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   1. Hedefimiz  
 

 

Akıllı Şehirler ve Topluluklar ortaklığımız kapsamında, tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesiniartırmak, sürdürülebilir 

kentlere ve yaşanabilir bir çevreye katkıda bulunmak adına erişilebilir kentsel hizmetleri teşvik etmeyi ve var olan 

hizmetleri geliştirmek yönündeki kararlılığımızı beyan ederiz. 

Bu alandaki pek çok çözüm ve proje hâlihazırda yürürlükte ve uygulama sürecindedir. Akıllı şehir projelerinin başarılı 

sonuçlara ulaşması için esas unsur, işe insan merkezli bir anlayışla başlayarak vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanmak, 

vatandaş odaklı tasarımı benimsemek ve kapsamlı bir yaşam kalitesi aramaktır. Teknoloji yeni yaratıcı çözümler 

sunabilir ancak teknoloji her zaman vatandaşlara hizmet eden bir araç olarak kalmalıdır. Vatandaş Odaklı Eylem Kümesi, 

çözümlerin ortak bir şekilde tasarlanması ve yaratılması sürecinin oluşturulması için tasarım ve yaratım süreçleri için 

vatandaşların ve toplulukların katılımını teşvik etme yollarını bulmayı amaçlamaktadır. 

 
Bizler EIP SCC’nin Vatandaş Odaklı Eylem Kümesi ile çalışmak 

ve aktivitelerini desteklemek istiyoruz. 
 
 

               

2. Yükümlülüklerimiz 
 

 

Kapsayıcı Akıllı Şehirler Manifestosunun imzacıları olarak:  

 

Etkili ve tekrarlanabilir örnek uygulamalarla igili deneyim paylaşımında bulunmayı, 

Bilgi paylaşımı ve uygulanabilir çözümler ile örnek uygulamaların tekrarlanması ve çoğaltılması için  Vatandaş Odaklı 

Faaliyet Kümesiyle ortak çalışmalar yürüterek iş birliği  içinde olmayı, 

Vatandaşların hem kentsel inovasyon karar alma hem de akıllı şehir çözümleri tasarlama süreçlerinde en başından 

aktif katılımlarını sağlanması, 

Vatandaş odaklı tasarlanmış çözümlerin uygulaması, 

Büyük ve küçük ölçekli şehirler, kentsel ve kırsal toplumlar arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi taahhüt ederiz. 
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Bu insiyatif dahilinde işbirliği içinde olacağımız etkinlikler: 

     
    Vatandaşların akıllı şehirler projelerinin potansiyel avantajları ve faydaları ile ilgili farkındalıklarını yükseltmek 
(aklllı şehirler okur-yazarlığı): dijital okur-yazarlığı her aşamasında geliştirmek ve vatandaşların ve toplulukların akıllı 
şehirlerle ilgili süreçleresürekli katılımını sağlamak için teşvik ve ödüller oluşturmak 
 
  Vatandaş katılımında liderlik: Akıllı şehir çözümleri tasarım sürecinde yoksulluk ve / veya sosyal dışlanma, gençler ve 
yaşlılar, göçmenler, engelliler gibi ulaşılması zor nüfus gruplarını dahil etmek ve güçlendirmek, katılım süreçlerinde 
toplumsal cinsiyet dengesini hedeflemek için uygun araçları kullanmak çok önemlidir. Diyaloğu ve toplumun her 
kesiminin katılımını teşvik etmek içinyaratıcı endüstriler ve sanatlardan daha fazla faydalınabilir. Buna ek olarak, şehir 
yetkilileri ve kentsel uzmanlar, vatandaşların anlamlı ve etik katılım süreçlerini yürütmek için eğitilmelidir. 
 
    Yeni ve mevcut işbirliği modelleriningeliştirilmesi ve kullanılması: Vatandaşlar tarafından sonuçların ortak bir 
şekilde yaratılması, tasarımı ve üretimi.  İşbirliğine dayalı uygun teknolojileri kullanarak ve mevcut dijital sosyal 
yeniliklerden yararlanarak çok paydaşlı ortak yaratım ve birlikte üretim platformu geliştirmek. Dayanışma ve 
kaynakların dağılımının özellikle önemli olduğu yoksul mahallelerde akıllı şehir kavramlarının uygulanması için yenilikçi 
yollar denemek. 
 
   Satın alma ve değerlendirme prosedürlerini iyileştirmek: Tedarik mekanizmalarının vatandaşların hem tanımlama 
hem de uygulama süreçlerinde katılımıyla uygulanması ile birlikte temel hizmetleri sağlamanın nihai sorumluluğunun 
seçilen kamu otoritelerinde  kalacağını temin etmek. Vatandaş katılımı için kritik önem taşıyan unsurlardan birisi 
projenin sürekliliğinin siyasi değişikliklerden etkilenmemesini sağlamaktır. Bu sebeple vatandaşların geribildirimine 
dayalı devamlı değerlendirme ve tekrarlama içeren bir çerçeve geliştirilmelidir. 
 
   Açık veri kullanımını ve vatandaşların, yeni teşebbüslerin ve geliştiricilerin veriye erişiminin sağlanmasını teşvik 
etmek:  Açık hükümet pratiklerinin uygulanması ve  geribildirim  döngülerinin, servisleri yenilemek ve geliştirmek için 
entegre edilmesi ile vatandaşları kentsel politikaları değerlendirme mekanizmalarına dahil etmek. Gizlilik hakkının 
temin etmek.  Akıllı şehir çözümlerinin kişisel özgürlüğe ve gizlilik hakkına  bütünüyle saygı duyarak adapte 
edilmesinde güven başlıca unsurdur. 
Özellikle, veri düzenlemelerinin gizliliği ayrıntılı olarak geliştirilmeli, düzenli olarak güncellenmeli ve 
yaygınlaştırılmalıdır. 
 
      Vatandaşları güçlendirmek için açık inovasyon ve açık bilimi teşvik etmek:  Vatandaşların katılımını, araştırma ve 
inovasyon projelerinde (topluma yönelik ve toplum için bilim, sorumlu araştırma ve inovasyon, inovasyon ve 
araştırmada cinsiyet ve çeşitlilik ana akımını sağlamak gibi) önemli bir faktör haline getirmek ve bunu vatandaş bilimi 
tabanlı bir yaklaşımla teşvik etmek. Bölgesel inovasyon ekosistemlerinin kurulmasını aktif olarak desteklemek, dörtlü 
sarmal işbirliğini (şehir bölgeleri / üniversiteler / iş dünyası ve sivil toplum örgütleri arasında)  geliştirmek vevatandaş 
merkezli tasarımın önemini vurgulamak. Bölgesel kümelerin kırsal çevreyle bağlantılı olarak, girişimcilik, yinelenebilir 
kavramlar ve işbirliğine dayalı öğrenme üzerine kurulan uygulamalarını ve diğer kümelenmeler, girişimlerle işbirliği 
arayışını teşvik etmek. 
 
Bu işbirliğinin şeffaflığı artırarak, daha sürdürülebilir ve sağduyulu kentsel inovasyon projelerine ve dolayısıyla daha 
kapsayıcı şehirler sağlamaya yardımcı olacağına eminiz. Bu işbirliği Akıllı şehir çözümlerinin kalitesinini artırarak,  
desteklenmesine fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda, bu işbirliği şehirlerine, belediyelerine, bölge ve topluluklarına 
olumlu katkılar sağlayacak güçlenmiş, faal ve 'akıllı' vatandaşlar meydana getirecektir. 
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