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DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN 
AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI: INNOVATIVE 
TOURISM PROJESİ ÖRNEĞİ1

Murat SEYFİ2

Deniz GÜVEN3

Muhsin MUMCU4

Giriş 
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte halk-

la ilişkiler uygulamaları da dijitalleşme sürecine girmiştir. 
Özellikle insanlar tarafından dijital ortamda iletişim araçları-
nın yoğun kullanılması ile birlikte, iletişim uzmanları halkla 
ilişkiler çalışmalarında yenilikçi ve değer yaratan uygulama-
ları keşfetmeye yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda marka pazar-
lama aktivitelerinden kurumun maddi ve manevi değerlerini 
itibar ile ilgili çalışmalara kadar tüm süreçler, dijital ortamda 
yürütülmeye başlanmıştır.

1 Bu çalışma 2018-1-DK01-KA202-047095 nolu “Innovative Tourism – 
Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks projesi 
kapsamında hazırlanmıştır.

2 Proje koordinatörü, Doç. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, NUBF, 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bolümü

3 Proje Araştırmacısı, Dr., Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler Bolümü
4 Proje Araştırmacısı, Oğr. Gor., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yabancı 

Diller Yüksekokulu
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 Dijital Halkla İlişkiler, web 1.0’dan web 4.0’a uzanan 
yolculukta teknoloji ve insan etkileşimi ile birlikte sürekli 
gelişen bir yapıya dönüşmüştür. Bu bağlamda sosyal med-
ya başta olmak üzere dijital ortamda popüler olan konular, 
Dijital Halkla İlişkiler Uygulamalarının merkezine gelerek, 
bu alana yeni bir perspektif katmıştır. Özellikle anlık pa-
zarlama, Influencer’lar ve SEO optimizasyonu gibi popüler 
konular, dijital halkla ilişkiler uygulamalarının çerçevesini 
oluşturmaya başlamıştır. Fakat sosyal medya tabanlı popüler 
uygulamalar her ne kadar dijital halkla ilişkilerde önemli bir 
konuma sahip olsa da; sosyal medya uygulamalarının dışında 
akıllı şehir uygulamaları insana, mekana, uzama ve hafızaya 
özgü teknoloji tabanlı yenilikçi uygulamalarda önemli veri-
lerin ve sonuçların elde edilmesine sebep olabilmektedir. Bu 
kapsamda insanlar ile farklı kanallardan iletişim kurmak ve 
onlar ile ilgili spesifik veriler toplamak için yapılan şehir uy-
gulamaları önemli etkileşim araçlarına dönüşmüştür.

Bu çalışmada Avrupa Birliği Erasmus plus programı kap-
samında hibe almaya hak kazanan “Innovative Tourism: Col-
lecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks” 
projesi incelenmiş, proje kapsamında geliştirilen ve kullanı-
lan akıllı şehir uygulamasının süreçleri dijital halkla ilişkiler 
perspektifinde tartışılmıştır.

Akıllı Şehir Uygulamaları
Akıllı Şehir uygulamaları, insanların karşılanmayan ihti-

yaçlarının tanımlanması ve toplumsal yaşam süreçlerinin iyi-
leştirilmesi için hızlı bir şekilde tüm dünyada yayılmaktadır. 
Özellikle artan nüfus, kaynakların verimliliğinin azalması, 
tüketici davranışlarının değişmesi, pazarlama aktiviteleri-
nin kişiselleşmesi ile birlikte şehirler ve şehirlerde yaşayan 
insanların yaşam biçimleri de değişmeye başlamıştır. Tam 
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olarak akıllı şehir tanımı bulunmasa da konu ile ilgili Stre-
itz (2011) kentlerin dönüşümünü açıklarken beş kategori 
oluşturmuştur. Bunlardan birincisi; iletişimin kişilerarası 
iletişime dayandığı ve fiziksel olarak inşa edilen yapıları ile 
mekanı ve insanı bir arada tutan Gerçek şehirler. İkincisi; 
teknolojik gelişmeler ile birlikte kamusal alanın sanal dün-
yaya taşındığı ve iletişimin sanal ortamda yürütüldüğü dijital 
şehirlerdir. Üçüncüsü; İnsani varoluşun etkilerinden dolayı 
ne tam olarak dijitalleşebilen ne de fiziksel inşaa içine sığan 
hibrit (melez) şehirler. Dördüncüsü; yaşam akışının dijital-
leştirilerek toplumsal yaşamın bir parçasına dönüştüğü ve 
buna bağlı olarak da eğitimden tutun bankacılık sistemine 
kadar yaşam içerisinde birçok noktada akıllı uygulamala-
rın egemen olduğu akıllı şehirler. Beşincisi; İnsanı merkeze 
alan, insanı anlamaya çalışan, insan ile empati yaparak tasa-
rım odaklı çözümler sunan İnsancıl Şehirler. Akıllı şehirleri 
oluşturan 6 (altı) temel kavram vardır. Bunlar; akıllı insan, 
akıllı çevre, akıllı yaşam, akıllı ulaşım, akıllı ekonomi, akıllı 
yönetişim (Aldairi & Tawalbeh, 2017). Bu altı boyut bizlere 
akıllı şehirlerin farklı süreçlerde gelişerek, hibrit yapılar için-
de birleştiğini göstermektedir. Başka bir ifade ile bir bütünün 
parçalarının birbiri ile etkileşimi sonucu ortaya çıkarak, yeni 
özellikler kazanması olarak tanımlanabilir. Örnek üzerinden 
açıklamak gerekirse; keki oluşturan yumurta ve undur; fakat 
kekin lezzeti yumurta ve unu aşmaktadır. Yani, akıllı şehirler 
ile birlikte insan ve teknoloji yeni bir yaşam akışı oluştur-
muştur. Bu yaşam akışı hem teknolojinin hem de insanın va-
roluşunun ötesinde yeni lezzetler (yaşam deneyimleri) ortaya 
çıkarmıştır.

Akıllı şehirler konusunda Avrupa Birliği önemli çalış-
malar yürütmekte ve ciddi yatırımlar yapmaktadır. Aslında 
sadece Avrupa Birliği değil, diğer uluslararası kuruluşlar 
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ve düşünce kuruluşları da Bilgi ve İletişim Teknolojilerini 
geliştirmeye yönelik önemli açılımlarda bulunur. Örneğin 
“Intelligence Forum” yerel yönetimlerin yerel etkileri üze-
rine araştırmalar yürüterek toplumsal yaşamın teknoloji ile 
uyumunu araştırmaktadır. Böylece tutarlı veriler elde edi-
lerek kentsel yenilik için sağlam bir analiz çerçevesi ortaya 
konulmaktadır. Burada önemli olan sadece kullanılan tekno-
loji değil, insan kaynağının bilgi ve becerisidir. Ayrıca akıllı 
şehir uygulamaları ile şehirler arasında yeni bir rekabet ka-
nalı açılmıştır ve bu süreçte şehirlerin kendi değerlerini ko-
ruyabilmeleri için insan, çevre ve teknoloji tabanlı yatırımlar 
yapmaları gerekmektedir (Caragliu ve diğerleri, 2011).

Akıllı Şehir Uygulamalarından Örnekler
Akıllı şehir uygulamalarında temelinde insanın teknolo-

ji uyumu ve toplumsal yaşamın ihtiyaçlarının karşılanması 
yatmaktadır. Bu bağlamda akıllı şehir uygulamaları dünya-
nın farklı birçok bölgesinde farklı şekilde uygulanmaktadır. 
Akıllı şehir uygulamalarının başlangıç noktalarından biri 
toplumsal yaşamı kolaylaştırmak olduğundan  genellikle sü-
reçleri iyileştirme odaklı uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. 
Ama zamanla bu tip uygulamaların; kurumsal iletişim, pa-
zarlama, turizm ve itibar yönetimi gibi birçok farklı alanda 
hizmet vermek veya bu alanlar için veri toplamak amacıyla 
kullanıldığı gözlenmektedir. Dünyada birçok akıllı şehir uy-
gulaması bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Akıllı Yol: Oss, Hollanda

Dünyadaki ilk akıllı yol uygulamalarından biri Hollan-
da’nın Oss kentinde gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında; 
yol çizgileri özel bir teknoloji ile tasarlanarak, güneş enerji-
sinden faydalanabiliyorlar ve depolanan enerji yol çizgilerini 



175Murat SEYFİ, Deniz GÜVEN, Muhsin MUMCU

geceleri aydınlatabiliyorlar. Böylelikle gece sürüşü yapan sü-
rücüler daha rahat yolculuk yapabiliyor. Projenin hem enerji 
tasarrufu hem de insan odaklı olması açısından inovatif özel-
likleri bulunmaktadır (http://smartcityhub.com/urban-plan-
ning-and-building/smart-city-strategy-netherlands/).

Akıllı Su Teknolojisi: District Of Colombia Water, A.B.D.

Su sayaçlarının okunmasında maliyetlerin azaltılması 
odaklı yapılan bu projede müşteri şikayetlerinde %50 azal-
ma, sahada kullanılan teknik araç sayısında tasarruf gibi hem 
ürün hem de insan odaklı iyileştirmeler ortaya çıkmıştır (htt-
ps://www.dcwater.com/).

Akıllı Alt Yapı: Leeds, İngiltere

Sokak lambalarının bakımı ve tamirinde akıllı sistemlerin 
kullanılmasına yönelik yapılan bu projede; enerji verimliliği, 
insan kaynaklarında verimlilik ve toplumsal yaşamda iyileş-
meler elde edilmiştir (https://www.traffictechnologytoday.
com/news/smart-cities/leeds-to-start-led-street-lights-con-
version-program-in-smarts-city-initiative.html). 

Trafik Akışı: Çin

Trafiğin yoğun olduğu yerlerde kişilere yönlendirme ya-
pan akıllı sistemler; insanlara hem trafik akışı hakkında bil-
gilendirme yapıyor hem de sürücülerin karşılaştıkları prob-
lemlere çözüm önerileri sunuyor

Akıllı Kent Yönetimi: Songdo, Güney Kore

Güney Kore’nin Songdo kent yönetim sistemi birçok 
fonksiyona sahip. Hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
göz önünde bulunduran hem de toplumsal yaşamı iyileştir-
meyi hedefleyen bu sistemde; gün içerisinde elektrik tüketi-
mi nerede yoğunsa oraya kullanımın düşük olduğu bölgeden 
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enerji aktarmak, toplu taşıma araçlarını trafiğin yoğun olduğu 
yollardan uzak tutmak, aşırı birikme varsa çöp kamyonlarını 
program dışı olarak o bölgeye yönlendirmek mümkün oluyor 
(https://www.ebelediye.info/dosya/akilli-sehir-cozumlerin-
de-dunya-ornekleri).

Antalya Akıllı Şehir Yönetim Platformu: Antalya, Türkiye

Ücretsiz internet olanakları, şehir bilgi ekranları ve ki-
oskları, trafik kameralarından görüntü izleme, kronik hasta 
takibi, panik butonu, akıllı aydınlatma ve akıllı sulama sis-
temlerinin merkezi olarak izlenmesini ve yönetilmesini sağ-
lamaktadır. Yönetim platformu dashboard, yönetici arayüzü, 
vatandaş arayüzü, operatör arayüzü olmak üzere 4 bileşen-
den oluşmaktadır. Akıllı şehirciliğin merkezi bileşeni olan 
platform sayesinde akıllı uygulamalar tek noktadan yöne-
tilmekte ve entegre bir şekilde çalışmaktadır (https://www.
akillisehirler.gov.tr/2019/09/20/antalya-akilli-sehir-yone-
tim-platformu/).

Akıllı Şehir Uygulamaları ve Dijital Halkla İlişkiler
Akıllı şehir uygulamaları incelendiğinde temelinde şehir 

yönetim sistemlerinin dijitalleştirilmesine odaklanıldığı gö-
rülmektedir. Zaman içerisinde akıllı şehirlerden elde edilen 
“büyük veri” nin birçok amaçla kullanılabileceğinin fark 
edilmesi ile birlikte akıllı şehir sistemlerinin işbirliği yaptığı 
disiplinler de değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. Örneğin; 
İspanya’da yürütülen akıllı şehir uygulaması çok farklı bir 
perspektife sahiptir. Şehirde, binlerce kamera, yüz binlerce 
sensör ve ölçüm cihazı var. Şehirdeki bu cihazlar tarafından 
toplanan veriler, anında insansız - robotik bir veri merkezine 
iletiliyor ve burada değerlendirmeye alınıyor. Şehirde, trafik 
yoğunluğundan, araçların hareketlerine, havanın nem ve ısı 
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oranlarına, bölgedeki nitrik oksit ve kirlilik miktarına kadar 
şehrin tüm detaylarına anında erişim sağlayan bir teknolo-
jiye sahip. Bu bilgiyi şehirde yaşayan insanlar ile paylaşan 
bir mobil uygulama gözda bulunuyor.  Uygulamayı indiren 
herkes şehir hakkındaki verilere anında erişim sağlayabiliyor 
(https://www.ebelediye.info/dosya/akilli-sehir-cozumlerin-
de-dunya-ornekleri). Bu proje ile birlikte akıllı şehir uygu-
lamaları iki yönlü simetrik iletişim çalışmalarının yapıldığı 
bir sisteme dönüşüyor. Benzer şekilde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yürütülen Akıllı Şehir uygulamaları di-
jital halkla ilişkiler uygulamalarına oldukça iyi bir örnek ola-
rak gösterilebilir. İstanbul’un akıllı şehir vizyonunu yöneten 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Daire Baş-
kanlığı’na bağlı Akıllı Şehirler Müdürlüğü bulunmaktadır. 
Bu işi uzun zamandır farklı uygulamalar ile sürdürmektedir. 
Akıllı şehir yönetişiminde açık veri kaynakları, veri alışveri-
şine, veri yönetimine ve insanların  şehir  problemlerinin çö-
zümünde yer almasına imkân sağlaması nedeniyle vatandaş 
ve yönetim arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmaktadır. 
Bu sistem ile belediye, insanlara hızlı bir şekilde geri bildi-
rim ve ileri bildirim verebilmektedir.

Akıllı şehir uygulamalarının ilk örneklerine bakıldığında, 
teknoloji tabanlı uygulamalar olduğu görülmektedir. Fakat 
Büyük Veri’nin kullanım avantajları dikkate alındığında, sü-
recin sadece hayatı kolaylaştırmanın ötesine geçerek, insan-
lar ile iletişim ve etkileşim kurmaya odaklandığı görülmüş-
tür. Birçok akıllı şehir uygulamasından elde edilen veriler; 
şehrin tanıtım ve iletişim faaliyetlerinde içerik üretim amaçlı 
kullanılmaktadır. Bu yüzden de artık akıllı şehir uygulamala-
rı dijital halkla ilişkilerde önemli bir iletişim aracı haline dö-
nüşmüştür. Bu kapsamda akıllı şehir uygulamalarının dijital 
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halkla ilişkilerde kaynak ve araç olarak kullanıldığı başlıklar 
şu şekilde sıralanabilir;

• Dijital itibar yönetimi

• Kriz yönetimi

• Sponsorluk

• Marka yönetimi

• Pazarlama

• Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Innovative Tourism – Collecting Cultural 
Heritage Through Intergenerational Walks 
Projesinin İçeriği
Avrupa Birliği Erasmus plus Cooperation for Innovation 

and the Exchange of Good Practices programı kapsamın-
da desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje 1 şubat 2018 yı-
lında başlamış olup normal tamamlanma süresi 30 ay iken 
covid-19 sebebi ile 6 ay uzatılmıştır. Proje İspanya’dan bir 
belediye ve bir bilişim firması, Danimarka ve Polonya’dan 
sivil toplum örgütleri, Türkiye ve Romanya’dan üniversiteler 
ve Hırvatistan’dan bir belediyenin katılımı ile gerçekleştiril-
miştir. Projenin amacı turizm açısından birçok değere sahip 
olan; fakat yeterli tanıtımı yapılamadığı veya lokasyonundan 
kaynaklı yeterli turist ziyaretçi bulamayan şehirlerde yeni 
inovatif uygulamalar geliştirmektir. Bu kapsamda farklı je-
nerasyonlar birbiri ile etkileşime geçerek şehrin hikayesini 
ortaya çıkardılar. Bu hikayelerin akıllı şehir uygulamaları 
ile ziyaretçilere sunulması planlanmıştır. Şekil-1’de yer alan 
web uygulaması üzerinden insanlar birlikte zaman geçire-
bileceği ve hikayelerin kayıt altına alınabileceği etkinlikler 
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düzenleyebilmekte ve bu etkinliklerde proje kapsamında ge-
liştirilen iletişim araçları kullanılabilmektedir. 

Şekil 1: Proje Web Uygulaması

Bu uygulama sayesinde şehirde yaşayan kişiler aktif ola-
rak şehrin tanıtım ve marka yaratma çalışmalarına dahil ola-
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biliyorlar. Ayrıca uygulama üzerinden üretilen içerikler farklı 
katmanlarda paylaşılarak hikayenin çoklu zeka ile yönetil-
mesi ve gelişmesi sağlanıyor.

Resim2: Smart Sport Akıllı Şehir Uygulaması

Projenin İspanyol ortağı HOPU firması koordinesin-
de geliştirilen akıllı şehir uygulaması “Smart Sport” ile in-
san odaklı uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Resim2’de 
görülen akıllı şehir uygulaması birçok özelliği ile birlikte 
Resim1’de görülen web uygulama ile etkileşim sağlaya-
bilmektedir. Akıllı şehir uygulaması; sadece şehirde gezen 
insanların ve araçların ayak izini takip etmenin ve onlara 
internette bulabilecekleri hava durumu, hava kirliliği ve en 
iyi restoranlar gibi bilgileri vermenin ötesinde, şehri ziyaret 
edenler ile şehirde yaşayanlar arasında etkileşim geliştirme-
ye odaklanmıştır. Fizikal web uygulaması sayesinde cihazın 
80 metre etrafında bulunan kişilerin mobil cihazlarına inter-
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net olanağı sunmakta ve onlar ile etkileşime geçerek şehrin 
hikayesini birlikte geliştirmektedir. Bunun içinde şehirdeki 
yaşlılar ile gençler bir araya getirilmiş ve bu kişilerin daha 
iyi iletişim ve etkileşim kurabilmesi için toolkitler geliştiril-
miş ve bu süreçte yaşlıların gözünden şehrin hikayesi kayıt 
altına alınmıştır. Toplanan her türlü hikaye akıllı şehir uy-
gulamaları ile şehre gelen ziyaretçilere sunulmuş ve şehre 
gelen kişiler hiçbir kitapta veya kaynakta bulamayacakları 
hikayeleri keşfetmişlerdir. Akıllı şehir uygulaması teknolojik 
özelliklerinin ötesinde insan ve iletişim odaklı organik bir 
yapıya dönüşmüştür.

SONUÇ
Bu proje ile akıllı şehir uygulaması, toplumsal yaşamı iyi-

leştirmek için teknoloji tabanlı çözümler ve veri toplamanın 
ötesine geçerek maddi ve manevi değerler yaratmış ve bunun 
sonucunda şehrin itibarına pozitif katkı sağlamıştır. Akıllı şe-
hir uygulamalarının şehrin itibarına katkı yaptığına yönelik 
bir çalışma bulunmaktadır (Iqbal ve diğerleri, 2020; Waal ve 
Dignum, 2017). Bu bağlamda projenin sonuçları diğer çalış-
malar ile uyum göstermekte ve insan odaklı kullanım alanla-
rının, teknolojiden daha fazla öne çıkması ile diğer akıllı şe-
hir uygulamalarının ortaya çıkardığı itibardan daha farklı ve 
insancıl bir itibar yönetimi süreci ortaya koymuştur. Ayrıca 
halkla ilişkiler perspektifinde tanımlanan dijital itibar yöne-
timi uygulamalarının büyük çoğunluğu sosyal medya tabanlı 
iken bu proje konuya yeni bir perspektif kazandırmıştır.

Şehrin hikayelerini yaşlılar ve gençler arasında “kişilera-
rası iletişim” perspektifinde toplayan proje, hikayeleri dijital 
ortama aktararak akıllı şehir sistemine ve web uygulamasına 
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entegre etmiştir. Bu da hikayeye katmanlar kazandırmıştır. 
Dijital halkla ilişkilerde içerik üretimi ve hikayelerin kat-
manlarda çoğaltılarak ortak akıl geliştirildiği transmedyatik 
hikayeler için yeni bir zemin oluşturmuştur (Jenkins, 2010). 
Gonzaga (2019) tarafından yapılan çalışmada; akıllı şehirle-
rin transmedyatik hikayeler için kaynak oluştururken diğer 
taraftan şehrin kendi kültürünü yok edebileceğinden bahset-
miştir. Innovative Tourism projesi; Gonzaga’nın çalışmasının 
aksine değerlerin yitirilmesine değil, değerlerin keşfedilme-
sine ve keşfedilen değerlerin farklı katmanlar ile sürekli ola-
rak yeniden üretilmesine odaklanmıştır. Bu bağlamda akıllı 
şehir uygulamaları, dijital halkla ilişkiler için önemli birer 
mecraya dönüştüğü söylenebilir.

Dijital Halkla İlişkiler uygulamalarının en büyük özelliği, 
geleneksel medyadaki hedef kitleyi analiz etmedeki zorluk-
ların aşılmasıdır. Dijital ortamda yapılan stratejik iletişim yö-
netimi çalışmalarında insanların tepkileri ve geri bildirimleri 
çok kolay bir şekilde toplanabiliyor. Akıllı şehir uygulamala-
rından birçok geri bildirim toplandığı ve buna göre aksiyon 
geliştirildiğine dair birçok çalışma bulunmaktadır (White ve 
diğerleri, 2021; Badii ve diğerleri, 2017; Wu, 2020). Proje 
kapsamında yapılan uygulamalarda sadece kullanıcıların 
geribildirim vermesine değil, ileri bildirim vermesine de 
olanak sağlanmıştır. İleri bildirim bir şeyin anlamını keşfet-
mek için konuşma veya paylaşılan diyalogun kullanılmasını 
hedefleyen bir süreçtir (Harro Loit, 2019). İleri bildirim ile 
şehirde gezen kişiler; akıllı şehir uygulamasını yönlendire-
bilmekte ve çok boyutlu bir iletişim etkileşimi ortaya çık-
maktadır. Dijital ortamda geri bildirim ve ileri bildirimlerin 
iç içe geçmesi ve birbirini beslemesini sağlayan bu uygulama 
ile mesajlaşma sayısı azalmış ve sonuç odaklı iletişim akışı 
sağlanabilmiştir.
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Innovative Tourism projesi ile birlikte, projenin uygulan-
dığı şehirlerin marka değerlerine katkı sağlayacak uygulama-
lar ortaya çıkmıştır. Bu şehirlere gelmek isteyen kişiler ve 
bu şehirde gezen kişilere yönelik yapılan çalışmalar ile in-
sanların şehre dair algıları değişmiştir. Özellikle şehrin kendi 
sakinlerinin gözünden anlatılan hikayeler şehre dair algıların 
değişmesinde etkili olmuş ve şehrin marka yönetimine değer 
katmıştır.

Sonuç olarak; akıllı şehirler teknoloji tabanlı uygulama 
olmaktan çıkarak insan odaklı uygulamalara dönüşmekte-
dir. Akıllı şehirler tarafından ortaya konulan “büyük veri” 
hedef kitlenin anlaşılması, etkili iletişim kurulması ve onla-
rın karşılanmayan ihtiyaçlarının tanımlanabilmesi açısından 
stratejik iletişim yönetimine değer katmaktadır. Artık sosyal 
medya başta olmak üzere, tüm dijital iletişim platformla-
rından gelen mesajlardan sıkılan ve artık mesajlara giderek 
duyarsızlaşan insanlarla iletişim kurmak için akıllı şehir uy-
gulamaları önemli becerilere sahip olduğu aşikardır. Bu tip 
proje uygulamaları bizleri “iletişimde inovasyon” kavramı-
na itelemektedir. Yani sadece iletişim ve etkileşim kurmak 
değil, değer yaratan bir iletişim akışı yaratmak önemli bir 
hale geliyor. Bu ortaya çıkan iletişimde inovatif uygulamalar 
söylemi; dijitale halkla ilişkilerin geleceğini belirleyecek bir 
enstrüman olabilir. Çünkü stratejik iletişim yönetimi altında 
sürekli dijitalleşen iletişim akışı hem insani değerlerin kay-
bolmasına hem de etkililiğinin sorgulanmasına sebep oluyor. 
Bu yüzden dijital halkla ilişkiler uygulamalarının inovasyon 
tabanlı bir anlayışla yapılması ve bunun içinde akıllı şehir 
uygulamaları gibi; temelde hedefi, hedef kitleyi etkilemenin 
ötesinde, hedef kitle ile birlikte değer yaratmaya odaklanma-
sı gerekiyor.
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