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Endüstri 4.0 ve
Akıllı Kent uygulamalarını
birleştiren dijital kent vizyonu:

“Antalya 4.0 Projesi”

Amaç ve Kapsam:
Endüstri 4.0 ve akıllı kent uygulamalarını birleştiren dijital
kent vizyonu içerisinde Antalya ekonomisinin sektörler
itibariyle nasıl konumlanabileceğini, hangi senaryo ve
stratejilerin mümkün olabileceğini uzmanlar ve paydaşlar ile
tartışarak, Antalya’nın kentsel ve sektörel vizyonunu dijital
ekonomi-dijital kent geleceğinde yeniden tanımlamaktır.

Antalya 4.0 projesinin amacı fütürist
bir yaklaşımla gelecek trendlerini
göstermekten ibaret değildir.
Antalya’da akıllı kent uygulamaları
başlamış durumdadır; endüstri
4.0’ın büyük veri, siber güvenlik
gibi unsurlarında tasarım ve üretim
cephesinde değer yaratabilecek
şirketler bulunmaktadır, fakat
diğer taraftan henüz internet ile
tanışmamış küçük ticari işletmeler de
çoğunluktadır. Bu nedenle projenin
geleneksel yapıyı gözardı etmeden,
farkındalık ve eğitim programlarıyla
değişimi hızlandırması, örnek pilot
projelerle sektörel vizyon gelişimine
katkıda bulunması öngörülmüştür.
Vizyon çalışması, bir taraftan
Antalya’nın akıllı ekonominin hangi

sektör ve ürünlerine önem vermesi
gerektiğini, diğer taraftan turizm,
tarım, ticaret, sanayi sektörlerinin
akıllı-dijital ekonomi çağına nasıl uyum
sağlayabileceklerini ele alacaktır.
Akıllı kent 4.0 sadece teknoloji
kullanımıyla sınırlı olmayan, “dijital
yaşam”, “akıllı toplum”, “akıllı
yönetişim”, “akıllı eğitim” gibi sosyal,
kültürel, felsefi ve yönetsel unsurları
da kapsayan büyük bir değişimi ifade
ettiği için kentin bütün paydaşlarının
birlikte ele alması gereken bir süreçtir.
Bu noktadan hareketle Antalya 4.0
projesinin bir hedefi de Antalya’nın
bütün kurum ve kuruluşlarının
birlikte belirlenecek eylem planlarının
uygulanması için etkin bir işbirliği ve
iş bölümünü hayata geçirmektir.

Antalya 4.0 Projesi, bir taraftan Antalya’nın
akıllı ekonominin hangi sektör ve ürünlerine
önem vermesi gerektiğini, diğer taraftan
turizm, tarım, ticaret, sanayi sektörlerinin
akıllı-dijital ekonomi çağına nasıl uyum
sağlayabileceklerini ele alacaktır

Yöntem:
Antalya 4.0 projesi aşağıdaki
çalışma ve aşamalardan
oluşacaktır
1. Antalya 4.0 Vizyon Belirleme Toplantısı ile;
1.1. Akıllı-dijital ekonomide küresel trendlerin, ulusal hazırlıkların ve
Antalya’nın odaklanması, stratejik olarak geliştirmesi gereken
alanların “beyin fırtınası” yöntemiyle tartışılması,
1.2. Turizm 4.0, Tarım 4.0, Sanayi 4.0, Ticaret 4.0, Kent 4.0 çalışma
gruplarının paydaş kurum ve STK’lar, sektörden iş insanları, uzman
ve danışmanların katılımıyla oluşması,
1.3. Çalışma grupları tarafından “beyin fırtınası” ile geliştirilecek
sektörel hedef ve önceliklerin katılımcılar tarafından tartışılması ve
proje önceliklerinin belirlenmesi,

2. Çalışma grupları tarafından;
2.1. Antalya ekonomisi analizi ve sektörel veri üretimi yapılarak
etki analizleri için gerekli analitik çerçevenin geliştirilmesi,
analizlerin saha çalışmaları ve paydaşlarla ortak akıl üretimi ile
desteklenmesi,
2.2. Sektörlerde küresel trendler ve dijital dönüşüm sürecinin dikkate
alınarak, Antalya için olası senaryo ve strateji çalışmalarının
yapılması, hedef proje, eylem planı, gerekli eğitim programları
önerilmesi,

3. Çalışma grupları raporlarının Karar Toplantısı ile
değerlendirilmesi ve Antalya 4.0 İş-Eylem Programlarının
belirlenmesi,
4. Antalya 4.0 Raporu ve İş-Eylem Programlarının
Cumhuriyetimizin 95’inci yılını kutlayacağımız Ekim 2018’de,
kamuoyu ile paylaşılması.

Akıllı Kent 4.0
büyük bir değişimi
ifade ettiği için

kentin bütün
paydaşlarının
birlikte ele alması
gereken bir
süreçtir
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