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AÇIKLAMA VE ÖĞRENME HEDEFLERİ:
Bu modül, akıllı şehirler/köyler kavramının tanıtılmasına ve bu kavramın kendi
çevrelerinde akıllı çözümler uygulayan şirketler tarafından anlaşılmasına
odaklanmaktadır. Sorunun çok geniş olması, çözümlerin daha da geniş olması ve
kapsamlı çözümler sunan uzmanların eksikliği nedeniyle hükümet tarafından akıllı
şehirler/köyler kavramının anlaşılmasının düşük düzeyde olduğu varsayımına
dayanmaktadır. de. Özellikle istihdamında bu tür uzmanlara sahip olmayı göze
alamayan küçük işletmeler.

Akıllı şehirlere/köylere odaklanan bir yetişkin eğitimi (çevrimiçi ve çevrimdışı)
modülüdür. Akıllı şehirler/köyler kavramı prensipte çok geniştir, bu da dağıtımın ve
daha geniş halkın anlamasını ve uygulamaya başlamasını zorlaştırır. Buradaki fikir,
akıllı şehirler/köyler çözümlerini ve anlayışlarını tanıtan eğitmenlerle çalışacak olan
eğitmenleri eğitmek için bir eğitim modülü oluşturmaktır.

Modülün temel amacı, akıllı şehirler alanında tanıtıcı bilgi, beceri ve mesleki
yetkinlikler oluşturmaktır.

BEKLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARI:
Modülü okuduktan sonra, kursiyerlerin akıllı şehirler alanında tanıtıcı teorik bilgi,
bilişsel ve pratik beceriler kazanmaları beklenmektedir:

Bilgi:

• akıllı şehirler kavramının

• akıllı şehirler ile ilgili bazı temel tanımların

• akıllı şehrin faydaları

• bazı standartların ve standardizasyonun

• akıllı şehirlerle ilgili farklı yaklaşımlar

Yetenekler:

• şehirlerin karşılaştığı zorlukları ve fırsatları tanımak

• Akıllı şehir tanımlarını ve ortak yönlerini tartışın

• bağımsız çalışma becerileri

Proje Numarası: 2020-1-ES01-KA204-082611
Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi
bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 4 | Sayfa



Yetkinlikler:

Öğrenme yeterlilikleri (edinilen teorik bilginin anlaşılması, anlaşılması ve eleştirel
yorumu için; fikirlerin açık ve anlaşılır formülasyonu ve problemlerin çözümü için;
teorik kavramların pratik uygulaması için; mantıksal, analitik ve yaratıcı düşünme için);

Mesleki yeterlilikler (akıllı şehirlerle ilgili eğitim ve geliştirme alanında);

Bağımsızlık ve sorumluluk (bağımsız çalışma becerileriyle ilgili);

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ:
Çalışmada kullanılan yöntemler, algılama, anlama, uygulama, analiz, sentez ve
değerlendirme gibi öğrenme sınıflandırmasının tüm seviyelerine hitap edecek şekilde
uygun şekilde seçilmiştir.

Çalışma şekli: çevrimiçi, fiziksel, harmanlanmış

Ana çalışma biçimleri ve yöntemleri şunlardır:

• tartışmalı ders (çevrimiçi/çevrimdışı)

• eğitim seminerleri (çevrimiçi/çevrimdışı)

• kendi kendine çalışma (çevrimiçi/çevrimdışı)

Çalışma materyalleri: kitaplar, okuyucular, çevrimiçi ve çevrimiçi eğitim materyalleri,
PPP

ÜNİTE 1. Akıllı şehir kavramına giriş

Şehirler, insanların birlikte yaşadığı ve çalıştığı yerlerdir. Ve farklı insanlar bu yaşama
ve birlikte çalışmaya farklı perspektiflerden bakıyorlar. Yani şehirlere ekonomik bir
sistem olarak bakan insanlar var. Zenginlik üretimi, işlerin yaratılması, ekonomik
etkileşimler, bir ekonomik sistem olarak bir şehrin işleyişi için ekonomik koşullar.
Tipik olarak, ekonomistler şehirlere ekonomik bir sistem olarak bakarlar. Sosyologlar
şehirlere daha çok sosyal bir sistem olarak bakarlar, o kültürel hayatın, sosyal hayatın,
faaliyetlerin, eşitsizliklerin ve buna benzer şeylerin bir yaşam biçimidir. Bir de şehirlere
siyasi bir sistem olarak bakan, farklı aktörlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğine,
kimin neye karar verdiğine, kimin ne üzerinde gücü olduğuna bakan insanlar var.
Dolayısıyla şehirlere bu tür politik sistemler olarak da bakmak mümkündür.
Yaklaşımımız, özellikle şehirlere teknolojik bir sistem olarak bakmaktır.
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Tipik olarak, altyapılar bir şehrin teknolojik sistemini oluşturur. Ve elbette, tüm bunlar
birbiriyle ilişkilidir ve bu da şehri tam olarak sosyo-teknik bir sistem haline getirir.
Teknolojinin çalışma şekli ekonomiyi etkiler, ekonominin çalışma şekli teknolojiye
yatırım yapacak paranızın olup olmadığını sosyal ve politik boyutlarda etkiler. Yani, bu
bir şehrin çok sistemli görünümüdür. Şimdi daha doğrusu, dediğimiz gibi şehir,
insanların birlikte yaşadığı ve çalıştığı bir yerdir. Kentsel altyapılar bu tür toplu yaşama
ve çalışmayı mümkün kılıyor. Ve bu genellikle sistemik bir şekilde yapılır. Altyapılar,
insanların çalışma şeklini, insanların yaşama şeklini, insanların karar verme şeklini
mümkün kılar. Sosyal hayatı etkileyen altyapıların nasıl inşa edildiğini kolayca hayal
edebilirsiniz. Şehir merkezine ulaşım kolay mı değil mi? Trafik akıyor mu, akmıyor mu?
Su mevcut mu? Bütün bunlar bir şehrin yaşam kalitesini, sosyal yaşamını ve
ekonomik yaşamını etkiler. Ama aynı zamanda, ekonomik, sosyal ve politik hayatın
etrafındaki diğer yol, altyapıların nasıl korunacağını, inşa edileceğini, yatırım
yapıldığını ve geliştirildiğini belirler.Dolayısıyla siyasi karar alma süreçlerine bağlı
olarak kentlerin belirli yerlerinde yatırımların yapıldığı, diğer yerlerinde yapılmadığı
kolaylıkla anlaşılabilir. İş parkları orada değil burada oluşturulur. Tipik olarak, şehir, bir
şehrin sosyal yaşamına karar veren altyapıya karar veren karmaşık bir sosyo-teknik
sistemdir. Şimdi, aynı zamanda, biraz daha ayrıntılı olarak bakılabilir. Altyapıların
kendilerine sosyo-teknik bir sistem olarak bakmak. Ve böylece altyapılarımız var,
ulaşım, konut, binalar, enerji, su ve ekleyebileceğiniz diğer şeyler gibi tipik altyapılar.
Atık su, atık. Ve bu altyapıların düzenlenme şekli, bir şehrin sosyal, politik ve
ekonomik yaşamının gidişatını etkiler. Tersine, bu seviyelerde verilen kararlar, konutun
nerede olacağını, ulaşımın burada mı yoksa orada mı geliştiğini, enerjinin yenilenebilir
olup olmadığını, suyun temizlenip temizlenmediğini etkileyecektir. Dolayısıyla, kentsel
altyapı sistemlerine, daha büyük bir kentsel sistemin parçası olarak başlı başına bir
sosyo-teknik sistem olarak gerçekten bakılabilir. Şimdi, şehirlerin bu sistemik
görüşünün, şehirlerin yönetimi ve idaresi üzerinde açıkça etkileri var. Buradaki en
önemli kavram geri besleme döngüleri kavramıdır. Yani sistemin tüm bu unsurları
elbette birbirleriyle etkileşir ve geri bildirim oluşturur. Sosyal boyutlar, teknik boyutlarla
etkileşim halindedir. Teknik boyutlar ekonomik boyutlarla etkileşime girer ve tüm
bunlar geri besleme döngüleri yaratır. Bu, şehirleri çok ama çok karmaşık hale getirir
ve şehirde olanların sonuçları asla tek bir nedene bağlanamaz. Bütün bu unsurlar
birbiriyle ilişkilidir. Ve elbette, tüm bunlar aynı zamanda yola bağımlıdır. Bu nedenle,
geçmişte bir noktada alınan kararlar, etkilerini gelecekte daha sonra ortaya çıkarır.
Bugün olanlara, geçmişten gelen bir dizi karmaşık etkileşim ve geri bildirim döngüsü
neden olabilir. Bunu şehirler bağlamında örnekleyelim. Yani şehir kendi çevresi
içindedir. Ve dediğimiz gibi, şehir ve özellikle altyapısı, birbiriyle etkileşim içinde olan
karmaşık bir sosyo-teknik sistemdir. Yani her iki tarafta da geri besleme döngüleri var.
Teknik geri bildirim döngüleri vardır. Konutun çalışma şekli ulaşımı etkiler.Taşıma
enerjiyi etkiler. Tüm bu teknik geri bildirim döngüleri bir şehrin içinde devam ediyor.
Benzer şekilde, sosyal geri bildirim döngüleri vardır. Farklı aktörler birbirleriyle
etkileşime girer. Ekonomik olarak yapılanlar sosyal hayatı etkiler. Sosyal olarak
yaşananlar, finans üzerinde, ekonomik yaşam üzerinde bir etkiye sahiptir. Ve sonra,
elbette, sosyal boyutlar ile teknik boyutların kendileri arasında daha da fazla etkileşim
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vardır. Yani teknolojinin nasıl yerleştirildiği sosyal hayatı etkiler, insanların çalışma
şeklini, işe gidip gitmediklerini, suları olup olmadığını ve elbette tam tersini de etkiler.
Şimdi tüm bunlar ve bu bizim şehre yaklaşımımız, tüm bunlar bir şehrin belirli
performans türlerine yol açar. Performansı şehirlerin verimliliği, dayanıklılığı ve
sürdürülebilirliği açısından sınıflandırdık, ancak tüm bu geri bildirim döngülerinin,
karmaşıklığın, yol bağımlılığının bu şehirlerin yönetimini ve idaresini son derece
karmaşık, öngörülemez hale getirdiği kolayca anlaşılabilir ve bunu almamız gerekiyor.
şehirleri yönetirken ve yönetirken gerçeği hesaba katarız.

Akıllı Şehirlere Giriş: https://youtu.be/pXSJmZcC2J8
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1.1. Bazı tanımlar

Akıllı şehirler ve topluluklar, kentsel zorlukların üstesinden gelmeye, yerel ekonomileri
teşvik etmeye ve Avrupa Yeşil Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmaya yardımcı
oluyor.

Akıllı şehir kavramı ilk kez 1994 yılında kullanılmıştır. 2011 yılından itibaren bu konuya
değinen yayınların sayısı belirgin şekilde artmıştır. Bu, akıllı şehir projelerinin ortaya
çıkması ve Avrupa Birliği tarafından onaylanması ile ilişkilidir.

“Akıllı şehirler”, şehirlerin sürdürülebilirlik zorluklarını çözmenin bir yolu olarak akıllı
teknolojilerin ve verilerin kullanımını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Birçok
şehir, ulaşım, enerji kullanımı, sağlık ve hava kalitesini iyileştirmek veya ekonomik
büyümeyi desteklemek için veri ve teknolojiyi kullanarak kendilerini akıllı hale getirme
sürecindedir. Diğerleri en başından akıllı olmak için inşa ediliyor. Dolayısıyla bu,
şimdiki zamana ve geleceğe ilişkin bir terimdir.

Diğer tanım: Akıllı Şehir, çok paydaşlı, belediye temelli bir ortaklık temelinde BİT
tabanlı çözümler yoluyla kamusal sorunları ele almaya çalışan bir şehirdir.

EC'ye göre akıllı şehirler nelerdir?

Akıllı şehir, sakinlerinin ve iş dünyasının yararına dijital çözümlerin kullanılmasıyla
geleneksel ağların ve hizmetlerin daha verimli hale getirildiği bir yerdir.

Akıllı bir şehir, daha iyi kaynak kullanımı ve daha az emisyon için dijital teknolojilerin
kullanımının ötesine geçer. Daha akıllı kentsel ulaşım ağları, iyileştirilmiş su temini ve
atık bertaraf tesisleri ve binaları aydınlatmak ve ısıtmak için daha verimli yollar
anlamına gelir. Aynı zamanda daha etkileşimli ve duyarlı bir şehir yönetimi, daha
güvenli kamusal alanlar ve yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması anlamına
gelir.

Akıllı şehirlerin inşası, uzun ve sistematik bir sürecin yanı sıra sürekli bir keşif
sürecidir.

Akıllı şehir olmanın amacı, dayanıklılığı artıracak ve vatandaşların yaşamlarını
iyileştirecek olmasıdır. Öyleyse, akıllı bir şehrin vizyonu daha fazla teknoloji
uygulamak mı yoksa teknolojinin şehrin ve vatandaşlarının karşılaştıkları zorlukları
çözmelerini nasıl sağlayabileceğini keşfetmek mi olmalı?

Şehirler yenilik ve yaratıcılık merkezleridir, ancak aynı zamanda hızlı kentleşme, iklim
değişikliği ve ulaşım ve sağlık gibi şehir hizmetleri üzerindeki artan baskı gibi büyük
zorluklarla da karşı karşıyadırlar. Zorlukları ele almak ve fırsatlardan yararlanmak için
şehirler “akıllı şehirler” olmaya teşvik ediliyor. Bununla birlikte, “akıllı şehir” terimi,
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şehirlerin gündeme nasıl yaklaşması gerektiği konusunda üzerinde anlaşmaya
varılmış bir tanım veya fikir birliği olmaksızın geniş ve belirsizdir.

Bir dizi akıllı şehir tanımı mevcuttur; bazıları geniş bir alana odaklanırken, diğerleri
teknoloji ve verilere veya vatandaşlara odaklanır. Örneğin:

• İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI), akıllı şehirleri “vatandaşlarına
sürdürülebilir, müreffeh ve kapsayıcı bir gelecek sağlamak için fiziksel,
dijital ve insan sistemlerinin yapılı çevrede etkin bir şekilde entegrasyonu”
olarak tanımlamaktadır (BSI, 2014).

• Cisco, terimi “verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve yaşam kalitesini
artırmak için bilgi ve iletişim teknolojisinden (BİT) yararlanan ölçeklenebilir
çözümler” benimseyen şehirler olarak tanımlıyor (Falconer ve Mitchell,
2012).

Akıllı şehir tanımlarının çoğunun ortak noktası, akıllı teknolojilerin ve verilerin
kullanımını şehirlerin ekonomik, sosyal ve çevresel sorunları gibi sürdürülebilirlik
zorluklarını çözmenin bir yolu olarak görmeleridir. Akıllı teknolojiler genel olarak BİT
çözümleri olarak sınıflandırılabilir. Şehir kontrol merkezleri, akıllı şebekeler ve otonom
araçlar gibi pahalı donanım çözümlerinden akıllı telefon uygulamaları, vatandaşların
fikirlerini kitle kaynaklı hale getiren çevrimiçi platformlar ve düşük maliyetli çevresel
sensörler gibi çok daha düşük maliyetli çözümlere kadar çeşitlilik gösterir. Veriler,
özellikle büyük veri ve açık veri kullanımı başta olmak üzere, akıllı şehirlerin
merkezinde yer alır.

Akıllı şehir girişimlerine yönelik yaklaşımlar iki ana yaklaşımda sınıflandırılabilir:
“yukarıdan aşağıya” ve “aşağıdan yukarıya” (Centre for Cities, 2014). Yukarıdan
aşağıya yaklaşımlar, farklı sistemlerden gelen verileri merkezi bir operasyon
merkezine entegre ederek teknoloji, verimlilik ve ana planlamaya odaklanır. Aşağıdan
yukarıya yaklaşımlar, vatandaşlara ve onların sosyal medya, mobil uygulamalar ve
açık veriler gibi yenilikçi teknolojileri, kendileri için önemli olan sorunlara çözümler
üretmek ve davranış değişikliğini sağlamak için nasıl kullanabileceklerine odaklanır.

Peki, akıllı şehirler zaten var mı yoksa gelecekteki bir özlem mi? Akıllı şehirler yaratılır,
basitçe var olmazlar veya ortaya çıkmazlar, ancak bir bitiş noktası da yoktur. Akıllı bir
şehir olmak, daha ziyade, şehirlerin karşılaştıkları zorluklara çözüm bulmak için akıllı
teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanarak daha dayanıklı ve yaşanabilir hale
gelmelerine yardımcı olan bir süreçtir.

Bugün dünya nüfusunun yarısından fazlası, yani 3,5 milyar insan kentsel alanlarda
yaşıyor ve 2030 yılına kadar bu oran %60'a çıkacak. Önümüzdeki on yıllarda dünya
nüfusunun büyüklüğünde ve dağılımında değişiklikler olacak.
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Birleşmiş Milletler'e (BM) göre kentsel nüfusun yarısına yakını 500.000'den az nüfuslu
şehirlerde yaşıyor, ancak sekiz kişiden biri 28 mega şehirde yaşıyor - Tokyo, Delhi gibi
10 milyondan fazla nüfusu olan şehirler , Şanghay, Sao Paulo ve Londra. En hızlı
büyüyen şehirler 500.000 ila 1 milyon nüfusa sahiptir ve Asya ve Afrika'da
bulunmaktadır (BM, 2014).

Hızlı kentleşme ve plansız büyüme, su ve enerji gibi doğal kaynaklara daha fazla
talep, artan kirlilik ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiler gibi önemli zorluklar ortaya
çıkarmaktadır. Dünya şehirleri, Dünya topraklarının sadece %2'sini kaplar, ancak enerji
tüketiminin %80'ini ve karbondioksit emisyonlarının %75'ini oluşturur (UN, 2014).

Şehirler iklim değişikliğine en büyük katkıyı sağlayan unsurlardır ancak aynı zamanda
buna karşı da oldukça savunmasızdırlar: Yükselen deniz seviyelerinden, daha sık ve
daha güçlü fırtınalardan ve siklonlardan ve daha sık görülen aşırı sıcak ve
soğuklardan etkilenirler. Bunlar daha sonra kentsel altyapıyı ve yaşam kalitesini
etkiler.

Birçok şehirde ayrıca konut sıkıntısı, sağlık sistemleri üzerinde baskı ve yoksulluk ve
suçla ilgili sorunlar var.

Gelişmekte olan dünyadaki şehirler en zorlu zorluklarla karşı karşıyadır ve 2050 yılına
kadar gelecekteki kentsel büyümenin %95'inin burada gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Bu şehirler büyük bir değişim yaşayacak, ancak bu değişimle başa
çıkmak için en düşük kaynak ve kurumsal yetenek seviyelerine sahip olacaklar. .
Halihazırda 828 milyon insan gecekondularda yaşıyor ve bu sayı artmaya devam
ediyor (UN, 2015).

Kent nüfusu artmaya devam ettikçe, hizmetlere olan talep ve kaynaklar üzerindeki
baskı artacaktır. Bu, şehirlerde refah ve sürdürülebilirlik için gerekli olan enerji, su, atık,
hareketlilik ve diğer kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturacaktır. Akıllı şehirler, daha
akıllı kentsel ulaşım ağları, iyileştirilmiş su temini ve atık bertaraf tesisleri gibi projeler
aracılığıyla bu baskılarla mücadele etmemize ve sürdürülebilirlik için çalışmamıza
yardımcı olabilir. Ayrıca binaları aydınlatmak ve ısıtmak için daha verimli yollar ararlar.
Akıllı şehirler aynı zamanda daha etkileşimli ve duyarlı bir şehir yönetimi, daha güvenli
kamusal alanlar ve yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına cevap verme yeteneği anlamına
gelir.

Avrupa Komisyonu, akıllı şehir dijital ekosistemine ulaşmak, verimliliği ve esnekliği en
üst düzeye çıkarmak, fikir birliği oluşturmak, Avrupa'yı birbirine bağlamak ve iklim nötr
ve akıllı şehirlere bakmak dahil olmak üzere çeşitli şekillerde akıllı şehirler için
çalışıyor.

Bununla birlikte, insanların şehirlerde yoğunlaşması da faydalar sağlayabilir: iyi
yönetilirse nüfus yoğunluğu, işlere ve kültürel faaliyetlere ve ayrıca sağlık, eğitim ve
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hareketlilik gibi hizmetlere daha fazla erişim sağlar ve bu da daha uzun yaşam
beklentisine ve yoksulluğun azalmasına yol açabilir.

Şehirler dinamik yerlerdir. İnsanların, fikirlerin, kaynakların ve küresel bağlantıların
akışına güveniyorlar. Şehirlerin gelişmek için orada yaşayan insanların ekonomik ve
sosyal isteklerini karşılaması gerekir. Ayrıca büyümelerinin sürdürülebilir olmasını ve
faydaların herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için çevre üzerindeki
etkilerini yönetmeleri gerekir.

Şehirler karmaşık zorluklarla karşı karşıyadır, ancak aynı zamanda insanların ve
kuruluşların birlikte çözümler ve fırsatlar bulabilecekleri bir ortam sunarlar. Akıllı
şehirlerde yaratıcılık, yenilikçilik ve girişim, kentsel zorluklara ve vatandaşların
ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştirmek için teknoloji ve verilerle birleşir.

Ancak akıllı bir şehir olmak, mutlaka dayanıklı veya sürdürülebilir bir şehir olmak
anlamına gelmez. Bazı akıllı şehir girişimleri, teknoloji adına bir teknoloji vizyonu
tarafından yönlendirilir. Şehirlerini akıllı teknolojilerle dolduruyorlar ancak bunların
hangi sorunu çözeceği konusunda net değiller ve vatandaşların ihtiyaçlarını çok az
anlıyorlar. Bu projeler genellikle akıllı şehir çözümlerini satmak isteyen büyük teknoloji
şirketleri tarafından şekillendiriliyor. Akıllı şehir ürünlerinin ve hizmetlerinin yoğun
pazarlanmasının ortasında, gerçek dünyada etkilerine dair kanıt bulmak zor.

Diğer şehirler, akıllı sayaçlar, elektrikli araçlar, akıllı şebeke veya şehir kontrol merkezi
gibi akıllı teknolojilerin kendi şehir zorluklarını çözeceği inancıyla yola çıktılar, ancak
önce akıllı teknolojinin nerede kullanılacağına karar vermekle ilgileniyorlar. amacı,
sorunu belirlemek ve ardından akıllı teknolojinin doğru çözüm olup olmadığını
düşünmek.

Akıllı şehirlerin daha sürdürülebilir ve dayanıklı hale gelmesi için planlama ve
yönetime entegre bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Şehir dayanıklılığını dört boyut üzerinden tanımlıyor olabilir:

• Sağlık ve esenlik – şehirde yaşayan ve çalışan herkes hayatta kalmak ve
gelişmek için ihtiyaç duydukları şeylere erişebilir

• Ekonomi ve toplum – kentsel nüfusun barış içinde yaşamasını ve birlikte
hareket etmesini sağlayan sosyal ve finansal sistemler

• Liderlik ve strateji – etkili liderliği, kapsayıcı karar vermeyi, yetkilendirilmiş
paydaşları ve entegre planlamayı teşvik eden süreçler

• Altyapı ve çevre – kritik hizmetler sağlayan ve kentsel varlıkları koruyan ve
birbirine bağlayan, mal, hizmet ve bilgi akışını sağlayan insan yapımı ve
doğal sistemler.
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Akıllı şehir, bir dizi sonuç elde etmek için birlikte çalışan insanlar, süreçler, politikalar,
teknoloji ve diğer kolaylaştırıcılardan oluşan karmaşık bir ekosistemdir. Akıllı şehirler
şehrin zorluklarını çözmek istiyorsa, atmaları gereken ilk adım, şehir paydaşlarını
(hükümet, iş dünyası, üniversiteler, toplum kuruluşları, kamu hizmetleri ve
vatandaşlar) karşılaştıkları sorunların karmaşıklığını araştırmak ve onları ortak karara
dahil etmek için bir araya getirmektir. şehirlerinin yapımı ve gelecek planlaması. Bu,
şehrin sorunlarını anladığı ve akıllı teknoloji çözümlerini içerebilecek çözümleri
araştırdığı bir yolculuğun başlangıcı olacak.

Farklı şehir sektörlerinin karşılaştığı sorunlar birbiriyle bağlantılıdır ve entegre bir
yaklaşımın net faydaları vardır.

“Sistem düşüncesi”, karmaşıklık ve belirsizlik durumlarını – kavraması ve yönetmesi
zor ve basit cevapları olmayan durumları – ele almak için tasarlanmış beceriler ve
araçlar sağlayan bir disiplindir.

Sistem düşüncesi nasıl çalışır? Bir sistem, bir amaç için birbirine bağlı bir dizi bileşen
olarak tanımlanabilir - ilgili olarak tanımlanan bir amaç.

Şehirlerin karşılaştığı zorluklarla uğraşırken, genellikle hızlı 'teknoloji düzeltmeleri'
yerine ihtiyaç duyulan toplumun yapısı ve organizasyonuna geçiliyor. Değişen
davranış - yaşama, çalışma ve oynama şeklimiz - akıllı hale gelmeleri için şehirler için
kritik öneme sahip olacak. Ancak teknoloji, örneğin enerji talebini azaltmaya veya
seyahat modellerini değiştirmeye yardımcı olmak gibi davranış değişikliğini
kolaylaştırmada önemli bir rol oynayabilir.

Şehirler, vatandaşlarının aktif katılımıyla sorunları keşfedebilecekleri ve akıllı
teknolojiler, hizmetler ve iş modelleri geliştirebilecekleri laboratuvarlar olarak
çalışmak için iyi bir konumdadır.
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ÜNİTE 2. Akıllı şehirlerin yararları

Bireysel şehir sistemleri, yani sağlık veya enerji gibi belirli bir şehir işlevini yerine
getiren organizasyonlar, topluluk tesisleri, teknik sistemler ve altyapılar daha akıllı
hale geliyor. Teknoloji, bireysel şehir sistemleri içinde daha iyi entegrasyonu
desteklemek ve daha etkin çalışmalarını sağlamak için giderek artan bir şekilde bir
araç olarak kullanılmaktadır. Örneğin giderek artan bir şekilde akıllı mobilite, akıllı
şebeke ve akıllı sağlık hizmetlerinden bahsediyoruz.

Daha akıllı bir şehir, bu entegrasyonu bir adım daha ileri götürür. Şehir amaçlarına
sorunsuz bir şekilde ulaşmak için bu bireysel şehir sistemlerinin sadece kendi
içlerinde değil, birlikte daha iyi entegre edildiği bir şehirdir. Bu artan bağlantı, şehirlerin
daha bütünsel ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Vatandaş için, şehir sistemlerinin bu entegrasyonunun faydaları aşağıdakileri içerir:

• Kişiselleştirilmiş hizmetler. Kullandıkları hizmetleri, bireysel hizmet
sağlayıcıların rahatlığı yerine kendi ihtiyaçları etrafında entegre etme
yeteneği.

• Bilgiye ulaşmak. Şehirdeki yaşamla ilgili kararları desteklemek için
bağlamsal bilgilere daha iyi erişim, şehirde gezinmelerine ve hedeflerine
daha kolay ulaşmalarına yardımcı olur.

• Kamu sektörü karar alma süreçlerinde daha fazla şeffaflık, istişare
süreçlerinde bilgilendirilmiş fikir ve görüşlerin beslenmesini ve kamu
sektörü kuruluşlarından hesap sorulmasını kolaylaştırarak demokratik
katılım duygusunun artmasına yol açar.

• Birbirinize daha etkili bir şekilde yardım etmede destek olun. Vatandaşlar,
hayatlarını daha etkin bir şekilde yönetmek için yeni uygulamalar
geliştirmek ve kullanmak ve ortak zorluklarla birlikte mücadele etmek için iş
birliği yapmak için açık verileri kullanabilir.

Bu faydalar, vatandaşlar için daha iyi bir işletme ve yaşamak ve çalışmak için daha
çekici bir yer ile sonuçlanabilir ve aynı zamanda onlara daha düşük maliyetle gelişmiş
hizmetler sağlayabilir.

Yerel iş liderleri için avantajlar aşağıdakileri içerir:

• Şehir hayatı ve hizmetleri hakkında daha doğru ve ayrıntılı gerçek zamanlı
verilere daha kolay erişim sağlayarak daha verimli yönetim. Bu, işlerine
çeşitli şekillerde fayda sağlayabilir, örneğin daha verimli lojistik, müşteri
ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi ve işbirliği için daha fazla fırsat.
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• Kullanılabilir verilerin yaygın kullanılabilirliğini kullanarak şehirde yeni ve
karlı hizmetler geliştirmelerine olanak tanıyan yeni iş fırsatları.

Servis sağlayıcılar için faydalar şunları içerir:

• Daha büyük sinerjiler. Diğer hizmet sağlayıcılarla daha yakın entegrasyon,
potansiyel sinerjilerin daha kolay kullanılmasını sağlayarak, daha fazla
verimlilik ve sağlamayı amaçladıkları sonuçların kontrolüne yol açabilir.

• Kişiselleştirilmiş hizmet teklifleri. Müşterilerinin ihtiyaçları ve koşulları
hakkında artan veri mevcudiyeti, daha fazla verimlilik ve müşteri
memnuniyetine yol açan daha özel hizmetler sunmalarını sağlayabilir.

• Self servis ve eşler arası hizmet seçenekleri de dahil olmak üzere, sorumlu
oldukları sonuçları müşterilerine daha uygun bir şekilde sunan yeni
hizmetler geliştirme fırsatları sağlayarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamanın
yeni yolları.

Şehir liderleri için avantajlar aşağıdakileri içerir:

• Onlara daha iyi kanıtlar sağlayarak, karar verme süreçlerinde kendilerine
daha fazla güvenmelerini ve şehri daha etkin bir şekilde yönetmelerini
sağlayarak daha bilinçli karar verme.

• Daha geniş hizmet sunumunun kolaylaştırılması. Kamuya daha faydalı
verilerin açılması, diğer kurumların ve işletmelerin vatandaşlar için bir dizi
faydalı hizmet geliştirmesini ve vatandaşların birbirlerine etkili akran
desteği sağlamasını sağlayabilir.

• Şehir paydaşları arasında daha verimli ve entegre çalışmayı sağlayan daha
iyi işbirliği süreçleri.

• Daha iyi vatandaş katılımı. Daha şeffaf süreçler, vatandaşlar ve işletmelerle
daha güçlü ve daha olumlu bir etkileşim sağlayabilir.

• Diğer şehirlerle daha olumlu ilişkiler. Şehrin kendisini küresel bir sahnede
diğer şehirlerle karşılaştırma yeteneği, rekabet avantajını korurken diğer
şehirlerle işbirliği fırsatlarını belirlemesini sağlayabilir.

Başka bir deyişle, artan bağlantı, şehir liderleri için daha düşük maliyetlerle daha iyi
sonuçlara ulaşılmasına yol açabilir.

AKILLI ŞEHİRLER: KİMLER FAYDALANIR: https://youtu.be/92wg2eqgkM8
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ÜNİTE 3. Standartlar ve standardizasyon

Standartlar ve kılavuz belgeler, iyi uygulamayı, buna uymak için tam olarak ne
yapılması gerektiğini bilmeyi ve aynı derecede daha da önemlisi, tedarik edilenin
doğru olduğundan emin olmak için tedariklerde ne belirtileceğini bilmeyi
kolaylaştıracak şekilde tanımlayabilir. amaca uygun. Standartlar, belirli bir ilgi
alanındaki uzmanlar tarafından, çeşitli paydaşların girdi sağlamasına izin veren şeffaf
bir fikir birliği oluşturma süreci kullanılarak geliştirilir.

Stratejik düzeydeki akıllı şehir standartları, net ve etkili bir genel akıllı şehir stratejisi
geliştirme, öncelikleri belirleme ve pratik bir uygulama yol haritası geliştirme ve
ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek için etkili bir yaklaşım geliştirme sürecinde şehir
liderliğine rehberlik eder.

Süreç düzeyindeki standartlar, uygun finansman paketlerini bir araya getirme
konusunda rehberlik de dahil olmak üzere, organizasyonlar arası ve sektörler arası
akıllı şehir projelerinin tedarik edilmesi ve yönetilmesinde iyi uygulamaları kapsar.
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Teknik özellikler, ihtiyaç duyulan sonuçlara ulaşmalarını sağlamak için akıllı şehir
ürünleri ve hizmetlerinin pratik gerekliliklerini kapsar.

Stratejik düzeydeki standartlar, en çok şehir liderliğiyle ve süreç düzeyindeki
standartlar, yönetim görevlerindeki kişilerle ilgilidir. Bununla birlikte, teknik özellikler
bile, teknik ürün ve hizmetleri tedarik ederken hangi standartlara başvurmaları
gerektiğini bilmeleri gerektiğinden, yönetim görevlerindeki kişilerle ilgilidir.

Stratejik düzeyde bazı standartlar:

• ISO 37101: Toplulukların sürdürülebilir gelişimi ve esnekliği – Yönetim
sistemleri Genel ilkeler ve gereksinimler

• ISO 37120: Toplulukların sürdürülebilir gelişimi - Şehir hizmetleri ve yaşam
kalitesi için göstergeler.

• ISO 37102: Sürdürülebilir kalkınma ve toplulukların dayanıklılığı –Kelime
dağarcığı

• ISO 37123: Dayanıklı şehirler için göstergeler

Download: The Role of Standards in Smart Cities

3.1. ISO 37101: Toplulukların sürdürülebilir gelişimi ve esnekliği – Yönetim
sistemleri Genel ilkeler ve gereksinimler
ISO 37101:2016, toplulukların sürdürülebilir kalkınma politikası ile tutarlılığı sağlamak
amacıyla bütünsel bir yaklaşım kullanarak, şehirler de dahil olmak üzere topluluklarda
sürdürülebilir kalkınma için bir yönetim sistemi için gereksinimleri belirler.

Topluluklarda sürdürülebilir kalkınma için bir yönetim sisteminin amaçlanan sonuçları
şunları içerir:

• Uygulandığı bölgesel sınırları göz önünde bulundurarak, sürdürülebilirliği
yönetmek ve topluluklarda akıllılığı ve esnekliği teşvik etmek;

• toplulukların sürdürülebilir kalkınma sonuçlarına katkısını iyileştirmek;

• sürdürülebilir kalkınma sonuçlarına doğru ilerlemede toplulukların
performansını ve elde ettikleri akıllılık ve dayanıklılık düzeyini
değerlendirmek;

• uyum yükümlülüklerini yerine getirmek.
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ISO 37101:2016, stratejilerin, programların, projelerin, planların ve hizmetlerin
uygulanması yoluyla toplulukların daha esnek, akıllı ve sürdürülebilir olmalarına
yardımcı olmayı ve başarılarını gösterip iletmeyi amaçlamaktadır.

ISO 37101:2016, organizasyonel çerçeveyi oluşturmak ve çevresel, ekonomik ve
sosyal performans sonuçlarının yönetimini desteklemek için gerekli kaynakları
sağlamak için bir topluluk tarafından belirlenen bir kuruluş tarafından uygulanmak
üzere tasarlanmıştır. Organizasyonel çerçeveyi kendi başına oluşturmayı seçen bir
topluluk, ISO 37101:2016'da tanımlandığı gibi bir organizasyon olarak kabul edilir.

ISO 37101:2016, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde yerel, bölgesel veya ulusal
düzeylerde ve tanımlanmış kentsel veya kırsal alanlarda her boyutta, yapıda ve türde
topluluklar için kendi sorumluluk seviyelerinde geçerlidir.

ISO 37101:2016, topluluklarda sürdürülebilir kalkınmanın yönetimini iyileştirmek için
kısmen veya tamamen kullanılabilir. Bununla birlikte, ISO 37101:2016'ya uygunluk
iddiaları, tüm gereksinimleri topluluklarda sürdürülebilir kalkınma için bir kuruluşun
yönetim sistemine dahil edilmedikçe ve istisnasız yerine getirilmedikçe kabul
edilemez.

3.2. ISO 37120 Toplulukların sürdürülebilir gelişimi. Şehir hizmetleri ve
yaşam kalitesi göstergeleri
ISO 37120, şehir hizmetlerinin sunumunu ve yaşam kalitesini yönlendirmek ve ölçmek
için bir dizi şehir göstergesi için tanımlar ve metodolojiler oluşturur. Sürdürülebilir
kalkınma ve dayanıklılığa yönelik bütünsel ve entegre bir yaklaşım için geliştirilmekte
olan yeni bir Uluslararası Standartlar setinin parçası olarak, bu standartlaştırılmış
göstergeler seti, neyin ölçüldüğü ve nasıl ölçüleceği konusunda tek tip bir yaklaşım
sağlar.

Bu Uluslararası Standartta yer alan gereklilikler, büyüklüğüne ve konumuna
bakılmaksızın, performansını karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir bir şekilde ölçmeyi
taahhüt eden herhangi bir şehir, belediye veya yerel yönetim için geçerlidir.

Göstergeler, bir şehrin şehir hizmet performansı ve yaşam kalitesi konusundaki
ilerlemesini izlemek ve izlemek ve şehirlere hedef belirleme ve başarıları izleme
konusunda yardımcı olmak için kullanılabilir. Sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanabilmesi için tüm şehir sisteminin dikkate alınması gerekmektedir. Gelecekteki
ihtiyaçların planlanması, yarını daha iyi planlamak için kaynakların mevcut kullanımını
ve verimliliğini dikkate almalıdır.

Göstergeler aşağıdaki temalar arasında yer alır:

• Ekonomi
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• Eğitim
• Enerji
• Çevre ve iklim değişikliği
• finans
• Yönetim
• sağlık
• Konut
• Nüfus ve sosyal durum
• yeniden yaratma
• Emniyet
• katı atık
• spor ve kültür
• telekomünikasyon
• toplu taşıma
• Kentsel/yerel tarım ve gıda güvenliği
• kentsel planlama
• Atık ve Atık

Tema Ana gösterge Destekleyici gösterge
Ekonomi ●Şehrin işsizlik oranı;

●Tüm mülklerin toplam değerlendirilen
değerinin bir yüzdesi olarak ticari ve
sınai mülklerin değerlendirilen değeri;

●Yoksulluk içinde yaşayan şehir
nüfusunun yüzdesi.

● tam zamanlı çalışan kişilerin yüzdesi;

●genç işsizlik oranı;

●100.000 kişi başına düşen işletme
sayısı;

●Yılda 100.000 nüfus başına yeni patent
sayısı

Eğitim ●okula kayıtlı okul çağındaki kızların
yüzdesi;

● İlköğretimi tamamlayan öğrencilerin
yüzdesi; hayatta kalma oranı;

●orta öğretimi tamamlayan
öğrencilerin yüzdesi; hayatta kalma
oranı;

● İlköğretim öğrenci/öğretmen oranı

●okula kayıtlı okul çağındaki erkeklerin
yüzdesi;

●okula kayıtlı okul çağındaki nüfusun
yüzdesi;

●100.000 kişi başına düşen
yükseköğretim derecesi sayısı
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Enerji ●Kişi başına toplam konut elektrik
enerjisi kullanımı (kWh/yıl);

●Yetkili elektrik servisi olan şehir
nüfusunun yüzdesi;

●Kamu binalarının yıllık enerji tüketimi
(kWh/m³);

●Kentin toplam enerji tüketiminin bir
payı olarak yenilenebilir kaynaklardan
elde edilen toplam enerjinin yüzdesi

●Kişi başına toplam elektrik enerjisi
kullanımı (kWh/yıl);

●Müşteri başına yıllık ortalama elektrik
kesintisi sayısı;

●Elektrik kesintilerinin ortalama
uzunluğu

Çevre ● İnce partikül (PM 2.5)
konsantrasyonu;

●Partikül (PM 10) konsantrasyonu;

●Kişi başına ton olarak ölçülen sera
gazı emisyonu

●Azot dioksit (NO2) konsantrasyonu;

●Kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonu;

●Ozon (O3) konsantrasyonu;

●Gürültü kirliliği;

●Yerli tür sayısındaki değişim yüzdesi

Ekonomi ●Borç hizmet oranı (belediyenin öz
kaynak gelirinin yüzdesi olarak borç
hizmeti harcaması)

●Toplam harcamanın yüzdesi olarak
sermaye harcaması;

●Toplam gelirlerin yüzdesi olarak öz
kaynak geliri;

●Faturalanan verginin yüzdesi olarak
alınan vergi

Yangın ve Acil
Müdahale

●100.000 nüfus başına itfaiyeci sayısı;

●100.000 nüfus başına yangına bağlı
ölüm sayısı;

●100.000 nüfus başına afete bağlı
ölüm sayısı

●100.000 nüfus başına gönüllü ve yarı
zamanlı itfaiyeci sayısı;

● İlk çağrıdan itibaren acil müdahale
hizmetleri için yanıt süresi

● İtfaiye ilk aramaları için yanıt süresi

Yönetim ●Seçmenlerin son belediye
seçimlerine katılımı (uygun
seçmenlerin yüzdesi olarak);

●Şehir düzeyinde göreve seçilen
toplamın yüzdesi olarak kadınlar

●şehir yönetimi işgücünde istihdam
edilen kadınların yüzdesi;

●100.000 nüfus başına şehir yetkilileri
tarafından yolsuzluk ve/veya rüşvetten
mahkumiyet sayısı;

●Vatandaşın temsili: 100.000'de göreve
seçilen yerel nüfus yetkililerinin sayısı;

●Oy kullanma yaşındaki nüfusun
yüzdesi olarak kayıtlı oy sayısı

Sağlık ●Ortalama yaşam beklentisi;
●100.000 nüfusa düşen hastane yatak

sayısı;

●100.000 nüfusa düşen hemşire ve
ebelik personeli sayısı;
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●100.000 nüfusa düşen doktor sayısı;

●Beş yaş altı ölüm 100 000 canlı
doğum

●100.000 nüfus başına ruh sağlığı
pratisyenlerinin sayısı;

●100.000 nüfus başına intihar oranı
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ÜNİTE 4. Açık veri ve büyük veri

Bir şehrin daha akıllı hale gelmesindeki kilit faktör, verilerin gücünden yararlanma
yeteneğidir. Şehirde olup bitenler hakkında ihtiyaç duyanlara doğru, zamanında ve
kapsamlı bilgilerin sağlanması, şehir liderliğinin, planlamacıların ve yöneticilerin yanı
sıra bireysel vatandaşlar ve işletmelerin kendi ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan kararlar
almalarını sağlayabilir. şehrin genel işleyişini desteklemek olarak.

Veriler artan miktarda kaynaktan üretilir. Kameralar, sensörler, RFID'ler, GPS, kendi
kendine üretim dediğimiz, yani kullandığımız akıllı telefonlar da dahil olmak üzere
sürekli olarak veri üretir ve iletir ve tüm bu veriler daha düşük maliyetle ve daha küçük
cihazlar tarafından üretilir ve ayrıca bu verilerin bulunduğu depolama kapasitesi.
saklanabilirliği katlanarak artmaktadır. Temel olarak, tüm bunlar benzeri görülmemiş
ve sürekli artan miktarda veri üretildiği gerçeğine yol açmaktadır. Yani bu
sayısallaştırmanın ilk unsurudur. İkinci unsur, birbiriyle ilişkili üç boyutu olan iletişim
ve ağlar dediğimiz şeydir. En temel düzeyde telekomünikasyon altyapılarına sahibiz.
Geleneksel olarak bunlar kablolu altyapılar, kablolar, fiberdir, ancak giderek
kapasitenin arttığı 1-5G, WiMax, WiFi, uydularda kablosuz altyapılarımız var. Bütün
bunlar, verilerin iletildiği telekomünikasyon altyapılarını oluşturur. 2. boyut ağlardır,
yani kullanılan farklı cihazların telekomünikasyon altyapısı aracılığıyla birbirine
bağlanması gerekir ve bu, farklı veri depolama cihazlarının fiziksel olarak birbirine
bağlanması ve 3. boyut protokolleri ile yapılır. Bu, bu verilerin tanımlanması ve
değişimidir. Tipik olarak World Wide Web olarak adlandırılan şey, bu verilerin farklı
cihazlardaki benzersiz kayıt bulucular aracılığıyla farklı bilgisayarlardaki konumudur.
Böylece veri üretimine ek olarak, bu ikinci boyut olan iletişim boyutu tüm verileri
birbirine bağlar. Yani temelde 4 şeyimiz var, telekomünikasyon altyapımız var, ağımız
yani internet üzerinden birbirine bağlı cihazlar var ve ardından birbirine bağlı
cihazların farklı verilerinin tanımlanması ve alışverişi var. World Wide Web sayesinde
ve en başından beri gördüğümüz gibi, veri üretimimiz ve depolamamız var. Artık tüm
bunların kapasitesi arttı, depolanabilecek, üretilebilecek, iletilebilecek daha çok şey
var, hız artıyor, veriler her zamankinden daha hızlı iletiliyor, güç ihtiyaçları azalıyor,
hatta bazı cihazların artık RFID gibi güce ihtiyacı kalmıyor, tüm bunlar her
zamankinden daha küçük bir formatta daha düşük maliyetli ve Minyatürleştirilmiş.
Örneğin günümüzde RFID'leri uygun maliyetli bir şekilde doğrudan her harf üzerinde
kullanabilirsiniz. Şimdi tüm bunlar birlikte şimdi Nesnelerin İnterneti olarak
adlandırılan şeyi ortaya çıkarıyor. Yani internet ve World Wide Web sayesinde farklı
cihazlar birbirine bağlı ve bunun 3 ana boyutu var. Yani katlanarak bağlı cihazlarımız
var, insanlar yaklaşık 5 yıl içinde internet üzerinden birbirine bağlanacak cihaz
miktarının iki katına çıkacağını ve katlanarak veri üretip aktardığımızı söylüyorlar. Yine
mesela insanlar 5 yıl sonra bir evde internet üzerinden birbirine bağlanan bu
cihazların kullanacağı bant genişliğinin tüm bant genişliğinin %50'sini kaplayacağını
söylüyor ve sonra giderek gerçek zamanlı veri alışverişimiz oluyor. . Zaten bugün,
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akıllı telefonunuzla gerçek zamanlı olarak evinizi uzaktan denetleyebilirsiniz, tüm
bunlar birlikte bugün Nesnelerin İnterneti dediğimiz bu olguya yol açmaktadır. Şimdi
bahsetmemiz gereken ek bir unsur var ve bu analitik. Tüm bu verilerin analiz edilmesi
gerekiyor ve ayrıca burada bunları analiz etme ve görselleştirme yeteneği ve
kapasitesinde hızlı bir gelişme var. Görselleştirme gereklidir çünkü analitik genellikle
sonucun ne olduğunu gerçekten gösteremez, bu yüzden burada önemli olan şeyler
hepimizin ne olduğu, yapay zeka, makine öğrenimi, temelde tüm bu büyük miktarda
verinin akıllı analizine izin veren derin öğrenme araçlarıdır. Buna bugün Büyük Veri de
denilmektedir.

Açık veri, herkesin erişmesi için kuruluşlar, işletmeler ve bireyler tarafından sağlanan
verilerdir.

Herkesin kullanması ve paylaşması için orada ve insanların hayatlarında büyük farklar
yaratıyor. Dünya çapında daha iyi bir gelecek yaratmaya yardımcı olan akıllı şehirlerin
temel bir bileşenidir.

Akıllı teknolojiler, şehirlerin sürdürülebilirlik zorluklarının üstesinden gelmelerini
sağlayabilir. Bununla birlikte, etkileri iyi yönetilmezse teknolojinin kendisi de küresel
sürdürülebilirlik için bir tehdit olabilir. Bir ürün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca
- üretim, dağıtım, tüketici kullanımı ve imhasında - çevre üzerinde etkiler.

Enerji kullanımı, BİT sektörünün karbon ayak izine en büyük katkıda bulunan tek
şeydir. Elektriğin bir kısmı, BİT ekipmanı beklemedeyken, yani tamamen
kapatılmadığında veya ana işlevini yerine getirmediğinde kullanılır. Elektrikli veya
elektronik eşyalar, kurşun, kadmiyum ve bromlu alev geciktiriciler içerebildikleri için
önemli bir tehlikeli atık kaynağıdır. Akıllı teknolojilerin çevre ve daha geniş
sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlandığından emin
olmak için büyük bir fırsat var. Anahtar, bir etkinleştirici olarak akıllı teknolojinin
faydalarının, teknolojinin kendi sürdürülebilirlik etkilerinden daha ağır basmasını
sağlamaktır.

Akıllı şehirdeki bağlantılı cihazların, sistemlerin ve hizmetlerin kitlesel çoğalması,
kaçınılmaz olarak mahremiyetle ilgili soruları gündeme getiriyor. Şehirdeki binalar,
sokak lambaları ve borulardaki sensörleri kim izliyor ve kontrol ediyor? Birisi şehir
kontrol merkezine girerse ne olur? Benim bilgilerim ne kadar güvende? Evdeki enerji
kullanımıma, seyahat alışkanlıklarıma ve sosyal bakım kayıtlarıma erişebilecekler mi?

Akıllı sistemler, şehirlerin daha iyi hizmetler planlamasına ve işletmelerin yeni ürünler
yaratmasına yardımcı olan zengin veri kaynaklarıdır. Ancak verilerin dikkatli yönetimi
çok önemlidir. Güvenlik, veri sahipliği, erişim ve etik konuların tümü önemlidir.
Güvenlik, veri sahipliği, erişim ve etik konuların tümü önemlidir. Şehirlerin aşağıdaki
gibi sorular üzerinde düşünmesi gerekir:

• Bir şehir yönetimi, kişisel verilerin güvenliğini nasıl sağlayabilir?
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• Bir vatandaş akıllı veri toplamayı kabul edebilir veya devre dışı bırakabilir
mi?

• Bir şehir, bir şehir hizmeti tasarlamak için toplanan verilerin kapsayıcı
olmasını nasıl sağlayabilir?

Gizlilik, veri sahipliği ve güvenlik konusunda daha iyi düzenlemeler, inovasyonu
boğmadan bireylerin haklarını dengelemelidir. Akıllı şehirler, belirli grupları dışlayan
hizmetlerin oluşturulmasına yol açabileceğinden, yalnızca teknoloji konusunda bilgili
kullanıcılardan toplanan verilere güvenmemelidir. Tüm bu akıllı veri toplama işlemi
karmaşık bir süreç olacaktır. Akıllı şehir projelerinin birlikte yaratılmasına vatandaşları
dahil ederek, şehirler bu konuları tartışmaya başlayabilir. Verilerinin değerini anlama
yetkisine sahip vatandaşlar, bunları kiminle paylaşacakları konusunda daha iyi
seçimler yapma olanağına sahip oluyor. Şehirlerin akıllı teknolojilerden faydalanması
için kesinlikle büyük fırsatlar var, ancak vatandaşların güveni ve girişimleri kabul
etmeleri akıllı şehirlerin başarısı için çok önemli olacak.

Büyük Veri: Nedir ve neden önemlidir |
SAS:https://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html

Büyük Veri Nedir ve Neden Önemlidir?: https://youtu.be/jH44SfUNpWw

5 Dakikada Büyük Veri | Büyük Veri Nedir?: https://youtu.be/bAyrObl7TYE

Proje Numarası: 2020-1-ES01-KA204-082611
Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi
bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 23 | Sayfa

https://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html
https://youtu.be/jH44SfUNpWw
https://youtu.be/bAyrObl7TYE


ÜNİTE 5. Akıllı vatandaşlar

Akıllı şehirlerin etrafındaki temel zorluk teknolojik değil, insanlarla ilgilidir.

Bir şehrin performansı, vatandaşlarının ve çalışanlarının günlük yaşamlarının toplam
sonucudur. Şu anda, bu aşağıdan yukarıya faaliyet yeterince çalışmıyor. Bu nedenle
şehir liderlerinin, şehirdeki herkesin faaliyetlerini ortak hedefler etrafında koordine
etmeye ve etkili dönüşümsel çözümlere yol açmaya yardımcı olabilecek stratejiler ve
yönetim süreçleri geliştirmeleri gerekir.

Önemli bir fırsat, kent dönüşümüne aktif katılımlarını sağlamak için kazan-kazan
fırsatları sağlayarak vatandaşın bilgisini ve enerjisini kullanmaktır.

Bir şehri daha akıllı hale getirmeye yönelik ilerleme, şehir liderliği ve kurumları,
sürdürülebilir ve esnek, fırsatlar sunan daha iyi politikalar, hizmetler ve altyapıları
(dijital dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) uygulamaya koymak için teknoloji
ve veriler tarafından sağlanan yeni araçları kullandığında gelir. ve insanlara,
topluluklara ve işletmelere daha eşit ve şehirlerinin daha başarılı olmasını sağlayan
kaynaklar.

Bir akıllı şehir stratejisinde kullanılan teknolojilerin, faydalanması amaçlanan insanlar
tarafından erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak da aynı derecede önemlidir.

İleri görüşlü şehirler ve işletmeler, akıllı şehir tasarımı ve planlamasına yönelik
yaklaşımlarını gözden geçirme, teknoloji odaklı bir yaklaşımdan insan merkezli bir
tasarım yaklaşımına geçme ihtiyacının farkındadır. Bu vizyonda şehir, vatandaşların
ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları yansıtacaktır. Teknoloji kolaylaştırıcı bir rol
oynayacak ve akıllı şehir planları her bir şehrin ihtiyaçlarına göre özel olarak
hazırlanacak.

Başarılı akıllı, kentsel topluluklar ve vatandaşlar ile şehir şehirleri arasında daha fazla
işbirliğini sağlayan teknolojilerden en iyi şekilde yararlanıyor. Akıllı şehirlerin başarısı,
teknoloji çözümleriyle ilgilenen vatandaşlara bağlıdır, ancak vatandaşlar aynı
zamanda tasarım, yaratma ve bakımda lider bir rol üstlenmelidir. Çözümleri birlikte
oluşturmak için vatandaşlarla birlikte çalışmak için profesyonel disiplinler gerekli
olacaktır; tasarımcılar, mühendisler, sosyal bilimciler, teknoloji uzmanları, psikologlar,
planlamacılar, sanatçılar ve daha pek çoğu, şehirlerimizi yaşamak, çalışmak ve
oynamak için daha iyi yerler yapmak için işbirliği yapmalıdır.

Akıllı Vatandaş - Katalonya İleri Mimari Enstitüsü:https://youtu.be/pAUvh1aY-oY
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5.1. Farklı yaklaşımlar

Akıllı şehir çözümleri (ürünler veya hizmetler), çeşitli tasarım yaklaşımları kullanılarak
tasarlanabilir.

• Supplier-centred design – a designer creates a solution they think cities or
citizens need.

• User-centred design – a designer shapes a solution to the user’s point of
view.

• Co-design – a designer works with stakeholders to help them design a
solution for themselves.

• Co-production – a designer works with stakeholders to produce a solution.
• Co-creation – this is where co-design and co-production are brought

together. Citizens work in partnership with a designer to co-create
solutions.

Örneğin, Avrupa Yaşayan Laboratuvarlar Ağı (ENoLL), 2010 yılında bağımsız bir canlı
laboratuvarları birliği olarak kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen bir kuruluştur ve altı
kıtada 3.454 uluslararası üyesi vardır. Yaşayan laboratuvarlar, kültürel mirastan sağlık
hizmetlerine kadar çok çeşitli konuları kapsar.

ENoll, canlı laboratuvarları "kullanıcıların ve üreticilerin yenilikleri birlikte yarattığı
gerçek hayattaki test ve deney ortamları" olarak tanımlar. Bunlar bir tür
kamu-özel-insan ortaklığıdır ve dört ana faaliyet yürütürler:

• birlikte oluşturma – kullanıcılar ve üreticiler tarafından ortak tasarım

• keşif – ortaya çıkan kullanımları, davranışları ve pazar fırsatlarını keşfetmek

• deneme – kullanıcı topluluklarında canlı senaryoların uygulanması

• değerlendirme – kavramların, ürünlerin ve hizmetlerin çeşitli kriterlere göre
değerlendirilmesi.

Akıllı Şehir: Bir Anixter Vaka Çalışması:
https://www.youtube.com/watch?v=pnRh0J7AauY

Akıllı şehirler Vaka çalışmaları - Singapur, Hollanda ve Birleşik Krallık:
https://www.youtube.com/watch?v=YU9f1nVAnFY
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