Bir kenti başarılı kılmak için, tüm merkezi şehir yapılarının birlikte 
çalışması, vatandaşları güçlendirmesi, vatandaşların sorunlarını 
çözecek deneyler için alan yaratması ve ellerindeki tüm kay-
naklarını kullanarak yeni teknolojileri demokrasinin kontrollünde 
uygulaması gerekir.

• Bu araştırmalardan elde edilen verilere dayanarak, şehirler 
diğerlerine yardım edebilecek yetkinliğe sahip olanları içeren 
stratejiler kullanabilir, bu kişilere fikir önerme fırsatı verebilir, 
vatandaşları güçlendirerek işbirliğini teşvik edebilir, katılımcı 
algılamayı güçlendirebilir ve sosyal içermeyi geliştirebilir.

• Ayrıca şehirler, şehirlerin kütüphanelerinde veya internet 
hizmetlerinde ücretsiz eğitim sunan, ücretsiz bilgi ve erişilebil-
ir araçlar sunan ve herkes için sosyal davranışları teşvik eden 
çeşitli programlar sağlayabilir.

• Tiran özelinde şehir yönetimi ADISA ofislerinin sayısını ve bu 
teknolojileri herkes için kolay anlaşılan bir dile tercüme eden 
hizmetler eklemeli, vatandaşları oluşturulan bu engelleri 
aşmaları için güçlendirmelidir.

• Herkesin erişebileceği kullanma talimatları sunmalıdırlar ve 
bunu günlük bir gazetenin parçası haline getirebilirler çünkü 
bu gazeteleri çoğunlukla yaşlı nüfus satın almakta veya tele-
vizyon reklamlarının bir parçası olabilir. Ayrıca herkese ücret-
siz broşürler sunabilirler.
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SAĞDUYU

Daria Smagina ve Lucy Gavrilenko

Bu makalede, şehirlerin akıllı hale getirilmesi olarak adlandırılan 
küresel perspektifle ilgili deneyimlerimizden bazılarını ve Doğu 
ve Güney Avrupa’yı ve hatta Latin Amerika ülkelerini tem-
sil eden katılımcıların yerel bakış açılarını paylaştığı pilot an-
ket sonuçlarımızı paylaşmak istiyoruz. Yeşil şehir araştırmacıları 
olarak merak ediyorduk: Dünyanın farklı yerlerinde şehirleri 
akıllılaştırma süreci nasıl işliyor? Hangi şehirler akıllı teknolojile-
rin kullanımını en iyi örneklendiriyor ve bu modernizasyon sevi-
yelerine nasıl ulaştı? Bu bilginin Doğu Avrupa gerçekliğine nasıl 
uygulanabileceğini merak ediyorduk. Bu yazıda bağımsız bir an-
ket başlatarak bu soruların en azından bir kısmını cevaplamaya 
çalıştık.

BM tahminlerine göre, 2025 yılında dünya nüfusunun% 68’i şe-
hirlerde yaşayacak [1]. Şimdiden, dünyanın bazı mega şehirlerinin 
aşırı nüfuslu olduğu söyleniyor. Belediyeler, kamu hizmetlerinin 
sağlanması, elektriğin bölgeden bölgeye eşit olarak dağıtıl-
masının zorluğu ve büyük atık toplama zorlukları gibi durum-
larla her zaman baş edemezler. Topluma yüksek kaliteli kent-
sel hizmetler sunmak için, yerel yönetimler çeşitli gelişmiş bilgi 
sistemlerine giderek daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

BÖLÜM I: AKILLI ŞEHİRLERİ TANIMA SÜRECİ

Modern sivil organizasyon stratejilerinin hızlı evriminin insanların 
hayatlarını nasıl etkilediğini anlamak için, ilk olarak ortalama 
bir genç vatandaşın akıllılık anlayışının ana bileşenlerini gözden 
geçirmeye değer. Öyleyse çok popüler bir fikri tartışarak başlay-
alım: Akıllı şehirler hakkındaki literatürdeki önemli bir ortak payda 
teknolojik ilerlemeye atıfta bulunmaktadır. British Standard In-
stitution göre, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) “[...] şehir yöne-
timlerinin topluluklar ve kentsel altyapı ile doğrudan etkileşime 
girmesini ve şehirde neler olup bittiğini, şehrin nasıl geliştiğini ve 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için neler yapabileceğini izlem-
esini sağlar. ”[2]. Bu, gerçek zamanlı olarak bilgi toplayan çeşitli 
entegre sensörlerin kullanılmasıyla şehirlerin, şehir sakinlerin-
den veri toplayabileceği ve verimsizlik sorunlarını çözmek için 
çağdaş algoritmik teknolojilerden yararlanabileceği anlamına 
gelir, ancak yaşadığımız modern şehirlerde veri işleme teknolo-
jileri ne kadar etkili? BİT’ler, şehir hizmetlerinin kalitesi, üretkenliği 
ve etkileşimi için - maliyetleri düşürmek, kaynak tüketimini azalt-
mak ve şehir sakinleri ile devlet arasındaki iletişimi geliştirmenin 
- gerekli olduğunu varsayar.
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Kentlerimizde akıllı teknolojilerin kullanımının kentsel akış yöne-
timini iyileştirmek ve karmaşık görevlere hızlı yanıt vermek için 
sürekli olarak yaygınlaştığına inanıyoruz. Dahası, “akıllı şehir” in, 
vatandaşlarıyla basit bir “operasyonel” ilişkisi olan bir şehirden 
daha çok sorunları çözmeye hazır olduğu yaygın bir inanıştır. 
Bununla birlikte, terimin kendisi özgüllüğü bakımından belirsi-
zliğini koruyor ve bu nedenle, yanıtlayanlarımız arasında birini 

öne çıkarmak istediğimiz birçok yo-
rum ve tartışmayı içeriyor.

Günümüzde akıllı bir şehrin alabi-
leceği en önemli değerlendirmel-
erden biri, uluslararası kuruluşlar, 
uzmanlar ve diğer ilgili kuruluşlar 
tarafından puanlanmaktır. Yine de 
böyle bir sıralama, küresel trendlerin 
gerekli bir resmini sunsa da, objek-
tif kategorizasyonun tek adil kaynağı 
olarak kabul edilemeyeceğini unut-
mamaktayız. Bu araştırmadaki üç al-
ana - Doğu Avrupa (özellikle Rusya), 
Güney Avrupa (İtalya) ve Amerika 
(Kolombiya ve ABD) - odaklanırken, 
bu bölgelerin son dönemde ser-
gilediği temel eğilimleri vurgulaya-
cağız. Singapur Teknoloji ve Tasarım 
Üniversitesi (SUTD) [3] ile birlikte The 
Institute for Management Develop-
ment tarafından sunulan 2020 Akıllı 
Şehir Endeksi’ndeki birincilik, üst üste 
ikinci kez Singapur’a gitti. Akıllı şehirl-
er sıralamasında ikinci sırayı Helsinki 
aldı ve üçüncüsü Zürih’e verildi. Bunu 
Auckland ve Oslo takip ederken, Ko-
penhag ve Cenevre sırasıyla 6. ve 7. 

sırayı aldı.Taipei City, sekizinci en akıllı şehir ve ardından 9. Am-
sterdam oldu. New York ile ilk 10’u kapattı. Bu sıralama, Rusya’nın 
başkenti Moskova yanı sıra 2019’a göre konumunu değiştirmeden 
73. sırada yer alan St. Petersburg’u da içeriyor. 17 Eylül 2020’de 
yayınlanan araştırmada Moskova 56. sırada yer aldı. Rusya’nın 
başkenti, akıllı şehirler sıralamasında 2019 yılına göre 16 sıra yük-
seldi. Sıralamada toplam 109 şehir yer aldı.

Bunlar, FPA’nın (Finansal Planlama Birliği) İtalya’daki şehirlerin 
“akıllı” olma, yani vatandaşların ihtiyaçlarına daha yakın ve daha 
yaşanabilir olma yolundaki durumuna genel bir bakış sunan ICity 
Rate 2017’nin sonuçlarından bazıları. FPA, yoksulluk, eğitim, hava 
ve su, enerji, ekonomik büyüme, istihdam, turizm ve kültür, araştır-
ma ve inovasyon, sürdürülebilir hareketlilik, kamusal yeşil alanlar, 
yasallık ve güvenlik gibi şehir hedeflerini tanımlayan 15 kentsel 
boyutu analiz etti. Geleceğin şehirleri için iddialı olan bu projel-
erden bazıları halihazırda geliştirme aşamasındadır. Örneğin, 
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bazı şehirler teknolojileri aktif olarak tanıtıyor ve 2030’a kadar ne 
kadar akıllı ve sürdürülebilir hale gelebileceklerini gösteriyor. İta-
lya’daki en büyük üç akıllı şehir olan Milano, Bologna ve Floransa, 
önemli başarılar getirebilecek farklı kentsel gelişim modellerini 
temsil ediyor. Ekonomik dinamizm tarafından yönlendirilen Mi-
lan, Ülkenin Akıllı Şehri için en sağlam “olanak sağlayan platfor-
mu” dur.

İsviçre Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü sıralamasında 
görülen bir başka ilginç model, en büyük Latin Amerika şehirler-
inin (Santiago, Sao Paulo, Buenos Aires ve Bogotá gibi) ilk yüzün 
sonunda toplanmasıdır. Genel olarak, bu şehirlerin birkaç ortak 
özelliği vardır. Bu şehirlerdeki akıllı şehir özellikleri ve teknolojileri 
genellikle olumlu olarak puanlanır, ancak kapsayıcılık ve eşitlikle 
ilişkileri son derece düşük bir değerlendirme almaktadır. Aynı şey 
güvenlik ve erişilebilirlik için de geçerli. Bu sorunlar çoğunlukla 
sosyal alanla ilişkilidir. Bu nedenle, sosyal alan endişe kaynağıdır. 
Öte yandan, hava kirliliği, yolsuzluk ve sağlık hizmetleri gibi şehir 
yönetiminin temellerinde de gözle görülür zorluklar var. Şehirlerin 
ekonomik imkânları çoğaltıyor olmasına rağmen, demokrasi ve 
temel insan hakları konuları hala gündemde. Bogota’daki “Urban 
Argentina”, vb. spor entegrasyonu olan resmi kentsel gelişim 
programları, kalıcı talepleri göz ardı ederek vatandaşların en te-
tikleyici ihtiyaçlarını karşılıyor. Örneğin Bogota’daki ulaşım so-
rununu aşmak için şehrin ana kısımlarını kapsayan bir metrobüs 
sistemi inşa ettiler. Varış noktanıza bir rota geliştirmenize ve 
gerçek varış programını izlemenize olanak tanıyan bir uygula-
ma bile var. Öte yandan, şehrin en yüksek nüfus yoğunluğuna 
sahip bölgeleri hala göz ardı ediliyor ve sorunu çözecek bir bakış 
açısı sunulmamakta. Otobüs sistemi aşırı kalabalık, vatandaşlar 
sistemi kullanmaktan nefret ediyor ve kişisel arabalarıyla seya-
hat etmeyi  ya da kendi mahallelerinde kalmayı tercih ediyor. 
Bu yaklaşım, akıllara altyapısal gelişimi getirmekte ancak insan-
lara kentsel mobiliteye gerçek erişim sağlamayı düşündürmez 
ve bunun sonucu olarak güvensizlik, ayrımcılık, dışlanma vb. gibi 
birçok yan etki yaratır.

Akıllı şehir, sadece teknolojilerin ve altyapının yeterince 
geliştirildiği değil, aynı zamanda vatandaşların hizmetlerine 
eşit erişim sağladığı bir yerdir. Modern konsept, bu eşitliği, şehir 
bölgesinden çok sayıda teknoloji aracıyla toplanan büyük veri’ye 
dayanarak inşa etmeyi önermektedir. İsterseniz bunu daha 
derinden inceleyelim.

Geleceği nasıl tahmin edeceğimizi bilmiyoruz, ancak büyük 
metropol alanlarında hayatın nasıl olacağını hayal edebiliyoruz. 
İlk olarak, şehir merkezleri daha da yoğun nüfuslu olacak. Sonuç 
olarak, şu anda sıkışık mega şehirler gelecekte yük, altyapı ve 
ulaşımla ilgili daha da büyük sorunlar yaşayacak. Bu zorluklar, 
bugün birçok ülkede tanıtılan ve test edilen şehirler için yeni-
liklerle ele alınmaktadır.

Çoğu zaman akıllı bir şehir, kişisel güvenlik konusunda endişelen-
menize gerek olmayan bir yer olarak kabul edilir. Mega şehirlerdeki 
ve diğer yerleşim yerlerindeki suç oranının sıfıra düştüğünden ve 
sıradan insanların kendileri ve aileleri için korkmayı bıraktığından 
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nasıl emin olabiliriz? Bazı hükümetler, makine vizyonu ve yapay 
zekaya dayalı son teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni olasılıkların 
bir parçası olarak yapay zeka kullanımına güveniyor. Örneğin, 
yüz tanıma teknolojileri dünyanın birçok akıllı şehrinde, özellikle 
Moskova’da kullanılmaktadır. Şu anda Rusya’nın başkentine 160 
binden fazla akıllı kamera yerleştirildi ve bunun yardımıyla polis 
yılda yüzlerce suçu çözmektedir. Bu akıllı teknoloji genellikle in-
sanların günlük ve politik yaşamlarını kontrol altına almak için 
kullanılır ve özel kişisel alanın tüm yasal paradigmasını bozar. 
Aynı şekilde Çin’de Uygur azınlığını kontrol etmek için video akıllı 
teknolojilerini kullanıyorlar ve olası tüm verileri izinsiz ve insan 
hakları politikasına aykırı olarak topluyorlar. Güvenli cadde ve 
düşük suç oranına gelirsek bunun doğrudan şehirdeki gelir ve 
mutluluk oranlarıyla bağlantılı olduğunu görebiliriz. Karınların tok 
olacağını bilen mutlu insanlar, çoğunlukla suç işlemeyi seçme-
zler.

Açıkça, önerilen sistemin çeşitli riskleri vardır. Şu anda gün-
demimizde olan temel kaygımız, bir vatandaşın hem kamusal 
hem de özel hayatında kontrol araçlarını kullanan devlet tarafın-
dan temsil edilmektedir. Şehirde güvenliği sağlamak için al-
ternatif sistemler bulabiliriz. Sistemler vatandaşların kendileri 
tarafından yönetilebilir. Örneğin New York’ta insanların suçları 
canlı olarak bildirmek için kullandıkları “Citizen” isimli aktif bir 
uygulaması var. Uygulamaya katılım seviyesi, şehirdeki güven-
lik seviyesini yansıtır. Öte yandan, bu uygulama cep telefonu ve 
internete sahip olmayan kişileri (sosyal olarak korumasız toplu-
luklar, evsizler vb.) dışlamış olur. Bu şekilde güvenliği sağlamak 
en verimli stratejilerden biri olabilir ama hedef gruplar arasında 
belirli bir dijitalleşme seviyesine sahip olunması gerekmektedir.

Anketin sosyal medyada iki hafta boyunca tanıtılmasının ardın-
dan, Accra ve Novosibirsk’ten Bolonya’ya ve Londra’dan Bogo-
ta’ya farklı ölçek ve coğrafyadaki şehirlerde yaşayan gençlerden 
cevaplar aldık.

Ankete katılanlar tarafından bize verilen akıllı şehir örnekler-
ine bakıldığında, açıkça iki ana konum ortaya çıkıyor: ilki Kuzey 
Avrupa’da ve diğeri Asya’da. Elimizdeki Kuzey Amerika örnekleri 
New York ve  Quebec ve Toronto şehirleri. Bununla birlikte, dünya 
sıralamamızın iki ana lideri Tokyo ve Amsterdam’dır.

Şimdi dijitalleştirilmiş hayatımızı en iyi şekilde yaşadığımızı 

SOSYAL ARAŞTIRMA
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düşünebilirsiniz, ancak aynı zamanda ankete katılanların büyük 
çoğunluğu şehirlerini akıllı şehirler olarak görmemekte. Bununla 
birlikte, akıllı şehirlerde yaşayanlar, bunun çoğunlukla çevrimiçi 
kamu hizmetleri ve trafik kontrolü ile ilgili olduğu sonucuna vardı.

Yanıtlayanların görüşüne göre, akıllı şehir teknolojilerinin geliştir-
ilmesinde ana gidişat olarak toplu taşıma ve şehir hareketliliği 
sorunu seçildi. Aynı zamanda vatandaşların emniyeti ve güvenlik 
en az seçilenler olarak ortaya çıktı. Buradan belki şöyle bir çıkarım 
yapabiliriz: Güvenlik yanılsamasına sahip olduğumuz Avrupa’da 
yaşayanlar olarak, bu ayrıcalığı yeni normallik olarak görüyor 
olabilir miyiz?

Temel bir sorunun cevaplarında ilginç bir trend ortaya çıktı - akıllı 
telefonunuzu akıllı şehrin ağına bağlamaya hazır mısınız? Bir şe-
hirde yaşayan hemen hemen herkesin akıllı telefonu olduğu için, 
araştırmamızın yapıldığı alanlarda insanların% 11’i bu tür müda-
halelere hazır olmadıklarını belirtiyor.

Anketin en yaratıcı bölümünde, katılımcıların şehirlerinin ve ka-
sabalarının akıllı hale getirilmesine katkıda bulunma şeklini 
keşfetmeyi önerdiğimizde, beklenmedik sonuçlar elde ettik. Bazı 
insanlar yanıt vermekten çekinmeyi tercih ederken, diğerleri yer-
el yetkililerle iletişim kurmaya, işbirliği yapmaya, halk eğitimlerine 
katılmaya (akıllı şehir teknolojisi ile ilgili) ve hatta vatandaşları 
yerel girişimlere katılmaları için harekete geçirecek gönüllülük 
faaliyetlerine katılmaya hazır olduklarını hevesle ifade ettiler.

Bu pilot sosyal araştırmada temsil edilen yaklaşımın oldukça 
mütevazı bir ölçeğe sahip olduğunu kabul ediyoruz. Bununla bir-
likte, bu form aracılığıyla bir ana eğilim ortaya çıkmakta: İnsanlar 
akıllı şehirlerde yaşamaya hazırlar ve profesyonellerin gelecek-
teki akıllı strateji gelişiminde kullanılmak üzere kentin sorunlarını 
tanımlamalarına yardımcı olmak için kullanılabilecekleri  epey iyi 
bir temele sahipler. Uzmanlarımızdan biri bunu yolun en önem-
li adımı olarak görüyor. Sonuç olarak, katılımcılarımızın çoğun-
luğunun akıllı bir şehrin en önemli bileşeni olarak akıllı vatan-
daşlarda birleştiğini gözlemlemekten özellikle gurur duyduk!

Kuşkusuz, dijital teknolojilerin gelişimi ve “akıllı şehirlerin” in-
şası, modern kentsel gelişimin temel stratejilerinden biri olarak 
görülüyor. Dünyanın dört bir yanındaki yerel hükümetler, kentsel 
hizmetlerin kalitesini iyileştirmenin bir yolu olarak akıllı ortamlara 
yatırım yapıyor. Şehirler, yalnızca birbirine değil, son kullanıcılara, 
yetkililere, işadamlarına da bağlı olan “akıllı ağlar” olarak tas-
vir ediliyor Sosyal medya, şehri “hissetmenin” ve içinde neler 
olduğunu öğrenmenin yeni bir yolu haline geliyor. Bu kentsel 
dönüşüm, kentsel araştırmanın dönüşümü ile el ele gitmektedir. 
Büyük miktarda bilgi ile çalışmaya başlayıp şehirdeki değişik-
likleri dakika ve saat aralıklarla analiz edebilir ve ham verilerden 
yüzlerce yeni kentsel aktivite kalıbı çıkarabilirler. Tüm bunlar, şe-
hir kaşiflerinin yöntemlerinde bir dönüşüm ile mümkündür.

Ancak hiçbir teknolojik dönüşüm sorunsuz gerçekleşmez. Özellikle 
araştırmacıların uygulamalarının ve fikirlerinin belirli metodolo-
jilere bağlı olduğu ve verilerle çalıştığı bilimde daha belirgindir. 

BIR ŞEHIRDE YAŞAYAN 
HEMEN HEMEN HERKESIN 
AKILLI TELEFONU OLDUĞU 

IÇIN, ARAŞTIRMAMIZIN 
YAPILDIĞI ALANLARDA 
INSANLARIN% 11’I BU 
TÜR MÜDAHALELERE 

HAZIR OLMADIKLARINI 
BELIRTIYOR.
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Dijitalleşmek için bu uygulamaları bırakmaları veya başkalarıyla 
birleştirmeleri gerekir. Kent araştırmalarında dijitalleşme, özel-
likle veri, yöntem ve proje yönetimi konusunda “programcılar” ile 
koordinasyon modelleri geliştirmek zorunda olan sosyal ve in-
sani yardım araştırmacıları için acısız değildir.

Genel olarak, modern kentsel dijital projeler, disiplinler arası 
ekiplerde ortaya çıkan gerilimleri çözen koordinasyon çalışma  
modelleri oluşturma eğilimindedir. Uzmanlık kalıplarını, işbirliğine 
dayalı çalışmayı, resmi yönetişim, geçici montajlar veya sipariş 
kalıplarını karıştırmak; ekipleri hibrit roller ve tanımlanmamış sınır-
larla karakterize edilen dijital kentsel projelerde çözümler haline 
gelir. Ortak araştırma sonuçlarına ulaşmak için katılımcıların, şe-
hir ve kentsel süreçlerin sayısallaştırılmasının sürekli artan etkisini 
dikkate alarak, proje tasarımı, verilerin toplanması, işlenmesi ve 
yorumlanması sürecindeki metodolojik ilkelerini, yaklaşımlarını 
ve anlamlarını gözden geçirmeleri gerekir.

Dolayısıyla, 18-35 yaş arası gençlerin fikirlerine göre gürültülü 
zamanlarımızın akıllı şehirlerinin her şeyden önce akıllı şehirler-
in kişileştirilmesi olduğu sonucuna varmaya cesaret ediyoruz. 
Akıllı şehir kavramı, açıkça ifade etmek gerekirse, hükümetleri, 
sunulan akıllı teknolojilerin her bir kullanıcısının kişisel verilerine 
saygıyı dikkate alarak sakinleriyle işbirliği yapmaya mecbur 
eder. Rusya, Güney Amerika ve Avrupa’dan edinilen deneyimlere 
göre, dünyanın hızla gelişen akıllı şehirlerde bu medeni haklar di-
yaloğunda hâlâ uğraşması gereken bir şey var.
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Araştırma maceramızın başlangıcından bu yana, Akıllı şehirler 
konusunda uzmanlarla kısa kısa görüşmeler yaparak düşüncel-
erimizi temellendirmeye karar verdik. Şehri akıllı hale getirmek 
için izlenebilecek çeşitli yolları analiz etmek için dünyanın farklı 
yerlerinden iki uzmanla görüştük: Rusya ve ABD.

Her ikisi de Akıllı teknolojiler ve / veya şehir planlaması ile ilgi-
li geniş küresel uygulama deneyimine sahiptir. Modern kentsel 
gelişimin güçlü ve zayıf yönleri hakkındaki tecrübe ve bilgilerinin, 
bu sorunu farklı bir anlayış düzeyine ulaşmamızı sağlayacağını 
umuyoruz.

İlk uzmanımız Aleksey Radchenko, coğrafi bilgi sistemi (CBS) 
konusunda uzman ve Rusya’da Akıllı şehir teknolojilerinin geliştir-
ilmesi üzerinde çalışmaktadır. Şehir bilimi, ulaşım ve şehir veri 
telegram kanalının yazarı (https://t.me/urban_blog); “Karayo-
lu kazaları haritası” (dtp-stat.ru) ve Routs Analizi (transmetrika.
com) projesinin yazarı. 

Akıllı Şehirler ve Akıllı Kent teknolojileri ile ilgili profesyonel 
geçmişiniz nedir?

Bilişim sektörü ile çalışıyorum, ağırlıklı olarak CBS analizi. Örneğin, 
şimdi kentsel gelişim sektörünün açık CBS verilerinin analiziyle 
ilgili bir projede yer alıyorum. Ana projemiz şimdilik interaktif 
bir kaza haritasıdır. Projenin arkasındaki fikir, belirli haritaların 
yüzsüz resmi verilerle birleştirilmesiydi, böylece sonunda trafik 
kazalarının yerelleşmesini gerçek zamanlı olarak görebileceğiz. 

Akıllı şehir hakkında hiçbir fikri olmayan bir kişiye bu konsepti 
nasıl tarif edersiniz?

Şu anda Akıllı Şehir’in tek bir tanımı yok, akıllı şehir kavramını, 
tüm faaliyetlerin istatistiklere yansıtıldığı büyük veri analizine 
dayandıran bilinçli bir tüketim stratejisi oluşturmaya izin veren 
bir kentsel politika olarak görüyorum. Akıllı şehrin tanımı, dijital 
şehir, dijital ayak izleri ve dijital haklar fenomeni ile buluştuğu için 
hala belirsizdir.

Tüm şehirlerin akıllı olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bu 
eğilimi olumlu mu değerlendiriyorsunuz?

Akıllılaştırma sürecini olumlu veya olumsuz olarak değer-
lendirmek neredeyse imkansızdır. Herhangi bir araç her iki şekil-
de de kullanılabilir. Kentsel verilerin dijitalleşmesi son derece et-
kili olabilir. Aynı şekilde sosyal kontrol açısından zararlı da olabilir. 
Genel olarak, bu süreç durdurulamayacağı için sürecin güçlü 
kontrolüne ve şeffaflığına sahip olmak önemlidir.

Bir şehrin akıllı bir şehre geçme zamanı ne zaman gelir?

Her şehir, masraflarını karşılayabileceği şekilde ve sahip old-
uğu amaçlara göre akıllı olmalıdır. Artık tüm bölgeler zaten di-
jitalleştirilmiş durumda (şehir web siteleri, trafik ışıkları, İnternet 
vb.). Bu yüzden bir şehir için akıllı olmak kaçınılmazdır. Buradaki 
tek sorun, şehrin stratejik ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor?

Buradaki ana girişimci ve karar verici kim?

Rusya’da dijitalleşme, kontrol politikasının bir parçası olarak 
hükümet tarafından başlatılıyor. Bugün sahip olduğumuz tüm 
dijital federal projeler, bürokratik sürecin basitleştirilmesini değil, 
kontrollü alanın ve analizin güçlendirilmesini ve büyümesini 
hedefliyor. Araç doğru şekilde kullanılırsa, kişisel katılımı dışla-
maya ve birkaç sadakat puanı kazanmaya izin verir. Öte yandan, 
hükümetin ve özel yatırımcıların tüm çabalarını ve yatırımlarına 
rağmen buradaki temel sorun, tüm bu projelerin (maliyeti mil-
yarlarca ruble’nin üzerinde olan) ne için kullanılabileceğini an-

Bölüm II: SAĞDUYU: AKILLI ŞEHİRLERİN
VİZYONUNU YENİDEN YAPILANDIRMAK
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lamamaktır. Özellikle küçük şehirlere mega şehirlerin çözümlerini 
uygulamaya çalıştıklarında  bunu çok iyi gözlemleyebiliyoruz.

Modern Şehirlerin Akıllılaştırma sürecinin akışının / aşamalarının 
en önemli kısımları nelerdir?

Bir dizi hedef belirlemeyi en önemli aşama olarak görüyorum. Bu 
adımda, “Şehri dijital teknolojilerle nasıl değiştireceğiz?” sorusu-
na cevap vermeliyiz. İkincisi, Moskova tarafından bile göz ardı 
edilen, gelecekteki çalışma, mali koşullar ve sorumluluk seviyel-
eri için kuralları, yasal dayanağı ve yöntemleri belirlemektir.

Akıllı şehirlerin ana riskleri olarak neleri belirtirsiniz?

Buradaki en büyük risk, kişisel verilerin sızmasıyla ilgilidir. Koruma 
sistemlerinin yüksek maliyeti nedeniyle yaygın bir durum haline 
gelmektedir. Örneğin, vatandaşların konumu ve izleme verileri 
şu anda Moskova’da ilgilenen herkes için mevcuttur. Şimdi di-

jital gizlilik üzerine geniş bir tartışma yaşanıyor. Bununla birlikte, 
bence insanların son derece küçük bir yüzdesi dijital ayak izleriyle 
ilgileniyor ve yasal araçları kullanarak verilerini korumaya hazır. 
Genel olarak, bir kişi “Verilerimi paylaşmaya hazırım” veya “Hazır 
değilim” diyemez; günümüzde verilerin çoğu, bu verinin nesne-
si tarafından mutabakat olmaksızın toplanmaktadır. Örneğin, 
vatandaşın bulunduğu yerin verileri metro sistemi, ulaşım 
sistemleri, sokak kameraları ağı vb. tarafından toplanır. Vatan-
daşlardan bunun için açık rıza alınmaz. Cep telefonlarını çöpe 
atsalar bile, binalardaki veya asansörlerdeki kameralar tüm yer 
değişikliklerini filme alacaktır.

Ya da Asya’daki bazı ülkelerde bulunan sağlık pasaportlarına 
bakalım. Kullandıkları verilere erişim oldukça kolay. Dahası - 
pasaportun sahibi, şehrin belirli noktalarına ve eşyalarına erişim 
sağlamak için sağlık durumu verilerini göstermek zorundadır. Bu 
uygulamanın daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum.

Bu yaklaşımı insani bir bakış açısıyla nasıl değerlendiriyorsunuz?

Temel olarak belirli bir bakış açısına bağlı kalmayacağım, çünkü 
buradaki öncelikler kişisel verileri gizli tutmak yerine toplumun 
refahına odaklanıyor. Bu paradigmaya karşı koymak şu anda, 
özellikle pandemi koşullarında etkisizdir.

Bu durumda, bir vatandaş aslında istemese bile belli hizmetlere 
erişebilmek için bir akıllı telefon satın alıp belirli uygulamaları 
yüklemek zorunda mı kalıyor?

Evet, sosyal izleme (Moskova’da karantina kontrolü için kul-
lanılan uygulama) durumundan da görebileceğimiz gibi, kişiye 
akıllı telefonu yoksa izleme sistemine katılması için bir akıllı tele-
fon  verilip gerekli yazılımı yüklemeye zorlandı.
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Akıllı şehir konseptiyle ilgili en büyük korkunuz nedir?

Kişisel veri güvenliği, verimsiz devlet yatırımları gibi finansal riskler 
ve devletin vatandaşları veya onların hislerini fikirlerini vb. gözardı 
etmesi. Kararlarımızı verilere ve istatistiklere dayandırdığımızda 
bu yaklaşım herkesi eşit derecede meçhul kılar ve  bunun sonu-
cu olarak  bir şehri özel yapan yerel özellikleri kaybedebiliriz. 

Ve en büyük umudunuz nedir?

Şehirler arası kapsayıcılık, eşitlik ve rekabet. Dijital teknolojiler 
bu süreci daha karmaşık hale getirir ve hızlandırır. Araştırmalar 
için veri erişimi, akıllılaştırma için sahip olduğum bir başka umut. 
Bilim insanları, yerel sorunları tanımlamak ve çözmek için bir dizi 
yeni araca sahip oldu.

Gündemimizdeki ikinci mülakata geçmeden önce, kendimize 
Akıllı şehrin yalnızca kentsel süreçlerin optimizasyonunun diji-
tal bir kavramı olmadığını, “insanların yaşam kalitesini artırma” 
amaçlı bir proje olduğunu hatırlatalım. Büyük veri toplama ve 
analizi olmasına rağmen bu süreç yine insanlar tarafından in-
sanlar için yapılıyor.

Tam olarak bu bakış açısı hakkında ikinci uzmanımız olan dün-
ya çapında kentsel planlama, geliştirme ve mimaride onlarca 
yıllık pratiğe sahip Amerikalı mimar Dhiru A.Thadani ile konuşa-
cağız. Bay Thadani, son kırk yıldır, mimariyi ve geleneksel şehir-
ciliği halkın gözüne yerleştirmek için öğretim verdi, uyguladı ve 
çabaladı. 1993’teki oluşumundan bu yana Yeni Şehircilik Kon-
gresi’nin (CNU) kurucu üyesidir. Yeni kasaba ve şehirlerin, kent-
sel dönüşümün, mahallelerin canlandırılmasının, akademik 
kampüslerin ve dolgu yoğunlaştırma projelerinin baş tasarımcısı 
olmuştur.

Bir şehrin akıllı bir şehre geçme zamanı ne zaman gelir?

Ancak bir şehir, sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik 

tüm pasif çözümleri tükettikten sonra. Sadece o zaman akıllı te-
knolojiye sermaye yatırımları harcanmalıdır.

Buradaki ana girişimci ve karar verici kim?

Genellikle, şehrin Kentsel Tasarım ve Planlama personeli, Yöneti-
ciler ve Şehir Menajeri tarafından desteklenmektedir.

Ve asıl yararlanıcı kim?

Şu anda ana yararlanıcılar, bu akıllı teknolojileri satan ancak çok 
kentsel formu çokta anlayamayan şirketlerdir.

Akıllılaştırmada hükümetin, vatandaşların, küresel ve yerel şir-
ketlerin rolleri nelerdir? 

Hükümet, nihai kararları veren müşteridir. Yöneticiler, vatan-
daşlar ve tasarımcılar, “akıllı şehrin” bir marka etiketi olduğunu 
anlamalıdır. Sakinlerin yaşam kalitesini artırmaz. Şehirde yeni 
bir park veya dinlenme alanı inşa etmek için akıllı teknolojilere 
ihtiyaç yoktur. Hizmet verilmeyen bir bölgeye otobüs rotaları 
eklemek akıllı teknolojiler olmadan da yapılabilir. Çoklu kullanım 
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koridorları için imar düzenlemesi, günlük ihtiyaçları karşılayan 
mağazaların yetersiz hizmet alan bir alanda konumlanmasını 
teşvik edebilir. Şehir sakinlerinin evlerinden çalışmalarına veya 
konutlarında bir iş yürütmelerine izin vermek, hane halkının ge-
lirini artırmaya yardımcı olur ve toksik emisyon olmadığı sürece 
teşvik edilmelidir. Haftalık çiftçi pazarlarının bir mahalledeki kamu 
arazisinde kurulmasına yönelik ruhsatların sağlanması, sakinler-
in taze ürünlere erişiminin olmadığı “gıda çölleriyle” mücadele 
edebilir. Kaldırımlar, yaya geçitleri, bisiklet şeritleri eklemek ve 
trafiği sakinleştirmek için herhangi bir akıllı teknoloji gerekmez. 
Sokak ağaçları dikmek ve sokak lambaları sağlamak kapsam-
lı bir teknolojiye ihtiyaç duymaz - belki en fazla biri geçtiğinde 
ışıkları kapatıp açan ışık sensörleri olabilir. Sokak ağaçları için to-
prak nemini ve su sulamayı izlemeye gerek yoktur - eğer bölge-
sel iklimde yetişen yerli bitkiler kullanılırsa.

Akıllı şehirlerin ana riskleri olarak neyi belirtirsiniz?

Risk, şehirlerin gerekli olmadığında akıllı şehir teknolojilerine fi-
nansal olarak yatırım yapmasıdır. Teknokratik çözümlere yüksek 
sermaye yatırımı, bu teknolojileri üreten, kuran ve denetleyen şir-
ketler tarafından, kentsel yaşamın can damarı olan yaşam kali-

tesi, kentsel biçim, toplum yaşamı, mal ve hizmet alışverişi veya 
mekan yapımıyla gibi kavramlar hakkına çok az veya hiç endişe 
duymadan teşvik edilmektedir.

Akıllı şehir konseptiyle ilgili en büyük korkunuz nedir?

Akıllı Şehir teknolojisi, insanların aptal olduklarını ve odadan çık-
tıklarında ışıkları kapatamayacaklarını varsayar. Ortalama bir in-
sanın düşünemeyeceğini varsayan pahalı bir çözüm bulmaktan-
sa eğitmek daha iyidir. Yıllar geçtikçe, çeşitli tasarım meslekleri 
halkın zihninde çok düşük bir itibar edinmiştir. Bu durumun pek 
çok sebebi var ama öncelikle insanlara hizmet edilmiyor. Sa-
dece diğer tasarımcılar tarafından beğenilen bir nesne yapmak 
yerine, halkın endişelerinin de duyulması ve yanıtlanması gere-
kir. Akıllı teknolojileri destekleyen tasarımcılar, yanlış iddialarda 
bulunarak mimarların ve planlamacıların sağladığı hizmetlerin 
değerini düşüreceklerinden korkuyorum. Sağduyu yoluyla ha-
yatı güvenli ve sürdürülebilir kılan fikirleri teşvik etmeliyiz. Masdar 
Şehri gibi yüksek teknoloji projeleri inanılmaz başarısız oldu.

Ve en büyük umudunuz nedir?

Şehirleri seviyorum ve bölgeden bölgeye çeşitliliği seviyorum. En 
büyük umudum, tüm şehirlerin uzun vadeli bakım gerektiren tüm 
mekanik ekipmanlara altın kaplama yapmadan gelişmesi ve 
maksimum potansiyeline ulaşmasıdır. En verimli ve sürdürülebilir 
makineler, kapatılanlardır. Akıllı şehir, tek bir fiber optik kablo bile 
döşenmeden önce kompakt, bağlanmış ve tam olacak şekilde 
planlanmalıdır.
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Bu açıklamayı sonlandırmak için Bay Thadani, Akıllı şehirler 
geliştirme vizyonu ile birlikte paketlediği konseptlere bir göz at-
mamızı önerdi.

AKILLI 

Bir şehrin sıkı ve yopun olması, tüm sakinlerin yürüme me-
safesindeki günlük ihtiyaçlarına erişimini ifade eder. Bu, ticari 
yapıların üzerinde yaşayan ve sağlıklı bir yaşam/işyeri karışımı-
na izin veren karma kullanımlı imar anlamına gelir, böylece işler 
ve konutlar birbirine yakın konumlanır.

Şehrin bağlantılı olması ise her bir konut binasının en fazla 400 
metre içerisinde olan toplu taşıma araçlarına kolay erişebildiği 
anlamına gelir ayrıca parklara, yeşil alanlara ve rekreasyona 
erişim; ve kültürel ve sivil kurumlarla yakınlıkta önemlidir.
Bütünlük, tüm gelir ve yaş gruplarının günlük toplum faaliyetler-
ine katılmaya davet edildiği, çok kültürlü bir ortamı ifade eder.

GÜVENLİ 

Tek bir kapalı devre kamera takılmadan önce, tüm kamusal al-
anların etrafı, ön cephesi kamusal alana bakan pencereleri ola-
cak binalarla çevrelenmelidir. Özel alan ile kamusal alan arasın-
daki görüş hattı engellenmemelidir. Bu, güvenli ve emniyetli bir 
ortam yaratmanın en verimli yoludur. Sokaktaki yüzlerce göz, 
herhangi bir sayıdaki kameradan daha iyidir.

Trafik şeritlerinin genişliğini azaltmak, otomobillerin hızını 
düşürmeye yardımcı olarak caddeleri daha güvenli hale getiriy-
or. Köşedeki bir kaldırımın yarıçapını azaltmak, dönüş yapmadan 
önce durmaya neden olur. Bunlar, akıllı teknolojiler olmadan şe-
hirleri daha güvenli hale getiren birkaç örnek stratejidir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR 

Pahalı yüksek teknolojili dijital sensörlere ve bilgisayar izleme 
sistemlerine yatırım yapmadan önce, akıllı şehrin konumu güve-

nilir içme suyu ve taze gıda kaynaklarına yakın olmalıdır. Taze 
ürünler, yerel halkı beslemek için uzun bir mesafe katetmemelidir.

Elektrik ampulü, yüksek hızlı asansörler ve iklimlendirme 
olağanüstü icatlar olsa da, her bina doğal ışıktan ve çapraz ha-
valandırmadan yararlanacak şekilde tasarlanmalıdır, böylece iç 
mekan gün boyunca yapay aydınlatma olmadan ve yılın büyük 
bölümünde soğutma ve ısıtma sistemlerine enerji harcamadan 
rahatça yaşanabilir.

Tüketiciler projeyi finanse etmeden önce, binada bulunan tüm 
malzemelerin ve yapı sistemlerinin potansiyel yaşam döngüsü 
maliyetleri açısından değerlendirilmesini talep etmelidir. Kredi 
boyunca mülkü kullanmak ve devamlılığını sağlamak için gerçek 
masraf ne olacak? Bu temel planlama tavsiyelerine uyulmazsa, 
“Akıllı Şehir” e ne kadar teknoloji dahil edilirse edilsin her zaman 
aptalca olacaktır.

Özetlemek gerekirse: Akıllı şehir teknolojilerine atlamak ve bunları 
her yerde uygulamak, eleştirel bir yaklaşım kullanmak ve ken-
dinize ve ilgili diğerlerine “bu araçları tam olarak bu durum için 
gerçekten kullanmamız gerekiyor mu?” sorusunu sormaya de-
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vam etmek mantıklıdır. Geleneksel yöntemlerle değiştirilebilir mi 
yoksa bu durum için büyük veri analizi ve toplama vazgeçilmez 
mi? Süreçten kim faydalanıyor ve böylesine büyük bir teknik süreç 
için kim sorumluluk almaya hazır? Tüm bu sorular burada bizim 
tarafımızdan cevaplanamaz ama sizlere bu konuda düşünmeniz 
ve en azından kendiniz için cevap vermeye çalışmanız için ilham 
vermek istiyoruz.

Bu iki röportajdan da görebileceğimiz gibi, aynı madalyonun iki 
yüzü var. Akıllılaşmanın dünya çapında yaygınlaşmasıyla bir-
likte, bu süreci gündemde tutmamız gerektiğini göstermekte-
dir. Bunu sorgulamak ve şüphe etmek, akıllı teknolojilerin kar-
maşık evrimine karşı adil bir tepkidir. Gerçek hayat örneklerine 
geri dönersek, teknokratik mekanizmaların sadece hükümetler 
tarafından değil, Rusya veya Çin’de gördüğümüz gibi, küresel 
şirketler tarafından da kullanılabileceğini görüyoruz. Birincisi, so-
syal kontrolü güçlendirmek için, ikincisi - kârlarını artırmak için 
kullanmaktalar. Her ikisi de insanları bir veri ve ekonomik fayda 
kaynağı olarak görüyor, hiçbiri insanları ve vatandaşları kişilik 
olarak saymıyor. Öte yandan, tedarikçiler olarak bu akıllı oyuna 
adım atan ancak yine de teknolojileri satarak inanılmaz karlar 
elde etmeyi tercih eden küresel şirketler var.

Artık yüzünüz kırmızıya dönebilir, başınızdan dumanlar çıkarabilir 
ve monitörünüze yüksek sesle bağırabilirsiniz “Allah aşkına, peki 
bunu neden değiştirmiyoruz ?!”

Makalemizi, topladığımız bilgilere dayanan bir öneri listesi ile 
bitirmek istiyoruz Elimizdeki tüm bilgileri analiz ettik, bunları Doğu 
Avrupa bağlamında yaşam ve çalışma deneyimimizle özetledik, 
ancak bir bir tutam eleştirel düşünme eklenmesi gerekiyor. Okur-
larımızı, Akıllı Şehirlerin Doğu Avrupa koşullarındaki gelişimiyle il-
gili önerilerimize bir göz atmaya davet ediyoruz.

1. Bu şehri akıllı hale getirmemiz gerekiyor mu? Doğu Avrupa 
şehirlerinin ekonomik kaynakları son derece sınırlıdır. Bu ned-
enle,  bölgenin geniş kapsamlı bir analizini, sorunlarını ve bun-
ları çözmenin geleneksel yollarını yapmak önemli bir aşamadır. 
Doğu Avrupa yerel yönetimlerinin çoğunun oldukça muhafaza-
kar olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, bağımsız bir uzman şehrin 
eski sorunları için yaratıcı ve basit bir karar bulmaya yardımcı 
olabilecek bir kişi olarak görünebilir.

2. Şehri akıllı yapmaya karar verdiysek ve akıllılık stratejisi pra-
tik uygulama için onaylandıysa, bir sonraki önemli tavsiye bu 
stratejinin amaçlarına odaklanmaktır. Belirli hedefler belirlem-
ek, teknokratik araçların istenmedikleri alanlara yayılmasına izin 
vermez. Doğu Avrupa’da bürokrasi yavaş bir süreçtir. Bu verim-
siz boşluğun üstesinden gelmek için belirli bir zaman çizelgesi ve 
hedef belirleme ile başlamak tutarlı olabilir.

3. Ardından, amaçlara uygun olarak, düzenleyici yasaları ve so-
rumlu kişileri tanımlamak için stratejinin yasal temelini ve çerçev-
elerini geliştirin.

4. Ancak geleneksel yöntemler tükendikten, hedefler belirlendik-
ten ve yasal zemin geliştirildikten sonra; önerilerimizle açıklana-
mayan ve duruma göre değişiklik gösterebilen stratejinin içeriğini 
inceleme zamanıdır. Burada, bölgenin temel ihtiyaçlarını belirle-
meye ve sürece kişisel bir bakış açısı getirmeye yardımcı olsalar 
bile, genellikle sürecin dışında bırakılan yerel topluluklara özel ilgi 
gösterilmesini öneriyoruz.

5. Buradaki son tavsiyemiz, sürecin şeffaflığı ile ilgilidir. Akıllı 
strateji geliştirme hakkındaki bilgileri halka açık tutmak, vatan-
daşlara bunu kontrol etmenin ve akışın çerçevelerle eşleştiğin-
den emin olmanın daha iyi yasal yollarını sağlayacaktır.
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Elbette, şehrin Akıllılaştırılması hiç de basit bir yolculuk değil, 
ancak materyalimizin sonunda adlandırmak istediğimiz bazı 
önemli noktalar var.

Uzmanlarımızdan ve küresel örneklerden gördüğümüz gibi, sa-
dece birer sayı olarak gözüken ve kaynak muamelesi gören in-
sanlar var. Akıllılaştırmanın akışını, uygulama sürecini kişiselleştir-
meli ve şehrin kendisini kişiselleştirmeliyiz. Burada büyük bir 
sorun görülüyor. Hükümet ve vatandaşlar arasında verimli bir 
iletişim eksikliği. Durumu düzeltmek için bazı akıllı teknolojil-
er, yaşam düzeyinde gerçek bir iyileşmeye ulaşmak için resmi 
karar vericilerle etkileşimi optimize etmek için kullanılabilir. Yine 
de, Doğu Avrupa demokratik krizinin tatsız gerçekliğinde doğru 
şekilde çalışıp çalışmayacağından emin değiliz.

Akıllı araçları Doğu Avrupa şehirlerinin çoğunda kullanabi-
leceğimize dair hiçbir şüphemiz yok. Ancak tüm verileri toplama-
mız ve güvenli yollarla kullanmaya devam etmemiz gerekiyor 
mu? Yeşil bir bölge inşa etmenin daha iyi nerede olduğunu bul-
mak için her bir adımı gerçekten paylaşmamız gerekiyor mu? Ya 
da şehrin hizmetlerine erişmek için tüm sağlık bilgilerimizi? Tüm 
şehirlerde akıllı araçları uygulamadan ve bunun için muazzam 
para harcamadan önce, bugün kişisel bilgilerin ne olduğunu 
ve ortak refah için feda etmeye hazır olduğumuz kişisel alan ile 
günümüzdeki kişisel bilginin kapsamı arasındaki gerçek sınırın 
nerede olduğunu anladığımızdan emin olmanızı öneririz.im-
plementing smart tools in all the cities and spending colossal 
money for that we recommend making sure that we understand 
what is private information today and where is the real border 
between this and the personal space we are ready to sacrifice 
for common well-being.

Kendiniz için cevaplamanızı istediğimiz başka bir sorudur. Ama 
cevap verirken lütfen kendinize, mahremiyetinize ve mutlu-
luğunuza öncelik verdiğinizden emin olun.
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AKILLI ŞEHİRLER İÇİN AKILLI ULAŞIM

Masha Pashkova-Dzneladze

Have you ever pass down a street in your city and asked yourself: 
Who is the person that made this pedestrian sidewalk so nar-
row? Who decided to remove the bus stop from a place where 
it used to be for decades? Who made the dumb decision to cut 
the trees and widened the road? You are probably not alone as 
most people don’t like the decisions made without consulting 
with the population or any explanations. Nor does anyone try to 
persuade us that any particular decision is justified. Instead, our 
protests and petitions are just ignored. In most Eastern European 
cities, there is no dialogue between the municipality and citizens. 
Thus, their needs and wants are unsatisfied.

I have lived in 3 big cities so far: Tbilisi, where I was born and I 
grew up, Prague, where I lived for 2,5 years and Belgrade, where I 
moved in September 2019.

Yaşadığım şehirdeki caddenin iki yönlü olduğu zamanları 
hatırlıyorum. Sonra bir gün, genç ben için şaşırtıcı bir şekil-
de, tek yönlü oldu. Aslında, gittikçe daha fazla cadde tek yöne 
dönüşüyordu, daha fazla kavşak süreli trafik ışıkları kuruyordu, bu 

Tiflis

nedenle etrafta araba olmasa bile karşıya geçmek için bekle-
meniz gerekecekti. Hükümet kırsal bölgelerle ilgilenmediği için 
giderek daha fazla insan başkente göç etmekte ve sonuç olarak 
gittikçe daha fazla çirkin binalar inşa ediliyor. Bir zamanlar tüm 
şehri kaplayan tramvay hatları, “Sosyalist” SSCB’den bağımsızlık 
kazanıp kapitalizme kaymaya başladıktan sonrxa çıkan iç savaş 
sonrası yaşanan büyük ekonomik krizin etkisiyle halkın rayları 
sökerek hammadde metal olarak satmasıyla 90’lı yıllarda kay-
boldu. 

Şans eseri bugün Tiflis’te 2 hattı olan ama nüfus için kesinlikle 
yeterli olmayan ve tüm mahalleleri kapsamayan bir metro var. 
Bir takım otobüs hatları var ama çok daha fazla SSCB sonrası 
ülkelerde bir kanser olan “Marshrutkas” adlı çirkin minibüsler var. 
175 cm’den uzun herkes için tamamen rahatsız edici olan bu 
minibüsleri elinizi havada sallayarak yolun ortasında herhangi 
bir yerde durdurabilirsiniz (Amerikan filmlerindeki insanların tak-
sileri durdurması gibi) ama konfor bundan çok uzaktır. Başlarda 
birbirleriyle rekabet eden ve bu nedenle olabildiğince çok yol-
cuyu “yakalamak” için süper hızlı süren birçok küçük minibüs 
“şirketi” vardı. Artık tüm Marshrutkalar, yolculara veya işçilere al-
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dırış etmeyen özel mülkiyetli bir tekel olan Tbilisi Ulaşım Şirketi’ne 
ait. Bu “minibüsler” genellikle dolu ve güvenli olmayan bir şekilde 
yolculuk etmekte.

Bisiklet altyapısı pratikte yok. En iyi ihtimal, sadece birkaç cad-
dede caddenin bir tarafında bir bisiklet şeridi olacaktır. Böylece 
caddenin bir ucundan diğerine gitmek için bisikletinizi az çok 
güvenle kullanabilirsiniz. Bazı cesur insanlar bisikleti Tiflis’in her 
yerinde kullanıyor ve bunu yaparak hayatlarını riske atıyor. Gür-
cistan’ın tamamından geçerek Azerbaycan’a kadar giden ve 
başkenti kuzeyden Güneydoğu’ya geçen bir tren hattı var, şe-
hir içinde metro istasyonlarının yakınında birkaç durak da var, 
ancak ne yazık ki şehir yönetimi yeni bir karar aldı ve hattı şe-
hir merkezinden uzaklaştırıp Tiflis denizinin diğer tarafına taşıdı 
böylece herkes için daha erişilemez hale getirdi. Bunun demiryo-
lu hatlarının olduğu arazileri satmak için yapıldığına dair söylen-
tiler de var. Şehir yönetiminin bir başka “Akıllı” kararı, üçüncü 
metro hattının planlandığı kilometrelerce uzunluktaki kazılmış 
tüneli doldurmaktı. Sonuç olarak, Tiflis ulaşım sistemi sizi bir ara-
ba almaya zorluyor ve bunu karşılayamayanlar için ki bu kesim 
şehir nüfusunun yaklaşık% 65’ini oluşturmakta, ulaşım bir işkence 
mekanizması olarak kalıyor.  

Çek Cumhuriyeti’ne taşındığımda ve aktif olarak şehri dolaşma-
ya başladığımda gerçekten şok oldum. Bir ulaşım sistemi gerçek-
ten işe yarayabilir ve gerçekten… bir sistem olabilir mi? Hepsi 
birbirine bağlı ve basit bir ödeme yöntemiyle erişilebilen metro, 
tramvay, otobüs ve tren ağı var hem de Yeşil Parti tarafından 
icat edildi (toplu taşımanın politik olup olmadığını merak edi-
yorsanız). Ulaşım her zaman temiz, zamanında ve ferahtır. Çok 
nadiren yoğun saatlerde dışarı çıkabilmeniz için 1 veya 2 kişiden 
hareket etmesini istemeniz gerekir. Fiyat, hizmetin kalitesine göre 
gayet uygundur. Tüm istasyonlar birbirine güzel ve net bir şekil-
de bağlanmıştır ve akıllı telefonunuz yanınızda olmasa bile, han-

Prag

gi otobüs, tramvay veya metro hattının şehrin hangi kısmına ve 
sokağına gittiğini istasyonların her birinde bulunan harita üze-
rinde kolayca okuyabilirsiniz. Ayrıca Çek ulaşım uygulamasını 
indirebilir veya aktarmanızı Google Haritalar’da kontrol edebilir-
siniz. Teleferiği de yine aynı kartla (litacka) kullanabilirsiniz. 

Yanlış anlamayın, Prag ulaşımının hala gelişmesi gereken bir 
çok yanı var! Örneğin şehirde bisiklet sürmek yeni başlayan-
lar için oldukça zor. Çok fazla bisiklet yolu yok. Bazen caddenin 
başında başlar, ancak sonra aniden kaybolurlar ve sizi nereye 
gideceğinizden emin olamadan sokağın ortasında bırakırlar. 
Bisikletinizi toplu taşıma araçlarında ek ücret karşılığında ve 
bazı trenlerde ücretsiz olarak yanınıza alabilirsiniz. Gece otobüs 
sistemi de daha iyi olabilir. Ancak Prag toplu taşımacılığının şu 
anda içinde olduğu durum, karar vericilerinin düzgün ve erişile-
bilir bir ulaşımı insan hakkı olarak görmeyen diğer Doğu Avrupa 
başkentleri için gerçekten bir örnek olmalıdır.

Belgrad

Belgrad’da yaşamaya başlamak benim için heyecan verici bir 
deneyimdi, ancak Prag’da yaşadıktan sonra Sırbistan’ın araba 
merkezli başkentine alışmak zordu. Burada, tıpkı Tiflis’te olduğu 
gibi, insanlar araba almaya, benzini ödemeye, akşamları ayık 
kalmaya veya sarhoş araba kullanmaya sonra alkollü araç kul-
lanmaktan para cezası ödemeye, “yanlış” yerlere park ettikleri 
için para cezası ödemeye zorlanıyor. Hükümet herkesi araba al-
maya zorlayınca başka nereye park edecekler ?! Şehir sakinleri 
kadar park yeri olması imkansız. Her sabah evimden ofise 30 da-
kika yürürken, 4-5 farklı müfettiş görüyordum, arabanın plaka-
larına bakıyor ve para cezası veriyordu. Belgrad’da yine temkinli 
davranmaya başladım. Herkesin acelesi olduğu için hangi vira-
jdan hangi arabanın fırlayacağını asla bilemezsiniz. Aslında on-
ları da anlıyorum - her köşede birkaç saniye tasarruf etmek için 
acele ediyorlar, çünkü gün içerisinde şehrin farklı yerlerinde trafik 
sıkışıklığı içinde dakikalar ve hatta saatlerce duracaklar. 
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Belgrad’ın sorunu sadece çok sayıda araba olması ve toplu taşı-
ma araçlarının olmaması değil. Şehrin kendisi çok garip planlan-
mış unsurlara sahip. Örneğin bazı bölgelerdeki tramvay hatları 
caddenin ortasında ve bazı kısımlarda ise caddenin kenarında 
yer alıyor, bu da tramvayların arabalardan daha yavaş sürmeye 
zorlandığı ve park halindeki arabaların çoğu zaman tramvayın 
hareketine engel olduğu anlamına geliyor. En azından metro şu 
anda inşa ediliyor, umalım ki doğru planlanmış ve şehrin sıkışık 
trafiğinin üstesinden gelebilir. Belgrad’da bisiklet sürmek, tıpkı Ti-
flis’te olduğu gibi, oldukça uç bir spor, ancak yine de çoğu insanın 
yaz aylarında, nadiren de kışın bisiklet sürdüğünü görüyorum. 

Tiflis, Prag ve Belgrad bize şehirler hakkında ne öğretebilir? Biz 
Yeşiller, Kent planlamasının belirli bir şehrin sakinlerinin maksi-
mum katılımıyla gerçekleşmesi gerektiği konusunda hemfiki-
riz - çünkü şehri kullanacak olan bu insanlardır. Herkesin şehir 
planlama diplomasına sahip olması gerekmez, ancak herkes ih-
tiyaçlarını ifade edebilir ve bunları tatmin etmek şehrin görevidir. 
Daha sonra bu ihtiyaçları kentsel değişime aktarmak ve şehrin 
sakinlerinin tatmin etmek planlayıcının görevidir. 

Doğu Avrupa şehirlerinin karşı karşıya olduğu en büyük sorun-
lardan biri çökmekte olan toplu taşıma sistemleridir. Bu herkes 
için en bariz olan ihtiyaçtır. Bulunduğum tüm Doğu Avrupa şe-
hirlerinde ulaşım yeterli değil. Burada şehir yönetiminin Top-
lu taşımayı bir işkence mekanizmasından halkın kullanmaktan 
imtina etmeyeceği bir hizmete dönüştürmek için ne yapması 
gerektiğini açıklayacağım. Bunu altı basit gerçekle özetlemeye 
çalışacağım: 

Alınacak Dersler 

Basit gerçek # 1: Şehirde yeterli toplu taşıma ve bisiklet al-
tyapısının olmaması, sakinlerin gittikçe daha fazla araba satın 
almasına neden oluyor. 

Basit gerçek # 2: Yolları ne kadar genişletirseniz genişletin, sürekli 
artan araba talebini karşılayamayacaksınız.

dolu otobüslerde durmaya istekli olmadıkları için insanları nasıl 
suçlayabiliriz? Metro istasyonlarında vagonlarda çok fazla insan 
olduğu için inip çıkma mücadelesi yaşandığında küçük, ucuz 
bir araba almak kolay bir çözüm gibi görünüyor. Kişisel aracınız 
var ise yanınızda duran diğer 6 yabancıya yaslanmanıza ger-
ek kalmadan A noktasından B noktasına gidebiliyorsunuz. Ancak 
herkes bir araba satın alacak gücü olmayabilir ki olsa bile trafik 
sıkışıklığı sonsuz olurdu. 

Basit değil mi? Ağustos’ta Tiflis veya Belgrad’da havasızlık-
tan bayılsanız bile düşecek yer kalmayacak kadar insanlarla 

Şehirde o kadar çok yer yok. Öyle olsa bile, çok geniş, otoban 
gibi caddelerin şehir üzerindeki sosyal etkilerini göz önünde bu-
lundurmalısınız. Dahası, araba şeritleri eklemenin, trafikteki yükü 
azaltmak yerine sadece araba kullanmayı daha çekici hale ge-
tirdiği kanıtlanmıştır (Los Angeles gibi şehirleri düşünün). Peki ne 
yapılabilir? Vergi mükelleflerinin parasını boşa harcamak yerine 
ulaşım altyapısına yatırmak bir çözüm olabilir; şehri ve ulaşım 
kalıplarını incelemek ve en iyi toplu taşıma çözümlerini bulmak 
için profesyoneller işe alınabilir. Diğer bir çözüm ise teknolojidir. 
Günümüzde şehirler çok sayıda veri topluyor. Ulaşımdaki yolcu 
sayısını tahmin etmek çok kolay. Bu, planlamacıların yeni otobüs 
/ tramvay hatlarının numaraları, frekansı ve konumları ile ilgi-
li kararlarını dayandırabilecekleri ve onları daha düşük maliyetli 
hale getiren bir yeniliktir. 

Basit gerçek # 3: Kişisel taşımacılık iyi hissettiriyor 

Kişisel taşımacılığı sadece elverişlilik değil aynı zamanda konforla 
da ilişkilendiriyoruz. Ancak bisikletler, çoğu kişinin aklına gelmese 
bile kişisel taşıma aracıdır. Bir bisiklet size otomobille aynı esnek-
liği ve bağımsızlığı sağlar. Bisiklet sürmek hemen hemen ücret-
sizdir. Elbette hepimiz günde 10 km yol alamayız, bu yüzden toplu 
taşıma araçlarına bisikletle binilmesine izin verilmelidir. Bu şekil-
de insanlar mevcut ulaşım araçlarını birleştirebilir ve daha fazla 
rota ve zamanında varma şansı elde edebilir. İnsanlar bisiklete 
binmek için motive edilmelidir. Bisiklet kiralama hizmetleri mo-
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Basit gerçek # 4 İnsanların nereye gittiklerini bilmeleri gerekir 

Basit gerçek # 5 Farklı ulaşım araçlarını birleştirmek çoğu zaman 
en hızlı rotayı oluşturur. 

tive etmeye yardımcı olabilir, kiralama istasyonlarının ve bisiklet 
şeritlerinin dijital olarak haritalandırılması gibi akıllı şehir çözüm-
leri ise işin kaymağı olur. 

Çevrimiçi haritalar şehir algımızı, nasıl iletişim kurduğumuzu ve 
nasıl ulaşım sağladığımızı değiştirdi. Vatandaşların kaybolma-
masını istiyorsak, gerçek zamanlı olarak ulaşımı gösteren ve 
en iyi aktarmaları planlayan uygulamalar oluşturduğumuzdan 
emin olmalıyız. Bu uygulamalar bisiklete binmeyi de bir seçenek 
olarak içermelidir: bisiklet rotalarını gösteren ve bunları zorluk, 
diklik ve seyahat süresine göre sıralayan bir harita (halihazırda 
bazı şehirlerde zaten mevcuttur: mapa.prahounakole.cz). 

nedenle trenler şehirleri birbirine bağlamanın hızlı ve pratik bir 
yoludur. Prag’daki evimden ofisime sadece 25 dakika süren 
bisiklet + tren bağlantısını keşfetmeden önce, otobüs + metro + 
otobüsle 1 saat kadar harcadıktan sonra işe gidip geliyordum. 
Aynı mantıkla şehrin coğrafi şartlarına bağlı olarak feribotlar ve 
teleferikler de şehir içi ulaşıma dahil edilebilir. Bu şekilde sakinler 
kısa zamanda büyük mesafeleri katedebilirler.

Bu nedenle, mevcut tren güzergahları şehrin ulaşım ağına da-
hil edilmelidir. Çoğu durumda zaten şehirden geçmekteler, bu 

Basit gerçek # 6 Yürümeye uygun alan varsa insanlar yürümeyi 
sever. 

Önceki beş bulgu, yayalar için daha fazla alan açılmasını işaret 
ediyor. Aslında, bazı sokaklar sadece yayalara ve bisikletlere 
ayrılabilir ve yalnızca orada yaşayan veya çalışan araç sürücüler-
inin girmesine izin verilir. Barselona bu fikri büyük bir başarıyla 
uygulamakta, superblok isimli 3x3 şeklinde 9 binadan oluşan 
sokaklar şehri daha canlı ve güvenli hale getirmektedir. 

Sonuç bölümü yerine, iyi toplu taşıma sisteminin kriterlerini tekrar 
özetlemek istiyorum: 

Umarım bir gün bu çözümlerin şehirlerimizde uygulandığını hep 
birlikte görürüz. 

Hızlı - büyük mesafeleri kısa sürede katedebilmenizi sağlar; 

Erişilebilir - fiziksel olarak yakınınızda veya kolayca ulaşılabilir

Uygun fiyatlı - pahalı olmamalı ve dezavantajlı kimseler için 
belirli yardımlar sağlanmalıdır. 

Temiz - toplu taşıma araçlarında düzenli temizlik ve çöp ku-
tuları, insanların daha fazla kullanmaya iter. 

Bağlantılı - farklı taşıma türleri arasında geçiş yapmak kolay 
olmalıdır. 
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Bu yayının bir araya getirilme süreci boyunca, Editör Ekibi, ilgili 
konu hakkında daha çeşitli ve kişiselleştirilmiş duygu ve görüşler 
toplamak amacıyla çevrimiçi bir anket yaptı. Aşağıda, aldığımız 
tüm cevapları bulabilirsiniz. Tadını Çıkarın!

AKILLI ŞEHİRLER HAKKINDA ANKET ÇALIŞMASI
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İşlevsiz - Şehirler genellikle 
kamu fonlarını güneş panelli bu 
“akıllı” çöp kutuları gibi gereksiz 
“akıllı” özellikler için harcarlar. 
Gerçekte, boşaltmaları daha 
zordur, daha fazla yer kaplarlar 
ve genellikle hareket kısıtlılığı 
olan insanların şehirde gezin-
mesini zorlaştıran noktalarda 
bulunurlar. Ayrıca tek birinin fi-
yatı 5000 € civarındadır

İşlevsel - Zagreb, geniş şehir 
merkezinde büyük bir açık WiFi 
kapsama alanına sahiptir. Gi-
riş arayüzünün, Hırvatça ve İn-
gilizce olarak mevcut olması 
şehri çok daha erişilebilir kıl-
maktadır. Maalesef çoğu du-
rumda olduğu gibi bu özellikte 
şehir merkezinin ötesinde mev-
cut değil.



N A S I L  A K I L L I Ş E H İ R
Y A P I L I R ?
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AKILLI BİR ŞEHİR ETRAFINDA NASIL 
ÖRGÜTLENİR? 
#KAMPANYA İPUÇLARI

Elena Petrovska

Her şey sırayla!

Şehrinizde hangi konuyla uğraşmak istiyorsunuz?

Grubunuzla tanışın ve yaratmak istediğiniz şehir hakkında or-
tak bir vizyon geliştirmeye çalışın - bırakın iddialı olsun! Bir ey-
lemi planlamaya başladığınızda, mesajınızı net ve eylemi hedefe 
yönelik tutmak için bir seferde yalnızca birkaç noktaya odaklan-
mak iyi olacaktır.

İstediğiniz değişikliği belirlerken kendinize ve grubunuza aşağı-
daki soruları sorun:

• Seni en çok hangi sorunlar sinirlendiriyor?
• Öfke ve hayal kırıklığınızı başkaları paylaşıyor mu?
• Bu sorun için gerçekçi bir çözüm düşünebiliyor musunuz?
• Bu çözümün insanların yaşamları üzerinde kalıcı bir etkisi ola-

cak mı?
• Yapısal veya kültürel değişim yaratıyor mu?

Problemi tanımlayın ve yapmak istediğiniz değişikliği belirleyin.
Taleplerinizi tanımlayın

Üstesinden gelmek istediğiniz sorunun köklerini bulmaya çalışın 
- bunun için “Problemin Ağacı” metodolojisini kullanabilirsiniz.

Kalıcı bir değişiklik yaratmak 
istiyorsanız (sorunun kökenini 
ortadan kaldırmak), sorunun 
daha fazla semptomunu / et-
kisini (yapraklarını) ele almanız 
önemlidir. Probleminizi ayakta 
tutan faktörlere (gövde) bak-
mak ve onu derin adaletsiz-
lik geçmişine (kök nedenler) 
bağlamak isteyeceksiniz.

• Şehrinizde sorundan olumsuz etkilenen tüm farklı insan gru-
plarını hesaba kattığınızdan ve hepsinin fikirlerini paylaşıp ih-
tiyaçlarını dile getirebilecekleri bir alan yarattığınızdan emin 
olun.

• Eğer sorundan doğrudan etkilenmiyorsan, bir müttefik rolüne 
bürünmelisin. Bu durumda, çalışmalarınızda doğrudan et-
kilenen kişilerin seslerine öncelik verilmesi özellikle önemlidir.

• Kampanyanız için güçlü talepler oluşturmanızı sağlamanın bir 
yolu, onları S.M.A.R.T. (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi 
ve Zamanında). SWOT, PESTEL, vb. Gibi farklı analiz türlerini de 
kullanabilirsiniz.
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Strateji, organizasyonun oldukça önemli bir parçasıdır çünkü 
attığınız her adımın sizi taleplerinizin uygulanmasına nasıl yak-
laştıracağını anlamanıza yardımcı olur. Strateji, şehrinizde iste-
diğiniz şeyi size sağlaması için bir karar vericiyi etkilemek için 
yeterli gücü inşa etme yöntemi olarak tanımlanabilir. Strateji 
hakkında konuşurken, aşağıdakileri tanımlamanız gerekir:
• topluluğunuzdaki güç odakları
• paydaşlar
• talepler
• hedefler
• destekçiler
• taktik

Eyleminizdeki kilit oyuncular, istediğiniz değişikliği yapmanıza 
yardımcı olabilecek kişilerdir. Seçmenler, sorundan doğrudan 
etkilenen insanlardır ve müttefikler onların destekçileridir. 

Bunlar, bir hedefe baskı uygulamak için güç oluşturmanıza 
yardımcı olacak insanlardır - ana hedef, size istediğinizi verme 
gücüne sahip bir karar alıcıdır. İkincil hedef, karar vericiyi et-
kileme gücüne sahip biri olacaktır.

Paydaşlar, eyleminizden etkilenebilecek ve / veya konuyla il-
gilenen tüm kuruluşlardır: Kurumlar, bireyler, hükümet, kuru-
luşlar, dernekler, bağışçılar, medya, rakipler, okullar, ünlüler, spor 
kulüpleri, şirketler, bakanlıklar, akademisyenler topluluk vb. Hedef 
kitlenizde farklı paydaş çeşitliliğiniz olabileceğini göz önünde 
bulundurarak, onlar için farklı mesajlar geliştirmeniz gerekebil-
ir. Paydaşları sistematik olarak kategorize etmek için aşağıdaki 
grafiği kullanabilirsiniz:

Strateji oluşturun ve rol bölümü yapın

Mesaj, insanların aktivist eyleminiz hakkında hatırlamasını ve 
tekrar etmesini istediğiniz temel fikirdir: Mesajınızı iletmek için kul-
landığınız kelimeler, ifadeler, hikayeler ve resimlerin tamamıdır.
Etkili mesajlaşmanın bazı ilkeleri şunlardır:
• Mesajınızı hedef kitlenize uyarlayın
• Sizin ve hedef grup arasındaki paylaşılan değerlere odaklanın
• Hikayeleri gerçek ve kişisel örneklere bağlayın
• İzleyicileri olumlu çözümlere yönlendirin
• İstatistikleri tutumlu kullanın
• Pop kültürü referanslarını kullanın.

Mesaj oluşturma
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Kolektif güç oluşturmak kampanyanız için çok önemlidir çünkü 
bireyler birlikte çalıştıklarında daha fazla güce sahip olabilirler. 
Kolektif güç, bir grubun bir hedefe ulaşmak için ortak bir ilgi ile 
birlikte çalışarak sahip olduğu güçtür.

Başkalarını dahil etme süreci şunları içerir:
• topluluğunuzla diyalog geliştirmek (kentsel topluluğunuzdaki 

stand, kamuya açık duyurular, diğer gruplarla ortaklık, sosyal 
medya)

• yeni üyelerle ilişkiler kurmak,
• üyelerin daha fazla dahil olması için fırsatlar sağlamak ve
• üyeleri liderlere dönüştürmek.

Harekete geçin!

Bir kampanya yürütürken çevrimdışı etkileşimi ihmal etmeyin. 
Günümüzde, çok sayıda çevrimdışı içerik de çevrimiçi olarak 
mevcuttur ve bu daha fazla sayıda insana ve farklı hedef gru-
plarına ulaşmaya yardımcı olur.

Çevrimiçi kampanyalar için sosyal medyayı kullanabilirsiniz, 
ancak kişisel verilerimizi topladıklarını ve yeni kitlelere ulaş-
mayı gittikçe zorlaştıran algoritmalar kullandıklarını unutmayın. 
Bununla birlikte, hedefleriniz üzerinde baskı oluşturmak ve onları 
harekete geçmeye zorlamak için güçlü bir sosyal medya kam-
panyası da etkili olabilir. Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, 
Vkontakte, TikTok ve Snapchat’ı kullanabilirsiniz. İletişiminizin bir 
parçası olarak e-postayı ihmal etmeyin ve mesajınızı yaymak ve 
destekçilerinizi arttırmak için Telegram’daki kanalları kullanın.

Bonus ipucu: Çevrimiçi içerik oluşturmak / düzenlemek için şu 
ücretsiz çevrimiçi araçlardan bazılarına göz atın: Canva, YT Cut-
ter, Soundwise, HTML Görüntü Renk Kodları, Coloors, Voice2v, 
Filmora.

Çevrimiçi bir savunuculuk kampanyası yapmaya karar ver-
irseniz, üstesinden gelmek istediğiniz sorunla ilgili verileri, yas-
aları ve politikaları araştırmak için fazladan çaba gösterin. Me-
sajınızı değiştirmek / etkilemek istediğiniz politika / yasaya göre 
uyarlayın.

Kampanyayı sokaklara taşımak için kitlesel protestolar, perfor-
mans, halk toplantıları düzenlemek, bir bina / köprü üzerinde ana 
mesajın bulunduğu pankartlar / posterler asmak için uğraşabil-
irsiniz. Ek fikirler ve ilham almak için theurbanactivist.com adresi-
ni ziyaret edin.

Hangi tür kentsel eylemi seçerseniz seçin, medyayı haberdar 
edin (mümkünse eylemden bir gün önce) ve gelmeyen tüm 
medyaya göndereceğiniz (eylemin ardından) bir basın bülteni 
hazırlayın.

Kanallarınızı ve araçlarınızı seçin
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Eyleminiz gerçekleştikten sonra, grubunuzla / ekibinizle bir çem-
ber oluşturun ve neyin iyi gittiğini ve bir dahaki sefere nelerin 
geliştirilebileceğini tartışın. Her şeyi not edin ve büyüyen deney-
iminizi şehirlerinizin etrafında gelecekteki organizasyonlara 
taşıyın!
Elde edeceğinizden emin olduğunuz ve çok fazla kaynağınızı kul-
lanmayacağınızdan emin olduğunuz küçük kazançlar hedefle-
meniz önemlidir. Küçük kazançlar elde etmek, destekçilerinizin 
dikkatini çekmenize ve büyük galibiyetiniz için zorlamaya devam 
etmenize yardımcı olacaktır. Toplumsal değişiklik yapmanın ne 
kadar süreceğini tahmin etmek zor. Bazı kampanyaların kalıcı bir 
değişiklik yaratabilmesi için uzun bir süre boyunca birçok farklı 
taktik uygulaması gerekebilir.
Aktivizm söz konusu olduğunda kaybetmek diye bir şey yok-
tur. Çalışmalarınızda bir aksilik yaşarsanız, üyelerinizle yeniden 
bir araya gelmeli ve stratejinizin revize edilmesi gerekip gerek-
mediğini görmelisiniz.

Değerlendirme ve Gelecek Adımlar

Konu:
Giriş ve birbirimizi tanıma

0. GÜN

OTURUM ANAHATLARI

Yayının bu bölümü, Riga’daki etkinlik için oturumların gelişimi 
üzerinde yorulmadan çalışan Hazırlık Ekibi’nin yaratıcı ve en-
telektüel çabalarını gözler önüne seriyor. Etkinlik iptal edildiği 
için oturumları daha geniş kitlelerle paylaşmaya karar verdik. 
Oturum taslakları, akıllı şehirler ve ilgili konularda atölye çalışma-
ları ve eğitim faaliyetleri yürütmek isteyen herkesi desteklemek 
için yazılmıştır. Oturumların açıklamasında, atölye çalışmalarının 
nasıl yürütüleceğini düşünmenize yardımcı olacak metodolojiler, 
talimatlar ve materyalleri içeren ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.

Vazgeçmemelisin.
Örgütlen! İtiraz Et! Alt Et!

Yönergeler:

1. Isınma Turu: Oturum moderatörleri çevrimiçi olarak veya kağıtlı 
sunum tahtaları kullanarak bir quiz hazırlarlar. Katılımcılardan 
3 soruya cevap vermeleri istenir (herkes cevabını paylaştıktan 
sonra, moderatörler doğru bilgiyi açıklar veya daha fazla detay 

Süre: 70-90 dakika
Katılımcı sayısı: 15-22
Malzemeler: 3 kase / torba, yapışkan not kağıtları, kalemler, bir 
battaniye, birkaç kağıtlı sunum tahtası (flipcharts), keçeli kalem-
ler.
Hedefler: Katılımcıların birbirleri, proje ve organizatörler hakkında 
bilgi edinmesi için bir alan sağlamak
Metodoloji: çevrimiçi / çevrimdışı quizler, oyunlar, grup çalışması
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ekler). Bu 3 soru:

2. Quizden sonra moderatörler pratik bilgileri (yer, konaklama, 
gündem vb.) katılımcılarla paylaşır ve tüm ekibi tanıtır.

3. Buz Kırıcı oyunlar:

1) Eğitimi kim organize ediyor ve bu organizasyon hakkında 
neler biliyorsunuz?

1) Hareket Adı Oyunu: Tüm katılımcılar bir daire şeklinde di-
zilir. İlk katılımcı ismini söylerken aynı zamanda bir hareke-
tle başlar. Bir sonraki katılımcı, önceki isimleri ve hareketleri 
tekrarlar ve ardından adını söyler ve hareketini yapar. Oyun 
son katılımcıya kadar devam eder.
2) Battaniye Oyunu: Her takımdan bir oyuncu battaniyenin 
arkasında dururken veya çömelirken iki grup arasında büyük 
bir battaniye tutulur. Oyunun amacı battaniyenin düşme-
sinden sonra battaniyenin arkasındaki diğer kişiyi ilk tanıyan 
olmaktır. Kazanan takım, kendi tarafındaki kişiyi kaybeden 
takımdan alır.
3) Nasıl Yaparsınız: Katılımcılar birkaç gruba ayrılır ve ifadel-
ere tek tek kendi cevaplarını vermeleri istenir. İfadeler “En se-
vdiğim yer ...” olabilir, “Bir kitap yazsaydım, ... hakkında olurdu”, 
“Şehrimin belediye başkanı olsaydım ilk kararım ...”, “Uluslar-
arası bir gençlik etkinliği düzenleyebilseydim, konu ... konusu-
na girerdi” vb.

2) Eğitim hangi metodolojiye dayanmaktadır? Ve non-formal 
eğitim, ilkeleri ve yöntemleri hakkında ne biliyorsunuz?
3) Eğitimi kim yürütüyor? Hazırlık ekibi kimlerden oluşur?

4) Kimin Hikayesi: Herkes bir kağıda en komik veya en tuhaf 
gerçek hayat hikayesini (okunabilir bir şekilde) yazar. Hikayel-
er bir torbaya atılır, seçilir ve yüksek sesle okunur. Katılımcılar 
hangi hikayenin kime ait olduğunu tahmin etmeye çalışır.

Konu:
Oyun Gecesi

Süre: 90 Dakika
Katılımcı sayısı: 15-22
Malzemeler: Gerekli bilgiler, aşağıda verilen bağlantılardaki oyun 
açıklamalarında verilmektedir.
Hedefler: Katılımcıların gayri resmi bir ortamda birbirlerini 
tanımaları ve iletişimdeki buzları kırmaları için bir alan sağlamak
Metodoloji: etkileşimli bir oyun
Yönergeler:
Oyundan önce, katılımcılar birbirlerinin adlarını hatırlamak için 
bir isim oyununa davet edilir. Moderatörler oyunlardan birini 
düzenler. İki Şehrin Hikayesi (https://www.coe.int/en/web/com-
pass/tale-of-two-cities) veya A Mosque In Sleepyville (https://
www.coe.int/en/web/compass/a-mosque-in-sleepyville).
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Konu:
Genel Tanıtım

1. GÜN

Yönergeler:

Moderatörler, kuruluşun geçmişi, amacı ve hedeflerinin yanı sıra 
projenin davranış kuralları, metodolojisi ve hazırlık ekibi üyeleri 
hakkında bilgi sağlayarak etkinliğin girişini yapar. [10 dakika]

World Café: Moderatörler işe World Café yöntemini tanıtarak, 
bağlamı belirleyerek ve Café’nin görgü kurallarını paylaşarak 
başlarlar.

Kafenin Masaları:
1) Alternatif Şehirleşme Masası
2) Digital [x] Masası
3) CDN % GEF Masası
4) Gündem Masası

Süreç, bir masa etrafında oturan 4-5 kişilik küçük gruplar için 
10’ar dakikalık 4 sunum turu (moderatör tarafından yönetilen) ile 
başlar. 10 dakikanın sonunda grubun her üyesi farklı bir yeni ma-
saya geçer. [35 dakika]

Süre: 90 Dakika
Katılımcı sayısı: 15-22
Malzemeler: Projeyi yürüten kuruluşların afişleri, bayrakları, yayın-
ları.
Hedefler: Katılımcılara belli başlı güncel kavramları tanıtmak 
ve onlara Çalışma Grupları, çalışmaları, amaçları vb. Hakkında 
genel bilgiler sağlamak.
Metodoloji: World Cafe, bireysel düşünme, grup çalışması Konu:

Takım Oluşturma

Yönergeler:

A) Moderatörler oyunun konseptini katılımcılarla paylaşarak 
kuralları ve hedefleri açıklar. Ardından katılımcılara mahalleyi / 
şehri, vatandaşları ve alternatif kentleşme ve akıllı şehir konu-
suyla ilgili şehir boyutlarını tanımaları için zamanında yerine 
getirmeleri gereken görevler verilir. [10 dakika]
 
B) Görevimiz Tehlike Oyunu [45 dakika]

Süre: 90 Dakika
Katılmcı sayısı: 15-25
Materyaller: kağıtlı sunum tahtaları (flipchart) , kalemler, basılı 
görev sayfaları, şarjlı cep telefonları
Hedefler: Katılımcıların bir ekip olarak çalışmayı öğrenmelerine 
ve proje sırasında ortak çalışmanın kurallarını belirlemelerine 
yardımcı olmak; etkinlik aracılığıyla şehri keşfetmek.
Metodoloji: “Görevimiz Tehlike” şehir oyunu

Korkuları ve Beklentileri Tanımlama: Katılımcılar korkularını ve 
beklentilerini çevrimiçi bir araç (örn. Menti) aracılığıyla paylaşır-
lar. Herkes paylaştıktan sonra, moderatörler katılımcıları 4 gru-
ba ayırır ve her gruba önceden paylaşılan 3 korku ve 3 beklenti 
verir. Her grup korkuları ve beklentileri içeren, ancak isim ver-
meden hikayeler yaratmalıdır. Son olarak, hikayeler yüksek sesle 
okunurken diğer katılımcılar hikayelerle bağlantılı korkuları ve 
beklentileri tahmin etmeye çalışır. Daha sonra, tüm korkular ve 
beklentiler moderatörler tarafından toplanır ve bir kağıtlı su-
num tahtasına (flipchart) yazılır, her biri Davranış Kurallarına il-
işkilendirilir ve birbirleriyle ilişkileri açıklanır. [45 dakika]
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Moderatörler “Günaydın grup! Gelecek günlerde motivasyon 
dolu ve birlikte çalışmaya istekli bu eğitime geldiğinizi biliyoruz. 
Görevleri alt gruplara bölmeye karar verirseniz, bir alt gruptaki 
en az kişi sayısı 5 olmalıdır. 45 dakika sonra geri dönmelisiniz! 
Grup olarak bugün ilk göreviniz - kabul etmeye karar verirseniz 
- 13 görevin yapabildiğiniz kadarını önümüzdeki 45 dakika içinde 
tamamlamaktır “

Görevler:

• Gruptaki herkes için bir takma ad / kod adı bulun. Takma adı 
isim fişinize koyun.

• Tüm grup üyelerinin videoda olduğu “Kentsel aktivizmi” temsil 
eden 2 video (en fazla 10 saniye uzunluğunda) oluşturun.

• Herkesin dahil olduğu 3 farklı fotoğraf çekin; bunlardan birinde 
herkesin kafasında bir şey olmalı, ikincisinde herkesin uçuy-
or olması (= havada!) ve üçüncüsünde ... bizi şaşırtın! Bunları 
Telegram grubumuza yükleyin.

• Sokakta durun ve geçen 25 arabayı kullanan erkeklerin ve 
kadınların oranına dikkat edin.

• Bulabileceğiniz farklı akıllı şehir çözümlerinin 5 fotoğrafını 
çekin.

• Akıllı şehir çözümlerinden birini uygulayın. Denerken / keşfed-
erken fotoğraf / video çekin.

• CCTV kameralarıyla grup özçekimi yapın. Bir alt grup tarafın-
dan da yapılabilir.

• En yakın yaya geçidini bulun ve aşağıda belirtilen verileri bir 
kırmızı ışıktan diğer kırmızı ışığa kadar ölçün:
-Kaç arabanın geçtiğini
-Kaç yayanın geçtiğini
-Kaç bisikletlinin geçtiğini

-Kaç mobilet / elektrikli motosiklet geçtiğini
-Kaç kuşun geçtiğini

• Beş yaya geçidini geçin, her birinde bir şeyler yapın.
• Yoldayken bildiğiniz ve gördüğünüz bitki ve kuş / hayvan 

türlerini haritada işaretleyin. Dijital harita kullanabilirsiniz.
• Farklı zamanlarda inşa edilmiş 3 farklı bina bulun. 3’ünün de 

resmini çekin.
• Sokaktan 3 parça çöpü alın ve çöp kutusuna atın. Bunu bel-

geleyin :)

C) Raporlama / Geri Dönüş: Katılımcılar tekrar kurallar (davranış 
kuralları) üzerinde düşünürler ve proje sırasında saygı duyul-
ması gereken ilkeler üzerinde anlaşırlar, örneğin birlikte çalış-
mak, birbirlerini desteklemek ve birbirlerine saygı duymak, her-
kesin konuşmasına izin vermek ve tartışmanın bir parçası olmak, 
kendinden sonra temizlik yapmak vs. [35 dakika]

Raporlama Soruları:
-Şehir / mahalle hakkında 
neler söyleyebilirsiniz? (su-
num şeklinde)
 -Neler gözlemlediniz?
 -Nasıl hissettiniz?
 -Neleri beğendiniz?
-Görevi başarmak zor 
muydu? Öyleyse, nedenini 
açıklayın?
-Sizin rolünüz neydi - değiş-
ti mi?
-En zor şey neydi?
-Takımlarda ne kadar iyi 
çalışabildiniz?
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Konu:
Terimler ve yaklaşımlar

Süre: 90 Dakika
Katılımcı Sayısı: 20-25
Malzemeler: kağıtlı sunum tahtası{flipchart}, keçeli kalemler.
Hedefler: Tüm katılımcıların akıllı şehirler ve teknoloji ile ilgili te-
mel terimleri ve yaklaşımları bilmesini ve anlamasını sağlamak; 
Katılımcıları dijital şehir kurguları hakkında daha fazla bilgi edin-
meye teşvik edin
Metodoloji: grup çalışması, büyük bir grupta tartışma

Yönergeler:

1) Oturum gündemine ve grup etkinliğine giriş [10 dakika]

2) Katılımcılar 5 gruba ayrılır (grup başına 4-5 kişi). Her gruba 
4-5 terim verilir ve bunlar üzerinde düşünmeleri ve tanımlarını 
bulmaları için zaman verilir. Buna ek olarak, her grup kendi 
deneyimlerinden, bir grup içinde tartışılanların terimlerin gün-
lük yaşamlarına nasıl yansıdığı / bütünleştirildiği konusunda en 
az bir örnek oluşturmalıdır. [30 dakika]

Terimler ve Yaklaşımlar

• Evrensel temel gelir (bazen Yurttaşlık Geliri olarak da ad-
landırılır), ulusal devlette yasal olarak ikamet eden herkese 
ödenen, temel ihtiyaçları karşılamaya yeterli, garantili, gelir 
sınırına takılmayan bir gelirdir.

–Etkinlik sırasındaki deneyiminize dayanarak bu hafta birlikte 
çalışmamızı daha iyi hale getirmek için hangi ilkeleri kullanma-
lıyız? (moderatörler cevapları bir kağıtlı sunum tahtasına {flip-
chart} yazar)

• Küçülme (Büyümeme), herkesin refahını amaçlayan ve 
yaşamın doğal temelini ayakta tutan bir toplum ve ekonomi 
biçimidir. Ekolojik iktisat, anti-tüketim ve anti-kapitalist fikirlere 
dayanan politik, ekonomik ve sosyal bir harekettir. Sosyal 
adalet ve ekolojik sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla üre-
tim ve tüketimin demokratik yollarla daraltılmasını savunan 
bir projedir.

• Hizmet olarak hareketlilik, çeşitli ulaşım hizmetlerinin ta-
lep üzerine erişilebilen tek bir hareketlilik hizmetine entegra-
syonudur. Bir müşterinin talebini karşılamak için HOH oper-
atörü, toplu taşıma, yolculuk, araba veya bisiklet paylaşımı, 
taksi veya araba kiralama veya bunların bir kombinasyonu 
gibi çeşitli ulaşım seçenekleri şeklinde bir menü oluşturur.

• Sosyal konutlandırma, yerel yönetimlere veya kar amacı 
gütmeyen diğer kuruluşlara ait olan ve genellikle düşük gelirli 
kişilere kiralanan evler ve dairelerdir.
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• Soylulaştırma, daha varlıklı sakinlerin ve işletmelerin akınıy-
la bir mahallenin karakterini değiştirme sürecidir. Soylulaştır-
ma süreci, tipik olarak, komşu şehirlerden, kasabalardan veya 
mahallelerden daha yüksek gelirli insanların o bölgeye sığa-
mayıp başka bir bölgeye olan ilgisinin artmasının sonucudur. 
Bununla birlikte, bazıları soylulaştırma tartışmasına hakim 
olan yerinden edilme korkusunu, kentsel yeniden geliştir-
menin faydalarının dağıtımı hakkındaki gerçek ilerici yaklaşım 
stratejilerinin tartışmasını engellediğini düşünüyor.

• Platform ekonomisi, platformlar tarafından kolaylaştırılan 
ekonomik ve sosyal faaliyettir. Bu tür platformlar tipik olarak 
çevrimiçi çöpçatan veya teknolojik sistemlerdir. Şimdiye ka-
dar en yaygın tür, “dijital eşleştiriciler” olarak da bilinen “işlem 
platformları” dır. İşlem platformlarının örnekleri arasında Am-
azon, Airbnb, Uber ve Baidu bulunur. İkinci bir türe örnek olarak 
Microsoft’un platformu verilebilir. Birçok bağımsız geliştiricile-
rin ve başkalarının üzerine inşa edebileceği ortak bir teknoloji 
çerçevesi sağlayan “yenilik platformu” dur.

• Uygun fiyatlı konut, çok düşük ila orta gelirli hanehalklarının 
ihtiyaçlarına uygun olan ve bu hanelerin gıda, giyim, ulaşım, 
tıbbi bakım ve eğitim gibi diğer temel yaşam maliyetlerini 
de karşılayabilmeleri için fiyatlandırılan konutlardır. Genel bir 
kural olarak, konut brüt hane gelirinin %30’undan daha azına 
mal oluyorsa, genellikle uygun fiyatlı kabul edilir.

• Arazi kullanım planı, arazilerin incelenip değerlendirilerek 
arazinin elden çıkarılması ve kullanımıyla ilgili kararlar için 
dayanak oluşturulması sürecidir. Arazi kullanımının çevresel 
etkileri ve toplum üzerindeki etkisi üzerine yapılan çalışmaları 
içerir.

• Sosyal kapsayıcılık, entegrasyon ve ayrımcılık - Sosyal kap-
sayıcılık, bireylerin ve grupların toplumda yer aldığı koşul-
ları geliştirme sürecidir – kimlikleri sebebiyle dezavantajlı 
konumda olan kişilerin  yeteneklerini, fırsatlarını ve itibarlarını 
geliştirir. Sosyal dışlama / ayrıştırma, bireylerin normalde 
farklı bir grubun üyeleri için mevcut olan çeşitli haklara, fırsat-
lara ve kaynaklara erişiminin engellendiği (veya tam erişimi-
nin reddedildiği) süreçtir. Bu belirli grup için sosyal entegra-
syon ve insan haklarına uyulması için temel olan haklar söz 
konusudur (örneğin, barınma, istihdam, sağlık hizmetleri, sivil 
katılım, demokratik katılım ve yasal süreç).

• Yeşil altyapı, hem kırsal hem de kentsel ortamlarda çok çeşitli 
ekosistem hizmetleri sunmak üzere tasarlanmış ve yönetilen 
diğer çevresel özelliklere sahip stratejik olarak planlanmış 
doğal ve yarı doğal alan ağıdır.

• Katılımcı planlama, süreçte topluluk sakinlerinin, liderlerinin 
ve paydaşlarının belirli yeterliliklerini ve girdilerini dahil eder-
ek ve bunlardan yararlanarak bir topluluğun arzulanan ge-
leceğini öngörmek ve o gelecek için planlamak için sarfedilen 
sistematik çabayı ifade eder.
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• Dijital haklar, bireylerin dijital ortama erişmesine, kullan-
masına, oluşturmasına ve yayınlamasına veya bilgisayar-
lara, diğer elektronik cihazlara ve telekomünikasyon ağlarına 
erişmesine ve kullanmasına izin veren insan hakları ve yasal 
hakların bütünüdür.

• Siber güvenlik genellikle, siber alanı hem sivil hem de askeri 
düzlemlerde, birbirine bağlı ağları ve bilgi altyapısıyla ilişki-
li olan veya bunlara zarar verebilecek tehditlerden korumak 
için mevcut olan önlemleri ve eylemleri ifade eder.

• Büyük veri, eldeki veritabanı yönetim araçlarını veya gelenek-
sel veri işleme uygulamalarını kullanarak işlenmesi zorlaşa-
cak kadar büyük ve karmaşık bir veri kümeleri koleksiyonu için 
kullanılan bir terimdir. Bu zorluklar arasında veri yakalama, 
iyileştirme, depolama, arama, paylaşma, aktarma, analiz ve 
görselleştirme yer alır.

• Nesnelerin interneti, aydınlatma armatürleri, termostatlar, 
ev güvenlik sistemleri ve kameralar ve diğer ev aletleri gibi 
gömülü internet özellikli elektronikler aracılığıyla birbirleriyle 
iletişim kuran, birbiriyle bağlantılı çeşitli fiziksel nesnelerden 
oluşan bir ağdır.

• Bulut bilişim, minimum yönetim çabası veya hizmet sağlayıcı 
etkileşimiyle hızlı bir şekilde tedarik edilebilen ve piyasaya 
sürülebilen, yapılandırılabilir bilgi işlem kaynaklarının pay-
laşılan havuzuna (ör. ağlar, sunucular, depolama, uygulama-
lar ve hizmetler) uygun isteğe bağlı ağ erişimini sağlamak 
için bir bilgi teknolojisi (BT) modelidir.

• 5G, makineler, nesneler ve cihazlar dahil olmak üzere hemen 
hemen herkesi ve her şeyi birbirine bağlamak için tasarlan-
mış yeni bir ağ türü sağlayan yeni bir kablosuz teknolojidir. 
Daha yüksek çoklu-gbps en yüksek veri hızları, ultra düşük 
gecikme süresi, daha fazla güvenilirlik, büyük ağ kapasitesi, 
artırılmış kullanılabilirlik ve daha fazla kullanıcıya daha tek tip 
bir kullanıcı deneyimi sunması amaçlanmıştır.

• Açık veri, danışma ve ticari amaçlarla kullanım dahil olmak 

üzere yeniden kullanım için ücretsiz ve yaygın olarak bulunan 
şeffaflığı artırmak ve ekonomik faaliyeti canlandırmayı hede-
fleyen verilerdir.

• AI (yapay zeka), belirli hedeflere ulaşmak için ortamlarını 
analiz ederek ve bir dereceye kadar özerklikle eylemler yap-
arak akıllı davranış sergileyen sistemleri ifade eder.

• Blok zinciri teknolojisi, kişilerin ve kuruluşların işlemleri ve bil-
gileri merkezi bir otorite olmaksızın şeffaf bir şekilde üzerinde 
anlaşmaya varmalarına ve kalıcı olarak kaydetmelerine ola-
nak tanıyan bir teknolojidir.

• Dijital / akıllı şehir, şehrin sakinlerinin ve iş dünyasının yararı-
na dijital ve telekomünikasyon teknolojilerinin kullanımıyla 
geleneksel ağların ve hizmetlerin daha verimli hale getirildiği 
bir yerdir. Ancak günümüzde akıllı şehir, daha iyi kaynak kul-
lanımı ve daha az emisyon için bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
(BİT) kullanımının ötesine geçmektedir. Akıllı şehir, daha akıllı 
kentsel ulaşım ağları, iyileştirilmiş su temini ve atık bertaraf 
tesisleri ve binaları aydınlatmanın ve ısıtmanın daha verimli 
yolları anlamına gelmektedir. Aynı zamanda daha etkileşimli 
ve duyarlı bir şehir yönetimi, daha güvenli kamusal alanlar ve 
yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarını karşılama gibi de düşünülme-
ktedir.
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Konu:
Şehir Anlatıları

Süre: 90 Dakika
Katılımcı Sayısı: 20-25
Malzemeler: yazı tahtaları, kalemler, yapışkan notlar
Hedefler: Katılımcılara dijital şehirler hakkında farklı anlatılar sun-
mak ve bu şehirlerin farklı ilgi alanlarını nasıl destekleyebileceği-
ni keşfetmek
Metodoloji: grup çalışması, grup tartışmaları

Yönergeler:

1) Moderatörler, iki dijital şehir hakkında çok farklı iki hikaye su-
narak, sonunda aynı şehir olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcılar 
buradan şehirlerle ilgili birçok hikaye / anlatı olduğunu öğre-
nirler, ancak vatandaşların bunları değerlendirmede ve bu an-

• Dijital boşluk - hem bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) erişim 
fırsatları hem de çok çeşitli faaliyetler için interneti kullan-
maları açısından farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki bireyler, 
haneler, işletmeler ve coğrafi alanlar arasındaki boşluk.

• Vatandaş puanlama - hem çevrimiçi hem de çevrimdışı et-
kinliklerden elde edilen verileri birleştiren veri puanları, vatan-
daşları kategorize etmenin, hizmetleri tahsis etmenin ve ge-
lecekteki davranışları tahmin etmenin bir yolu haline geliyor.

• Otomatikleştirilmiş karar verme - OKV sistemi, bir karar 
verme modelini, bu modeli hesaplanabilir koda çeviren bir 
algoritmayı, bu kodun girdi olarak kullandığı verileri - ondan 
‘öğrenmek’ ya da bu modeli uygulayarak analiz etmesi için 
kullanan sosyo-teknolojik bir sistemdir. Bu, belirli bir amaç için 
bir OKV sistemini uygulama kararının kendisinin - ve bunun 
yanı sıra geliştirilme biçiminin (yani bir kamu sektörü kuruluşu 
veya ticari bir şirket tarafından), tedarik edilip nihayet dağıtıl-
masının - bu sistemin parçaları olduğu anlamına gelir.

3) Grup sunumu: tüm gruplar, tanımlarını diğer katılımcılara 
sunar. Her grup kendi tanımlarını sunduğunda, moderatörler 
katılımcıları Hazırlık Ekibi üyeleri tarafından hazırlanan tanım-
ların üzerinden geçmeye davet eder. [25 dakika]

4) Büyük grup tartışması: [15 dakika]

Tartışma soruları:
• Bu terimlerin Akıllı Şehirler ile nasıl bağlantılı olduğunu 

düşünüyorsunuz?
• Kentsel planlama dijital inovasyondan nasıl etkileniyor?
• Kaç yeni terim öğrendiniz? Kentle ilgili terimlerin dijital terim-

lerle bağlantılı olduğunu düşünüyor musunuz?
• Bizim için yararlı olacağını düşündüğünüz ek terimler var mı?
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latıların ötesini görmede çok eleştirel olmaları gerekir. Moder-
atörler daha sonra Görünmez şehirler kavramını kısaca sunar. 
[20 dakika]

1. Hikaye

Size, teknolojinin hayatım üzerinde ne kadar etkisi olduğunu 
fark ettiğim, geçen hafta geçirdiğim bir gün hakkında bir hikaye 
anlatacağım. Şehirde bazı işleri halletmek için işten bir gün izin 
aldım. İlçe belediye meclisi üyemden, şehrimizde yeni ve ilginç 
bir dijital aracın mevcut olduğunu söyleyen bir tweet gördüm. 
Bu araç sayesinde, vatandaşlar tüm elektrik faturalarını tek 
noktada ödeyebilmekte ve diğer faturalarına erişebilmekteler. 
Elektrik ve su faturamı 3 dakikadan kısa sürede ödeyebildim!

Arabam tamirde olduğu için ben de metroyla şehir merkezine 
gittim. Bir süredir metroyu kullanmadım ama akıllı telefonumu 
kullanarak bilet alıp ödeme yapabileceğimi hemen fark ettim. 
Birkaç tıklama sonra trende rahatça oturuyordum. İstasyonda 
indim ve belediye binasına doğru yola koyuldum. Belediye bi-
nasında yapılan son tadilatlardan gerçekten etkilendim.

Randevuyu çevrimiçi olarak yaptığım için süreç eskisinden çok 
daha az karmaşıktı. Ne harika! Lobide bilgi veznesi yoktu, sa-
dece birkaç şık görünümlü makine vardı. En yakındaki mak-
ineye geldim ve çevrimiçi kayıt sırasında aldığım QR kodunu 
tarattım.

Kamu görevlisi, kimliğimi ve ödeme belgemi gösterdikten he-
men sonra dijital araç için giriş bilgilerimi bana verdi. Birkaç 
dakika sonra belediye binasının dışındaydım ve günümün 
geri kalanını güneşin altında tadını çıkarmak için yola çıktım. 
Bir kahve içmek için otururken, belediyede bana anlattıkları 
hizmet sunumundaki sorunları bildirmek için bir uygulama da 
indirdim.

2. Hikaye

Bugün nihayet belediye binasına gitmek için zaman 
ayırabildiğim gün. Geçtiğimiz haftalarda fazladan vard-
iya çalışıyordım ve daha önce işlerimi yapacak zaman bu-
lamadım. Bugün öğleden sonra işten izin almaktan başka 
seçeneğim yoktu çünkü elektrik faturalarım bana ulaşmıyordu 
ve elektriğimin kesileceğinden korkuyordum. Belediye binası 
evime biraz uzak bu yüzden otobüse veya metroya binmem 
gerekiyordu.

Metronun seferleri daha sık olduğu için metroya binmeye karar 
verdim. Ancak istasyona vardığımda, bilet alabileceğim gişeyi 
kapattıklarını fark ettim, geriye kalan tek şey kontör makinel-
erdi. Metro kartını doldurmak için gerekli olan bir kredi kartım 
olmadığından, nakit olarak ödeyebileceğim yere ulaşmak için 
üç istasyon daha yürüdüm. Maalesef ekstra bir ücret ödemek 
zorunda kaldım ama başka seçeneğim yoktu.

Bir süre sonra trene binip belediye ofisine vardım. Oraya 
vardığımda, binanın öncekinden farklı göründüğünü fark ettim. 
Görünüşe göre bazı tadilatlar yapmışlar ve lobide görebildiğim 
tek şey garip görünümlü makinelerdi. Makineler QR kodu denen 
bir şey istiyorlardı. Bana yardım edecek birini bulmaya çalıştım 
ama orada kimse yoktu. Son olarak, başka bir vatandaş, şehir 
yönetiminin tüm şehir hizmetlerinin çevrimiçi olarak verildiği 
bir dijital eylem planı uygulamaya koyduğunu söyledi.

Önce online randevu almam gerektiğinden randevu bile 
alamadım. Evime bilgisayar alacak param olmadığı için 
kütüphaneye gidip bir bilgisayara erişmeye karar verdim. Di-
jital aracın nasıl çalıştığını gerçekten anlamadım, ancak kesin 
olarak bildiğim şey, başka bir randevu almak için işten bir gün 
daha izin almam gerektiğiydi ve bu çok zor olacak!
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2) Katılımcılar birkaç gruba ayrılır ve her grup bir podcast’i 
(Sağlık, Kamu hizmetleri, Çevre, Ekonomi) dinlemek üzere atanır. 
Her grup, verilen materyali eleştirel bir şekilde değerlendirmeli 
ve moderatörler tarafından hazırlanan yapıyı takiben 3-4 ana 
noktada özetlemelidir. [30 dakika]

Podcastlar:

1.Sağlık
https://player.whooshkaa.com/episode?id=322821 (00.00-
06.23)

2.Kamu Hizmetleri
Citylab Bölüm 8 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-26/tech-
nopolis-citylab-podcast
(04.10-09:56 or 12.00-24.30)

3.Çevre 
https://guidehouse.com/insights/energy/2018/beyond-the-
electron-smart-cities-and-building2grid (02.23-11:45)

4.Ekonomi 
Citylab Bölüm 1
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-26/tech-
nopolis-citylab-podcast (02.30-11:40)

Oturum Yapısı:

• Podcast’teki konuma genel bir bakış sağlayın (2-3 cümle);
• Anahtar kavramları / kelimeleri listeleyin (post-it’lerde);
• Olası artıları ve eksileri açıklayın; 

• Önceki oturumda tartışılan kavramlar (AlterUrban + Dijital 
terimler) podcast’te kullanılıyor mu? Nerede ve ne şekilde? 
Değilse, bunları dahil etme potansiyelini nerede görüyor-
sunuz?

Grup sunumları ve tartışma: Her grup kendi podcast’lerini sunar. 
Daha sonra tüm katılımcılar bir grup tartışmasına davet edilir. 
[20 dakika]

Tartışma Soruları:

1. Kavramlar arasında kullanılan aynı / benzer terimleri görüyor 
musunuz?
2. Farklı anlatılar nasıl anlatılır? (Buzz kelimeleri, fütürist anlatı)
3. “Çelişkili akılsallıklar” nelerdir?
4. Daha geniş bir topluma mı odaklanıyorlar? Ana yarar-
lanıcılar kimlerdir?

Konu:
Organizasyon Akşamı

Süre: 55-60 Dakika
Katılımcı Sayısı: 20-25
Malzemeler: Yazı tahtaları, kalemler, keçeli kalemler, sandalyeler
Hedefler: Katılımcıların kuruluşları / girişimleri (tarihi, değerleri, 
amaçları vb.) Hakkında bilgi paylaşmaları için bir alan sağlamak.
Metodoloji: enerji verici aktiviteler, grup çalışması

Yönergeler:

1) Organizasyonel gerçeklere dayanan Big Wind Blows isimli 
enerji verici aktivite: Moderatörler, katılımcıları bir daire şeklinde 
oturtur. Sandalye sayısı çemberde oyunu oynayan katılımcıların 
sayısından 1 tane az olmalıdır. Bir katılımcı çemberin ortasında 
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bekler. Ortada kim varsa “Büyük Rüzgar Esiyor… ..” diyor ve or-
ganizasyonu hakkında doğru olan bir şeyi söyleyerek cümleyi 
bitirir. Örneğin, “Organizasyonu dijital haklara odaklanan her-
kes için Büyük Rüzgar Esiyor”. Ortadaki kişi ifadeyi söyledik-
ten sonra, ifadenin kendi organizasyonu için doğru olduğunu 
düşünen çemberdeki herkes yerinden kalkıp başka bir sanda-
lyeye oturmalıdır. Ortadaki katılımcı da bir koltuğa oturmaya 
çalışmalıdır. [10 dakika]

2. Grup etkinliği “Organizasyonel profil”: katılımcılar 4-5 gru-
ba ayrılır. Aynı gruptaki katılımcılar, organizasyonlarının ortak 
yönlerini bulmalı ve ortak organizasyonlarının logo, isim, faa-
liyetler, değerler vb. İle ilgili nasıl görüneceğini hayal etmeli / 
görselleştirmelidir. Daha sonra her grup yaratıcı bir biçimde 
“yeni organizasyonunu” sunar. [45 dakika]

Konu:
Kapsayıcılık ve vatandaşların hakları

2. GÜN

Yönergeler:

1) Haritalandırma: Katılımcılar kategorilere göre gruplara ayrılır 
(Vatandaş Katılımı / Demokrasi, Sağlık, Ekonomi, Hareketlilik, 
Yerel hizmetler) [20 dakika]

Her gruba, şehirlerinde kullandıkları veya duydukları dijital plat-
formları haritalandıracakları bir kağıt verilir. Daha sonra gruplar, 
katılımcıların hikayelerini yazılı olarak paylaştıkları 10 dakikalık 
kısa bir tartışma yaparlar. Katılımcılar, farklı şehirlerden hikayel-
erimi ve deneyimlerini paylaşmaya ve vatandaşların bu plat-
formları kullanarak haklarını nasıl talep ettiklerini anlatmaları 
teşvik edilir. [10 dakika]

Sorular:
-Platformlardan önce bu eylemleri nasıl yapıyordunuz?
-Platformlar kişisel olarak hayatınızı nasıl değiştirdi?

2) Platformların Şart (Charter) ilkeleri üzerinden incelenmesi: 
Aynı gruplarda katılımcılar, platformları tüzükteki ilkelere göre 
analiz etmeye davet edilir. [30 dakika]

Süre: 90 Dakika
Katılımcı Sayısı: 20-25
Malzemeler: Kalemler, 5 boş kağıtlı sunum tahtası, kartlar, 
yapışkan notlar, keçeli kalemler
Hedefler: Katılımcıların şehirlerde vatandaşların haklarına 
erişmek için kullanılabilecek dijital araçlara ilişkin farkındalığını 
artırmak
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lıdır. Yeşil teknolojinin dağıtımını hızlandırmak için tüm politika 
araçlarını kullanın. Akıllı şehrimizin başka birinin çevre felaketi 
olmadığından emin olun.

• Hareketliliği ve karşılaşmalara el veren ve insanların sürek-
li izlenmediği canlı kamusal alanlar oluşturun. Anlamlı insan 
teması hakkını tanıyın.

• Adil bir platform ekonomisini teşvik edin. Kamusal değerleri 
korumak için özel olarak hazırlanmış politikalar uygulayın. Ti-
cari olmayan platformlara öncelik verin veya kamusal plat-
formlar oluşturun.

3. Tartışma: Katılımcılar, yönlendirici soruları takiben platform-
ları birlikte düşünmeye ve tartışmaya davet edilir. [30 dakika]

Sorular:
• Platformun analizinde neler dikkatinizi çekti?
• Bu tür platformların kullanımı nedir? Bu platformları günlük 

hayatınızda nasıl kullanıyorsunuz?
• Bu uygulamaların arkasında hangi fikirler var?
• Platformun amaçları nedir?
• Bu platformların gerçek dünya bağlantıları nelerdir?
• Hayatlarımızı nasıl değiştirdiler?
• Gerçekten ne kadar yararlılar? Hayatımızı daha iyi hale getiri-

yorlar mı?
• Kentsel platformlar nasıl düzenlenir ve bunlardan kimler fay-

dalanır?
• Platformların şehirlerimizin geleceğindeki rolü nedir?

Şart İlkeleri:

• Teknolojinin geliştirilmesi ve uygulanmasına tüm paydaşların 
katılımını teşvik etmek. Yenilikler, kullanıcıların değerlerini ve 
ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.

• Teknolojik vatandaşlığa yatırım yapılması. Vatandaşlarla bir-
likte çalışarak ve deneyler için alan yaratılması.

• Bilginin özgürleştirilmesi. Teknolojiyi patentlere hapsetmeyin. 
Açık standartları ve ücretsiz açık kaynaklı yazılımları kullanın.

• Gizliliği ve kişisel bilgileri koruyun. Vatandaşlara verileri üze-
rinde kontrol verin ve sınıf adaletsizliğini önleyin.

• Sadece kişilere bağlanamayacak verileri paylaşın. Bu tür ver-
iler kamusal müşterektir. Tüm bilgilerin somut verilerde yaka-
lanamayacağını unutmayın.

• Kamusal dijital altyapı üzerinde çalışın. Hizmet sağlayıcılara, 
vatandaş girişimlerine ve kentsel müşterekler için bir plat-
form oluşturun. Teknoloji sürdürülebilirliğe katkıda bulunma-
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Konu:
Dijital Boşluk

Süre: 60-90 Dakika
Katılımcı Sayısı: 20-25
Malzemeler: rol açıklamalarının A4 çıktıları, makas
Hedefler: Katılımcıların dijital bir şehirde farklı sosyal grupların 
sahip olduğu erişim eksikliği konusundaki farkındalığını artırmak
Metodoloji: bir rol yapma oyunu (Bir Adım İleri), tartışma

Yönergeler:

1) Moderatörler katılımcılara oyun kurallarını tanıtır ve sessiz 
bir atmosfer yaratır. Bu arada, her katılımcıya kağıt parçasına 
yazılmış bir rol verilir. (Katılımcıların rollerini birbirleriyle pay-
laşmaması önemlidir). [5 dakika]

Olası roller:

1. İnternet erişimi olmayan bir kişi
Düşük gelirli bir geçmişiniz var ve internet erişimi satın alabi-
lecek maddi gücünüz yok. İnternete erişebileceğiniz tek zaman, 
işte olduğunuz zamandır. Ancak iş yoğunluğu nedeniyle inter-
nette gezinmek için zamanınız yok. Çok fazla boş zamanınız yok 
ve vaktiniz olduğunda, genellikle ailenizle veya televizyon izley-
erek geçiriyorsunuz.

2. Yaşlı bir kişi
Şehirde yalnız yaşayan yaşlı bir adamsın. Çocuklarınız başka bir 
şehirde yaşıyor ve çok sık ziyaret etmiyorlar. Akıllı telefonunuz 
var, ancak tüm özelliklerini nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. 
Çoğunlukla aramalar için kullanıyorsunuz. Bir bilgisayarın yok. 
Zamanınızı gazete okuyarak veya bahçenizde çalışarak geçiri-
yorsunuz.

3. Bir mülteci
Sen bu ülkede yaşayan bir mültecisin. Buraya bir yıl önce 
taşındınız ama hala dili çok iyi bilmiyorsunuz. Bir mülteci 
kampında yaşıyorsunuz.

4. Azınlık dil topluluğundan bir kişi
Şehirdeki bir azınlık topluluğundan parçasısın. Yaşadığınız 
ülkenin ana diline hakim değilsiniz. Genellikle, dil engelleri ned-
eniyle şehir kararlarına katılmaktan dışlanmış hissedersiniz. 
Ayrıca, şehir yönetiminin karar alma süreçlerinde azınlık gru-
pları dikkate almadığını hissediyorsunuz.

5. Teknolojiyle boğuşan bir kişi
Kasabada bir dükkanda çalışıyorsun. Bir akıllı telefonunuz ve bir 
bilgisayarınız var, ancak onu kullanma konusunda çok becerikli 
değilsiniz. Biraz eski kafalı birisin ve yüz yüze etkileşimleri ter-
cih ediyorsun. Yeni teknolojileri hızlı bir şekilde anlamakta zor-
lanıyorsunuz.
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6. Görme bozukluğu olan bir kişi
Görme bozukluğunuz var. Okulda psikolog olarak çalışıyor-
sun. Kız kardeşinle yaşıyorsun, ama o çoğunlukla çalışıyor, bu 
yüzden pek ortalıkta yok. Şehir kararlarında daha aktif olmak 
istiyorsun çünkü belediyenin şehrin sakinlerinden farklı bakış 
açılarını dikkate almadığını hissediyorsun.

7. Bir üniversite profesörü
Siyaset bilimi üniversite öğretmenisiniz. Şehrinizde siyasi ve so-
syal konularda çok aktifsiniz. Şehrinizdeki güncel gelişmelerden 
haberdar olmaya çalışıyorsunuz. Belediye tarafından uygula-
maya konulan yeni kentsel çevrimiçi platform konusunda çok 
heyecanlıydınız, ancak çok başarılı olduğunu düşünmüyor-
sunuz. Vatandaşların oraya koyduğu yorumların çoğu çok faz-
la geri bildirim almıyor ve belediyenin karar alma süreçlerinde 
bir değişiklik fark etmiyorsunuz.

8. Öğrenci
Konservatuar’da fotoğraf eğitimi alıyorsunuz. Genç Yeşiller’e 
üye bir aktivist olup genellikle onların eylemleriyle meşgulsünüz. 

9. Zengin kişi
Yüksek gelirli bir geçmişe sahipsiniz. Şehrin merkezinde yaşıyor-
sunuz ve yerel banka şubesinde müdür olarak çalışıyorsunuz. 
Güncel olaylardan haberdar olmayı seviyorsunuz, bu yüzden en 
son haberleri takip etmek sizin için çok önemli. Online haberleri 
takip ediyor ve ülkedeki belli başlı medya platformlarına abone 
oluyorsunuz.

10. Düşük gelirli bir kişi
Düşük gelirli bir geçmişten geliyorsun. Akıllı telefonunuz veya 
bilgisayarınız yok. Yerel haberleri akşamları televizyondan 
alırsınız. Sık sık, şehir yönetiminizle ilgili bilgilere erişemeye-
ceğinizi hissediyorsunuz.

11. Yerel Konsey Temsilcisi
Belediye Meclisinde bir temsilcisiniz. Seçimlere bağımsız aday 
olarak girdiniz ve kazandınız. Uzun zamandır sosyal haklar 
konusunda politika üretmektesiniz ve belediyede yeni proje 
fikirlerini gerçekleştirebildiniz.

12. Gecekondu mahallesinde yaşayan biri
Gecekondu mahallesinde yaşıyorsun. Yerel bir mağazada 
günde 10 saat çalışıyorsunuz. Bir bilgisayarın yok. Yerel yöne-
timdeki kararlar hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsunuz, 
ancak bu bilgilere erişmekte zorlanıyorsunuz.

13. Hasta olan ve doktorla görüşmesi gereken kişi
Kronik bir hastalığınız var. İlaç almanız ve altı ayda bir doktor-
dan randevu almanız gerekir. Bürokratik süreçler nedeniyle ih-
tiyaç duyduğunuz sağlık hizmetlerine erişimde sık sık zorluklar-
la karşılaşıyorsunuz.
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14. LGBT+ person
LGBT + topluluğundan bir kişisiniz. Sık sık şehir yönetiminin şe-
hir karar süreçlerine tüm gruplardan insanları dahil etmediğini 
hissedersiniz. Daha fazla kapsayıcılık ve haklar için savaşmak 
istiyorsunuz, ancak şehir yönetiminin bilgilerine erişmekte zor-
lanıyorsunuz.

15. Belediye Başkanı
Şehrin belediye başkanısın. İkinci bir dönem için seçildiniz. Bu 
dönemde daha akıllı şehir projeleri uygulamak istiyorsunuz ve 
belediye meclisinde çoğunluğun desteğine sahipsiniz.

16. Çevrimiçi platformları nasıl kullanacağını bilmeyen küçük 
işletme sahibi
10 yıldır şehirde küçük bir işletmeniz var. Şehrinizdeki yerel işlet-
meler hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere erişimde zor-
luklarla karşılaşıyorsunuz (uymanız gereken yükümlülükler ve 
haklar).

17. İşini yeni kaybetmiş ve işsizlik ödeneği başvurusunda bu-
lunmak isteyen kişi
Yakın zamanda hemşire olarak işini kaybettin. Şu anda bir iş 
bulmanız çok zor görünüyor, bu yüzden işsizlik ödeneği baş-
vurusu yapmak istiyorsunuz. Ancak, başvurunun çevrimiçi 
yapılması gerekiyor ve bu konuda pek rahat hissetmiyorsunuz. 
Okuduğunuz bilgiler çok net değil ve size herhangi bir yönerge 
sağlanmadı. Ayrıca, belediyede portala nasıl erişeceğiniz 
konusunda size kimse yardımcı olmadı.

18. Kuadripleji engelli bir kişi
Quadriplegia engeliniz var. Şehir yönetimindeki yeni değişiklikler 
nedeniyle, farklı hizmetler için tüm başvurular çevrimiçi olarak 
yapılmalıdır. Kardeşiniz size yardım ediyor ama platformlarda 
sık sık sorunlar oluyor ve şehir ofislerine gidip sorunları yüz yüze 
çözmenin çok daha kolay olacağını hissediyorsunuz.

19. Kapıcı
Kapıcı olarak çalışıyorsun. Yeni bir işe başladınız ve işveren-
lerinize bazı belgeler sunmanız gerekiyor. Bu belgeleri yalnızca 
şehir ofislerinden alabilirsiniz, ancak yeni değişiklikler nedeni-
yle çevrimiçi bir başvuru yapmanız gerekli. Platforma erişmeye 
çalıştınız, ancak süreç çok karmaşık ve bürokratikti, bu yüzden 
pes ettiniz. İhtiyacınız olan tek şey bir belge!

20. Şehir ikamet eden ancak vatandaş olmayan kişi
Bu ülkede ikamet ediyorsunuz ama henüz vatandaş değilsiniz. 
İki yılda bir ikametgahınızı yeniliyorsunuz. Şehir yönetimi bazı 
prosedürleri değiştirmeye karar verdi ve siz bununla ilgili web 
sitesini okudunuz. Ancak, bazı yeni prosedürler çok net değil 
ve bu konuda kiminle iletişime geçeceğinizi bilmiyorsunuz - 
herhangi bir iletişim kanalı veya geri bildirim için bir alan ver-
ilmemiş.
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21. Bu yıl okula başlayan çocuğu olan kişi
Çocuğunuz bu yıl okula başlıyor. Onu yerel okula kaydettirmeniz 
gerekiyor, ancak başvuru yalnızca çevrimiçi olarak yapılabiliy-
or. Dijital araçlar konusunda pek rahat değilsiniz ve hata yap-
acağınızdan korkuyorsunuz.

22. Müteahhit
Şehirde çok ünlü bir geliştiricisiniz. Belediyenin uyguladığı yeni 
değişikliklerle biraz kafa karıştırıcı buluyorsunuz ancak ekib-
iniz yeni değişikliklere hızla adapte oluyor ve ayak uydurmanın 
büyük bir sorun olmayacağını düşünüyorsunuz. Ayrıca şimdi 
işiniz çok daha kolay çünkü daha önce erişemediğiniz tüm bu 
verilere erişiminiz var. Ürünlerinizin reklamını yapmak için bu 
platformların çok daha elverişli olduğunu düşünüyorsunuz.

23. Sosyal konutlara başvurmak isteyen yeni evli çift
Yeni evli bir çiftsiniz. Şehir yönetiminin yeni çiftlere barın-
ma için maddi destek sağladığını duydunuz. Ancak başvuru 
prosedürleri çok zor ve karmaşık görünmektedir. Dijital araçlara 
pek aşina değilsiniz, bu yüzden başvurunuzu zamanında bitire-
memekten biraz korkuyorsunuz. Şehir yönetimi yardım için baş-
vurabileceğiniz herhangi bir numara veya e-posta sağlamadı.

24. Gazeteci bir kişi
Sen bir gazetecisin Kent sorunları hakkında yazmaya başla-
mak istiyorsunuz. Açık forumlara katılmanın size daha fazla 
bilgi vereceğini ve ağınızı oluşturacağını düşünüyorsunuz. Ek 
olarak, şehir yönetiminin Açık Veri web sitesinde verilen tüm 
bilgilere erişmeye çalışıyorsunuz. Ancak, bazı bilgilerin güve-
nilir olmadığını hissediyorsunuz ve şehir yönetiminin web sitel-
erindeki çevrimiçi forumlara erişirken veri gizliliği sorunları hak-
kında endişelisiniz.

2. Katılımcılara ellerindeki rolü okumaları ve anlamaları için 
biraz zaman verilir. Bundan sonra moderatörler, katılımcılara 
rolleri üzerine düşünmeleri ve kafalarında kendilerinin ve ha-
yatlarının bir resmini oluşturmaları için yol gösterici sorular su-
nar. [10 dakika]

Yol gösterici sorular:

• Çocukluğunuz nasıldı? Nasıl bir evde yaşadın? Ne tür oyunlar 
oynadın? Ailen ne ile meşguldü?

• Günlük yaşamınız şimdi nasıl görünüyor? Nerede sosyalleşiy-
orsun? Sabah, öğleden sonra, akşam neler yaparsınız?

• Ne tür bir yaşam tarzınız var? Nerede yaşıyorsun? Her ay ne 
kadar para kazanıyorsunuz? Boş zamanlarınızda neler yap-
arsınız? Tatillerde neler yaparsınız?

• Sizi neler heyecanlandırıyor ve nelerden neden korkuyor-
sunuz?

3. Moderatörler bir durumu veya olayı tanımlayacaklarını ve 
ardından ilgili ifadelerin bir listesini okuyacaklarını duyurur-
lar. Katılımcılar rollerinin bu ifadeyle ilgili olduğuna inanırlarsa 
(başka bir deyişle ifadeye “evet” yanıtını verebilirlerse) bir adım 
öne çıkarlar. Aksi takdirde, oldukları yerde kalmalı ve hareket 
etmemelidirler. [10-15 dakika]

Durum:

Şehir yönetiminiz, hizmetlerinden bazılarını dijital ortama akta-
racaklarını duyurdu. Hizmetlere internet üzerinden başvurabi-
lecek, tüm verilere internet üzerinden erişebilecek ve artık trafik 
bilgilerini bulabileceğiniz ve mahallenizdeki sorunlar hakkında 
şikayette bulunabileceğiniz yeni bir uygulamanız da var.
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4. Moderatörler, katılımcıların oyunun sonundaki pozisyonlarını 
incelemesini ister.

5. Küçük gruplar halinde tartışma: Katılımcılar 5 gruba ayrılır. 
Gruplar her katılımcının aldığı kağıdın rengine göre bölünür 
(aynı renge sahip olanlar aynı grupta). Her grup karakterler-
ini tartışır: siz kimsiniz, günlük hayatlarınız nasıl? Karakterlerin 
gerçek hayattaki gününün neye benzediğini tasvir ederler. [15 
dakika]

6. Büyük grup tartışması. [30 dakika]

Sorular:

• İleri adım atarken veya hareket etmezken nasıl hissettiniz?
• Sık sık ilerleyenler için, hangi noktada başkalarının sizin ka-

dar hızlı hareket etmediğini fark ettiniz?
• Temel insan haklarının göz ardı edildiği anlar olduğunu his-

seden var mı?
• Birbirlerinizin rollerini tahmin edebilir misiniz?
• Farklı rolleri oynamak ne kadar kolay veya zordu? Oynadıkları 

kişinin nasıl biri olduğunu hayal ettiniz?
• Bu oyun hangi açılardan toplumu yansıtıyor? 
• Rollerin her biri için hangi insan hakları tehlikede? İnsan 

haklarına saygı gösterilmediğini veya bunlara erişimlerinin 
olmadığını söyleyen var mı?

• Akıllı şehir projelerinin sosyal eşitsizlikleri nasıl etkilediğini 
düşünüyorsunuz?

• Karakterinizin günlük hayatını nasıl hayal ediyorsunuz? Ha-
yatlarında bir günü tarif edebilir misiniz?

• Yeni “dijital toplum” da bu eşitsizlikleri gidermek için hangi 
adımlar atılabilir?

İfadeler:

1. Şehrinizdeki kararlar hakkında fikirlerinizi kolayca ifade ede-
bileceğinizi hissediyorsunuz;
2. Şehir kararlarında bakış açınızın dikkate alındığını hissediy-
orsunuz;
3. Şehrinizde ihtiyaç duyduğunuz bilgilere kolayca ulaşabi-
leceğinizi düşünüyorsunuz;
4. İhtiyaçlarınızın çoğunlukla şehir yönetimi tarafından 
karşılandığını hissediyorsunuz;
5. Vatandaş olarak haklarınızı kolaylıkla kullanabileceğinizi 
hissediyorsunuz;
6. Şehrinizdeki hizmetlere oldukça erişilebilir ve bunu yapmak 
için yeterli araçlara sahip olduğunuzu hissediyorsunuz;
7. Şehir yönetimi tarafından sağlanan yeni platformları kolay-
ca anlayabilir ve bunlardan yararlanabilirsiniz;
8. Sağlık hizmetlerine başvurmanın sizin için çok daha kolay 
hale geldiğini düşünüyorsunuz;
9. Verilerinizin adil bir şekilde kullanıldığını ve kişisel haklarınızın 
korunduğunu hissediyorsunuz;
10. Şehir yönetiminin sizi karar alma süreçlerine dahil etmek 
için gerekli tüm adımları attığını hissediyorsunuz.
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İpucu: Bilgilendirme ve değerlendirme sırasında, katılımcıların 
rolünü oynadıkları karakteri ile ilgili bilgileri nasıl edindiğini keşfet-
mek önemlidir. Kişisel deneyimlerle mi yoksa diğer bilgi kaynak-
ları aracılığıyla mı (haberler, kitaplar ve şakalar?) Karakterlerle 
ilgili sahip oldukları bilgilerin ve görüntülerin güvenilir olduğun-
dan eminler mi? Bu şekilde, klişelerin ve önyargının nasıl işlediğini 
ortaya koyabilirsiniz.

Konu:
Para nereye gidiyor 

3. GÜN

Metodoloji: sunum (konu üzerine teorik), podcast ile grup 
çalışması, grup sunumları 

Yönergeler:

1) Oturum moderatörleri, katılımcılara “Teknoloji şirketleri neden 
şehirlerle ilgileniyor?” sorusunu yöneltir. Katılımcıların fikirlerini 
paylaşmasının ardından, moderatörler sorunun kökeni hakkın-
da bir sunum yapar: Şehirdeki en büyük oyuncular kimler ve ne 
kadar büyükler? [20 dakika]

2) Akıllı şehirler ve ekonomi konusu ile ilgili podcast’ler ile 
araştırma: katılımcılar 3-4 gruba ayrılır; her grup,farklı bir pod-
cast’in özetini alırlar. Özeti dinledikten sonra, katılımcılar konuy-
la ilgili çevrimiçi araştırma yaparak konuyu daha derinlemes-
ine araştırırlar. [50 dakika]

Podcastler:
1) The Digital Life - Design and Technology Podcast. Gig Economy Anxiety. 
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL2ZlZWRzLnNvdW5kY2x-
vdWQuY29tL3VzZXJzL3NvdW5kY2xvdWQ6dXNlcnM6MTQ0NTQ5MzM-
vc291bmRzLnJzcw&episode=dGFnOnNvdW5kY2xvdWQsMjAxMDp0cm-
Fja3MvNTQxMjcyMzk2&ved=0CA8QzsICahcKEwjoocnfr-DoAhUAAAAAHQA-
AAAAQAQ  (03:34-8:27)

2) The Digital Life - Design and Technology Podcast. Techno-Uto-
pia and Alphabet’s Smart City. https://podcasts.google.com/feed/
aHR0cDovL2ZlZWRzLnNvdW5kY2xvdWQuY29tL3VzZXJzL3NvdW5kY2x-
vdWQ6dXNlcnM6MTQ0NTQ5MzMvc291bmRzLnJzcw/episode/dGFnOnN-
vdW5kY2xvdWQsMjAxMDp0cmFja3MvMzQ4ODA1NTIw (4:48-09:02)

3) Yanis Varoufakis with Professor Noam Chomsky at NYPL, April 16, 2016 | 
DiEM25
https://www.youtube.com/watch?v=szIGZVrSAyc (11.11-17.00 minute)

Grup tartışması ve grup sunumu için yol gösterici sorular: 
• Söylenenlere ilişkin izleniminiz nedir? 
• Para, şehir ve teknoloji” konumuzla bağlantılı ana fikir 

nedir? 

Süre: 90 Dakika
Katılımcı sayısı: 20-25
Malzemeler: Projektör, cep telefonları, grup çalışması için birkaç 
bilgisayar, kulaklık, kalem, kağıt
Hedefler: Katılımcıların akıllı şehirlerin ardındaki kapitalistik çıkar-
ları ve akıllı şehirlerden kimlerin faydalandığını incelemesini 
sağlamak.
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Konu:
Küçülme ve çevre 

Süre: 75-90 Dakika
Katılımcı sayısı: 20-25
Malzemeler: keçeli kalemler, kalemler, sayfalar 
Hedefler: Teknolojinin şehirlerdeki büyüme ekonomisini nasıl 
desteklediğini ve toplum tarafından sürdürülebilirliği teşvik et-
mek için nasıl kullanılabileceğini keşfetmek 
Metodoloji: etkileşimli çevrimiçi sunum, çevrimiçi quizler ve an-
ketler, tartışma 

Yönergeler:

1) Moderatörler aşağıdaki konuları kapsayan bir çevrimiçi su-
num (menti aracılığıyla) yaparlar: [40 dakika]
• Büyümenin temelleri 
• Küçülme ve Teknoloji 
• Şehirlerde Küçülme 

Sunum yapılırken, katılımcılar çeşitli çevrimiçi quizlere ve an-
ketlere katılmaya ve ayrıca gıda üretimi, kamu yönetiminin 
verimliliği, enerji geçişi ve hareketlilik, şenliklilik, şehirlerde halk 
sağlığı ile ilgili vaka çalışmalarını keşfetmeleri istenir. [20 dakika] 

2) Grup tartışması: Katılımcılar küçülme vizyonlarını akıllı şehirl-
er çerçevesinde paylaşırlar, sunum sırasında ilginç buldukları 
bilgileri derinlemesine düşünürler. [15-30 dakika]

Her grup kendi podcast’lerini sunar ve fikirlerini tartışır. [20 daki-
ka] 

Konu:
Bilgi haritalandırma ve veri egemenliği 

4. GÜN

Süre: 90 Dakika
Katılımcı sayısı: 20-25
Malzemeler: keçeli kalemler, kalemler, sayfalar 
Hedefler: Katılımcıların verilerin gücünü farketmelerini ve farklı 
paydaşların dijital bir şehirde ne tür veri / bilgiye ihtiyaç duyduk-
larını / toplamaya çalıştıklarını öğrenmesini sağlamak
Metodoloji: grup çalışması, tartışma 

Yönergeler:

1) Moderatörler projeyi sunar [00: 05-00: 20]
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Schmoogle Schumcks: 
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Sunumun özeti: 

ABD merkezli çok uluslu bir teknoloji şirketi, Schmoogle sahil 
bölgesinin 12 akrelik (7 futbol sahası) eski bir sanayi bölgesine 
ilgi gösteriyor. Bu alanı, yeni teknolojiler için bir inkübatör görevi 
görecek bir alan olan ‘Şehir içinde Şehir’e dönüştürmek için 1,7 
milyar euro yatırım yapmayı planlıyorlar.

• Hepsi masif ahşaptan yapılmış, başta binlerce yeni yerleşim 
birimi ve ofis alanlarından oluşan karma kullanımlı on yeni 
bina 

• Şehrin hafif raylı sistemini yeni mahalleye hizmet verecek 
şekilde genişletme önerisi 

• Araba kullanımını azaltmak ve bisiklete binmeyi ve yürümeyi 
teşvik etmek için caddeleri yeniden tasarlamak 

• Konut ve trafik ile ilgili kararları daha iyi verebilmek amacıyla 
“kentsel verilerin” toplanacağı diğer sensörlere ek olarak hal-
ka açık Wi-Fi kurulumu 

• Sera gazlarını yüzde 89’a kadar azaltma önerisi
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• Şirketin yeni bölge genel merkezinin bu alanda inşa edilmesi 

Şirket, 20 yıl içinde 35 milyar euro  özel yatırım toplayacağını ve 
potansiyel olarak 44 bin iş yaratacağını tahmin ediyor. Ayrıca, 
bu durumun hükümete yaklaşık 4 milyar vergi geliri yaratması 
bekleniyor.

Tartışma Soruları:
• Verilerin topluluğa faydaları nelerdir, topluluğun ihtiyacı olan 

veriler nelerdir? 
• schmoogle’a ne tür veriler sağlayabiliriz?

Örnekler:
Vatandaşların geliri, Nüfus, Konum başına ödenen vergi, Alan başına trafik 
yoğunluğu ve türü, Otopark alanları, Yeşil alanlar, Bölge başına demografik 
bilgi, Tüketim kalıpları, Oylama tercihleri, Bölge başına oylama sonuçları, So-
syal yardım alan kimseler, Vatandaşların hükümetle çevrimiçi etkileşimleri, 
Toplu taşıma kullanımı, Suç temelli veriler, Hava kalitesi verileri, Enerji kullanım 
düzeni

Aktör Toplanan Saklanan Kul-
lanılan

Gör-
selleştirilen Erişim

Belediye Meclis 
Üyeleri
Yerel Sakinler 
Derneği
Yerel Hükümette-
ki Sosyal Hizmet 
Çalışanları

Yerel İşletmeler

Yerel İnsan Hakları 
STK’ları

2) Projeye girdi olacak veriler [00:20-00:50]

Katılımcılar gruplara ayrılır. Halihazırda sahip oldukları verileri in-
celemeleri ve aşağıdaki sorulara cevap vermeleri istenir: 

• Şirkete hangi veriler sağlanabilir (gelirler, kullanıcıların de-
mografik özellikleri, yerel topluluk sosyal verileri); 

• Bu projenin ne tür faydaları ve dezavantajları olacaktır; 
• Bu projenin uzun vadede sağlayabileceği verilerin faydaları 

neler olabilir?

3) Projeye çıktı olacak veriler [00:50-01:20]

Katılımcılar düşüncelerini ve fikirlerini paylaşır. 

Tartışma soruları: 
• Hangi verilerin gizli ve hangilerinin açık olması gerektiği; 
• Hangi veriler toplanacak, nasıl kullanılabilecek, kimlere fayda 

sağlayacak; 
• Hizmetlere erişim eşitsizliğine hangi veriler katkıda bulunur; 
• İyileştirilmiş hizmetler ve kamusal alan kazanımı verilerin kay-

bını meşrulaştırır mı; 
• Verilerimizi paylaşmama seçeneğimiz var mı? (Facebook, 

LinkedIn örnekleri); 
• Büyük şirketler ne tür verilere sahiptir? (Grup çalışması ve 

şirketlerinin hangi verileri vermeye istekli olduğu üzerine 
düşünme); 

• Şehir projeye hangi gereksinimleri koymalı, projenin uygulan-
ma şeklini sınırlamalı / düzenlemeli mi?  

4. Takip eden tartışma [01: 20-01: 30]
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Tartışma soruları: 
• Özel şirketler ne tür verilere sahip ve kullanıyor, sizce makul 

mu?
• Veri sahipliğinden en çok hangi aktörler haberdar?
• Kalkınma projesinin daha iyi demokratik gözetime sahip ol-

masını nasıl sağlayabiliriz?

Konu:
Vatandaş puanlaması

Süre: 90 Dakika
Katılımcı sayısı: 20-25 
Malzemeler: dizüstü bilgisayarlar, basılı kılavuz ve tartışma için 
zaman çizelgesi 
Hedefler: Katılımcılara şehirlerinde daha iyi veri yönetişimi ve di-
jital yönetişimi teşvik etmek için kullanılabilecek farklı politikaları 
tanıtmak 
Metodoloji: tartışma 

Yönergeler:

1) Katılımcılar, şehir parlamentosunda olan rastgele 2 ilgi gru-
buna ayrılır. Bir grup ifadeyi savunurken, diğer grup açıklam-
aya karşı çıkmalı. Katılımcılar bölündüğünde, gruplardan bir 
grup adı oluşturmaları istenir. [10 dakika]

İfadeyi savunan grup:

Sevgili milletvekilleri, siz yerel parlamento içinde belediyenizde 
vatandaş puanlamasının  uygulanmasını isteyen bir lobi gru-
busunuz. Göreviniz lehte argümanlar bulmak, bir açıklama yap-
mak ve bunu yerel yönetime sunmaktır (her adım 3 dakika).

Giriş argümanından sonra, münazara ve final açıklaması hazır-
lamanız gerekecektir. Yalnızca lehte argümanlar sunmanıza izin 
verildiğini unutmayın. Açık tartışmada, grup başına sadece 1 kişi 
bir savunma yapabilir. 

İfadeye karşı çıkan grup:

Sevgili milletvekilleri, siz yerel parlamento içinde belediyenizde 
vatandaş puanlamasının uygulanmasını istemeyen bir lobi gru-
busunuz. Göreviniz aleyhte argümanlar bulmak, bir açıklama 
yapmak ve bunu yerel yönetime sunmaktır (her adım 3 dakika). 

Giriş argümanından sonra, münazara ve final açıklaması hazır-
lamanız gerekecektir. Yalnızca aleyhte argümanlar sunmanıza 
izin verildiğini unutmayın. Açık tartışmada, grup başına sadece 1 
kişi savunma yapabilir.  

2) Gruplar, pozisyonları hakkında araştırma yapar ve yol 
gösterici soruları izleyerek tartışmaya hazırlanır: [30 dakika]
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Yol gösterici sorular: 

• Bu vatandaşlar için ne anlama geliyor? 
• Bu belediye için ne anlama geliyor? 
• Kaynaklar / para nereden geliyor? 

3) Her bir gruptan giriş cümleleri (10 dakika) ile başlayıp üçer 
dakikalık birer cevap cümleleri ile münazara etmeleri istenir. 
[16 dakika]

4) Hazırlık ekibi üyesi tarafından yönetilen Açık Tartışma. [10 
dakika]

5) Gruplar final cümlelerine hazırlanır (10 dakika boyunca) ar-
dından üçer dakikalık cevap cümleleriyle beraber sunum yap-
arlar. [16 dakika]

6) Katılımcılar tartışma üzerinde düşünürler. [10 dakika]

Konu:
Şehirlerimiz akıllı olmaya hazır mı? 

Süre: 90 Dakika
Katılımcı sayısı: 20-25
Malzemeler: kalem, kağıt, yapışkan not kağıtları, 25’er adet kırmızı 
ve yeşil kart 
Hedefler: Katılımcıların şehirlerinin hazır olup olmadığını ve akıllı 
şehir paradigmasına uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını 
analiz etmelerine yardımcı olmak 
Metodoloji: rol yapma, bireysel çalışma, tartışma 

Yönergeler:

1) Rol yapma: Moderatörler oyunun kurallarını açıklar. 
Katılımcılar yuvarlak bir daire şeklinde otururlar. Her birine oy 
kullanabilmesi için birer yeşil ve kırmızı kart verilir. [10 dakika]

2) Ardından moderatörler akıllı şehirlerle ilgili ifadeleri yüksek 
sesle okumaya başlar, mesela “Benim şehrimde, yerel yönetim 
veri gizliliğini koruyabilir.” Her katılımcı kendi şehirleri bağlamın-
da okunan ifade hakkında ne düşündüklerine bağlı olarak yeşil 
veya kırmızı kart kullanır. (yeşil = doğru ve kırmızı = yanlış). 
Süreç boyunca katılımcılar olumlu (yeşil) ve olumsuz (kırmızı) 
cevaplarını sayarlar. [30 dakika]
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İfadeler:

• Teknoloji kim olduğumuzu ve nasıl birlikte yaşadığımızı et-
kilediğinden, şehrim halka açık tartışmaların ve demokratik 
yönetişimin olmasını sağlıyor.

• Benim şehrimde teknoloji ve yenilikler, kamusal değerleri ve 
ihtiyaçları göz önünde tutarak uygulanır.

• Şehrim, teknolojinin geliştirilmesi ve uygulanmasına tüm pay-
daşların katılımını teşvik ediyor.

• Şehrim yaşayan laboratuvarları destekliyor ve vatandaşları 
yaşam ortamlarında kendi ölçümlerini yapmaya teşvik edi-
yor.

• Şehrim, BİT için şeffaf standartlar ve ücretsiz açık kaynaklı 
yazılımlar kullanıyor.

• Şehrim, teknolojiyi kullanarak vatandaşların bir araya gelme-
sini ve aralarındaki bağların gelişmesini sağlıyor.

• Şehrim vatandaşları manipülasyona karşı korur ve teknoloji-
nin demokrasi kültürüne katkıda bulunmasını sağlar.

• Şehrim, mahremiyeti ve kişisel bilgileri koruduğu gibi vatan-
daşlara verileri üzerinde kontrol sağlar.

• Şehrim, hükümet tarafından veya devlet adına toplanan ver-
ilerin herkesin erişmesine, kullanmasına ve paylaşmasına 
açık olduğunu garanti ediyor.

• Şehrim, hükümetin BİT sistemlerinin iyi yönetim ilkelerine say-
gı göstermesini sağlar.

• Şehrim, verilerin merkezi olarak düzeltilebilmesini taahhüt 
eder: bir vatandaşın veya şehirde yaşayanların idari bir işlem 
nedeniyle kaybettiği tüm haklar, tek bir idari işlemle iade 
edilebilir olmalıdır.

• Şehrim, algoritmaları ayrımcı önyargı için kontrol eder ki 
otomatik verilen kararlar iyi gerekçelendirilmiş olsun ve sonuç 
olarak ilgili vatandaş (lar) tarafından doğrulanabilirler.

• Şehrim, kamuya açık dijital altyapıyı teşvik ediyor ve hizmet 
sağlayıcılara, vatandaş girişimlerine ve kentsel ortak alanlara 
bir platform sunuyor.

• Şehrim, yeşil teknolojinin yayılmasını hızlandırmak için tüm 
politika araçlarını kullanıyor ve teknolojinin sürdürülebilirliğe 
katkıda bulunduğundan emin oluyor.

• Şehrim, dijital sistemlere aşırı bağımlılıktan kaçınmayı ve 
ödeme sistemi gibi sistemler için dijital olmayan seçenekleri 
korumayı taahhüt ediyor.

• Şehrim siber güvenliğe yatırım yapıyor ve dijital uygulama-
ların tedarikçileri için yüksek güvenlik gereksinimleri belirliyor.

• Şehrim, harekete ve karşılaşmalara açık ve vatandaşların 
sürekli izlenmediği canlı kamusal alanlar yaratıyor.

• Şehrim, sağlık ve eğitim gibi alanlarda anlamlı insan teması 
hakkını tanıyor.

• Şehrim, devlet dairesinde vatandaşlarla hem çevrimiçi hem 
de çevrimdışı temasların hükümet kararlarında değişikliklere 
yol açabileceğini sağlıyor.

• Şehrim dijital uçurumu kapatmayı ve daha az dijital beceriye 
sahip insanlar için basit bir dijital hizmet sağlamayı hedefli-
yor.

• Şehrim, toplumsal bölünmeyle mücadele etmeyi ve gelir, ser-
vet ve konut için adil bir dağılım sağlamayı taahhüt ediyor.

• Şehrim, kamusal değerleri korumak için özel olarak hazırlan-
mış politikalar uyguluyor.

• Şehrim, ticari olmayan ve işbirliğine dayalı platformları ve ko-
operatifleri destekleyerek ve / veya oluşturarak adil bir plat-
form ekonomisini teşvik ediyor.

3) Tüm ifadeler okunduğunda, katılımcılar sonuçlarını bireysel 
olarak düşünmeye ve şehirlerinde ele alınması gereken ifadeler 
için olası çözümleri / vizyonları yazmaya davet edilir. [20 dakika]
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4) Tartışma [30 dakika]

Tartışma Soruları: 

• Yeşil kart gösterdiğiniz açıklamalarda başkalarıyla paylaşabi-
leceğiniz iyi şehir eylem ve girişim örnekleri nelerdir?

• Bulunduğunuz şehir bağlamında açıklanan ifadelere ve ey-
lemlere ulaşmanın önündeki ana engeller sizce nedir?

• Hangi paydaşların şehrinizi dayanıklı ve akıllı hale getirmede 
ana rolü oynadığını düşünüyorsunuz? Hangileri daha arkap-
landa ve sessiz kalmakta?

• Size göre yerel bağlamda kırmızı işaretli ifadeleri ele alırken 
ve ulusal düzeyde yeşil olanları sürdürürken / teşvik ederken 
yararlı olabilecek politika mekanizmaları nelerdir?

• Şehrinizi akıllı ve dirençli yapmak / tanımlamak için listeye 
hangi ifadeleri / göstergeleri eklersiniz?

• Kısa ve uzun vadede şehir direnciyle ilgili zorlukları ele almak 
için şehir yönetimine nasıl bir eylem planı önerirsiniz?

• Her şeyden önce odaklanacağınız alanlar (ekonomi, çevre, 
yönetişim, toplum) nelerdir? Seçiminizi açıklayın.

• Şehrinizin dönüşüme hazır olduğunu düşünüyor musunuz?

Konu:
Manifesto yazımı başlıyor

Süre: Her biri 90 dakika olan 3 farklı oturum
Katılımcı sayısı: 20-25
Malzemeler: kalemler, tablolar, yazı tahtaları, çıktılar 
Amaçlar: Katılımcılara, Doğu ve Batı Avrupa’daki şehirler arasın-
daki Akıllı Şehir kavramına ilişkin bağlamdaki farklılıkların ana 
hatlarını çizmeleri için alan sağlamak ve bu taslağa dayanarak 
Doğu Avrupa şehirlerinde Akıllı Şehir eylemlerinin nasıl uygulan-
ması gerektiğine dair taleplerin bir listesini oluşturmak. 
Metodoloji: World Cafe

Yönergeler:

1. World Café: Moderatörler işe World Café yöntemini tanıtarak, 
bağlamı belirleyerek ve Kafe’nin görgü kurallarını paylaşarak 
başlarlar. [10 dakika]
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Kafe Masaları:

1) Kapsayıcılık Masası.
2) Yönetişim Masası.
3) Çevre Masası.
4) Ekonomi Masası.
5) Akıllı Şehir Şartı Masası.

2. Süreç, bir masa etrafında oturan 4-5 kişilik küçük gruplar için 
10’ar dakikalık 4 sunum turunun (bir toplantı sahibi \ moder-
atör liderliğinde) ilk turuyla başlar. 10 dakikanın sonunda, gru-
bun her bir üyesi farklı bir masaya geçer. Toplantı sahipleri \ 
moderatörler, katılımcılara geri bildirim soruları ve oturumlar-
dan önemli çıkarımlar ile rehberlik ederken, katılımcılar önceki 
günlerde öğrendiklerini analiz eder. [40 dakika]

3. Moderatörler World Café’nin sonucunu sunarlar (farklı konu 
alanlarında katılımcılar tarafından yazılmış \ bahsedilen fikirl-
er). Bundan sonra katılımcılar manifestoyu yazmak için gru-
plara ayrılır. Her grup, World Café’den yer alan konu bağlamın-
da vizyon ve talepler üzerinde çalışır. [10 dakika]

 

Moderatörler manifesto yazımı hakkında bir sunum yaparlar 
(özü, yapısı, amacı). Sunumun sonunda katılımcılara manifesto 
üzerinde çalışırken hatırlamaları gereken noktaları içeren listeler 
verilir. [30 dakika]  

Konu:
Manifesto sunumu ve oylanması 

5. GÜN

Malzemeler: dizüstü bilgisayarlar 
Hedefler: Katılımcılara manifestoyu demokratik bir şekilde ben-
imsemeleri için bir fırsat sağlamak 
Metodoloji: sunum, oylama 

Süre: 90-120 Dakika
Katılımcı sayısı: 20-25

Yönergeler:

1. Moderatörler, katılımcılara oturum hakkında genel bir bakış 
sağlar ve bu demokratik sürecin amacını, değişiklik formunu 
ve sunum sırasında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatır. 
[15 dakika]

2. Manifesto sunumu: katılımcılar manifestonun ilk bölümünün 
belirli bölümlerini sunar. Manifestonun geri kalanı moderatörler 
tarafından sunulur. [25 dakika]

3. Değişiklikler: Moderatörler, değişikliklerin nasıl yapılacağını 
açıklar (türleri, kullanılan araçlar). Daha sonra katılımcıların 
belgeyi okumaları ve değişiklik önergeleri verebilmeleri için 
zaman tanınır. [30 dakika]

4. Manifestonun oylanıp ve kabul edilmesi. [50 dakika]
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Konu:
Değerlendirme

Süre: 90 dakika 
Katılımcı sayısı: 20-25 
Malzemeler: Kalemler, değerlendirme formları, dixit (veya diğer 
görsel olarak çarpıcı) kartlar 
Hedefler: Katılımcılara eğitim boyunca yaşadıklarını ve deney-
imlerini yansıtabilecekleri alan sağlamak 
Metodoloji: Anket, kapanış etkinliği 

Yönergeler:

1) Katılımcılar anketi tamamlar. [30 dakika]

Anket Soruları:

1. Etkinlik programını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Seansların akışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
2. Etkinlik sırasında kullanılan metodolojiyi nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Öğrenme ihtiyaçlarınıza uygun yöntemler kullanıldı 
mı?
3. Yöntemlerin yeterince çeşitli olduğunu düşünüyor musunuz?
4. En sevdiğiniz seans hangisiydi ve neden?
5. En az sevdiğiniz seans hangisiydi ve neden?
6. Manifesto geliştirme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Manifestoyu kullanmayı planlıyor musunuz, kuruluşunuzla pay-
laşacak mısınız?
7. Bu hafta boyunca edindiğiniz bilgileri nasıl kullanacaksınız? 
Hafta boyunca aklınıza gelen herhangi bir fikriniz var mı? Lütfen 
bize iletin!
8. Etkinlik boyunca hazırlık ekibinin çalışmalarından memnun 
muydunuz? Hazırlık ekibinin, katılımcıların farklı öğrenme ihti-
yaçlarını desteklediğini ve herkesin ihtiyaçlarına uygun karşılıklı 
öğrenme ortamı sağlamak için çalıştığını düşünüyor musunuz?
9. Programa katılımınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğrend-

iklerinizden ve başkalarının öğrenme deneyimlerine katkınızdan 
memnun musunuz?
10. Hafta başında sahip olduğunuz korku ve beklentilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
11. Grup dinamiklerini ve grup içindeki genel atmosferi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
12. Fikirlerinizi ifade ederken özgür hissettiniz mi? Hazırlık ek-
ibindeki farkındalık görevlisinin katılımcılar için güvenli bir alan 
sağlamaya yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Daha 
güvenli bir ortamın nasıl oluşturulacağına dair herhangi bir 
öneriniz var mı?
13. Teknik düzenlemelerden (otel, yemek ve mekan) memnun 
musunuz? Gelmeden önce teknik konular hakkında yeterli bilg-
iye sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?
14. Etkinlikten önce CDN’nin çalışmalarından ne kadar hab-
erdardınız?
15. CDN hakkında etkinliğe gelmeden öncekinden daha fazla 
şey bildiğinizi düşünüyor musunuz?
16. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

2) Duygusal kapanış (dixit kart oyunu): Katılımcılar bir daire 
şeklinde oturur ve proje sırasındaki duygu ve deneyimlerini 
yansıtan ifadelerin bulunduğu birer kart alır. [20 dakika] 
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QUIZ

Şehirlerdeki akıllı özellikler hakkında bir şeyler okumak kendi şeh-
rinizi düşünmenizi sağlar, değil mi? Şehrinizin hangi noktada old-
uğunu görmek için bu testi yapın ve yanıtları daha demokratik, 
sürdürülebilir ve eşit bir kentsel gerçekliğe doğru eyleme geçmek, 
çalışmak ve ilham almak için kullanın! 

*
A - Evet / Her Zaman 
B - Kısmen / Tamamen değil 
C - Asla 

Bazı soruların cevaplarından emin değil misiniz? Çevrim-
içi araştırın, arkadaşlarınıza ve / veya diğer aktivistlere sorun, 
bir tartışma başlatın. Siyasi çevrenizin farkında olmak, şehrinizi 
değiştirmenin ilk adımıdır! 

Sorular:

1. Şehrim, kamusal tartışmaların ve demokratik yönetişimin ol-
masını sağlıyor

A        B        C

2. Benim şehrimde teknoloji ve yenilikler, kamusal değerleri ve ih-
tiyaçları göz önünde tutarak uygulanır.

A        B        C

3. Şehrim, gizliliği ve kişisel bilgileri korur ve vatandaşlara verileri 
üzerinde kontrol sağlar.

A        B        C

4. Şehrim kendini sosyal uçurumla mücadele etmeye adamıştır 
ve gelir, servet ve barınma için adil bir dağılım sağlar

A        B        C

5. Şehrim, sağlayıcılara, vatandaş girişimlerine ve kentsel ortak 
alanlara hizmet veren kamuya ait dijital altyapının kurulmasını 
teşvik ediyor

A        B        C

6. Şehrim, yeşil teknolojinin yayılmasını hızlandırmak için politika 
araçlarını kullanır ve teknolojinin sürdürülebilirliğe katkıda bulun-
duğundan emin olur.

A        B        C

7. Şehrim dijital uçurumu kapatmayı hedefliyor ve sınırlı dijital 
becerilere sahip insanlar için basit bir dijital hizmet sağlıyor

A        B        C

A - 3 puan 
B - 2 puan
C - 1 puan
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Sonuçlar:

19-21 Puan
Tebrikler! Sonuçlarınıza göre şehriniz akıllı bir şehir! Ancak yine 
de gelişmek için biraz alan olabilir. Her şey yolunda gibi görünse 
bile - dikkatli olmalı ve hükümetlerimizin yoldan çıkmamasını 
sağlamalıyız. 

14-19 Puan
O kadar da kötü değil! Şehrinizin bazı akıllı özellikleri vardır, an-
cak “insan bileşeni” konusunda başarısız olabilir. Vatandaşların 
şehirler içinde farklı katılım, karar alma ve tartışma düzeylerine 
dahil edilmesi önemli olsa da, hükümetler bazen bu süreçleri 
şeffaf ve erişimi kolay yapamıyor. Neler olup bittiğini ve nerede 
bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini öğrenin.

7-14 Puan
Sonuçlarınıza göre şehriniz pek iyi gitmiyor. Ama umutsu-
zluğa kapılmayın! Yalnız değilsiniz, çoğu insan kendini zor bir 
kentsel gerçeklikte buluyor. Yerel Yeşil aktivist grubuna katılın 
(eğer herhangi birinin parçası değilseniz) ve vatandaş olarak 
karşılaştığınız adaletsizliklere karşı hareket etme olasılıkları 
hakkında birlikte düşünün! Biraz ilham ve iyi şanslar için bu 
yayındaki kampanya ipuçlarına göz atın!  

YAZARLAR

Daria Smagina, Rusya’nın Saint Petersburg kentinden bir 
sosyal antropolog ve şehircidir. İlk olarak 2018’de İstan-
bul’da düzenlenen CDN etkinliğine katıldı, yeşil aktivistle-
rden ilham alarak gelecekteki CDN  alternatif kentleşme 
ve toplumsal cinsiyet konularına yönelik etkinlikler-
ine katıldı. Belarus’ta düzenlenen RUMB çalışma grubu 
bölgesel eğitimi “Dirençli Gelecek için Kentsel Adımlar 
- Doğu Avrupa’da gençlik aktivizmi inşa etme” nin plan-
lanması ve uygulanmasında aktif olarak yer aldı. Bugün-
lerde Daria, Bologna Üniversitesi’nde kültürel miras okuy-
or, GEF makalelerini çeviriyor, şehirler hakkında ek notlar 
yazıyor ve illüstrasyon becerilerini geliştiriyor.

Liudmila Gavrilenko, CDN’nin Alternatif Şehircilik Çalışma 
Grubunda 2016 yılındaki “Şehri Geri Al!” etkinliğinden beri 
aktif katılım göstermekte. 2018 yılında Novosibirsk devlet 
mimarlık ve inşaat üniversitesinden Mimarlık Lisans dere-
cesi ile mezun oldu. Şu anda Kolombiya’da eğitim alanın-
da çalışıyor ve boş zamanlarında yeşil aktivizm yapıyor. 
Doğa yürüyüşü yapmak, doğayı keşfetmek ve fotoğraf 
çekmek onun diğer tutkuları.

Manjola Logli, Tiran, Arnavutluk’tan bir mimardır. Ekim 
2018’deki “Paradigmayı Aşmak: Şehirlerde yeni teknolojile-
rin uygulanması” uluslararası eğitiminin bir parçası olarak 
Ekim 2020’de CDN ile olan ilişkisine başladı. Eylül 2020’de 
Epoka Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden yüksek lisans 
derecesi ile mezun oldu. İlgi alanları çevre ve kullanıcı 
davranışları, kullanıcı refahı ve tasarım ile sürdürülebilirlik 
arasındaki etkileşimdir. Yeşil mimarinin hakim bir konuma 
geldiği bir dünyaya katkıda bulunan, çeşitli sürdürülebilir 
tasarım kılavuzları oluşturarak insanların yaşamlarını iy-
ileştirmek için mimarların değişen gücüne inanıyor. Ayrı-
ca, ABD’de birkaç kültürel değişim deneyimi sonrası inşa 
ettiği uluslararası bir değişim ağı ile kültürel açıdan farklı 
ortamların bir parçası olarak vizyonunu genişletmeyi 
amaçlıyor. Seyahat etmekten, kitap okumaktan, beyzbol 
oynamaktan hoşlanıyor ve en sevdiği beyzbol takımı Min-
nesota Twins

Daria Smagina

Liudmila Gavrilenko

Manjola Logli
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Erisa, Tiran, Arnavutluk’tan bir şehir meraklısı. İstan-
bul’da Dayanıklı Gelecek İçin Kentsel Adımlar Eğitimi’nin 
bir parçası olarak 2018 yılında CDN ile çalışmaya başladı 
ve Alternatif Kentleşme Çalışma Grubu üyesi olarak 
devam etti. Eylül 2020’de Rotterdam Erasmus Üniver-
sitesi Kentsel Yönetim ve Gelişim bölümünden mezun 
oldu. Halen Tiran’da Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik ile 
çalışıyor. Erisa, okumaktan, bulmacalar yapmaktan ve 
yürüyüş yapmaktan hoşlanıyor. Aynı zamanda büyük 
bir film hayranı. 

Bianca, Berlin’de çalışan bir sosyal bilimci. Kentsel ye-
nilikler ve şehirlerdeki yeni teknolojilerin vatandaşlara 
fayda sağlamak için nasıl kullanılabileceği ile ilgileniyor. 
Bianca, sürdürülebilirlik, teknoloji ve vatandaş katılımıy-
la bağlantılı olarak gençlik aktivizmi ve şehirler etrafın-
da birçok proje düzenledi. Alternatif Kentleşme Çalışma 
Grubu üyesidir. Bianca bisiklete binmeyi seviyor, mimari 
ve sanattan hoşlanıyor. 

Justine, Letonya’nın Riga şehrinden stratejik şehir plan-
lamacısıdır ve CDN’nin Alternatif Kentleşme Çalışma gru-
buna katıldığı 2016 yılından bu yana kendisini “alternatif” 
olarak adlandırmaktan mutluluk duymaktadır. Justine, 
şehirlerdeki gençler için bir aktivist olarak başlarken, son 
zamanlarda Riga belediye meclisi seçimlerinde seçilerek 
diğer tarafta yer aldı. Artık konuşmayı bırakıp eyleme 
geçerek şehri nasıl daha kapsayıcı, daha yeşil ve genç 
dostu yapacağına dair bir örnek olacak. 

HAZIRLIK EKİBİ

Luka, Belçika’da ikamet eden Hırvat bir yeşil aktivist. 
Yeşil aktivizmine 2016 yılında Öğrenci Radyo programı ‘A 
gdje su kitovi?’ (Balinalar nerede?)’de başladı. Alternatif 
Kentleşme ve küçülme üzerine CDN aracılığıyla çalışarak 
devam etti. 2020’den itibaren Genç Avrupa Yeşiller 
Federasyonu’nda proje asistanı olarak çalışmaktadır. 
Bugün, Batı Avrupa’ya radikal yeşil fikirler getirme ve 
uzay keşifleri üzerine yeşil politikalar geliştirme gündemi 
olan mezun bir Siyaset Bilimcisi. Boş zamanlarında siya-
set bilim kurguyu ve Hırvat adalarındaki uzay keşiflerinin 
tarihini araştırıyor. 

Hanna, Minsk, Belarus’ta yaşıyor ve okuyor. Halihazırda 
Kültürlerarası İletişim alanında Halkla İlişkilere yoğun-
laşmaktadır. Küresel eğitim, dijital okuryazarlık ve İnter-
net Yönetişimi konularıyla ilgileniyor ve bu sorunları ele 
alan çeşitli yerel ve uluslararası girişimlerin parçasıdır. 
2019 yılında “İstediğimiz gibi İnternet” semineriyle CDN 
ile tanıştı ve daha sonra CDN’nin dijital [x] çalışma gru-
buna katıldı. 

Elena, Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yaşayan genç bir 
Yeşil meraklısıdır. Şu anda Çevre Bilimleri okuyor ve 
Yeşiller ile ilişkisi, yerel aktivist grup Sırp Genç Yeşilleri’ne 
katılarak 2018’de başladı. Yeşil hareketini mümkün olan 
her şekilde güçlendirmeye kendini adamış olan Elena, 
2020’nin başlarında CDN Yürütme Kuruluna ve sonba-
harda proje asistanı olarak CDN Ofisine katıldı. Elena, 
boş zamanlarında, Fridays for Future aktivistleriyle İklim 
Değişikliğini yerel gerçekliklerinde gündeme getirmek 
için eylemler ve potansiyeller fikirleri tartışıyor.

Masha, CDN’nin Proje Koordinatörüdür. 2012’de Gür-
cistan Genç Yeşilleri’nde aktivizme başladı ve ardından 
Alternatif Kentleşme Çalışma Grubu’nun CDN Yürütme 
Kurulu sorumlusu oldu. Ayrıca Dijital haklar, cinsiyet, 
iklim, eğitim ve anti-kapitalizm ile ilgileniyor. Kurgu oku-
maktan ve çizim yapmaktan hoşlanıyor. 

EDİTÖR EKİBİ

Erisa Nesimi

Bianca Creutz 

Justine Pantelejeva 

Luka Gudek
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Elena Petrovska

Masha Pashkova-
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