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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Özellikle son yıllarda teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu ortaya çıkan dijital ekonomi, 

küresel rekabet koşullarında, teknolojinin verimli ve yaygın kullanımını ön plana 

çıkarmaktadır. Buhar makinalarının keşfi üretimde mekanizasyonu, elektrik motorlarının keşfi 

seri üretimi, bilgisayarların kullanımı bilgisayar destekli üretimi sağlamış, bilişim 

teknolojilerindeki son gelişmelerle birlikte siber-fiziksel sistemler ortaya çıkmış ve büyük veri 

ve analizi, robot teknolojileri, nesnelerin interneti, bulut bilişim, yapay zeka, sanal gerçeklik, 

artırılmış gerçeklik, eklemeli üretim (örneğin 3 boyutlu baskı), siber güvenlik, simulasyon 

teknikleri, modelleme, yatay/dikey yazılım entegrasyonu gibi kavramlarının bir arada 

kullanılmasıyla Sanayi 4.0 olarak bahsedilen yeni bir dönem başlamıştır.  

Bu dönemde nesnelerin birbirleriyle konuşması, robotların daha aktif olarak 

kullanılmaya başlanması, yapay zeka, sanal gerçeklik uygulamalarının yaygınlaşması, büyük 

veri analizlerinin yapılabilmesi ve bulut bilişim olanaklarının sorunsuzca kullanılabilmesi, 

internet alt yapısındaki güvenlik ve kullanım olanaklarıyla birleşince ortaya yepyeni bir yapı 

çıkmıştır. Bu yapı üretimden ekonomiye, eğitimden istihdama günümüz yaşantısını tümüyle 

değiştirecek yeni olguları da beraberinde getirmiştir.  

Dijital teknolojilerin üretim otomasyonu ile birleşmesi sonucunda, dijitalleşmenin, 

güncel teknik bilgi ve becerilerin yanında idrak etme, bilişsel düşünme, yaratıcı düşünme, 

problem çözebilme gibi düşünsel becerilerle donatılmış bireylere de ihtiyaç duyması, 

istihdamda kutuplaşmaya neden olmaktadır. İş dünyasının kas gücüne ve hatta orta seviye 

teknik bilgiye dayalı becerilere olan gereksiniminin çok yakın bir gelecekte çok ciddi 

miktarlarda ve çok sert olarak düşeceğini şimdiden kestirerek önlem alınması gerektiği çok 

açıktır. Bütün bu gelişmeler bir taraftan iş kayıplarına neden olurken, diğer taraftan da dijital 

yetkinlikleri içeren yeni mesleklerin doğmasına ve yeni iş olanaklarının ortaya çıkmasına 

neden olacaktır.  

Bu dönüşüm, tüm dünya genelinde internet kullanım oranının da yaklaşık %48 

seviyesinde olduğu düşünülürse, bireyler arasında zaten mevcut olan dijital uçurumun da hızlı 

bir şekilde artmasına ve dijital dünyadan dışlanmış bireylerin hızla çoğalmasına neden 

olacaktır. 
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Türkiye için değerlendirildiğinde internet kullanımında şu anda bölgeler arasında ve 

kadın - erkek bazında üç katına yaklaşan bir fark gözlemlenebilmektedir. Bilgisayar ve 

internet kullanımının gençler arasında daha yaygın olduğu ve genç yaşlarda kadın - erkek 

kullanım farkı daha azken, yüksek yaş gruplarında kadınların bilgisayar ve internet kullanım 

oranları bariz şekilde erkeklerden daha düşük olduğu görülmektedir. 

Dijital dönüşüme ayak uydurabilmek için önemli bir kriter olan dijital becerilerde, 

Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması %60 seviyelerindeyken, Türkiye ortalaması %34’tür.  

Türkiye’de 2017 yılı itibarı ile BİT sektöründe çalışan sayısı yaklaşık 257.000 kişi ve 

BİT sektörünün toplam istihdam içindeki yüzdesi de yaklaşık %1 olarak verilmektedir. 

2010 yılına kadar Türkiye’de BİT alanında istihdam edilmiş erkeklerin sayısı 

kadınlardan yaklaşık 4 kat fazladır. 2011 yılından sonra bu oran daha da artış göstermiş ve 

son yıllarda bu fark 8-9 katlara ulaşmıştır. 

Türkiye’de 15-34 yaş arasında BİT eğitimi almış bireylerin hemen hemen hepsi 

istihdam edilmişken 35-74 yaş arasındaki bireylerin sadece küçük bir bölümü istihdam 

edilebilmiştir. 

Bu raporda Sanayi 4.0 dönüşümünü tetikleyen teknolojiler ve bu kapsamda yakın 

gelecekte yaşantımızın bir parçası olabilecek teknolojiler ekonomiyi yönlendirecek 

teknolojiler olarak kabul edilmiş ve bu teknolojilerin yaygınlaşması ve sanayide yoğun 

kullanımlarına bağlı olarak ortaya çıkmış veya yakın gelecekte ortaya çıkması öngörülen yeni 

meslekler ve kendilerini yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilemek zorunda olan 

mevcut meslekler raporda ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Dijital dönüşümün önemli bileşenlerden birisi de yenilikçi düşünebilme ve Ar-Ge 

kültürünün yaygınlaşmasıdır. Türkiye’de 2017 yılı Ar-Ge harcamalarının GSMH içindeki 

oranı %1 iken ileri teknoloji ürün ihracatı %2 ile sınırlıdır. Bu sonuçlar diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında bir taraftan Ar-Ge harcamalarının artırılması gerektiği ortaya çıkarken, 

diğer taraftan da Türkiye’de yapılan bu Ar-Ge yatırımının maalesef beklenen düzeyde bir ileri 

ürün geliştirmemizi tetiklemediği anlaşılmaktadır. Bu sorunun da Ar-Ge kültürümüzün 

yaygınlaşması ile zaman içinde çözümlenmesi beklenebilir. 
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Çözmemiz gereken bir diğer problem de ileri teknolojiyi yakından takip edebilmek, 

gelecek teknolojileri önceden öngörerek zamanında özellikle eğitim, istihdam ve sanayi 

alanlarında önlemler alabilmektir. 

Yeni çıkan teknolojilerin, gelişme gösteren teknolojilerin ve normal gelişim sürecinde 

olan teknolojilerin 2 yıl içinde, 2-5 yıl arasında, 5-10 yıl arasında ve 10 yıl sonra ekonomimizi 

ve yaşantımızı nasıl etkilemesi beklendiğine dair öngörüler raporda anlatılmaktadır. 

Bu gelişmeler ışığında Türkiye bugünden 15 yıl sonra, 2033 yılında, dünyada gelişmiş 

devletler arasında ilk 10 sırada kalabilmeyi uzun vadeli hedefleri arasında en ön sıraya 

koymalıdır. Güçlü bir ekonomi için de ülkenin bireyinden en üst düzey yöneticisine kadar tüm 

aktörlerinin teknolojik değişimleri yakından takip edip, tüm üretim ve yönetim süreçlerini bu 

değişime süratle adapte edebilme esnekliğini kazanmış olması gerekir. Türkiye’nin de 2033 

yılı hedeflerini oluştururken, o hedefe ulaşabilmesi için yeni teknolojileri takip etmenin 

ötesinde yeni teknolojileri yaratan ülke konumuna gelmesi hedeflenmelidir. 

Bu durumda ülkemizin vizyonu şu şekilde tanımlanabilir: 

Teknolojiyi yönlendiren; yetkin beşeri sermayeye sahip; üniversite, özel sektör, 

STK ve kamu işbirliği ortamında teknolojiyi yöneten, dijital ürün ve hizmet geliştiren, 

sürdürülebilir, kapsayıcı ve rekabetçi bir dijital ekonomiye ulaşmak. 

Türkiye’nin bu vizyonu ulaşabilmesi için 2019-2023 yılları arasında gerçekleştirmesi 

gereken 7 hedef belirlenmiştir:    

HEDEF 1: 

Dijital ekonomiye yönelik yeni mesleklerin oluşturulması, var olan mesleklerin 

uyumlaştırılması ve sürdürülmesi için ulusal strateji ve eylem planlarının belirlenmesi. 

HEDEF 2:  

Meslekler üzerinde teknolojik gelişmelerin etkisini belirlemek ve yeni meslekleri 

tanımlayabilmek, istihdam ihtiyacını önceden belirleyebilmek için teknolojiyi ve dijital 

ekonomiyi sürdürülebilir şekilde yönetecek ve yönlendirecek sistemin belirlenmesi ve 

kurumsal yapının oluşturulması. 
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HEDEF 3: 

İşgücü olarak değerlendirebileceğimiz beşeri sermayenin güçlendirilerek yeni 

meslek ve yeterliklere uyumunun ve istihdamının sağlanması. 

HEDEF 4: 

Eğitim öğretim kurumları müfredatlarının mevcut mesleklerdeki değişimlere ve 

yeni oluşabilecek mesleklere uyumlu hale getirilmesi. 

HEDEF 5: 

Dijital ekonominin dışında kalmış bireylerin ve meslek sahibi olduğu halde kendini 

geliştirmediği takdirde dijital ekonominin dışında kalmaya aday risk altındaki 

bireylerin yeterliklerinin geliştirilerek dijital dönüşüme uyumunun sağlanması.  

HEDEF 6: 

Dijital ekonomide ortaya çıkan insan gücü ihtiyacının karşılanabilmesi için kamu, 

özel sektör, üniversite, eğitim kurumları ve STK’ların birbirleriyle işbirliği yapması.  

HEDEF 7: 

Küresel rekabette ileri teknoloji ürünleri/hizmetleri geliştirebilecek dijital 

yetkinlikleri içeren yeni meslekleri destekleyecek, fon ve ekosistemin oluşturulması. 

Dijital ekonominin Türkiye’deki etkisinin genel bir değerlendirmesinin yapılabilmesi 

için öncelikle Türkiye’nin dijital dönüşüm kavramı kapsamında, kendi içinde ve diğer 

gelişmiş ülkelere göre teknoloji kullanımı, teknoloji yatkınlığı ve BİT eğitimi almış bireylerin 

istihdam koşulları açısından durumunun gerçekçi bir biçimde ortaya konulması, 

eksikliklerinin saptanması ve bu eksikliklerin giderilmesi için hangi alanlarda hangi köklü 

değişimlerin yapılmasının belirlenmesi gerekir.  

Elimizdeki bu gerçek verilerle genel durumu özetleyecek olursak, dijital ekonomi, 

küresel alanda rekabet edebilenlerin yaşamasına izin verirken diğerlerini sistemin dışına 

itecektir. Küresel rekabeti sağlayabilmenin temel koşulu da ileri teknoloji üretmek, 

dijitalleşmenin gerektirdiği yeni mesleklerde eleman yetiştirmek ve istihdam etmekten 

geçmektedir. Türkiye’nin vizyonunda olduğu gibi ileri teknolojiyi geliştirebilmek ve 

yönlendirebilmek için özellikle Ar-Ge, eğitim ve istihdam politikalarımızda köklü 

değişiklikler yapmamız kaçınılmazdır. 
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Öncelikle ve adım adım tüm kesimlerde dijital becerinin artırılması için eğitim ve 

öğretim süreçlerimizde önlemlerin alınması ve yaşam boyu öğrenme yöntemleriyle eğitim 

programları dışında kalan halkımızın tümüne bir program çerçevesinde dijital becerilerinin 

kazandırılması gerekmektedir. 

Diğer taraftan ileri teknoloji üretmenin ve diğer ülkeleri yönlendirmenin yapılabilmesi 

için adım adım bazı süreçlerden geçilmesi ve bunun da ciddi çaba göstermek gerektiği ve 

uzun bir süre alacağı bilinmektedir. Öncelikle Türkiye’nin sosyo-kültürel konularda, Ar-Ge 

kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması konularında da atması gereken ciddi adımlar 

vardır.  

Rapor 4 bölümden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde ilk çağlardan itibaren teknolojilerin yaşam, ekonomi, üretim ve refah 

düzeyi üzerindeki etkileri incelenmiş, Sanayi 4.0 ile birlikte hayatımızı değiştirecek yeni 

teknolojiler, bunun gereği olarak ortaya çıkan dijital ekonominin sonuçları tartışılmıştır.  

İkinci bölümde dünyanın ve ülkemizin dijital ekonomiye hazır olma durumu 

karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş, dijital ekonominin ülkemizde meslekler ve yetkinlikler 

konularında yansımaları incelenmiş ve Türkiye’nin bu konularda daha önceki dönemlerde 

aldığı önlemler ve aşılması gereken problemleri saptanmıştır. 

Üçüncü bölümde ise 2033 yılına kadar ortaya çıkması öngörülen teknolojiler ve bunlara 

bağlı olarak ortaya çıkacak yeni meslekler ve yetkinlikler tartışılmış, bu konuda Türkiye’nin 

2033 vizyonu da “Teknolojiyi yönlendiren; yetkin beşeri sermayeye sahip; üniversite, özel 

sektör, STK ve kamu işbirliği ortamında teknolojiyi yöneten, dijital ürün ve hizmet geliştiren, 

sürdürülebilir, kapsayıcı ve rekabetçi bir dijital ekonomiye ulaşmak.” olarak belirlenmiştir. 

Bu bölümde 2033 vizyonuna ulaşabilmek için 2018-2023 yılları arasında On Birinci 

Kalkınma Planı çerçevesinde gerçekleştireceğimiz 7 ana hedef tespit edilmiştir. Daha sonra 

her hedefle ilgili politikalar ve bunlarla ilgili uygulama stratejileri detaylı olarak 

belirlenmiştir. 

Dördüncü bölümde ise bu hedeflerin kalkınmamıza olan etkisi tartışılmış ve 2023 yılına 

kadar gerçekleştirmemiz gereken hedefler somut olarak özetlenmiştir. 
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1. GİRİŞ

1.1. Sanayi ve Toplumun Teknoloji ile Gelişimi 

Teknolojideki gelişmeler çağlar boyunca insan yaşamını doğrudan etkilemiş ve 

ticaretten eğitime, üretimden savunmaya kadar insan yaşamının ayrılmaz parçaları olan 

konuları da değiştirmiştir. Bu değişim hızı teknolojideki değişim hızı ile parelel olmuştur. İlk 

çağlarda insanlar önce toplama ve avcılık ile daha sonraları da tarım ile yaşamlarını 

sürdürmeye çalışırken bile farkında olmadan iletişim, toplum, teknoloji, eğitim, ticaret, 

ekonomi ve savunma kavramlarının temellerini atmışlardı. 1760 yılında buhar motorlarının 

keşfedilmesiyle yeni bir dönem başlamış, daha önceden incan gücü ile yapılamayan birçok 

şey yapılabilmeye başlamış, buhar gücünün trenlerde kullanılmasıyla da insanlar başka yaşam 

tarzlarındaki diğer topluluklarla iletişim kurmaya ve ticaret yapmaya başlamışlardır. 19. 

yüzyılın sonlarında elektrik enerjisinin bulunması ile üretim sanayi başta olmak üzere önemli 

gelişmeler kaydedilmiştir. 20. yüzyılda ise bilgisayarın keşfi ve internetin yaygınlaşmasıyla 

birlikte üretim, ticaret, eğitim ve savunma alanlarında hızlı bir değişim olmuş ve bilginin tüm 

alanlarda en önemli sermaye olduğu anlaşılmıştır. 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başları 

bilişim alanında hızlı gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuş ve internet kullanımının 

yaygınlaşması ve hızlanması sonucunda, daha önceleri de konuşulmaya başlanan bazı 

teknolojilerin bir arada kullanılabilmesi mümkün olmuş ve bu sinerjinin sonucu olarak 2011 

yılında Almanya’da ilk defa Sanayi 4.0 kavramı ortaya atılmıştır. Özellikle üretimde yeni bir 

çağ açan bu kavram, aslında Avrupa’da yaşanan ekonomik tıkanıklıklara da çözüm olarak 

görülmüş, Avrupa’nın ABD ve Çin’e karşı rekabet gücünü artırması hedeflenmiştir. 

İlk çağlardan günümüze, iletişim, toplum, teknoloji, sanayi, eğitim, ticaret, ekonomi, 

savunma ve refah düzeylerindeki gelişmeler Şekil 1’de özetlenmiştir. Şekil 1’den de 

anlaşıldığı gibi, buhar motorunun kullanılmasıyla birlikte 1. Endüstri devrimi başlamış, 

elektrik enerjisinin kullanımı ile 2. Endüstri devrimi gerçekleşmiştir. Toplumun tarım 

toplumundan sanayi toplumuna geçmesi ve buna adapte olabilmesi çok uzun yıllar almasına 

karşın, 1. Endüstri devrimi ile 2. Endüstri devrimi arasında yaklaşık 130 yıl bulunmaktadır. 

Bilgisayar çağı da diyebileceğimiz 3. Endüstri devriminın başlaması ise 2. Endüstri 

devriminden sonra yaklaşık 80 yıl almıştır. Toplum ise Endüstri toplumundan Bilgi 

toplumuna evrilmeye başlamıştır. Bu dönemde bilgi en önemli sermaye olmuş, doğru ve 

güncel bilgiyi, doğru zamanda ve doğru şekilde kullanan bireyler, toplumlar, kurumlar ve 
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hatta devletler, kullanamayanlara göre çok avantajlı durumlara gelmişler, güçlü bir rekabet 

avantajı yakalamışlardır. Toplumlarda bu avantajı yakalayamayanlar, teknolojideki hızlı 

gelişme sonunda bu hıza ayak uyduramamış ve aradaki makas giderek açılarak bireyler, 

coğrafi bölgeler ve daha genelinde toplumlar arasında “dijital uçurum” diye tanımlanan yaşam 

ve refah farklılıkları oluşmaya başlamıştır. 3. Endüstri devrimi bilgisayar destekli üretimi 

başlatmış, üretim hızla artmış, bunun doğal sonucu olarak tüketim de artmıştır. 3. Endüstri 

devrimine kadar insanların iletişimleri diğer insanlarla sınırlıyken, bilişim teknolojilerinin 

yaygın kullanımı ile bu devirde insan-bilgisayar etkileşimi başlamış, böylece üretimin yanı 

sıra başta ticarette ve eğitimde olmak üzere, bilgisayarların da etkin kullanılabildiği yeni bir 

dönem başlamıştır. Bilişimin tüm sektörlere girmesinin birçok olumlu katkıları olmasına 

karşın, güvenlik açısından bazı problemlere de neden olmuştur. Ülkeler artık silahlarla değil, 

bilgisayarlar aracılığı ile saldırıya geçmiş ve siber savaşlar kavramı gündeme gelmiştir.   

3. Endüstri devriminden 4. Endüstri devrimine geçiş diğerlerine göre çok daha kısa

sürede, yaklaşık 40 yıl içinde olmuştur. Teknolojideki gelişmelerin daha da hızlanmış olması, 

alt yapıların elverişli olması ve daha önceden bilinen bazı teknolojilerin de birlikte 

kullanılabilmesiyle yaratılan sinerji ile toplumlar kendilerini, üretimden ticarete, eğitimden 

yaşam biçimine kadar hızlı bir değişimin içinde bulmuşlardır. 

Şekil 1: Çağlar boyunca teknolojik gelişim 
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Bu dönemde karşımıza çıkan Sanayi 4.0 kavramını, sağladığı faydaları ve ortaya 

çıkabilecek problemleri bir sonraki bölümde inceleyeceğiz. 

1.2. Sanayi 4.0 

Bir önceki bölümde bahsedildiği gibi buhar makinalarının keşfi üretimde 

mekanizasyonu, elektrik motorlarının keşfi seri üretimi, bilgisayarların kullanımı bilgisayar 

destekli üretimi sağlamış, bilişim teknolojilerimdeki son gelişmelerle birlikte siber-fiziksel 

sistemler ortaya çıkmış ve aşağıda sıralanan 9 kavramın bir arada kullanılmasıyla Sanayi 4.0 

olarak bahsedilen yeni bir dönem başlamıştır. Bu döneme damgasını vuran, aslında daha 

öncelerden de aşina olduğumuz kavramlar: 

1. Büyük veri ve analizi 

2. Robot teknolojileri 

3. Nesnelerin interneti 

4. Bulut bilişim 

5. Yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik  

6. Eklemeli üretim (örneğin 3 boyutlu baskı) 

7. Siber güvenlik 

8. Simulasyon teknikleri, modelleme 

9. Yatay/dikey yazılım entegrasyonu 

Nesnelerin bribirleriyle konuşması, robotların daha aktif olarak kullanılmaya 

başlanması, yapay zeka, sanal gerçeklik uygulamalarının yaygınlaşması, büyük veri 

analizlerinin yapılabilmesi ve bulut bilişim olanaklarının sorunsuzca kullanılabilmesi, internet 

altyapısınındaki güvenlik ve kullanım olanaklarıyla birleşince ortaya yepyeni bir yapı 

çıkmıştır. Bu yapı üretimden ekonomiye, eğitimden istihdama günümüz yaşantısını tümüyle 

değiştirecek yeni olguları da bereberinde getirmiştir. Daha şimdiden birçok sektör yeni yapıya 

uyum sağlamış, bir kısmı dönüşüm evresinde ve diğer bir kısmı da yakın bir zamanda 

dönüşmek zorunda kalacaktır. Endüstrinin etkilenme süreci ve iş modelleri Şekil 2’de, 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2: Endüstrinin etkilenme süreci ve iş modelleri 

2015’den önce 

gerçekleşmiş 

2015-2017 arası 

gerçekleşen 

2020'ye kadar gerçekleşmesi 

tahmin edilen 

Mobil internet 
Yeni enerji kaynakları ve 

teknolojiler 
İleri robot teknolojileri 

Bulut teknolojisi Nesnelerin interneti İnsansız araçlar 

Büyük veri Gelişmiş üretim teknikleri Yapay zeka 

Hızlı şehirleşme 
Uzun yaşam ve gençlik 

hareketi 
Makine öğrenmesi 

Çalışma biçiminde değişim Sanal gerçeklik 

Yeşil ekonomiye geçiş Artırılmış gerçeklik 

Bio teknoloji 

Gen teknolojisi 

İleri malzeme teknolojisi 

Kaynak: The Future of Jobs, World Economic Forum, Ocak 2016 

1.3. Sanayi 4.0’ın Beraberinde Getireceği Sorunlar 

Teknolojideki hızlı gelişimle sanayide ortaya çıkan dönüşüm ihtiyacı, bu dönüşüme 

ayak uyduramayan ülkelerin yakın gelecekte küresel ekonomide rekabet gücünü kaybedeceği 

ve hatta yok olacağı gerçeğini kavrayan ve Türkiye’nin de içinde olduğu birçok ülkede “dijital 

dönüşüm” hareketi başlamıştır.  

Bu hızlı dönüşüm, doğru planlanmazsa, hem ekonomimizde hem de yaşantımızda bazı 

sorunlara neden olabilecektir: 

• Kurumların Yönetim Sorunları

– Yönetişim

– Dijital Dönüşüm Liderleri

• İşsizlik Sorunları

– Nitelikli Eleman

– Yeni İş Alanlarına Yönlendirme
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• Eğitim Sorunları

– Yeni Dünyaya Uyumlu Esnek Eğitim

Şekil 3’de dijital teknolojilerin operasyonel alanda ve diğer alanlarda sağladığı faydalar 

gösterilmiştir. Üretim verimliliğinin %27 oranında ve kaynak verimliliğinin %18 oranında 

artırılması, dijital teknolojilerin yaygınlaştırılması için önemli bir nedendir. 

Şekil 3: Dijital teknolojiler en çok hangi alanda fayda sağlayacak? 

Kaynak: Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği, TÜSİAD, Aralık 2017 

1.4. Dijital Ekonomi Tanımı 

Dijital ekonominin en geniş anlamlı tanımı kapsamlı olarak dijital hesaplama 

teknolojilerinine dayanan ekonomi olarak verilmektedir. 

Dijitalleşme kavramı, sonuç olarak üretim ve iş hayatını doğrudan etkileyecek olan 

bilgisayarlar, mobil uygulamalar, robot teknolojileri, nesnelerin interneti, otomasyon vs. gibi 

geniş bir yelpazedeki farklı teknolojileri içermektedir.  

Ekonominin dijitalleşmesinin ana etkilerinden bir tanesi de istihdamda kutuplaşmaya 

neden olmasıdır. Robot teknolojileri, bulut altyapısı, nesnelerin interneti, siber güvenlik, 

yapay zeka (artificial intellegence), sanal gerçeklik (virtual reality), artırılmış gerçeklik 

(augmented reality), makine öğrenmesi (machine learning), derin öğrenme (deep learning) 

gibi birçok akıllı teknolojinin üretim otomasyonu ile birleşmesi sonucunda, dijitalleşmenin, 

güncel teknik bilgi ve becerilerin yanında idrak etme, bilişsel düşünme, yaratıcı düşünme, 

problem çözebilme gibi düşünsel becerilerle donatılmış bireylere de ihtiyaç duyması, 

istihdamda oluşması beklenen bu kutuplaşmanın en önemli nedenidir. İş dünyasının kas 

gücüne ve hatta orta seviye teknik bilgiye dayalı becerilere olan gereksiniminin çok yakın bir 
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gelecekte çok ciddi miktarlarda ve çok sert olarak düşeceğini şimdiden kestirerek önlem 

alınması gerektiği çok açıktır. Bütün bu gelişmeler bir taraftan iş kayıplarına neden olurken, 

diğer taraftan da yeni mesleklerin doğmasına ve yeni iş olanaklarının ortaya çıkmasına neden 

olacaktır.  

Bu değişimi iyi takip edebilen yöneticiler, elemanlarına yeni beceriler kazandırıp yeni 

pozisyonlara kaydırarak istihdam sorunu yaşamayabileceklerdir. 

Dijitalleşme iş hayatının çalışma koşullarında da önemli bir dönüşüme neden olacaktır. 

Artık iş yapma biçimi, iş pratikleri, içerikler, karar mekanizmaları, takım çalışmalarında 

iletişim, projelerin yönetim biçimi, proje bazlı çalışma, risk yönetimi, ofis dışından 

çalışabilme, iş-ev hayatı dengelenmesi gibi konularda bugüne kadar deneyimlemediğimiz 

yeni yöntemlere alışmamız ve bunları yönetmemiz gerekecektir. 

Dijitalleşmenin ekonomide bu kadar derin değişiklikler yaratması, dijital ekonominin 

bazen “yenilikçi ve yıkıcı ekonomi” olarak da tanımlanmasına neden olmaktadır.  

Dijitalleşmenin istihdamdaki etkileri bir tarafta tartışılırken, diğer tarafta da eğer iş 

süreçleri dönüştürülüp, nitelikli elemanlarla çalışma sağlandığı takdirde, hem bilişim 

sektöründe hem de bilişim sektörüyle ilişkili tüm dikey sektörlerde verimlilik hızla artacak ve 

ekonomi çarpan etkisiyle büyük bir sıçrama gösterecektir. 

Böylece dijitalleşmenin yaygınlaşması ile dijital becerilere gereksinim de artacak ve 

içinde mutlaka bilişim becerilerini de içeren yeni mesleklerin ortaya çıkması kaçınılmaz 

olacaktır. Bu durumda, bir kurumda veya daha genel düşünülürse ülkelerde, istihdam 

ekseninde arz ve talebi doğru eşleştirebilmek, çözümlenmesi zor bir problem olarak karşımıza 

çıkacaktır. Bir tarafta yetersiz beceride çalışanlardan dolayı işler yavaşlayıp, yeni 

teknolojilere uyum zorlaşıp, verimlilik düşüp, maliyetler artarken diğer tarafta da gereğinden 

fazla yetenekli (over qualified) çalışanlara uygun işler bulunamamasından dolayı çalışan 

tatmini azalacak ve bunun sonucunda da yine verimliliğin düşüp, maliyetlerin artması 

kaçınılmaz olacaktır. 

Şurası bir gerçek ki, dijital ekonomide bireylerin makinalarla iletişim halinde ve 

makinalarla birlikte çalışabilmeleri için, teknik ve bilişim alanlarındaki bilgi ve deneyimlerine 

ilaveten çok ileri seviyede yaratıcılık, idrak etme ve problem çözebilme becerisi gelişmiş ve 

gelişmelere uyum sağlayabilecek yetkinlikte kendisini yetiştirmiş olması gerekmektedir. Bu 

gereksinim, tüm dünya genelinde internet kullanım oranının da yaklaşık %48 seviyesinde 
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olduğu düşünülürse, bireyler arasında zaten mevcut olan dijital uçurumun da hızlı bir şekilde 

artmasına ve dijital dünyadan dışlanmış bireylerin hızla çoğalmasına neden olacaktır. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ölçekli firmalar, bilişim olanaklarını yoğun 

kullanamadıkları, nitelikli eleman eksiklikleri, dijitalleşmenin faydalarını anlayamamaları, 

teknik altyapı eksiklikleri ve geleceğe plan yapmak yerine günü kurtarmaya yönelik 

vizyonları nedeniyle, dijitalleşme çağına uyum gösterebilme konusunda yetersiz 

kalabileceklerdir. Ülke dijital dönüşüm politikaları belirlenirken, bu nitelikteki küçük 

işletmelerin yeni tasarlanmakta olan sistemde hayatta kalabilmeleri ve dijital olarak 

dışlanmamaları için daha büyük şirketlerin himayelerinde değer zincirlerine entegre edilecek 

şekilde projelerine ortak edilmesi, ekosistemin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

2.1. Dünyada Mevcut Durum Analizi 

Dijital ekonomiye hazır olma düzeyini inceleyebilmek için öncelikle Türkiye’de ve 

dünyada dijital ekonominin ve dijital dönüşümün ana faktörlerinden biri olan bilgisayar ve 

internet kullanımının ne düzeyde olduğunu, BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) eğitimi almış 

kişilerin ne şekilde istihdam edildiğini incelemekte yarar vardır.   

Şekil 4’de görüleceği gibi internet, dünyada 1993 yılından beri hızla yayılmaya 

başlamış ve 13 Şubat 2018 itibarıyla yaklaşık 3.847.000.000 kullanıcıya ulaşmıştır. 1995’de 

dünya nüfusunun %1’i internete ulaşabilirken bugün yaklaşık %48’i interneti kullanmaktadır. 

Şekil 4: Dünyada internet kullanımı (1993-2016) 

Kaynak: Internet Live Stats (http://www.internetlivestats.com/internet-users/) 

Şekil 5’de ise dünyadaki internet kullanımının nüfus artışına göre değişimi 

gösterilmektedir. İnternetin bu kadar hızlı topluma nüfuz edebilmesine rağmen dünya 

nüfusunun %52’si henüz internet kullanmamaktadır. Dünyada yıllık nüfus artışı yaklaşık %1 

seviyesindeyken, internet kullanım artışı %7-8 seviyelerinde olması, uzun bir süre alacakmış 

gibi görünse de zamanla internet kullanmayan kişilerin sayılarının azalacağı yönünde bir 

görüntü sergilemektedir. 
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Şekil 5: Dünyada internet kullanımı (2011-2016) 

Yıl 
İnternet 

Kullanıcıları 

Kullanım 

oranı 

(nüfusa 

göre %) 

Dünya nüfusu 
İnternet 

kullanmayanlar 

1Yılda 

kullanıcı 

artışı (%) 

1 Yılda 

kullanıcı artışı 

1 Yılda 

Dünya 

nüfusundaki 

artış (%) 

2016 3.424.971.237 46,1 7.432.663.275 4.007.692.038 7,5 238.975.082 1,13 

2015 3.185.996.155 43,4 7.349.472.099 4.163.475.944 7,8 229.610.586 1,15 

2014 2.956.385.569 40,7 7.265.785.946 4.309.400.377 8,4 227.957.462 1,17 

2013 2.728.428.107 38,0 7.181.715.139 4.453.287.032 9,4 233.691.859 1,19 

2012 2.494.736.248 35,1 7.097.500.453 4.602.764.205 11,8 262.778.889 1,20 

2011 2.231.957.359 31,8 7.013.427.052 4.781.469.693 10,3 208.754.385 1,21 

Kaynak: Internet Live Stats (http://www.internetlivestats.com/internet-users/)

Avrupa’da 2017 yılı itibarıyla hiç internet kullanmamış bireylerin yüzdesi ise Şekil 6’da 

gösterilmiştir. 

Şekil 6: Avrupa'da nüfusa göre hiç internet kullanmamış bireylerin yüzdesi (2017) 

Kaynak: Eurostat, Statistical Office of European Union (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) 

2017 yılı verilerine göre bölgelere, yaşa (15-24 yaş aralığı) ve ekonomik durumuna  (az 

gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomiler) göre internet kullanım yüzdeleri de      

Şekil 7’de gösterilmiştir. 2017 yılında internet kullanımı dünya ortalaması %48’e ulaşmıştır. 
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Ancak internet kullanımında yaşanan bölgesel, gelişmişlik, yaş ve cinsiyet farkları; sanayide, 

sosyo-kültürel yapıda ve ekonomide dijital dönüşümün önünde çok ciddi engeller 

oluşturmaktadır.  

Bu görünüm, aslında diğer teknolojik olanakların yanında internet ve bilişim 

teknolojilerini çok yakından ilgilendiren dijital ekonomilerin yıkıcı etkilerinin de bazı 

kıtalarda daha kuvvetli hissedileceği gerçeğini ortaya çıkarır. Bunun sonucu bu bölgelerde 

zaten var olan dijital uçurumun giderek artması ve refah seviyelerinin daha da düşmesi 

beklenebilir. 

Şekil 7: Bölgelere, yaşa (15-24 yaş aralığı) ve ülkelerin ekonomik durumuna göre 

internet kullanım yüzdeleri (2017) 

Kaynak: ITU (https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf) 

(CIS: Bağımsız Devletler Topluluğu)  

BİT eğitimli kişilerin Avrupa’da tüm istihdam içindeki oranları Şekil 8’de 

gösterilmiştir. Türkiye’deki BİT eğitimi almış kişilerin toplam istihdam içindeki oranı Avrupa 

ortalamasıyla karşılaştırıldığında dörtte biri oranında kalmıştır. Dijital dönüşümde küresel 

rekabet içinde kendisine bir yer bulabilmesi için Türkiye’de bu oranın daha yukarı çekilmesi 

gereklidir. 
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Şekil 8: Avrupa'da BİT eğitimli kişilerin toplam istihdam içindeki oranları 

Kaynak : Eurostat, Statistical Office of European Union  

(http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/main-tables)

Benzer bir çalışma TÜSİAD’ın Boston Consultant Group (BCG) ile Aralık 2017’de 

yayınladığı “Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği” raporunda bulunmaktadır.  

Sanayide dijital dönüşüm büyük veri analizleri, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay 

zeka, sanal gerçeklik vb. gibi birçok yeni teknoloji kullanarak entegre bir otomasyon sistemi 

oluşturduğu için, bu teknolojileri etkin biçimde kullanabilen nitelikli insan gücüne de ihtiyaç 

duyacağı açıktır. Nitelikli insan gücünün bu gereksinimleri sağlayacak şekilde ve zamanında 

yetiştirilmesi küresel pazarda rekabetçiliğin sürdürebilmesi açısından çok önemlidir. 

TÜSİAD’ın raporunda BCG tarafından İngiltere, Almanya ve Fransa’daki şirketlerle 

gerçekleştirilen araştırma, şirketlerin gelecekte veri bilimi (%49), yazılım geliştirme (%48) ve 

programlama (%46) gibi niteliklere daha çok ihtiyaç duyacağını; makine operasyonları ve kas 

gücüyle yapılan işlere duyulan gereksinimin ise azalacağını göstermektedir. 

Şekil 9’da sanayide dijital dönüşüm sonucu yakın gelecekte gereksinim duyulacak 

nitelikler gösterilmektedir. 
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Şekil 9: Gelecekte ihtiyaç duyulacak nitelikler 

Kaynak: Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği, TÜSİAD, Aralık 2017 

Aynı raporda BCG’un küresel düzeyde yetkin 312 Alman, 315 Amerikan, 322 Fransız, 

322 İngiliz ve 258 Çin firması ile gerçekleştirdiği ankette şirketlerin sanayide dijital dönüşüm 

uygulamalarına ne kadar hazır oldukları ve bu şirketlerin son bir yılda ne kadar ilerleme 

kaydettikleri incelenmiş, Şekil 10 ve Şekil 11’de gösterilmiştir. 

Bu şekiller dikkatlice incelendiğinde ABD ve Avrupa ülkelerinde yüksek iş gücü 

maliyeti nedeniyle Çin gibi doğulu ülkelere kayan üretimin, sanayide dijital dönüşüm ve 

nitelikli iş gücü sayesinde tekrar batıya geri getirilmesi planlanmasına rağmen, araştırmaya 

katılan Çin şirketlerinin sadece %3’ünün dijital dönüşüme hazır olmadığı görülmektedir. Bu 

sonuç dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin’in aynı zamanda dijital dönüşüme de 

liderlik eden bir ülke olduğunu göstermektedir. 

Şekil 10: Şirketlerin sanayide dijital dönüşüm uygulamalarına hazır oluş oranları 

Kaynak: Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği, TÜSİAD, Aralık 2017 
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Şekil 11: Şirketlerin sanayide dijital dönüşüm uygulamalarında son bir yılda 

gerçekleştirdiği ilerleme oranı 

Aynı çalışmada BCG’un gerçekleştirdiği ankete katılan 108 şirketin dijital teknoloji 

kullanma seviyeleri Şekil 12’de gösterilmiştir. Bu şekilden de anlaşılacağı gibi araştırmaya 

katılan şirketler, sanayide dijital dönüşümün rekabeti artıracağını düşünse de şirketlerin 

teknoloji kullanma seviyelerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Şirketler en çok siber 

güvenlik, sensörler ve robot teknolojilerini yaygın olarak kullanıyor olsalar da dijital 

dönüşümün eklemeli üretim, artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve akıllı sistemler teknolojileri 

gibi önemli unsurlarını çok az kullanıyor olmaları da dezavantaj olarak görülmektedir. 

Şekil 12: Şirketlerin dijital teknoloji kullanma seviyeleri 

Kaynak: Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği, TÜSİAD, Aralık 2017 

Kaynak: Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği, TÜSİAD, Aralık 2017
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2.2. Türkiye İçin Mevcut Durum Analizi 

Türkiye içinde internet kullanımında bölgeler arasında oluşan farklar Şekil 13’te 

gösterilmektedir. Bölgesel farklılıklar yıllar içinde azalma eğilimi gösterse de şu anda 

bölgeler arasında yaklaşık %20’ye kadar varabilen bir fark gözlemlenebilmektedir. Bu 

farklılığa bir de bilgisayar kullanımında kadın ile erkek arasındaki fark da eklendiğinde 

durumun ciddiyeti daha da artmaktadır (Şekil 14). 

Şekil 13: Türkiye'de bölgeler bazında internet kullanımı 

Kaynak: TÜİK 

Şekil 14: Türkiye'de bölgeler ve kadın-erkek bazında bilgisayar kullanımı 

Kaynak: TÜİK 
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Bilgisayar ve internet kullanımı Türkiye’de yaş gruplarına göre de farklılık 

göstermektedir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %16,3’ünü 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun 

oluşturduğu düşünülürse, bilgisayar ve internet kullanımının gençler arasında daha yaygın 

olduğu ve genç yaşlarda kadın - erkek kullanım farkı daha azken, yüksek yaş gruplarında 

kadınların bilgisayar ve internet kullanım oranları bariz şekilde erkeklerden daha düşük 

olduğu görülmektedir. Şekil 15 ve Şekil 16’da yaş gruplarına göre kadın ve erkeklerin 

bilgisayar ve internet kullanımları gösterilmiştir. Bu iki şekil karşılaştırıldığında hanelerde 

genel olarak bilgisayar kullanımının internet kullanımından daha az olduğu, internete 

ulaşmada mobil telefonların da kullanıldığı anlaşılabilir. 2017 Türkiye ortalamasında TÜİK 

verilerine göre “Hanelerde bilgisayar kullanımı” %57 ve “Hanelerde internet kullanımı”      

%67 olarak verilmektedir. 

Şekil 15: Türkiye'de yaşlara ve cinsiyete göre bilgisayar kullanımı (2017) 

 
Kaynak: TÜİK 

Şekil 16: Türkiye'de yaşlara ve cinsiyete göre internet kullanımı (2017) 

Kaynak: TÜİK 
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İnternet kullanımında bölgeler ve kadın - erkek farkını inceledikten sonra Avrupa 

ölçeğinde internet kullanımında Türkiye’yi değerlendirdiğimizde 2012 yılından bugüne kadar 

Avrupa ile olan farkımızı azaltma çabası içinde olduğumuz anlaşılabilir (Şekil 17). Hiç 

internet kullanmayanlarda Avrupa ortalamasının çok üstünde olduğumuz da Şekil 18’de 

görülmektedir. 

Şekil 17: Avrupa'da nüfusa göre bireysel internet kullanım yüzdesi (2012-2016) 

Kaynak: Eurostat, Statistical Office of European Union  

(http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/main-tables) 

Şekil 18: Avrupa'da nüfusa göre hiç internet kullanmamış bireylerin yüzdesi (2012-2016) 

Kaynak: Eurostat, Statistical Office of European Union 

(http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/main-tables) 
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Ülkemizde ve dünyada dijital ekonominin ve dijital dönüşümün en önemli alt yapısını 

oluşturan bilgisayar ve internet kullanımını inceledikten sonra, diğer önemli bileşenleri olan 

dijital becerileri ve istihdam koşullarını inceleyebiliriz.  

Şekil 19’da Avrupa’da ve Türkiye’de tüm nüfus içinde “temel ve üst seviye dijital 

becerisi” olanların yüzdesi gösterilmiştir. Dijital dönüşüme ayak uydurabilmek için önemli bir 

kriter olan dijital becerilerde, Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının altında 

olması, küresel rekabette geride kalacağının bir göstergesi olarak değerlendirilip, öncelikle ve 

adım adım tüm kesimlerde dijital becerinin artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı okullarında, 

üniversitelerde önlemlerin alınması ve yaşam boyu öğrenme yöntemleriyle eğitim programları 

dışında kalan halkımızın tümüne bir program çerçevesinde dijital becerilerinin kazandırılması 

gerekmektedir. 

Şekil 19: Avrupa'da toplam nüfusa göre temel ve üst seviyede dijital beceri yüzdesi 

Kaynak : Eurostat,Statistical Office of European Union (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) 

Dünyada ve Türkiye’de dijital beceriler incelendikten sonra bu becerilere sahip 

çalışanların istihdam durumunu inceleyelim: 

Türkiye’de 2017 yılı itibarı ile BİT sektöründe çalışan sayısı yaklaşık 257.000 kişi ve 

BİT sektörünün toplam istihdam içindeki yüzdesi de 2017 için yaklaşık %1 olarak verilmekte 

ve yıllara göre değişimi de Şekil 20 ve Şekil 21’de gösterilmektedir. 
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Şekil 20: Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü istihdamı (Bin kişi) 

Kaynak: TÜİK

Şekil 21: Türkiye'de BİT sektörünün toplam istihdam içindeki yüzdesi 

Kaynak: TÜİK 

Şekil 22’de Avrupa Birliği ile Türkiye’de kadın ve erkek çalışanlar bazında BİT 

uzmanlarının istihdamını gösteren grafik verilmiştir. 2010 yılına kadar Avrupa Birliği’nde 

BİT alanında istihdam edilmiş erkeklerin sayısı kadınlardan yaklaşık 4 kat fazladır. 2011 

yılından sonra bu oran daha da artış göstermiştir. Türkiye de benzer bir durum izlenirken, son 

yıllarda bu fark 8-9 katlara ulaşmıştır. 
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Şekil 22: Avrupa ve Türkiye’de istihdam edilen kadın ve erkek BİT uzmanı yüzdeleri 

Kaynak : Eurostat, Statistical Office of European Union  

(http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/main-tables)

BİT eğitimi almış kişilerin yaşlara göre istihdam oranları Şekil 23 ve Şekil 24’de 

gösterilmektedir. Türkiye’de 15-34 yaş arasında BİT eğitimi almış bireylerin hemen hemen 

hepsi istihdam edilmişken 35-74 yaş arasındaki bireylerin sadece küçük bir bölümünün 

istihdam edilmesi, BİT alanında kendini yetiştirmek isteyen genç kuşağı da motive etmekle 

birlikte, 35-74 yaş dilimindeki bireylere, kendilerini yetiştirebilecekleri yaşam boyu öğrenme 

olanaklarının sunulması için de çalışmaların yapılması gereği de ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 23: Avrupa'da BİT eğitimli kişilerin toplam istihdam içindeki oranları (35-74 yaş) 

Kaynak: Eurostat, Statistical Office of European Union (http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/main-tables) 
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Şekil 24: Avrupa’da BİT eğitimli kişilerin toplam istihdam içinde oranları (15-34 yaş) 

Kaynak: Eurostat, Statistical Office of European Union (http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/main-tables) 

Sanayide dijital dönüşümde Türkiye için yapılan araştırma sonuçlarına göre 

ülkemizdeki sanayi şirketleri, dijital teknoloji uygulamaları açısından henüz pilot proje 

seviyesindedir. Araştırmaya katılanların şirketlerinin %61’i sanayide dijital dönüşüme hazır 

olduğunu belirtse de şirketlerin dijital dönüşüm yetkinlik seviyelerinin henüz düşük olduğu 

görülmektedir (Şekil 25). 

Şekil 25: Türkiye'nin sanayide dijital dönüşüm yetkinliği 

Türkiye’de çalışmaya katılan teknoloji kullanıcısı şirketlerin dijital dönüşümünde 

önlerindeki en büyük sorunların Şekil 26’da gösterildiği gibi yatırım maliyetinin yüksekliği 

(%27) ve yatırım geri dönüşünün belirsizliği (%18) olduğu görülmektedir. Bu durum 
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şirketlerin dijital teknoloji yatırımlarına ağırlıklı olarak maliyet bakış açısıyla yaklaştıklarını 

ve yatırımların öngörülebilirliği konusunda çekinceleri olduğunu göstermektedir. 

Şekil 26: Sanayide dijital dönüşümün önündeki engeller 

2016 yılında World Economic Forum’da yayımlanan “The Future of the Jobs” 

makalesinde de benzer bir çalışmadan bahsedilmekte ve bu araştırmanın yapıldığı sektörlerin 

istihdamdaki yıkıcı değişim alanında önlem almalarını engelleyen faktörlerin başında, yıkıcı 

değişim hakkında bilgi yetersizliği, kaynak problemleri, kısa dönem karlılık endişeleri ve üst 

yönetimlerin öncelikleri arasında olmaması gelmektedir (Şekil 27). 

Şekil 27: Endüstrilerde değişimin önündeki engeller 

Kaynak: The Future of Jobs, World Economic Forum, Ocak 2016 

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf)

Bu iki grafik incelendiğinde Türkiye’de dijital dönüşüm konusunda yöneticilerimizin 

farkındalığının daha yüksek olduğu, en büyük engelin yatırım maliyeti ve yatırımın geri 

dönüş belirsizliği olduğu anlaşılıyor ve bu problemin aşılmasında akılcı, uygulanabilir ve 
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gerçekçi çözümler bulunduğu takdirde Türkiye’de dijital dönüşümün daha çabuk 

gerçekleşebileceği öngörülebilir. 

2.3. Onuncu Kalkınma Planı ve Bilgi Toplumu Stratejisi Döneminin 

Değerlendirilmesi 

Türkiye’deki ve dünyadaki dijital dönüşümün altyapılarını oluşturan BİT ve 

teknolojideki diğer gelişmelerin etkin olarak sanayide kullanılması ve toplumda 

benimsenmesi açısından Türkiye’nin istenilen yerde olmadığı açıktır. Türkiye’de Onuncu 

Kalkınma Planında (2014-2018) ve 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında, 

BİT’in önemi, siber güvenlik, nitelikli bilişim elemanı, büyüme ve istihdam konularına 

odaklanılmış, bulut bilişim, büyük veri gibi bazı teknik konularda strateji belirlenmiş, iş yapış 

biçiminin değişeceği öngörülerek bazı mesleklerin ortadan kalkma tehlikesi olduğundan ve 

gelecekte BİT’i yoğun kullanan, bilgiye dayalı sektörlerin ve yeni iş kollarının doğmasından 

bahsedilmiştir. 

BİT sektörü ile ilgili olarak Onuncu Kalkınma Planında 2.2.14 Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri bölümündeki 712, 717, 719 ve 722’nci maddelerinde BİT kullanımının 

etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve bu sektörde nitelikli insan kaynağı açığı olduğu 

vurgulanmakta, bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm için BİT’in etkili bir araç olarak 

kullanılması amaçlanmaktadır. Aynı bölümün politikalar başlığı altındaki 732 ve 734 

numaralı maddelerinde de BİT ile ilgili becerilerin geliştirileceği ve bununla ilgili eğitim ve 

istihdam programları uygulanacağı belirtilmektedir. 

BİT sektörüyle ilgili “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planın”da “II. Bilgi 

Toplumu Stratejisinin Odağı: Büyüme ve İstihdam” başlığının 29 ve 30. maddelerinde BİT ile 

iş yapış biçiminin değişeceği ve BİT’teki gelişmelerle birlikte siber güvenlik uzmanı, veri 

analisti, sosyal medya uzmanı gibi yeni mesleklerin ortaya çıkacağı öngörülmüştür. 

“III. Küresel Durum ve Yönelimler” başlığının “Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam” alt 

başlığının 64. maddesinde BİT alanında sektörün yapısını ve işleyişini değiştiren yeni 

alanlardaki mesleklere talep artacağı, büyük veri alanında veri bilimcileri, bilgi güvenliği 

alanında siber güvenlik uzmanları ve diğer sektörlerde akıllı uygulamalar geliştirecek 

uzmanlara talebin yüksek olacağı anlatılmıştır. 

156 ve 157’nci maddelerde ise ülkemizde BİT alanında işgücü talebi artmakta, yeni 

meslek tanımları ve nitelik gereksinimleri oluşmakta olduğu vurgulanarak, bu alanlar için 

mesleki yeterliliklerin tanımlanması ve belgelendirilmesi gerektiği, Mesleki Yeterlilik 

Kurumunda (MYK) bu konuda çalışmaların yapıldığı söylenmektedir.  
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Dijital dönüşüm kavramı ve bazı mesleklerin yok olup bazı yeni mesleklerin ortaya 

çıkacağı fikri aslında oldukça yeni bir kavram olup, bu mesleklerin neler olabileceği ve 

gerektirdiği yetkinliklerin nasıl kazanılacağına dair strateji 2018-2023 stratejileri arasında 

değerlendirilecektir. Aslında dijital dönüşüm sadece sanayi, BİT veya eğitim sektörleriyle 

ilgili değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik yapı ve toplum kültürü ile de doğrudan 

ilişkilendirilmekte ve küresel ölçekte ekonomik rekabeti devam ettirebilmemiz için dijital 

dönüşümün vakit geçirilmeden toplumun ve ekonominin tüm kademelerinde uygulamaya 

alınması gerekmektedir. On Birinci Kalkınma Planı, bu gereksinimlerin ülkemiz koşulunda 

tanımlanması ile ilgili stratejilerin oluşturulması ve somut eylem planlarının acil olarak 

oluşturulması açısından önem kazanmıştır. 

 Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

On Birinci Kalkınma Planı özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları kapsamında    

9 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen “dijital ekonomide meslekler ve yetkinlikler 

çalıştayı”nda yeni meslekler ve yetkinliklerle ilgili mevcut durum analizi çalışmalarında, 

hedefe ulaşabilmede saptanan eksiklikler ve engeller 3 ana başlıkta özetlenmiştir: 

1. Eğitim 

2. İstihdam 

3. Genel Konular 

1. “Eğitim” başlığında saptanan eksiklikler ve sorunlar 

 Mesleklerde yaşanan değişimin eğitime nasıl yansıtabileceğini bilemiyoruz.  

 Kamu, sanayi ve üniversitelerin hepsinin bu alandaki eğitim ihtiyacını karşılamak ve 

bir müfredet hazırlamak üzere beraber çalışması gerekiyor.  

 Temel düzeydeki eğitimler uzaktan da verilebilir. Herkese verilsin. Sınavdan 

geçenlere ileri seviye eğitimler verilsin. 

 MEB, YÖK, MYK, İŞKUR koordinasyonu eksik. 

 Yıkıcı endüstrileri analiz etme konularında girişimci eğitimleri verilmiyor. 

 Çalışanları algoritmik düşünebilme yetisine ulaştırabilmemiz için eğitimler verilmiyor. 

 Her çalışana İngilizce eğitimin verilmesi gerekiyor. 

 Meslekleri etkileyen teknolojik değişimleri yakalayabilmek için hızlı olmayı 

sağlayacak mekanizmalarımız yok. Hangi mesleklerin hangi kurumlar tarafından 

eğitimlerin verilmesine yönelik planlamalar yapılmıyor. 
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 Yetenek ve beceri haritası çıkarılmıyor, dersler içerik bazında ihtiyaç duyulan alanlara

gönderilemiyor.

 Üniversitelerde açılan bölümler yetenek ve beceri haritaları ile uyumlu olarak

açılmıyor.

 Ortaokul ve lise için STEM “Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering

(Mühendislik) ve Mathematics (Matematik)” tarzı eğitim modeline dönüşmek

gerekiyor.

 Eğitimde branşlaşma sağlanmıyor.

 Yeteneklere göre kariyer planı yapılabilmesi için

o Eğitim müfredatlarının güncellenmesi gerekiyor.

o Eğitim ortamlarının güncellenmesi gerekiyor.

 Dijital ekonomide yeni meslekler için başta öğretmenler, yöneticiler ve vatandaşlarda

farkındalık yaratma eğitimleri verilmiyor.

 Tematik okullar yaygınlaştırılmalı.

 Mesleki ve teknik liselerin itibarının yeniden artması gerekiyor.

 Eğitimde dijitalleşmenin getirdiği olanaklar öğretmenler tarafından yeteri kadar

kullanılmıyor.

 Vatandaşların her kesimine kademe kademe eğitimler verilerek dijital uçurum

azaltılmalıdır.

 Büyük veri teknolojileri kullanılarak piyasanın ihtiyacı ile okullardaki eğitimler

arasında ilişki sağlanmıyor.

 İstihdam ihtiyacı önceden belirlenemiyor.

 e-Öğrenme, mobil öğrenme, uygulamalı öğrenme, derin öğrenme, sarmal (immersive)

öğrenme kavramları için içerikler oluşturulmuyor.

 Eğitim sistemimizde aktif öğrenme yetisi, yeniliklere açık, birlikte rekabet edebilen

(reka-birlik), yaratıcı, sanatsal düşünme, yargı ve karar verebilme, etik davranış,

dinleme, iletişim, bilgisayar okuryazarlığı, hizmet odaklılık becerileri kazandırılmıyor.

 Eğitim sürdürülebilir değil, süreç aralarda sık sık değiştiriliyor.

 Öğretmenler e-öğrenme, m-öğrenme, uygulamalı öğrenme, yapay zeka, sanal

gerçeklik, artırılmış gerçeklik, derin öğrenme, sarmal (immersive) öğrenme konularını

öğrenemeyip, derslerinde etkin biçimde kullanamamaktadırlar.

 Mevcut mesleklere de yeni teknolojilerin kullanılması için önlem alınmadı.

 Eğitmenlerin de bu becerileri nasıl kazanacağı ve nasıl liderlik yapacağı konuları

yaygın olarak planlanmadı.
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 Klonlanmış üniversiteler yaratılıyor. Uzmanlık alanları farklı üniversiteler yok. 

 Uzaktan eğitim yaygın olarak kullanılmıyor. 

 PISA gibi uluslararası değerlendirmelerde nasıl başarı sağlayabileceğimiz konuşulup 

önlem alınmıyor. 

 Anahtar becerilerimiz eksik. 

 Teknoloji üretmek amaçlı özel eğitim kurumlarımız yok. 

 Uzmanlaştırılmış meslek edindirme merkezlerimiz yok. 

 Konuya özel eğitim yapan mesleki ve teknik liseler yaygınlaştırılmalı. 

 Müfredat günümüzün gereksinimlerini karşılamıyor. 

 İlk okul, orta okul, lise, üniversite müfredatları birbirleriyle uyumlu ve birbirinin 

devamı değil. 

 Tüm eğitim kurumlarımızda eğiticilerimiz teknolojideki hızlı gelişmeleri yakından 

takip edemiyorlar. 

 Eğitimde analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı 

düşünme becerisi kazandırılamıyor. 

2. “İstihdam” başlığında saptanan eksiklikler ve sorunlar 

 Her kuruluşun kendi çalışanlarına yönelik performans sistemi bulunmamaktadır.  

 MEB, YÖK, MYK, İŞKUR koordinasyonu yeteri kadar sağlanamıyor. 

 Staj tüm okul ve kurumlar tarafından yeteri kadar ciddiye alınmıyor. 

 Stajlar daha uzun süre yaptırılmalı. 

 Sektörün hangi alanında ilerleme sağlanması gerektiği ülke stratejisi olarak önceden 

tespit edilemiyor. 

 İstihdamda sürdürülebilirliğe önem verilmiyor. 

 Yeteneğe bağlı kariyer planı yapılmıyor. 

 Ulusal bazda güncel, mevcut nitelikli eleman envantervarimiz bulunmamaktadır. 

 X-Y-Z kuşaklarının birbirleriyle uyumu için özel uygulamalar yapılmıyor. 

 Uygun sektörlerde evde çalışmaya uygun kanun ve yönetmeliklerimiz 

bulunmamaktadır. 

 Birçok iş yerinde çalışma standartları uluslararası standartlara uygun değil ve yeteri 

kadar denetlenmiyor. 

 Kamu-Üniversite-Sanayi işbirlikleri yeterli ve yaygın değil. 
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 İş yerlerinin çoğu teknolojik gelişmeleri güncel olarak takip edemiyor.

 Nitelikli insan gücü gereksinimini önceden belirleyemiyoruz.

 Ar-Ge, etik ve birlikte çalışma kültürünün yaygın olarak benimsenmesinin sağlanması

lazım.

 Ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli sertifika programları yaygın olarak

kullanılmıyor.

 Uluslararası geçerlilikte akredite olmuş mesleki sertifika düzenleyici kurumlarımız

olmalı.

 Ülke çapında ve uluslararası düzeyde ‘Matching profilleri’ yaratılmıyor.

3. “Genel Konular” başlığında saptanan eksiklikler ve sorunlar

 Devlet, sanayi, üniversite ve özel şirketler arası koordinasyon problemi bulunuyor.

 X-Y-Z kuşakların eğitimleri ve istihdamlarına yönelik özel programlar uygulanmalı.

 Devletin dijitalleşmesi için büyük verinin kullanılması gerekiyor.

 Şirketin her biriminde dijitalleşme olmalı.

 Şirketlerin bütçelerindeki Ar-Ge payının yükselmesi gerekiyor.

 Veri madenciliği ile ihtiyacın hangi sektörlerde olduğu tespit edilerek çözümlere daha

kolay ulaşılabilir. Bu verilerin tüm kurumların kullanımına açılması gerekir.

 Stratejik olarak hangi konulara yönlenmemiz gerektiği önceden belirlenebilmelidir.

 Teknolojiyi üretecek şekilde eğitim planlanmalı.

 Yapımızın yeni teknolojiler için takipçi (follower), yakın zaman içinde yönlendirici

olması için çalışmalıyız.

 Yeni mesleklerin çıkışını avantaj haline getirebilmek için ülke stratejisini acilen

belirlememiz gerekir.

 Beyin göçünü önlemek veya terse beyin gücünü teşvik edebilmek için ülke

stratejisinin oluşturulması lazım.

 Dezavantajlı gruplar için hem eğitim hem de istihdam için özel çözümler üretilmesi

gerekir.

2.4. Dijital Alanda Gelişmelerin Meslekler ve Yetkinliklere Yansıması 

 İleri teknolojileri de getirdiği için inovasyonları artıracak ekosistemler önem

kazanacak.

 İhtiyacın mesleklere yansıtılması gerekecek.

 Toplumsal farkındalık yaratılması gerekecek.

 Hazır bulunurluk önemli olacak.

 Adapte olabilme yeteneği önem kazanacak.
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 Yetenek haritası hazırlanması daha önem kazanacak ve bireyler becerilerine göre 

kanalize edilecek. 

 Tüm çalışanlar mesleklerine bakılmaksızın minimum düzeyde teknoloji okuryazarı 

olacak. 

 Meslek içi rekabet artacak. Bazı mesleklerde bu daha ciddi boyutlarda olacak. 

(Örneğin, ABD’deki doktor Türkiye’de robotla ameliyat edecek). 

 Mevcut çalışanların yeni mesleklere adaptasyonu 

o 1 sanayi devriminde mevcutlar %100 değişmiş. 

o 2. sanayi devriminde mevcutlar %20 değişmiş. 

o 3. sanayi devriminde mevcutlar %80-90 değişmiş. 

o 4. sanayi devriminde mevcut yapının %40-50 değişmesi öngörülüyor. Yani 

mevcut makinaların %40-50’si değişeceği için mevcut uzmanların bir kısmı 

eğitilerek elde tutulabilir. 

2.5. Türkiye’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Meslekler ve Yetkinliklere 

Muhtemel Yansımaları 

 Girişimcilik ve yaratıcılık kültürünün yeteri kadar gelişmemiş olması yeni mesleklerin 

başarısını etkileyecektir. 

 Her seviyede eğitici kalitesi hem diploma hem de sertifika programlarında, 

yetkinliklerin istenen seviyede kazanılmasını etkileyecektir. 

 Şirket içi kariyer planlamalarının olmaması, gereksinim duyulan yetkinliklerin 

oluşmasını olumsuz etkileyecektir. 

 Belli bir alanda uzmanlaşmış üniversitelerin olması yeni mesleklerde mezunlarının 

kalitesini etkileyecektir. 

 Ar-Ge kültürü yaygınlaşmazsa, yeni mesleklere yönelim zorlaşacaktır. 

 Devlet desteği olmalı. 

 Kültürel yapıda değişim olmazsa, yeni mesleklere yönelim zorlaşacaktır. 

 Sosyo-ekonomik yapıda değişim olmazsa, yeni mesleklere yönelim zorlaşacaktır. 

 Yaşam boyu öğrenme önem kazanacaktır. 

 Eğitim sistemimizde köklü bir değişiklik yapılmazsa yeni meslek gereksinimi yurt 

dışından temin edilecek, bu da ekonomimizi ve istihdamı olumsuz etkileyecektir. 

 Ülkemizde yatırım maliyetlerinden dolayı sanayide dijital dönüşüm gerçekleşmezse, 

kendini dijital ekonominin gereksinimlerine göre yetiştirmiş yeni meslek sahibi 

uzmanlar yurt dışında iş arayacak ve beyin göçü önlenemez olacaktır. 
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ

Bu bölüme kadar dijital ekonomilerde meslekler ve yetkinlikler alanında dünyada ve 

Türkiye’deki mevcut durum ve bu konudaki eksiklikler tartışılmıştır. Bu bölümde, 2023 yılına 

ve 2033 yılına kadar dijital ekonomilerde meslekler ve yetkinlikler konusunda dünyada 

olması muhtemel gelişmeler tartışılıp bu gelişmeler ışığında Türkiye’nin 2033 vizyonunu 

saptanmış, bu vizyona ulaşabilmek için 2023 yılına kadar gerçekleştirilmesi gereken onbirinci 

kalkınma planı hedefleri, bu hedeflere yönelik temel amaç, politikaları ve uygulama 

stratejileri belirlenmiştir. 

3.1. Dijital Ekonomide Meslekler ve Yetkinliklerde 15 Yıl İçinde Dünyada Olması 

Öngörülen Gelişmeler 

Bu bölümde gelecekte hangi teknolojilerin daha hızlı gelişeceği, buna bağlı olarak hangi 

yeni mesleklerin ortaya çıkacağı ve hangi mevcut mesleklerin eğer bir dönüşüm 

gerçekleştirilmezse yok olacağı tartışılacaktır.  

Ülke çapında proaktif bir önlem alınmazsa, teknolojideki bu dönüşüme uyum 

sağlayamayan birey, kurum veya kuruluşların çok kısa bir süre diliminde küresel rekabete 

ayak uyduramayarak yok olmaları kaçınılmazdır. Bu gelişmenin ekonomik sonuçlarına 

ilaveten sosyo-kültürel olumsuzluklarına da katlanmamız gerekecektir. Bu çalışmada 

Sanayi 4.0 dönüşümünü tetikleyen teknolojiler ve bu kapsamda yakın gelecekte yaşantımızın 

bir parçası olabilecek teknolojiler ekonomiyi yönlendirecek teknolojiler olarak kabul edilmiş 

ve Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Yeni Teknolojiler 

1 Büyük veri ve analizi 

2 Robot teknolojileri 

3 Nesnelerin interneti 

4 Bulut bilişim 

5 Yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik 

6 Eklemeli üretim (örneğin 3 boyutlu baskı) 

7 Siber güvenlik 

8 Yatay/dikey yazılım entegrasyonu 

9 Mobil ve internet teknolojileri 

10 Sektörel çözümler 

11 Blockchain teknolojiler 

12 Akıllı teknolojiler 



29 

Bu teknolojilerin yaygınlaşması ve sanayide yoğun kullanımlarına bağlı olarak ortaya 

çıkmış veya yakın gelecekte ortaya çıkması öngörülen yeni mesleklerden önemli olarak 

önceliklendirilenler de Tablo 2’de gösterilmiştir. Bu tabloda belirtilen mesleklerin bazılarının 

alt meslekleri de (örneğin; tasarım uzmanı, yazılım uzmanı vb. gibi)  gösterilmiştir. 

Tablo 2: Yeni Meslekler 

1 Robot (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım uzmanı) 

2 Siber güvenlik (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 

3 Nesnelerin interneti (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, 

bakım uzmanı) 

4 İş zekası (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 

5 Veri ve analitik bilimcisi 

6 Bulut bilişim (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 

7 Blockchain (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 

8 Sanal/artırılmış gerçeklik (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, 

yöneticisi, bakım uzmanı) 

9 Yapay zeka (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 

10 Uç/kenar hesaplama (Edge computing) (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon 

uzmanı, yöneticisi, bakım uzmanı) 

11 Dijital üst düzey yönetici (CDO-Cheef Digital Officer) 

12 Dijital öğrenme (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, 

bakım uzmanı) 

13 İnsansız sistemler yöneticisi (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, 

yöneticisi, bakım uzmanı) 

14 Giyilebilir teknolojiler (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, 

yöneticisi, bakım uzmanı) 

15 Bilişsel çözüm geliştiricisi 

16 İçerik geliştiricisi 

17 Nano teknoloji (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 

18 3D yazıcı (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 

19 Kitle kaynak (Crowdsourcing) yöneticisi 

20 Ödeme sistemleri (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, 

bakım uzmanı) 
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21 Teknoloji filozofluğu 

22 Yazılım basitleştiriciliği uzmanı 

23 Nöro psikolog 

24 Dijital arabulucu 

25 Entegre değer sistemleri yöneticiliği 

26 Makine öğrenmesi (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, 

bakım uzmanı) 

27 Bulut bilişim (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 

2016 World Economic Forumda yayınlanan “The future of Jobs” makalesine göre, 

2015-2020 yılları arasında büyüme trendi gösteren ve ihtiyacın azalacağı öngörülen meslekler 

Şekil 28’de gösterilmektedir. Aynı çalışmada dünyada 2015-2020 yılları arasında çeşitli iş 

kategorilerinde net istihdam öngörüleri de tartışılmış ve Şekil 29’da gösterilmiştir. Bu 

çalışmada Şekil 28 ve 29 analiz edildiğinde, 2020 yılına kadar önem kazanacak yeni veya 

gelişmekte olan iş kategorileri arasında 2 iş ön plana çıkıyor: Veri analisti ve yenilikçi 

teknolojileri takip edebilen, müşterilerini ve hatta şirket yönetimini ikna edip 

yönlendirebilecek nitelikte uzmanlaşmış satış elemanı. 

Şekil 28: 2020'ye kadar dünyada mesleklerde değişim (büyüme ve azalma) oranları 

Kaynak: The Future of Jobs, World Economic Forum, Ocak 2016 

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf) 
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Şekil 29: 2015-2020 yılları arası dünyada iş kategorilerine göre artan ve eksilen istihdam 

alanları 

Kaynak: The Future of Jobs, World Economic Forum, Ocak 2016 

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf) 

Aynı makalede 2020 yılına kadar temel beceri alanlarına dayalı istihdamın ortalama 

üçte birinden fazlasının bugün için önemli olarak düşünülmeyen yeni iş becerilerine dayalı 

istihdama dönüşeceği tahmin ediliyor. Buna ilaveten özellikle programlama, makine 

operasyonu gibi ileri teknolojiye dayalı olmayan iş kollarında, teknik becerilere ilaveten aynı 

anda duygusal zeka, yenilikçi düşünebilme, beraber çalışabilme, paylaşabilme, ikna becerisi 

gibi sosyal becerilerinde önemli olacağı düşünülüyor.  

Şu anda temininde zorluk çekilen bazı mesleklerde aranan niteliklerde bile, 2020 yılına 

kadar istihdam açısından kararsız/belirsiz (unstable) bir temel beceri ihtiyacı olacaktır. 

Örneğin, Şekil 30’da görüldüğü gibi “Hareketlilik (Mobility)” sektöründe 2020 yılında ihtiyaç 

duyulacak becerilerin yaklaşık %40’ı, şu anda bizlerin bu sektörde temel beceri olarak 

tanımladığımız becerilerin dışındaki becerilerden oluşacaktır. 

Şekil 30: 2020 yılına kadar endüstrilerde beceri istikrarı 

Sanayi Grubu Değişken Durağan 

Tüm Sanayiler 35 65 

Medya, Eğlence ve Bilgi 27 73 

Tüketici 30 71 

Sağlık Hizmeti 29 71 

Enerji 30 70 

Profesyonel Hizmetler 33 67 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 35 65 

Hareketlilik 39 61 

Temel ve Altyapı 42 58 

Finansal Hizmetler ve Yatırımcılar 43 57 

Kaynak: The Future of Jobs, World Economic Forum, Ocak 2016 

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf) 
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Mevcut temel becerilerdeki bu istikrarsız durum, mevcut mesleklerin de dijital 

ekonomiden etkilenebileceğini göstermektedir. Bu durumda mevcut meslekler de eğer 

kendilerini yenilemezlerse ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceklerdir. 

Tablo 3’te gösterilen bu sınıflamaya giren mesleklerde yetkin insan gücü kaynağının 

yaratılabilmesi için, mevcut meslek sahiplerinin kısa dönemde yaşam boyu öğrenme 

olanaklarından yararlandırılması, uzun dönemde de mevcut eğitim ve istihdam politikalarının 

bu değişime uyumlaştırılması gerekmektedir. 

Tablo 3: Geliştirilmesi Gereken Mevcut Meslekler 

1 WEB ve çoklu ortam geliştiricisi (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, 

yöneticisi, bakım uzmanı) 

2 Simulasyon (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 

3 Yazılım uzmanı 

4 Malzeme bilimci 

5 Avukat 

6 Yatırım sorumlusu 

7 Oyunlaştırma (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 

8 Sosyal medya (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 

9 Dijital insan kaynakları yöneticisi 

10 Mobil uygulama (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, 

bakım uzmanı) 

11 Güvenlik istihbarat (Security intelligence analyist) (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, 

operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım uzmanı) 

12 İnsan makine arayüz (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, 

bakım uzmanı) 

13 Genetik mühendisi 

14 Dijital satış ve pazarlama uzmanı 

15 Akıllı uygulama (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, 

bakım uzmanı) 

16 Akıllı tarım (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 

17 Akıllı şehir uygulamaları (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, 

yöneticisi, bakım uzmanı) 

18 Akıllı sağlık (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 

19 Dijital üretim (tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, operasyon uzmanı, yöneticisi, bakım 

uzmanı) 
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Dijital dönüşümün önemli bileşenlerden birinin de yenilikçi düşünebilme ve Ar-Ge 

kültürünün yaygınlaşması olduğu düşünülürse, Türkiye’deki Ar-Ge yatırımları ve bunun 

sonucunda yüksek teknolojili ürün ihracatı da önemli bir gösterge olarak değerlendirilmelidir.  

TÜSİAD’ın “Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği” raporunda belirtilen 

2015 yılındaki yüksek teknoloji ürün ihracatı ve Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya oranı  Şekil 

31’de gösterilmiştir. 

Şekil 31: Yüksek teknoloji ürün ihracatı ve Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya oranı 

Kaynak: Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği, TÜSİAD, Aralık 2017

Bu grafikten Türkiye’de büyük oranda yüksek teknoloji ürün kullanmamıza rağmen 

yüksek teknoloji ürün ihracatının düşük olması, yüksek teknolojili ürün üretmekle ilgili yeterli 

yetkinlikte olmadığımız sonucu çıkarılabilir. Bu konuda, belki daha az yatırımla olabileceği 

için yurt dışından ithal ettiğimiz ileri teknolojileri kullanma isteğimiz artık dijital dönüşümde 

küresel rekabet içinde yok olmamak için acilen değişmesi ve akılcı yöntemlerle ileri teknoloji 

ürünlerin ülkemizde geliştirilmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Bunun da en verimli 

yöntemi Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması ve GSMH içindeki Ar-Ge harcamalarının 

artırılmasıdır. Türkiye 2023 hedeflerinde bu oranın 2023 yılına kadar %1’den %2’ye 

çıkarılması hedefi vardır.  

Bu grafikten çıkan bir diğer değerlendirme ise, Türkiye’de yapılan bu Ar-Ge yatırımının 

maalesef beklenen düzeyde bir ileri ürün geliştirmemizi tetiklemediği anlaşılıyor. Bu sorunun 

da Ar-Ge kültürümüzün yaygınlaşması ile zaman içinde çözümlenmesi beklenebilir. 

Dijital dönüşümü tetikleyen teknolojiler ve yakın gelecekte hayatımızı etkileyeceğini 

düşündüğümüz teknolojiler de bugüne kadar ortaya çıkmış diğer teknolojiler gibi bir süreç 
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içinde hayatımıza girmişlerdir. Gartner şirketi, bu süreci teknoloji ilerleme döngüsü ile 

incelemekte ve yeni çıkan teknolojilerin bu süreçte hangi adımda olduğunu her yıl 

yayınlamaktadır. Böylece son 3-5 yıl incelendiğinde, o teknolojinin ne zaman verimli olarak 

hayatımıza gireceği hakkında gerçekçi bir değerlendirme yapmamıza olanak sağlanmaktadır. 

Gartner Teknoloji İlerleme Döngüsü  (Gartner Hype Cycles) Şekil 32’de gösterildiği 

gibi 5 bölgeden oluşan bir grafik anlatımdır. Bu grafik yeni doğmuş bir teknolojinin 

tetiklendikten sonra (bölge 1) beklentilerin tepe noktasına  (bölge 2) geleceği, belli bir süre 

sonra hayal kırıklığı oyuğuna (bölge 3) düşeceği, bu noktadan sonra eğer o teknoloji yok 

olmazsa aydınlanma eğimine (bölge 4) geçerek yükseleceği ve verimlilik platosuna (bölge 5) 

erişeceği anlatılmaktadır. 

Şekil 32: Gartner Teknoloji İlerleme Döngüsü (Gartner Hype Cycles) 

Kaynak: https://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp 

Şekil 33’te ise Gartner 2017 yılı teknoloji ilerleme döngüsü gösterilmiştir. Grafik 

üzerinde her bir teknoloji bir sembolle gösterilerek o teknolojinin verimlilik platosuna 

erişeceği tarih aralığı öngörülmüştür. Buna göre bazı teknolojilerin hayatımıza girişi 2 yıldan 

az bir süre alacağı öngörülüyorken, bazı teknolojiler için bu sürenin 10 yıldan fazla 

alabileceği söylenmektedir. 
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Şekil 33: Gartner 2017 yılı teknoloji ilerleme döngüsü 

Kaynak: https://www.gartner.com/newsroom/id/3784363 

Şekil 34’de bazı teknolojilerin 2016 ve 2017 yılları için değerlendirmeleri gösterilmiş 

ve aynı konumda kalan ve ilerleme gösteren veya yeni çıkan teknolojiler vurgulanmıştır. 
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Şekil 34: Gartner 2016-2017 yılları teknoloji ilerleme döngüsü karşılaştırması 

2016 
Teknoloji 

2017 

Bölge Süre Süre Bölge Gelişim 

--- ---- 5G 5--10 1 Yeni 

3 2--5 Yazılım tanımlı güvenlik 2--5 3 Normal süreçte 

2 5--10 Akıllı Uzman Danışmanlar 2--5 3 İlerleme var 

3 5--10 
Bilişsel hesaplama (cognitive 

computing) 
5--10 3 Normal süreçte 

2 5--10 Nanotube elektronik 5--10 2 Normal süreçte 

2 >10 Sürücüsüz araçlar >10 2 Normal süreçte 

2 5--10 Bağlanmış evler (connected homes) 5--10 2 Normal süreçte 

2 5--10 Sanal Asistan 5--10 2 Normal süreçte 

--- ---- 
Uç/kenar hesaplama (edge 

computing) 
2--5 1 Yeni 

--- ---- 
Yapay veri keşfi (Augmen. data 

discovery) 
2--5 1 Yeni 

1 5--10 Akıllı işyerleri (smart workplacecs) 5--10 1 Normal süreçte 

1 >10 Beyin-bilgisayar arayüzü >10 1 Normal süreçte 

1 5--10 Dronlar 2--5 3 İlerleme var 

1 >15 
Nöromorfik (neuromorphic) 

donanım 
5--10 1 İlerleme var 

--- ---- Derin güçlendirilmiş öğrenme 5--10 1 Yeni 

-- -- Akıllı toz >10 1 Yeni 

1 >10 4-D yazıcı >10 1 Normal süreçte 

4 5--10 Sanal Gerçeklik (VR) 2--5 4 İlerleme var 

4 5--10 Artırılmış Gerçeklik (AR) 5--10 4 Normal süreçte 

3 5--10 Blockchain 5--10 3 Normal süreçte 

2 5-10 Akıllı robotlar 5-10 2 Normal süreçte 

2 5-10 Nesnelerin interneti platformları 2-5 2 İlerleme var 

-- -- 
Yapay genel zeka

(Artificial General Intellegence) 
>10 1 Yeni 
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Şekil 34 dikkatlice incelendiğinde: 

1. Yeni çıkan teknolojilerden: 

a. 5G teknolojisi 5-10 yıl içinde 

b. Uç/kenar hesaplama (edge computing) 2-5 yıl içinde 

c. Yapay veri keşfi (Augmented data discovery) 2-5 yıl içinde 

d. Derin güçlendirilmiş öğrenme 5-10 yıl içinde 

e. Akıllı toz 10 yıldan fazla bir süre içinde 

f. Yapay genel zeka (AGI:Artificial General Intellegence) 10 yıldan fazla bir süre 

içinde 

2. Gelişme gösteren teknolojilerden: 

a. Akıllı Uzman Danışmanlar 2-5 yıl içinde 

b. Dronlar 2-5 yıl içinde 

c. Nöromorfik donanım (neuromorphic hardware) 5-10 yıl içinde 

d. Sanal Gerçeklik 2-5 yıl içinde yıl içinde 

e. Nesnelerin interneti platformları 2-5 yıl içinde yıl içinde 

3. Normal gelişim sürecinde olan teknolojilerden 

a. Yazılım tanımlı güvenlik 2-5 yıl içinde 

b. Bilişsel hesaplama (cognitive computing) 5-10 yıl içinde 

c. Nanotube elektronik 5-10 yıl içinde 

d. Sürücüsüz araçlar 10 yıldan fazla bir süre içinde 

e. Bağlanmış evler (connected homes) 5-10 yıl içinde 

f. Sanal Asistan 5-10 yıl içinde 

g. Akıllı işyerleri (smart workplacecs) 5-10 yıl içinde 

h. Beyin-bilgisayar arayüzü 10 yıldan fazla bir süre içinde 

i. 4-D yazıcı 10 yıldan fazla bir süre içinde 

j. Artırılmış Gerçeklik 5-10 yıl içinde 

k. Blockchain 5-10 yıl içinde 

l. Akıllı robotlar 5-10 yıl içinde 

“Verimlilik Platosuna” ulaşıp yoğun olarak ekonomimizi yönlendirip hayatımızı 

etkileyecekleri öngörülmektedir. 

Burada özellikle tam olarak uygulamaya alındığında hayatımızı ciddi olarak 

etkileyeceğinden endişe duyulan 2 teknolojideki gelişmeleri biraz daha detaylı olarak 

inceleyelim: 
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1. Yapay genel zeka (AGI-Artificial General Intellegence)

Yapay zeka olarak adlandırdığımız teknoloji aslında 3 ana süreçte değerlendiriliyor. Şu 

anda içinde olduğumuz Yapay Dar Zeka (ANI-Artificial Narrow Intelligence) sürecinde 

optimum sürüş yollarının bulunması veya satranç oynama gibi tek dar bir görev 

başarılmaktadır. Yapay zekanın ikinci aşaması olan Yapay Genel Zekaya (AGI-Artificial 

General Intelligence) gerçekleştirilebilmesi için yapay zekanın en az bir insanın entelektüel 

kapasitesine ulaşılması gerekiyor. Bugüne kadar ulaşılması zor bir hayal olarak düşünülen 

AGI, teknolojilerdeki gelişmelerle 10 yıldan fazla bir sürede gerçekleştirilmesi hedeflenir bir 

duruma gelmiştir. Henüz gerçekleşmesi uzun yıllar alacağı düşünülen Yapay Süper Zeka’da 

(ASI-Artificial Super Intelligence) ise her açıdan bir insan gibi düşünebilen ve karar verebilen 

yapay zeka olarak tanımlanıyor. 

Yakın gelecekte duygu, zeka ve bilişsel becerilerle donatılmış bilgisayarların ortaya 

çıkacağı fikri, bu bilgisayarların ilerde kötü amaçlarla kullanılabilme risklerini de beraberinde 

getirerek endişelere neden olmaktadır. 

Tim Urban tarafından 27 Ocak 2015’de “waitbutwhy.com” sitesinde yayınlanmış 

raporda, (https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-2.html) yapılan 

incelemelerin (survey) ortalaması alınarak bulunan sonuçlara göre 2040 yılında AGI’nin ve 

2060 yılında ASI’nın hayata geçmesi beklenmektedir. 

2. Akıllı robotlar

Günümüzde sanayide robotlar geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Ancak robotların 

ilerde daha çok akıllanması, duygu kazanması, kendi kendine karar verebilecek yeteneklerle 

donatılması, kötü amaçlı kullanılma olasılığını da beraberinde getirerek endişelere neden 

olmaktadır. 

World Ekonomik Forum’da 26 Temmuz 2017 de yayınlanan  “WEF: This is when a 

robot is going to take your job, according to Oxford University, 26 Jul 2017, Charlotte 

Edmond” raporunda robotların 2016-2036 yılları arasında öngörülen muhtemel gelişmeleri 

anlatılarak bu zaman diliminde robotların neler yapabilecekleri özetlenmiştir. Şekil 35’de 

gösterilen bu gelişmeler incelendiğinde, bu raporda Türkiye’nın uzun vadeli hedefleri 

belirlenirken dikkate alınması gereken teknolojilerde robot bilimin dikkatlice takip edilmesi 

gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu rapora göre robotlar yaklaşık 15 yıl içinde tercüman, 

banka operatörü, kamyon şoförü ve perakende sektörü satış elemanı olabilecekler. 

https://www.weforum.org/agenda/authors/charlotte-edmond
https://www.weforum.org/agenda/authors/charlotte-edmond
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Şekil 35: Robotlar 2016-2036 

Elimizde bu veriler varken ve her yıl bu ve benzeri araştırma verileri çeşitli 

kaynaklardan yayımlanırken işgücü ve eğitim politikalarımızı 5-10 yıl önceden planlamamız, 

küresel rekabette yerimizi sağlamlaştıracaktır. Ancak bundan da önemlisi ülke vizyonumuzun 

gereği diğer ülkelerin geliştirdikleri teknolojilerin ilerleme döngülerini takip eden ve buna 

göre politikalar üreterek önlemler almaya çalışan bir ülke olmak yerine, yeni teknolojileri ilk 

olarak üreten bir ülke olmamız için Ar-Ge kültürümüzün gelişmesi, yaygınlaşması ve 

üniversitelerimiz dahil Ar-Ge merkezlerimizin yapısının bu hedefleri gerçekleştirecek şekilde 

yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 

3.2. Dijital Ekonomide Meslekler ve Yetkinliklerde Türkiyenin 15 Yıllık Uzun 

Vadeli Hedefleri ve Vizyonu 

Türkiye bugünden 15 yıl sonra, 2033 yılında, dünyada gelişmiş devletler arasında ilk 10 

sırada kalabilmeyi uzun vadeli hedefleri arasında en ön sıraya koymalıdır. Güçlü bir ekonomi 

için de ülkenin bireyinden en üst düzey yöneticisine kadar tüm aktörlerinin teknolojik 

değişimleri yakından takip edip, tüm üretim ve yönetim süreçlerini bu değişime süratle adapte 

edebilme esnekliğini kazanmış olması gerekir. Türkiye’nin de 2033 yılı hedeflerini 

oluştururken, o hedefe ulaşabilmesi için yeni teknolojileri takip etmenin ötesinde yeni 

teknolojileri yaratan ülke konumuna gelmesi hedeflenmelidir. 

Kaynak: “This is when a robot is going to take your job, according to Oxford University”, World Economic Forum 
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Bu durumda ülkemizin vizyonu şu şekilde tanımlanabilir: 

VİZYON: 

Teknolojiyi yönlendiren; yetkin beşeri sermayeye sahip; üniversite, özel sektör, 

STK ve kamu işbirliği ortamında teknolojiyi yöneten, dijital ürün ve hizmet geliştiren, 

sürdürülebilir, kapsayıcı ve rekabetçi bir dijital ekonomiye ulaşmak. 

3.3. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

Buraya kadar “Dijital ekonomilerde meslekler ve yetkinlikler” çalışma grubunun 

tartışma alanına giren teknolojideki gelişmeler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni 

meslekler ve yetkinlikler tartışılmış ve Türkiye’nin bu konulardaki 15 yıllık uzun vadeli 

hedefleri ve vizyonu belirlenmiştir. 

Bu bölümde Türkiye’nin bu vizyonu ulaşabilmesi için 2019-2023 yılları arasında 

gerçekleştirmesi gereken 7 hedef belirlenmiştir: 

HEDEF 1: 

Dijital ekonomiye yönelik yeni mesleklerin oluşturulması, var olan mesleklerin 

uyumlaştırılması ve sürdürülmesi için ulusal strateji ve eylem planlarının belirlenmesi. 

HEDEF 2: 

Meslekler üzerinde teknolojik gelişmelerin etkisini belirlemek ve yeni meslekleri 

tanımlayabilmek, istihdam ihtiyacını önceden belirleyebilmek için teknolojiyi ve dijital 

ekonomiyi sürdürülebilir şekilde yönetecek ve yönlendirecek sistemin belirlenmesi ve 

kurumsal yapının oluşturulması. 

HEDEF 3: 

İşgücü olarak değerlendirebileceğimiz beşeri sermayenin güçlendirilerek yeni 

meslek ve yeterliklere uyumunun ve istihdamının sağlanması. 

HEDEF 4: 

Eğitim öğretim kurumları müfredatlarının mevcut mesleklerdeki değişimlere ve 

yeni oluşabilecek mesleklere uyumlu hale getirilmesi. 
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HEDEF 5:  

Dijital ekonominin dışında kalmış bireylerin ve meslek sahibi olduğu halde kendini 

geliştirmediği takdirde dijital ekonominin dışında kalmaya aday risk altındaki 

bireylerin yeterliklerinin geliştirilerek dijital dönüşüme uyumunun sağlanması.  

HEDEF 6: 

Dijital ekonomide ortaya çıkan insan gücü ihtiyacının karşılanabilmesi için kamu, 

özel sektör, üniversite, eğitim kurumları ve STK’ların birbirleriyle işbirliği yapması  

HEDEF 7: 

Küresel rekabette ileri teknoloji ürünleri/hizmetleri geliştirebilecek dijital 

yetkinlikleri içeren yeni meslekleri destekleyecek, fon ve ekosistemin oluşturulması. 

3.4. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedeflerine Dönük Temel Amaç ve 

Politikalar ile Uygulama Stratejileri 

 “Dijital ekonomilerde meslekler ve yetkinlikler” çalışma grubunun tartışma alanı 

çerçevesinde belirlenen 11. Kalkınma planı hedeflerine yönelik; temel amaçlar, politikalar ve 

uygulama stratejileri aşağıda gösterilmektedir.    

HEDEF 1: 

Dijital ekonomiye yönelik yeni mesleklerin oluşturulması, var olan mesleklerin 

uyumlaştırılması ve sürdürülmesi için ulusal strateji ve eylem planlarının belirlenmesi.  

 TEMEL AMAÇ: 

Mevcut mesleklerdeki değişimi ve ortaya çıkacak yeni meslekleri teknolojilerdeki 

gelişmeler ışığında gözden geçirecek mekanizmaların ve gerçekleştirilecek çalışmaların 

ortaya konması ve sürekliliğinin sağlanması için ulusal stratejinin ve eylem planlarının 

hazırlanması amaçlanmaktadır.  

1. POLİTİKA-1:  

Konuya ilişkin meslekler ve teknolojiler alanlarında strateji geliştirme sürecine katılım 

sağlayacak paydaşların belirlenmesi  

 Uygulama stratejileri; 

a. İlgili STK’lar ile koordinasyon toplantılarının icra edilmesi. 

b. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon toplantılarının icra edilmesi. 
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c. Üniversiteler ile beraber teknoloji geliştirme merkezi gibi kurumlar ile

koordinasyon toplantılarının icra edilmesi.

d. İlgili özel sektör kurum ve kuruluşları ile koordinasyon toplantılarının icra

edilmesi.

e. Strateji belgesi ve eylem planları hazırlama grubu üyelerinin tespit edilmesi.

2. POLİTİKA-2:

Mevcut mesleklerdeki değişimin tahmini ve yeni mesleklerin ortaya çıkarılması ve 

sürekliliğinin sağlanabilmesi için ulusal stratejinin yazılı hale getirilmesi, paylaşılması. 

 Uygulama stratejileri;

a. Dijital ekonominin mevcut mesleklerde yaratacağı değişiklikler ve

değişikliklerin sektörlere olan etkilerinin analiz edilmesi ve raporlanması.

b. Dijital ekonominin oluşturacağı yeni mesleklere ilişkin tahminlerin yapılması

ve raporlanması.

c. Strateji belgesi ve eylem planları hazırlama grubu üyeleri tarafından hazırlanan

raporların değerlendirilmesi ve sonuçlarının çeşitli ortamlarda paylaşılarak

konuya ilişkin farkındalık yaratılması.

d. Strateji belgesi ve eylem planları hazırlama grubu üyelerinin paydaş

analizlerini gerçekleştirmesi.

e. Strateji belgesi ve eylem planları hazırlama grubu üyelerinin dijital

ekonominin mesleklere olan etkisinin tespiti ve ortaya çıkacak yeni

mesleklerin belirlenmesine yönelik süreç ve mekanizmaların geliştirilmesi.

f. Strateji belgesinin tanıtımının yapılması.

g. Strateji belgesinin hazırlanması.

3. POLİTİKA-3:

Geliştirilen stratejinin hayata geçirilmesine ilişkin eylem planlarının hazırlanması. 

 Uygulama stratejileri;

a. Strateji belgesi ve eylem planları hazırlama grubu üyeleri tarafından hazırlanan

strateji belgesinden hareketle yapılması gerekli olan eylemlerinin belirlenmesi

ve beklenen etkilerin tahmin edilmesi.

b. Strateji belgesi ve eylem planları hazırlama grubu üyeleri tarafından belirlenmiş

eylemlerin sorumlu ve destekleyen makamlarının belirlenmesi.

c. Strateji belgesi ve eylem planları hazırlama grubu üyeleri tarafından eylemler

için gerekli olan mali kaynağın planlanması ve programlanması.

d. Eylem planlarının hazırlanması, onaylanması ve tanıtımı.

e. Eylemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi.
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HEDEF 2;  

Meslekler üzerinde teknolojik gelişmelerin etkisini belirlemek ve yeni meslekleri 

tanımlayabilmek, istihdam ihtiyacının önceden belirlenebilmesine de katkı 

sağlayabilmesi için teknolojiyi ve dijital ekonomiyi sürdürülebilir şekilde yönetecek ve 

yönlendirecek sistemin belirlenmesi ve kurumsal yapının oluşturulması. 

 TEMEL AMAÇ 

 

Mevcut mesleklerdeki değişimi ve ortaya çıkacak yeni meslekleri teknolojilerdeki 

gelişmeler ışığında gözden geçirmek için teknolojilerin izlenmesi, değerlendirilmesi, 

yönetilmesi ve yönlendirilmesi faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik sistemin ve 

kurumsal yapının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

1. POLİTİKA-1:  

Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin edilen 

teknolojilerin yönetimini yapacak kurumsal bir yapının teşkil edilmesi. 

 Uygulama stratejileri; 

a. Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin edilen 

teknolojilerin yönetileceği sistem ve kurumsal yapıya ilişkin fizibilitenin 

hazırlanması.  

b. Kurumsal yapının paydaşlarının ve hedeflerinin tanımlanması. 

c. Kurumsal yapının oluşturulması. 

d. Kurumsal yapının çalışma esas ve usullerinin tespit edilmesi. 

 

2. POLİTİKA-2:  

Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin edilen 

teknolojilerin belirlenmesi. 

 Uygulama stratejileri; 

a. Kurumsal yapının paydaşlarla periyodik koordinasyon toplantıları icra etmesi.  

b. Teknoloji yönetimi ile ilgili ulusal kapasitenin tespiti ve teknoloji 

yönetiminde kurumsal yapının işbirliği yapacağı kamu ve özel teknoloji 

birimlerinin belirlenmesi. 

c. Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin 

edilen teknolojilerin belirlenmesi ve bu listenin periyodik olarak 

güncellenmesi. 

  



44 

3. POLİTİKA-3:

Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin edilen

teknolojilere yönelik teknolojik öngörü ve tahmin çalışmalarının yapılması. 

 Uygulama stratejileri;

a. Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin edilen

teknolojiler bazında yapılmış olan önceki teknoloji öngörü ve tahminlerin

değerlendirilmesi.

b. Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin edilen

teknolojiler bazında teknoloji öngörülerinin yapılması ve yayımlanması.

c. Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin edilen

teknolojiler bazında teknoloji tahminlerinin yapılması ve yayımlanması.

4. POLİTİKA-4:

Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin edilen

teknolojilere yönelik teknolojik izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması. 

 Uygulama stratejileri;

a. Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin edilen

teknolojileri izleme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili sistemin kavramsal

modelinin geliştirilmesi.

b. İlgili kavramsal modele bağlı sistemin geliştirilmesi.

c. Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin edilen

teknolojiler bazında izleme ölçme ve değerlendirme sonuçlarının sisteme

aktarılması.

d. Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin edilen

teknolojiler bazında izleme ölçme ve değerlendirme sonuçlarının ve tespit

edilen etkilerin analiz edilmesi.

5. POLİTİKA-5:

Yeni mesleklerin oluşturulması ve mevcut mesleklerin dijitalleşebilmesi için teknoloji

odaklı yol haritalarının hazırlanması. 

 Uygulama stratejileri;

a. Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin edilen

teknolojilere ilişkin teknoloji öngörü çalışmalarının sonuçlarının

değerlendirilmesi.

b. Meslekler üzerine etkisi olacağı veya yeni meslekler doğuracağı tahmin edilen

teknolojiler bazında izleme ve değerlendirme analiz sonuçlarının incelenmesi.
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c. Dijital ekonominin mevcut meslekler üzerindeki etkilerin uyumlu hale 

getirilmesi için meslekler ve yetkinlikler bazında teknoloji odaklı yol 

haritalarının hazırlanması. 

d. Yeni doğacak mesleklerin dijital dönüşümü için yapılacaklara ilişkin yeni 

doğacak meslekler ve yetkinlikler bazında teknoloji odaklı yol haritalarının 

hazırlanması. 

HEDEF 3: 

İşgücü olarak değerlendirebileceğimiz beşeri sermayenin güçlendirilerek yeni 

meslek ve yeterliliklere uyumunun ve istihdamının sağlanması. 

 TEMEL AMAÇ 

Dijital ürün ve hizmet geliştirerek sürdürülebilir, kapsayıcı ve rekabetçi bir dijital 

ekonomiye ulaşılabilmesi için beşeri sermayemizin mesleki yeterliliklerinin yeni meslek 

standartlarına uyumunun sağlanması ve istihdam yaratılması amaçlanmaktadır. 

1. POLİTİKA-1: 

Daha güçlü ve donanımlı bir beşeri sermayeye sahip olabilmek için eğitim, istihdam, 

sosyal güvenlik, ekonomi ve kamu yönetimi öncelikli olmak üzere eşgüdümlü ve sonuç 

odaklı politikalar oluşturulması ve uygulanması. 

 Uygulama stratejileri: 

a. Konuya ilişkin kamu kurumlarının politikalarının eşgüdümlü şekilde 

belirlenmesi. 

b. Sonuç odaklı anlayışla sosyal diyaloğu ön plana çıkaracak şekilde eğitim, 

istihdam, sosyal güvenlik, ekonomi ve kamu yönetimi öncelikli olmak üzere 

politikaların belirlenmesi ve takibi. 

 

2. POLİTİKA-2: 

Dijital ekonominin ortaya çıkaracağı meslekleri ve meslek standartlarını teknolojinin 

gelişimine paralel olarak hazırlanması/güncellenmesi. 

 Uygulama stratejileri: 

a. Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında geliştirilecek olan Ulusal Meslek 

Sınıflandırma Sisteminin dijital ekonominin gerektirdiği meslekleri de içerecek 

şekilde tasarlanması. 

b. İlgili tüm tarafların MYK koordinasyonunda bir araya getirilerek dijital 

ekonomide ortaya çıkan/çıkması muhtemel mesleklerin bir meslek haritalama 

çalışması ile belirlenerek yol haritasının belirlenmesi. 
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c. Haritalama çalışmalarına müteakip mesleklere ait ulusal meslek standardı

(UMS) ve ulusal yeterlilik (UY) hazırlanması/güncellenmesi için potansiyel

kuruluşlar ile görüşülmesi/başvuru alınması.

d. UMS ve UY’lerin hazırlanması.

e. Eğitim öğretim kurumları müfredatlarının yeni mesleklerin UMS ve UY’leri

ile uyumlaştırılması, konuyla ilgili mevzuat çerçevesinde YÖK, MEB, MYK

ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordinasyonun yapılması.

f. Bu çalışmalar için gerekli mali destek, tanıtım ve diğer katkıların sağlanması.

3. POLİTİKA-3:

Dijital ekonominin ortaya çıkaracağı meslekleri yapabilecek/yaşayabilecek bireylerin 

hazırlanması ve istihdamı. 

 Uygulama stratejileri:

a. Beşeri sermayenin güçlendirilmesi için eleştirel düşünme, analitik düşünme,

sanatsal düşünme ve problem çözme becerisi gelişmiş, değişime adapte

olabilen, yaratıcı, yargılayıp karar verebilen, etik davranan, Ar-Ge kültürünü

içselleştirmiş, tasarım odaklı çalışabilen ve teknolojiyi kullanmanın yanında

geliştirebilme yeteneğine sahip, dijital ekonominin gerektirdiği temel becerileri

özümsemiş, yenilikçi ve üretken bireylerin yetiştirilmesi.

b. Gençler başta olmak üzere bireylerin dijital ekonomiye ilişkin yeni

mesleklerde temel becerileri edinerek işgücü piyasasına girişlerini

kolaylaştırmak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak üzere aktif işgücü

piyasası programları uygulanması.

c. Dijital ekonominin gerektirdiği nitelikli elemanlarla ilgili istihdamla

ilişkilendirilecek şekilde bir envanter oluşturma.

d. Hâlihazırdaki işgücümüzün teknolojinin gerektirdiği yeni mesleki yeterliliklere

uyumunda, aktif işgücü piyasası programlarına öncelik verilmesi.

e. Yenilikçi, üretken, eleştirel düşünebilen ve teknoloji geliştirebilen bireylerin

yetiştirilmesini sağlamak üzere, eğitim sisteminin ihtiyaçlarının tespit edilerek

önceliklendirilmesi.

f. Teknoloji eğitimine erken yaşlarda başlanmasını sağlayacak şekilde eğitim

müfredatında ve idari düzenlemelerde gerekli değişikliklerin yapılması.

4. POLİTİKA-4:

Ülkemizdeki dijital bölünmenin azaltılması ve sosyo-ekonomik yapının güçlendirilmesi 

için dijital ekonominin dışında kalmış bireylerin tespiti ve bu bireylerin yeterliliklerin 

geliştirilerek dijital dönüşüme uyumunun sağlanması. 

 Uygulama stratejileri:

a. Dijital ekonominin dışında kalmış bireylerin tespiti.

b. Mesleklerle ilgili geliştirilmesi gereken yeterliliklerin tespiti.
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c. Dijital mesleklerle ilgili Türk Meslekler Sözlüğünün güncellenmesi ve 

geliştirilecek olan Ulusal Meslek Sınıflandırma Sistemiyle ilişkilendirilmesi. 

d. Belirlenen bireylerin UMS ve UY’ler ile uyumlu eğitim, kurs, seminer vb. 

faaliyetler ile desteklenmesi. 

e. Dijital ekonomide gereken bazı meslekler için “uzmanlaştırılmış meslek 

edindirme merkezlerinin” kurulması  

f. Meslek kuruluşları, sendikalar ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşları ile bu 

faaliyetlerin tanıtılması/desteklenmesi, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi. 

g. Bu çalışmalar için gerekli mali destek, tanıtım ve diğer katkıların sağlanması. 

HEDEF 4:  

Eğitim öğretim kurumları müfredatlarının mevcut mesleklerdeki değişimlere ve 

yeni oluşabilecek mesleklere uyumlu hale getirilmesi 

 TEMEL AMAÇ 

Dijital ekonomiye dayalı olarak yeni meslekleri ve mevcut mesleklerdeki değişimi 

dikkate alacak ve bu meslekleri icra edecek insan gücünü yetiştirecek ülke eğitim ve öğretim 

kurumlarının sistem ve müfredatlarını gözden geçirme ve ihtiyacı karşılamaya yönelik 

güncellemeleri yapmak amaçlanmıştır.  

1. POLİTİKA-1:   

Her eğitim düzeyinde dijital ekonomiye uygun eğitim öğretim ihtiyacının tespiti, 

önceliklendirilmesi ve tüm seviyede eğitimlerin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi. 

 Uygulama stratejileri 

a. Dijital dünyada bir aktör olabilmek için gereken eğitim öğretim 

gereksinimlerinin sektörün güncel ihtiyacından hareketle araştırılması. 

b. Yenilikçi, üretken, eleştirel düşünebilen ve teknoloji geliştirebilen bireylerin 

yetiştirilmesini sağlamak üzere, eğitim sisteminin ihtiyaçlarının tespit edilerek 

önceliklendirilmesi. 

c. Eğitim seviyeleri arasındaki uyumu sağlayacak mekanizmaların ilgili kurumlar 

(MEB ve YÖK koordinasyonunda ilgili STK, özel sektör ve sanayi desteği ile) 

tarafından oluşturulması. 

d. PISA/ABİDE gibi eğitim başarısının ölçülmesine yönelik yapılan çalışmaların 

çıktılarının eğitim politikası yapımında kullanılması. 

 

2. POLİTİKA-2:  

Her eğitim düzeyinde dijital ekonomiye uygun eğitim öğretim ihtiyacının halihazırdaki 

müfredat uygulamalarıyla karşılaştırılması, uyumlaştırılması ve gerekirse değiştirilmesi. 
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 Uygulama stratejileri

a. Dijital ekonomide ortaya çıkan mesleklerin gerektirdiği yeni ihtiyaçlarla

mevcut müfredatın karşılaştırılması.

b. Yeni mesleklerle ortaya çıkacak yetkinlikleri sağlamak için mevcut

müfredattaki açık veya eksikliklerin belirlenmesi.

c. Yeni müfredat oluşturulması veya eski müfredatın gereksinim duyulan

yeniliklere uyumlu hale getirilmesi.

d. Dijital ekonominin gerektirdiği mesleklere ilişkin Ulusal Meslek Standartları

ve Ulusal Yeterlilikler doğrultusunda müfredatın revise edilmesi.

e. Revize edilen müfredata uygun eğitim materyallerinin ve eğitim modüllerinin

yeni teknolojileri kullanacak şekilde güncellenmesi.

f. Ölçme ve değerlendirme araçlarının güncellenen meslekî yeterliliklere uygun

hale getirilmesi.

g. Yeni eğitim müfredatına uygun fiziksel altyapının güçlendirilmesi ve

müfredatın hayata geçirilmesi.

3. POLİTİKA-3.

Eğiticilerin eğitiminin sağlanması. 

 Uygulama Stratejileri

a. Dijital dünyaya uyumlu müfredatları sunulacak eğitimlerin eğiticilere uygun

programların hazırlanması.

b. Programlara uygun teknolojik eğitim materyalleri ve modüllerinin hazırlanması

ve sunulması.

c. Eğiticilerin dijital gelişmeleri takip ederek yapay zeka, sanal gerçeklik,

artırılmış gerçeklik, derin öğrenme, sarmal (immersive) öğrenme vb. gibi

teknolojileri öğrenip verdikleri eğitimlerde kullanmalarının teşvik edilmesi.

d. Eğiticilerin eğitiminin sağlanması.

e. Eğiticilerin belli periyodlarla ölçme ve değerlendirilmesinin yapılması.

f. Belli periyodlarla eğitimin güncelleştirilmesi ve sertifikasyonu.

g. Eğiticilerin kendilerini güncel tutabilmeleri için yaşam boyu öğrenme

altyapısının ülke çapında yaygınlaştırılması ve sunulan güncel içeriklerin

çeşitlendirilmesi.

4. POLİTİKA-4:

Üniversitelerin dijital ekonomiye ve yeni mesleklere uygun yenilikçi program 

açmalarının ve uygulamalarının teşviki    

 Uygulama stratejileri;

a. Yeni mesleklerle ilgili eğitimler konusunda yerli bir akreditasyon sisteminin

kurulması.
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b. Yeni mesleklere dönük yeni eğitim programları veya materyalleri için çalışma

gruplarının oluşturulması.

c. Yeni program açma kriterlerinin tespiti.

d. Yeni mesleklere uygun yetkinliklerin mevcut müfredatla karşılaştırılması.

e. Yeni müfredatın oluşturulması ve farkındalık çalışmalarının desteklenmesi.

f. Eğiticilerin eğitimi konusunda da sertifikalı programlar oluşturulması.

g. Sürekli eğitim merkezlerinin etkinleştirilmesi ve sertifikasyon sisteminin

yaygınlaştırılması.

5. POLİTİKA-5.

Dezavantajlı grupların dijital ekonominin gerektirdiği mesleki yeterliklerinin 

kazandırılması. 

 Uygulama stratejileri;

a. Müfredatların dezavantajlıların da kullanımına olanak sağlayacak şekilde

oluşturulması.

b. e-öğrenme, mobil öğrenme ve hayat boyu öğrenme ortamlarının dezavantajlı

kitlelere de uygun hale getirilmesi.

HEDEF 5: 

Dijital ekonominin dışında kalmış bireylerin ve meslek sahibi olduğu halde kendini 

geliştirmediği takdirde dijital ekonominin dışında kalmaya aday risk altındaki 

bireylerin yeterliklerinin geliştirilerek dijital dönüşüme uyumunun sağlanması.  

 TEMEL AMAÇ

Dijital ekonomi dışında kalmış ve/veya kalmaya aday bireylerin yeterliliklerinin 

belirlenmesi, dönüştürülmesi ve uyumun artırılması amaçlanmaktadır. 

1. POLİTİKA-1:

Dijital okur-yazarlığın artırılması, toplumun adaptasyon ve dönüşümüne olanak 

sağlayacak gerekli temel becerilerin/yetkinliklerin teknolojinin gelişimine paralel olarak 

hazırlanması/güncellenmesi.          

 Uygulama stratejileri:

a. Dijital ekonomi dışında kalmış bireylerin ekonomiye kazandırılması için yol

haritasının belirlenmesi.

b. Yaşam boyu öğrenme modellerinin ve mekanizmalarının belirlenmesi ve

güncellenmesi.



50 

c. Dijital ekonominin dışında kalan veya yeni beceri ve yetkinliklerini

güncellemesi gereken halihazırdaki mezun ve/veya meslek sahibi bireylerin

yeterliliklerinin geliştirilerek dijital dönüşüme uyumunun sağlanması.

d. Dijital ekonominin dışında kalmamak için yeni beceri ve yetkinliklere

gereksinimi olan, mezun ve/veya meslek sahibi bireylerin yeterliliklerinin

UMS ve UY’ler ile uyumlu eğitim, kurs, seminer vb. Faaliyetler ile

desteklenmesi.

e. Meslek kuruluşları, sendikalar ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşları ile bu

faaliyetlerin tanıtılması/desteklenmesi, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin

gerçekleştirilmesi.

f. Teknoloji sağlayıcılar ile birlikte uygulamalı pilot bölge/proje çalışmalarının

bir an önce başlatılması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.

g. İçeriklerin kolay kullanımı ve güncel teknolojileri içerecek şekilde

geliştirilmesi.

h. Bu çalışmalar için gerekli mali destek, tanıtım ve diğer katkıların sağlanması.

HEDEF 6: 

Dijital ekonomide ortaya çıkan insan gücü ihtiyacının karşılanabilmesi için kamu, 

özel sektör, üniversite, eğitim kurumları ve STK’ların birbirleriyle işbirliği yapması.  

 TEMEL AMAÇ

Dijital ekonominin ihtiyaç duyacağı nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi için kamu 

ve özel sektörün, yükseköğretim kurumlarının ve sivil toplumun politika oluşturma ve 

uygulama süreçlerine daha etkin katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.   

1. POLİTİKA-1:

Dijital ekonomide ortaya çıkan insan gücü ihtiyacının karşılanabilmesi için mevcut 

işbirliği kanallarının gözden geçirilerek iyileştirilmesi. 

 Uygulama Stratejileri:

a. Yurt içi ve yurt dışında mevcut işbirliği kanallarının bir envanterinin

çıkarılması.

b. Yeni meslekler ve yetkinliklerle ilgili olarak Kamu, Özel Sektör, Üniversite,

Eğitim Kurumları ve STK’ların ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilerek,

işbirliği kanallarının etkinliğinin değerlendirilmesi.

c. Dijital ekonomide ortaya çıkan insan gücü ihtiyacının karşılanabilmesi için

kamu, özel sektör, üniversite, eğitim kurumları ve STK’ların arasındaki

işbirliğinin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi ve uygulamaların hayata

geçirilmesi.

d. Dijital ekonomiye yönelik meslekler ve yetkinlikler alanında istihdam ve

mesleki eğitim politikalarının katılımcı ve sonuç odaklı bir şekilde
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oluşturulması için İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının sürece daha etkin 

entegrasyonunun sağlanması. 

 

2. POLİTİKA-2: 

Yeni meslekler özelinde eğitim- istihdam ilişkisinin artırılması için yeni bir işbirliği 

mekanizmasının oluşturulması. 

 Uygulama Stratejileri: 

a. Yeni meslekler ve yetkinlikleri dikkate alarak teknoloji, meslek, eğitim ve 

istihdam ilişkisini artırmak ve uygulamayı sağlamak üzere dinamik bir 

platformun kurulması ve karar mekanizmasının sağlanması. 

b. Yerelden ve sektörlerden gelen verilerin değerlendirilerek yerel, bölgesel ve 

ulusal mekanizmanın işletilmesi. 

c. Bu çalışmalar için gerekli mali destek, tanıtım ve diğer katkıların sağlanması. 

HEDEF 7: 

Küresel rekabette ileri teknoloji ürünleri/hizmetleri geliştirebilecek dijital 

yetkinlikleri içeren yeni meslekleri destekleyecek, fon ve ekosistemin oluşturulması 

 TEMEL AMAÇ 

Dünya’da hızla oluşmaya başlayan bu ekosistemi, ülkemiz için kontrol altında ve 

rekabetçi şekilde geliştirmek amacıyla gerekli teşvik, yönlendirme ve fonlama altyapılarının 

hazırlanıp hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. 

1. POLİTİKA-1: 

Dijital ekonomideki yeni meslekleri destekleyecek ekosistemin oluşturulması için 

gerekli alt yapı ve kaynağın hazırlanması. 

 Uygulama Stratejileri : 

a. Dijital ekonominin getireceği yenilikleri takip edecek bir kurumun 

oluşturulması. 

b. Ülke çapında yeni meslekler ile ilgili bir beceri havuzunun oluşturulması ve 

istihdam ekosistemi ile ilişkilendirilmesi. 

c. Kamuda yeteneğe bağlı istihdam sisteminin oluşturulması. 

d. Bölgesel, ülke ve küresel bazlı kariyer planlaması yapmaya uygun altyapının 

geliştirilmesi. 

e. Beyin göçünün engellenmesi veya terse beyin gücünün teşvik edilerek 

ekosistem içinde tutulabilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması. 

f. X-Y-Z kuşaklarının ve dezavantajlı grupların ekosistem içinde birlikte 

çalışabilmesi için esnek çalışma yöntemlerinin teşvik edilmesi. 
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g. Değişimlerle ilgili mevcut meslek gruplarının toplantılar ve bültenler

aracılığıyla periyodik olarak bilgilendirilmesi.

h. Oluşacak yeni meslekler ile ilgili meslek odalarının oluşturulması.

i. Eğitim kurumlarında çalışan eğitmenlere sertifika programları verilmesi.

j. Oluşacak mesleklerle ilgili meslek odalarının yönlendirmeleriyle küresel

standartlarla uyumlu standartların oluşturulması.

k. Dijital ekonomide yer alan/alacak yeni meslekler ve becerilerin gereklilikleri

nedeniyle bu yeteneklerin uygulamalı olarak beşeri sermayeye

kazandırılabilmesi için ilgili tüm paydaşları kapsayacak biçimde yapıların,

modellerin kurulması, faaliyetlerin desteklenmesi.

l. Teknoloji sağlayıcılar ile birlikte uygulamalı pilot bölge/proje çalışmalarının

başlatılması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.

m. Uygulamalı eğitim ve öğrenme becerilerinin yaygınlaştırılması için teknoloji

sağlayıcılar ile eğitiminin eğitimi modeli üzerinden yaygınlaştırma

modellerinin kurulması ve faaliyetlerin desteklenmesi.

n. Bu çalışmalar için gerekli mali destek, tanıtım ve diğer katkıların sağlanması.

2. POLİTİKA-2 :

Dijital ekonomideki yeni meslekleri destekleyecek fon yapısının oluşturulması. 

 Uygulama Stratejileri:

a. Yeni iş kollarıyla ilgili gerekli Ar-Ge ve yatırım teşviklerinin sağlanması.

b. Ufuk-2020 gibi konuları belirlenmiş projelere teşvik programlarının

oluşturulması.

c. Girişim firmalarını destekleyen fon yaratılması.

3.5. Plan Hedef, Amaç ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle 

İlişkisi ve Uyumu 

Kalkınma Bakanlığının Aralık 2017’de yayınlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi: Mevcut Durum Analizi Raporu- 

Ana Rapor”unda belirtildiği gibi 25-27 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş 

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde 193 ülkenin imzası ile kabul edilen 

“Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” kapsamında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Aracı 

(SKA) altında 169 hedef tanımlanmıştır. Bu raporda Türkiye’nin öncelikleriyle örtüşen 

hedeflerde mevcut durumu değerlendirilmiş, iyileştirme ihtiyacı bulunan alanlar ortaya 

konulmuştur. 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili bu raporda Onbirinci Kalkınma Planı 

başlıklarından “Dijital ekonomide meslekler ve yetkinlikler” başlığı ile ilgili olabilecek 3 

SKA bulunmakta olup, bu SKA’larla ilgili değerlendirmeler şu şekilde yapılmıştır: 
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1. SKA 4: Kaliteli Eğitim: 

Zorunlu eğitimin önce 8 yıla, ardından 12 yıla çıkarılmasının ve temel eğitime 

erişimde gelişim kaydedilmesinin sonucunda Türkiye, SKA 4 hedeflerinin bir 

bölümünde önemli bir ilerleme sağlamıştır. Ancak dezavantajlı kesimlerin 

kapsanması, nitel gelişim ve özellikle işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uyum 

başlıklarında gelişim ihtiyacı sürmektedir. Bu SKA kapsamında öne çıkan diğer 

ihtiyaçlar; okul öncesi eğitime erişimin artırılması, öğrencileri dijital dönüşüme ve 

Sanayi 4.0 devrimine hazırlayacak nitelikte bir müfredatın geliştirilmesi, gelecekte 

rekabetçi olabilecek iş kollarına yönelik insan gücünün yetiştirilmesi ve öğretmenlerin 

niteliğini yükseltmeye yönelik programların sürdürülmesidir.  

2. SKA 8: İstihdam ve Ekonomik Büyüme:  

Ekonomik büyüme başlığı altında değerlendirilebilecek hedefler açısından Türkiye; 

küresel gelişmeler, uygulanan makroekonomik ve yapısal politikalar, demografik 

yapıdaki değişimler gibi faktörler de hesaba katıldığında 2000-2016 döneminde 

ilerleme sağlamıştır. Benzer bir ilerleme, insana yakışır işler ve kapsayıcı istihdam 

açısından da söz konusudur. Ancak bölgesel, sektörel ve cinsiyet bazlı istihdam 

açısından halen ilerleme ihtiyacı mevcuttur. Gelinen aşamada teknolojik dönüşüm, 

verimlilik artışı, nitelikli istihdam ve çevre dostu büyüme konuları önem kazanmıştır. 

Bu SKA kapsamında öne çıkan başlıca ihtiyaçlar; toplam faktör verimliliğinin 

yükseltilmesi, KOBİ’lerin işletme verimliliğinin iyileştirilmesi, üretim ve tüketimde 

kaynak verimliliği sağlamaya dönük bütünleşik bir yaklaşımın geliştirilmesi, kadın ve 

genç istihdamının artırılması, düzensiz emek göçünün yönetilmesidir.  

3. SKA 9: Sanayi, yenilikçilik ve altyapı:  

Sanayi sektöründe süregiden pek çok yeni yatırıma rağmen sanayi üretiminin GSYH 

içindeki payı artmamış, yüksek teknolojili sektörlere doğru hedeflenen düzeyde bir 

yapısal dönüşüm yaşanmamıştır. Yenilikçilik başlığında, Ar-Ge harcamalarının 

GSYH içindeki payında iyileşme, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimde ise hızlı bir 

ilerleme görülmektedir. 2000-2016 döneminde Türkiye’de ulaştırma altyapısına 

önemli miktarda kaynak ayrılmış ve bir bölümü büyük ölçekli projeler olmak üzere 

pek çok yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu SKA kapsamında öne çıkan başlıca ihtiyaçlar; 

sanayi üretiminin teknoloji seviyesinin yükseltilmesi, Sanayi 4.0'a yönelik araştırma 
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ve uygulamaların teşvik edilmesi, bilgi teknolojileri alanında yapılacak yatırımların 

(genişbant, veri merkezi, bulut, büyük veri, nesnelerin interneti) önceliklendirilmesi 

ve lojistik altyapısının güçlendirilmesidir. 

Türkiyenin sürdürülebilir kalkınma (http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/#top) 

web sitesindeki verilere göre belirlenmiş olan 17 SKA içinden  “Dijital ekonomide meslekler 

ve yetkinlikler” başlığı ile ilgili olabilecek 3 SKA aşağıda gösterilmiştir: 

1. Kaliteli eğitim SKA hedefi “Herkes için kapsayıcı ve adil bir nitelikli eğitimi

sağlamak ve yaşam boyu öğrenim fırsatlarını özendirmek” olarak belirtilmiş ve 2030

yılına kadar gerçekleştirilecek alt hedefler belirlenmiştir. Bunlardan “Dijital

ekonomide meslekler ve yetkinlikler” başlığı ile ilgili olabilecek olanlar aşağıda

gösterilmiştir:

 4.1: 2030’a kadar tüm kız ve erkek çocuklarının, yerinde ve etkili eğitim

çıktılarını üreten ücretsiz, eşit ve kaliteli ilk ve ortaöğretimi bitirmelerinin

sağlanması.

 4.2:  2030’a kadar tüm kız ve erkek çocuklarının, ilköğretime hazır hale

getirilmesi için, nitelikli erken çocukluk gelişimi bakım ve hizmetleri ile okul

öncesi eğitimine erişiminin sağlanması.

 4.3:  2030’a kadar tüm kadın ve erkeklerin karşılanabilir kaliteli teknik ve mesleki

eğitim ile üniversite dahil yükseköğretime eşit erişiminin sağlanması.

 4.4:  2030’a kadar istihdam, insana yakışır işler ve girişimcilik için teknik ve

mesleki beceriler de dâhil olmak üzere gerekli yeteneklere sahip genç ve yetişkin

sayısının büyük oranda artırılması.

 4.5:  2030’a kadar eğitimdeki cinsiyet eşitsizliklerine son verilmesi ve engelliler,

yerliler ve savunmasız çocuklar da dâhil olmak üzere tüm kırılgan kesimlerin her

seviyede öğretime ve mesleki eğitime eşit erişiminin sağlanması.

 4.6:  2030’a kadar gençlerin tamamının ve kadın ve erkek yetişkinlerin çoğunun

okur-yazar olması ve sayısal beceriler kazanmasının sağlanması.

 4.7:  2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için

eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barışçıl olma ve şiddete

başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin

ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının değerinin bilinmesi ile tüm

http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/#top
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öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve 

becerinin kazanımının sağlanması. 

 4.a: Çocuğa, engelliye ve cinsiyete duyarlı eğitim tesislerinin inşa edilmesi ile 

geliştirilmesi ve herkes için güvenli, şiddet içermeyen, kapsayıcı ve etkili 

öğrenme ortamının sağlanması. 

 4.c: 2030’a kadar, en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri 

başta olmak üzere   gelişmekte olan ülkelerde, öğretmen eğitimine yönelik 

uluslararası işbirliğini içerecek şekilde nitelikli öğretmen arzının önemli miktarda 

artırılması. 

2. İstihdam ve ekonomik büyüme SKA hedefi “Herkes için kapsayıcı, sürekli ve 

sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve insana yakışır işleri 

desteklemek” olarak belirtilmiş ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilecek alt hedefler 

belirlenmiştir. Bunlardan “Dijital ekonomide meslekler ve yetkinlikler” başlığı ile 

ilgili olabilecek olanlar aşağıda gösterilmiştir: 

 8.1:   Ulusal koşullara uygun olarak kişi başına düşen ekonomik büyümenin 

sürdürülmesi; özellikle en az gelişmiş ülkelerde Gayri Safi Yurtiçi Hasılada yıllık 

asgari yüzde 7 oranında büyümenin sağlanması. 

 8.2:  Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak; faaliyet 

çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik yollarıyla ekonomik verimliliğin 

daha yüksek seviyelere ulaştırılması. 

 8.3:  Üretken faaliyetleri, insana yakışır iş üretimini, girişimciliği, yaratıcılığı ve 

yenilikçiliği destekleyen kalkınma odaklı politikaların teşvik edilmesi ile finansal 

hizmetlere erişim yolunu da kapsayacak şekilde mikro, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin kayıt altına alınması ve büyümesinin özendirilmesi. 

 8.4:  2030’a kadar, tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin artan 

biçimde iyileştirilmesi ve gelişmiş ülkelerin önderliğinde, Sürdürülebilir Tüketim 

ve Üretim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programıyla uyumlu olacak 

şekilde, ekonomik büyümenin çevresel bozunmadan ayrıştırılması için çaba 

gösterilmesi. 

 8.5:  2030’a kadar gençler ve engelliler dahil tüm erkek ve kadınların tam ve 

üretken istihdama, insana yakışır işlere erişmesi ve eşit işe eşit ücretin sağlanması 
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 8.6:  2020’ye kadar istihdamda veya eğitimde yer almayan gençlerin oranının

önemli ölçüde azaltılması.

3. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı SKA hedefi “Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve

sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi” olarak

belirtilmiş ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilecek alt hedefler belirlenmiştir.

Bunlardan “Dijital ekonomide meslekler ve yetkinlikler” başlığı ile ilgili olabilecek

olanlar aşağıda gösterilmiştir

 9.2: Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 2030’a kadar

sanayinin istihdam ve gayri safi yurt içi hâsıla payının ulusal koşullarla uyumlu

olarak belirgin oranda artırılması ve en az gelişmiş ülkelerde bu payın iki katına

çıkarılması.

 9.5: Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde, 2030’a kadar

yenilikçiliğin desteklenmesi ve 1 milyon kişi başına düşen araştırma-geliştirme

alanında çalışan kişi sayısının ve kamu ve özel sektör araştırma-geliştirme

harcamalarının önemli ölçüde artırılmasıyla bilimsel araştırmaların geliştirilmesi

ve sanayi sektörlerinin teknolojik yetkinliklerinin yükseltilmesi.

 9.9.b: Sanayi çeşitliliği ve ticari mallara katma değer artırımı için elverişli bir

politika ortamının sağlanmasıyla gelişmekte olan ülkelerde yurt içi teknoloji

gelişiminin, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesi.

 9.c: Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin kaydadeğer oranda artırılması ve 

2020 yılına kadar en az gelişmiş ülkelerde evrensel ve karşılanabilir internet 

hizmetlerine erişimin sağlanması için çaba gösterilmesi. 

Hem Kalkınma Bakanlığının Aralık 2017’de yayınlanan “Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi: Mevcut Durum Analizi 

Raporu- Ana Rapor”unda hem de Türkiyenin sürdürülebilir kalkınma web sitesinde 

(http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/#top) belirlenen bu hedeflerle ilgili olarak 

onbirinci kalkınma planı için “dijital ekonomilerde meslekler ve yetkinlikler” başlığı altında 

hazırlanan raporumuzda kaliteli eğitim, istihdam ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve 

altyapı başlıkları ile ilgili çeşitli çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/#top
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3.6. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar 

Bu raporun “4.4 On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedeflerine Dönük Temel 

Amaç ve Politikalar ile Uygulama Stratejileri” bölümünde çeşitli uygulama stratejilerinde 

belirlenen eylemlerin gerçekleştirilmesi ve verimli sonuçların alınabilmesi için ilgili tarafların 

bir araya gelerek bir dizi çalıştaylar yapması ve bu çalıştaylarda konusuyla ilgili yapılan 

bilimsel araştırmalar tartışılıp, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı deneyimler paylaşılarak 

çıkacak sonuçlara göre sürece devam etmesi önerilmektedir. 

Araştırma yapılacak konu başlıkları, hedef ve politika numaraları da belirtilerek aşağıda 

gösterilmiştir: 

1. Dijital ekonominin mevcut mesleklerde yaratacağı değişiklikler ve değişikliklerin 

sektörlere olan etkilerinin analiz edilmesi (Hedef 1 - Politika-2). 

2. Teknoloji yönetimi ile ilgili ulusal kapasitenin tespiti (Hedef 2 - Politika-2). 

3. Yeni mesleklerin oluşturulması ve mevcut mesleklerin dijitalleşebilmesi için teknoloji 

odaklı yol haritalarının hazırlanması (Hedef 2 - Politika-5). 

4. Eğitim ve öğretim kurumları müfredatlarının yeni mesleklerin kapsayacak şekilde 

güncellenmesi (Hedef 3 - Politika-2). 

5. Dijital ekonominin gerektirdiği nitelikli elemanlarla ilgili istihdamla ilişkilendirilecek 

şekilde bir envanter oluşturulması (Hedef 3 - Politika-3). 

6. Dijital ekonominin dışında kalmış bireylerin tespiti (Hedef 3 - Politika-4). 

7. Mesleklerle ilgili geliştirilmesi gereken yeterliliklerin tespiti (Hedef 3 - Politika-4). 

8. Dijital dünyada bir aktör olabilmek için gereken eğitim öğretim gereksinimlerinin 

sektörün güncel ihtiyacından hareketle araştırılması (Hedef 4 - Politika-1). 

9. Yenilikçi, üretken, eleştirel düşünebilen ve teknoloji geliştirebilen bireylerin 

yetiştirilmesini sağlamak üzere, eğitim sisteminin ihtiyaçlarının tespit edilerek 

önceliklendirilmesi (Hedef 4 - Politika-1). 

10. Her eğitim düzeyinde dijital ekonomiye uygun eğitim öğretim ihtiyacının 

halihazırdaki müfredat uygulamalarıyla karşılaştırılması, uyumlaştırılması ve gerekirse 

değiştirilmesi (Hedef 4 - Politika-2). 

11. e-Öğrenme, mobil öğrenme ve hayat boyu öğrenme ortamlarının dezavantajlı kitlelere 

de uygun hale getirilmesi (Hedef 4 - Politika-5). 
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12. Dijital ekonomi dışında kalmış bireylerin ekonomiye kazandırılması için yol

haritasının belirlenmesi (Hedef 5 – Politika-1).

13. Yaşam boyu öğrenme modellerinin ve mekanizmalarının yeni yetkinlikleri içerecek

şekilde yeniden belirlenmesi ve güncellenmesi (Hedef 6 - Politika-1).

14. Yurt içi ve yurt dışında mevcut işbirliği kanallarının bir envanterinin çıkarılması

(Hedef 6 - Politika-1).

15. Dijital ekonomideki yeni meslekleri destekleyecek ekosistemin oluşturulması için

gerekli alt yapı ve kaynağın hazırlanması (Hedef 7 - Politika-1).

16. Ülke çapında yeni meslekler ile ilgili bir beceri havuzunun oluşturulması ve istihdam

ekosistemi ile ilişkilendirilmesi (Hedef 7 - Politika-1).

17. Beyin göçünün engellenmesi veya terse beyin gücünün teşvik edilerek ekosistem

içinde tutulabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması (Hedef 7 - Politika-1).

3.7. Önemli Projeler, Mali Yükü ve Finansman 

Bu raporun “4.4 On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedeflerine Dönük Temel 

Amaç ve Politikalar ile Uygulama Stratejileri” bölümünde  “Dijital ekonomilerde meslekler 

ve yetkinlikler” konularında, Türkiye’nin onbirinci kalkınma hedefleri için oluşturulan 

politika ve bunların uygulama stratejileri anlatılmıştı. Bu hedeflerin hayata geçirilmesiyle 

ilgili yapılması gereken araştırmalar da bu raporun “4.6. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek 

İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar” bölümünde anlatılmıştır. 

Bu araştırmaların her biri, hedefe ulaşmada önemli projeler olarak değerlendirilmektedir 

ve her bir araştırma kendi konusuna bağlı olarak, katılımcıların sayısı ve kimlerden oluşması 

gerektiği, süresi ve tekrar edilme sayısı ayrı ayrı belirlenmelidir. Bu belirlemelere göre her bir 

araştırmanın maliyeti ve finansman yöntemi belirlenmelidir. 
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

4.1. Değerlendirme 

“Dijital ekonomilerde meslekler ve yetkinlikler” başlığı altında “Teknolojiyi 

yönlendiren; yetkin beşeri sermayeye sahip; üniversite, özel sektör, STK ve kamu 

işbirliği ortamında teknolojiyi yöneten, dijital ürün ve hizmet geliştiren, sürdürülebilir, 

kapsayıcı ve rekabetçi bir dijital ekonomiye ulaşmak.” gibi uzun vadeli bir vizyonu olan 

Türkiye’nin, bu vizyonu gerçekleştirilebilmek için 2023 yılına kadar yapması gereken 

hedefleri, politikaları ve uygulama stratejileri onbirinci kalkınma planına konulmak üzere 

çalışma grubumuz tarafından hazırlanmış ve önceki bölümlerde gerekçeleri ile birlikte 

belirtilmiştir. 

Robot teknolojileri, bulut altyapısı, nesnelerin interneti, siber güvenlik, yapay zeka, 

sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, makine öğrenmesi, derin öğrenme vb. gibi birçok akıllı 

teknolojinin üretim otomasyonu ile birleşmesi sonucunda, istihdam için güncel teknik bilgi ve 

becerilerin yanında idrak etme, bilişsel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözebilme gibi 

düşünsel becerilerle donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Teknolojideki bu 

gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan dijital ekonominin ana etkilerinden bir tanesi de yeni 

yetkinliklere duyulan ihtiyaçtan dolayı yeni mesleklerin ortaya çıkması ve mevcut mesleklere 

giderek eskisi kadar ihtiyaç duyulmayarak istihdamda kutuplaşmaya neden olmasıdır.  

Dijitalleşme, iş hayatında, iş yapma biçimi, iş pratikleri, içerikler, karar mekanizmaları, 

takım çalışmalarında iletişim, projelerin yönetim biçimi, proje bazlı çalışma, risk yönetimi, 

ofis dışından çalışabilme, iş-ev hayatı dengelenmesi gibi konularda ciddi bir değişime de 

neden olacaktır. 

Dijital ekonominin Türkiye’deki etkisinin genel bir değerlendirmesinin yapılabilmesi 

için öncelikle Türkiye’nin dijital dönüşüm kavramı kapsamında, kendi içinde ve diğer 

gelişmiş ülkelere göre teknoloji kullanımı, teknoloji yatkınlığı ve BİT eğitimi almış bireylerin 

istihdam koşulları açısından durumunun gerçekçi bir biçimde ortaya konulması, 

eksikliklerinin saptanması ve bu eksikliklerin giderilmesi için hangi alanlarda hangi köklü 

değişimlerin yapılmasının belirlenmesi gerekir.   

2017 yılında internet kullanımı dünya ortalaması %48’e ulaşmıştır. Ancak internet 

kullanımında yaşanan bölgesel, gelişmişlik, yaş ve cinsiyet farkları; sanayide, sosyo-kültürel 

yapıda ve ekonomide dijital dönüşümün önünde çok ciddi engeller oluşturmaktadır. 
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Benzer bir durum Türkiye için de geçerlidir. 2017 Türkiye ortalamasında TÜİK 

verilerine göre “Hanelerde bilgisayar kullanımı” %57 ve “Hanelerde internet kullanımı” 

%67 olarak verilmektedir. Bilgisayar ve internet kullanımı Türkiye’de gençler arasında daha 

yaygın olduğu ve genç yaşlarda kadın erkek kullanım farkı daha azken, yüksek yaş 

gruplarında kadınların bilgisayar ve internet kullanım oranları bariz şekilde erkeklerden daha 

düşük olduğu görülmektedir. Bölgesel farklılıklar yıllar içinde azalma eğilimi gösterse de şu 

anda bölgeler arasında yaklaşık %20 ye kadar varabilen bir fark gözlemlenebilmektedir. 

2010 yılına kadar Avrupa Birliği’nde BİT alanında istihdam edilmiş erkeklerin sayısı 

kadınlardan yaklaşık 4 kat fazladır. 2011 yılından sonra bu oran daha da artış göstermiştir. 

Türkiye’de de benzer bir durum izlenirken, 2016 ve 2017 yıllarında bu fark 8-9 katlara 

ulaşmıştır. Bunun yanında Türkiye’de 15-34 yaş grubu arasında BİT eğitimi almış bireylerin 

hemen hemen hepsi istihdam edilmişken 35-74 yaş grubu arasındaki bireylerin sadece küçük 

bir bölümü istihdam edilebilmiştir. 

Bu veriler, dijital ekonominin yıkıcı etkilerinin Türkiye’de de bazı bölgelerde ve 

kadınlarda daha kuvvetli hissedileceği gerçeğini ortaya çıkarır. Bunun sonucu bu bölgelerde 

zaten var olan dijital uçurumun giderek artması ve refah seviyeleri arasındaki makasın giderek 

daha da açılaması beklenebilir. 

Şu anda temininde zorluk çekilen bazı mesleklerde aranan niteliklerde bile, 2020 yılına 

kadar istihdam açısından kararsız/belirsiz (unstable) bir temel beceri ihtiyacı olacaktır. 

Örneğin, “Mobility” sektöründe 2020 yılında ihtiyaç duyulacak becerilerin yaklaşık %40’ı, şu 

anda bizlerin bu sektörde temel beceri olarak tanımladığımız becerilerin dışındaki 

becerilerden oluşacaktır. 

Yeni teknolojiler, bunların gerektirdiği yeni meslekler ve dönüştürülmesi gereken 

mevcut meslekler ve teknolojilerdeki 10-15 yıllık dönem içindeki olası gelişmeler raporun 

“4.1 Dijital Ekonomide Meslekler ve Yetkinliklerde 15 Yıl İçinde Dünyada Olması 

Öngörülen Gelişmeler” bölümünde özetlenmiştir. 

Elimizdeki bu gerçek verilerle genel durumu özetleyecek olursak, dijital ekonomi, 

küresel alanda rekabet edebilenlerin yaşamasına izin verirken diğerlerini sistemin dışına 

itecektir. Küresel rekabeti sağlayabilmenin temel koşulu da ileri teknoloji üretmek, 

dijitalleşmenin gerektirdiği yeni mesleklerde eleman yetiştirmek ve istihdam etmekten 

geçmektedir. Türkiye’nin vizyonunda olduğu gibi ileri teknolojiyi geliştirebilmek ve 
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yönlendirebilmek için özellikle Ar-Ge, eğitim ve istihdam politikalarımızda köklü 

değişiklikler yapmamız kaçınılmazdır. 

Diğer taraftan ileri teknoloji üretmenin ve diğer ülkeleri yönlendirmenin yapılabilmesi 

için adım adım bazı süreçlerden geçilmesi ve bunun da ciddi çaba göstermek gerektiği ve 

bunun da uzun bir süre alacağı bilinmektedir. Öncelikle Türkiye’nin sosyo-kültürel konularda, 

Ar-Ge kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması konularında da atması gereken ciddi 

adımlar vardır.  

Raporun bu bölümünde, diğer bölümlerde anlatılmış olsa da onbirinci kalkınma 

planında olması öngörülen hedeflere ulaşılmada önemli olarak belirlenmiş bazı konular 

özetlenmiştir: 

1. Mevcut mesleklerdeki değişimi ve ortaya çıkacak yeni meslekleri teknolojilerdeki 

gelişmeler ışığında gözden geçirmek için teknolojilerin izlenmesi, değerlendirilmesi, 

yönetilmesi ve yönlendirilmesi faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik 

kurumsal yapının oluşturulması önerilmektedir. Bu yapı, Kalkınma Bakanlığına bağlı 

yetkilendirilmiş bir özel birim olabileceği gibi, devlet tarafından kanunla 

güçlendirilmiş, yetkilendirilmiş, kendi süreçleri içinde sürdürülebilir gelir kaynakları 

yaratılmış ve özel statülü olarak kurulan ve desteklenen A.Ş yapısında bir özel şirket 

de olabilir. Bu birim veya şirketin sahibi veya sorumlu yönetimi Bilim, Teknoloji ve 

Sanayi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı olabilir. İcra kurulunda MEB başta olmak 

üzere çeşitli bakanlıklar, YÖK, üniversite ve araştırma kurumları, TOBB, kamu 

kurumları, STK’lar, sanayiciler ve özel şirket temsilcileri olabilir. Daha geniş katılımlı 

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu veya İcra Kurulunda değerlendirilmek üzere çeşitli 

yurt içi ve yurt dışı kurumlarla koordinasyon içinde, teknolojideki gelişmeler, yeni 

meslekler ve yeni yetkinlikler ile ilgili peryodik çalışmalar yapar. Bu çalışmaların 

amacı teknolojik gelişmelerin yönünün önceden belirlenip, teknoloji odaklı yol 

haritasının belirlenmesi ve buna uygun eğitim, istihdam ve Ar-Ge politikalarının 

önceden oluşturulmasını sağlamaktır. Böyle bir kurumsal yapıya olan gereksinim 

Hedef 2, Hedef 6 – Politika 2 ve Hedef 7 – Politika 1’deki uygulama stratejileri 

arasında bulunmaktadır. 

2. Türkiye bugünden 15 yıl sonra, 2033 yılında, dünyada gelişmiş devletler arasında ilk 

10 sırada kalabilmeyi uzun vadeli hedefleri arasında en ön sıraya koymalıdır. Güçlü 
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bir ekonomi için de ülkenin tek bir bireyinden en üst düzey yöneticisine kadar tüm 

aktörlerinin teknolojik değişimleri yakından takip edip, tüm üretim ve yönetim 

süreçlerini bu değişime süratle adapte edebilme esnekliğini kazanmış olması gerekir. 

Türkiye’nin 2033 yılı hedeflerini oluştururken, o hedefe ulaşabilmesi için yeni 

teknolojileri yakından takip etmenin ötesinde yeni teknolojileri yaratan ülke 

konumuna gelmesi hedeflenmelidir. Bunun için öncelikle Ar-Ge kültürümüzün 

gelişmesi, yaygınlaşması ve üniversitelerimiz dahil Ar-Ge merkezlerimizin yapısının 

bu hedefleri gerçekleştirecek şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 

3. Türkiye’de büyük oranda yüksek teknoloji ürün kullanmamıza rağmen yüksek

teknoloji ürün ihracatının düşük olması, yüksek teknolojili ürün üretmekle ilgili yeterli

yetkinlikte olmadığımız şeklinde yorumlanabilir. Bu konuda, belki daha az yatırımla

olabileceği için yurt dışından ithal ettiğimiz ileri teknolojileri kullanma isteğimizin

artık dijital dönüşümde küresel rekabet içinde yok olmamak için acilen değişmesi ve

akılcı yöntemlerle ileri teknoloji ürünlerin ülkemizde geliştirilmesinin teşvik edilmesi

gerekmektedir. Bunun da en verimli yöntemi Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması ve

GSMH içindeki Ar-Ge harcamalarının artırılmasıdır. Türkiye 2023 hedeflerinde, bu

oranın 2023 yılına kadar %1’den %2’ye çıkarılması hedefi vardır. Ancak Türkiye’de

yapılan bu Ar-Ge yatırımının maalesef beklenen düzeyde bir ileri ürün geliştirmemizi

tetiklemediği anlaşılıyor. Bu sorunun Ar-Ge yatırımlarının ölçme ve

değerlendirmesinin daha gerçekçi yorumlanması ve buna göre önlemler alınması ve

Ar-Ge kültürümüzün tüm yurtta ve tüm yönetim kademelerinde yaygınlaşması ile

zaman içinde çözümlenmesi beklenebilir.

4. Dijital ürün ve hizmet geliştirerek sürdürülebilir, kapsayıcı ve rekabetçi bir dijital

ekonomiye ulaşılabilmesi için beşeri sermayemizin mesleki yeterliliklerinin ve yeni

mesleki yeterliliklere uyumunun sağlanması ve istihdam yaratılması gerekmektedir.

Bu amaçla:

a. Eğitim Öğretim kurumları müfredatlarının, yeni mesleklerin ulusal meslek

standardı (UMS) ve ulusal yeterlilikleri (UY) içerilecek şekilde YÖK, MEB ve

ilgili STK, kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordinasyonun yapılarak konuyla

ilgili mevzuat çerçevesinde güncellenmesi,

b. Dijital ekonominin gerektirdiği nitelikli elemanların istihdamı ile

ilişkilendirilecek şekilde bir envanter oluşturulması,
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c. Yeni meslekler ve yetkinlikleri dikkate alarak; teknoloji, meslek, eğitim ve 

istihdam ilişkisini artırmak ve yenilikçi, üretken, eleştirel düşünebilen ve 

teknoloji geliştirebilen bireylerin yetiştirilmesini sağlamak üzere, eğitim 

sisteminin ihtiyaçlarını önceden tespit ederek önceliklendirecek bir birimin 

veya devlet tarafından kanunla güçlendirilmiş, yetkilendirilmiş, özel statülü 

olarak kurulan ve desteklenen  bir şirketin oluşturularak eğitim ihtiyacının 

önceden belirlenebilmesi,  

d. Teknoloji eğitimine erken yaşlarda başlanmasını sağlayacak şekilde eğitim 

müfredatında ve idari düzenlemelerde gerekli değişikliklerin yapılması 

gerekmektedir. 

5. Ülkemizdeki dijital bölünmenin azaltılması ve sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 

yapının güçlendirilmesi için dezavantajlı grupların ve dijital ekonominin dışında 

kalmış bireylerin tespiti ve bu bireylerin yeterliliklerin geliştirilerek dijital dönüşüme 

uyumunun sağlanması için: 

a. Dezavantajlı gruplar ve dijital ekonominin dışında kalmış bireyleri ve bu 

bireylerin hangi alanlarda yetiştirilerek istihdam edilebileceği ile 

ilişkilendirilebilen ülke çapında; bölgeler, cinsiyet, yaş ve eğitim kırılımları 

olan bir envanter oluşturulması, 

b. Dijital ekonominin yarattığı yeni meslekler için gerekli bölgelere 

“uzmanlaştırılmış meslek edindirme merkezlerinin” kurularak dijital 

ekonominin dışında kalmış bireylerin yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi 

gerekmektedir. 

6. Her eğitim düzeyinde; dijital ekonomiye uygun ve tüm seviyelerde eğitimlerin 

birbiriyle uyumlu olduğu bir eğitim öğretim yapısının oluşturulabilmesi için: 

a. Öncelikle MEB ve YÖK olmak üzere ilgili kurumların koordinasyonunda, 

TOBB, STK, özel sektör, üniversite ve sanayi desteği ile dijital ekonomide her 

seviyeye uygun bireylerin yetiştirilebilmesi için ilkokuldan üniversiteye kadar 

birbirleriyle uyum içinde olan bir müfredatın oluşturulması ve uygulamaya 

alınması, 

b. Hazırlanacak müfredatların dezavantajlıların da kullanımına olanak sağlayacak 

şekilde oluşturulması, 
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c. Teknoloji üretecek özel eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması,

d. Eğitim kurumlarında branşlaşmanın sağlanması,

f. Teknoloji üreten kurumlarda uzun süreli staj olanağının yaygınlaştırılması,

g. Eğiticilerin dijital gelişmeleri takip edecek şekilde eğitim almalarının

sağlanması ve özellikle yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, derin

öğrenme, sarmal (immersive) öğrenme vb. gibi teknolojileri öğrenip verdikleri

eğitimlerde kullanmalarının teşvik edilmesi,

h. Eğiticilerin kendilerini güncel tutabilmeleri için yaşam boyu öğrenme

altyapısının ülke çapında yaygınlaştırılması ve sunulan güncel içeriklerin

çeşitlendirilmesi,

i. e-Öğrenme, mobil öğrenme ve hayat boyu öğrenme ortamlarının dezavantajlı

grupların kullanımına da uygun hale getirilmesi

gerekmektedir. 

7. Küresel rekabette ileri teknoloji ürünleri/hizmetleri geliştirebilecek dijital yetkinlikleri

içeren yeni meslekleri destekleyecek, fon ve ekosistemin oluşturulması için:

a. Dijital ekonominin getireceği yenilikleri takip edecek bir birimin veya devlet

tarafından kanunla güçlendirilmiş, yetkilendirilmiş, kendi süreçleri içinde

sürdürülebilir gelir kaynakları yaratılmış ve özel statülü olarak kurulan ve

desteklenen bir şirketin oluşturulması,

b. Ülke çapında yeni meslekler ile ilgili bir beceri havuzunun oluşturulması ve

istihdam ekosistemi ile ilişkilendirilmesi,

c. Kamuda yeteneğe bağlı istihdam sisteminin oluşturulması,

d. Bölgesel, ülke ve küresel bazlı kariyer planlaması yapmaya uygun altyapının

geliştirilmesi,

e. Beyin göçünün engellenmesi veya terse beyin gücünün teşvik edilmesi için

ekosistem içinde gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması,

f. X-Y-Z kuşaklarının ve dezavantajlı grupların ekosistem içinde birlikte

çalışabilmesi için esnek çalışma yöntemlerinin teşvik edilmesi

gerekmektedir. 
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4.2. Ülkemiz Gelişmesine Katkısı 

Dijital ekonominin bugün ve yakın gelecekte tüm dünya çapında küresel rekabeti 

yönlendireceği gerçek bir olgu olarak kabul edildiğine göre, bu olgunun gereğini yerine 

getiren ülkeler arasında olabilmek için ilk etapta 2023 yılına kadar, daha geniş perspektifte de 

2033 yılına kadar Türkiye olarak almamız gereken önlemler ve geliştirmemiz gereken 

yönlerimiz bu rapor kapsamında önceki bölümlerde anlatılmıştır.  

Türkiye’nin çok iddialı olan 2023 kedefi 2012 yılında ilan edildikten sonra gelişmeler 

ve hedefe ulaşma oranları her yıl takip edilmeye başlanmıştır. Bu hedeflere ulaşabilmek ve bu 

raporda belirlemiş olduğumuz 2033 vizyonunu gerçekleştirebilmek için hiç vakit 

kaybetmeden ciddi önlemler alınması ve bazı politikalarda köklü değişiklikler yapılarak 

sürdürülebilirliğinin de sağlanması gerekir. Bu raporda bu amaca yönelik hedefler, amaçlar, 

politikalar ve uygulama stratejileri adım adım irdelenerek sunulmuştur. 

Bu hedefler gerçekleştirilebilirse Türkiye ilk etapta sınırlı alanlarda olsa bile ileri 

teknoloji üretmeye başlayabilir ve ileri teknoloji ihracatında ciddi bir sıçrama yaşanabilir. 

Teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer almanın dünya genelinde saygınlığı ve prestiji 

dışında, ekonomik olarak gerçekleşecek sıçrama ülke düzeyinde de refah düzeyinin artmasına 

neden olacaktır. 

Her şeyden önce teknolojideki gelişmelere yön veren ülkeler arasında olarak gelecekte 

ihtiyaç duyulacak yetkinlikler konusunda yönlendirici konumunda olunacağı için, ülke olarak 

üretim, eğitim ve istihdam politikalarını önceden planlayabilme kabiliyetine sahip olarak hem 

yenilikçi ve gerçekçi üretim planlamasıyla üretimin artırılması, dolayısıyla ihracatın 

artırılması sağlanacak hem de nitelikli eleman istihdam sorunu çözümlenecektir. 

Bu işin başarılmasının temel başlangıç noktası toplumun sosyo-kültürel seviyesini 

gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltmektir. Bunun ön şartı nitelikli bir eğitim sistemi ile 

öğrencilerimizin yetiştirilmesi ve eğitim sonrası bireylerimizin yeni teknolojileri kullanabilir 

becerileri kazandıracak şekilde koordine olan bir yaşam boyu öğrenme alt yapısının 

kurulmasıdır. Nitelikli eğitim sisteminden yetişen kuşakların zaman içinde ülkemizde Ar-Ge 

kültürünün yaygınlaşmasında ve yenilikçi çözümlerin üretilmesinde çok ciddi etkileri 

olacaktır.  
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Bu sistemin hayata geçirilmesi, Türkiye’nin sosyo-kültüral yapısının bölgeler arasında, 

yaş grupları arasında ve kadın erkek arasında ciddi farklar bulunması nedeniyle çok kısa 

sürede gerçekleşmesi beklenmemekle birlikte zaman içinde bu dijital uçurumun azalmasını 

teşvik edecek politikalar sayesinde sürecin hızlanması sağlanabilir. Bunun anlamı, şu anda 

dijital ekonominin dışında kalan, hatta bugünkü bilgi ekonomisinin dışında kalan bireylerin, 

öncelikle kadınların ve taşrada iş imkanı bulamayan bireylerin ekonomiye kazandırılmaları 

sağlanarak ülke ekonomisinde de önemli bir sıçrama gerçekleştirilebilecek olmasıdır. Sosyo-

kültürel yapıdaki bu gelişmelerin sürekliliği sağlandığı takdirde, ekonomiye katkıları yıllar 

itibarı ile katlanarak büyüyecek, istihdam problemi ortadan kalkacak ve bunun sonucu olarak 

ülkemizde eğitim durumuna, yaşadığı bölgeye, yaşa ve cinsiyete bağlı ortaya çıkan dijital 

uçurumun makas aralığı azalacaktır. 

4.3. Sonuç 

Onbirinci kalkınma planında “dijital ekonomide meslekler ve yetkinlikler “ konusunda 

Türkiye’nin 2033 vizyonu ve bu vizyona ulaşılabilmesi için 2023 yılına kadara yapılması 

önerilen hedefleri, politikaları ve uygulama stratejileri bu raporda detaylı olarak verilmiştir. 

Sonuç olarak Türkiye’nin dijital ekonomide küresel düzeyde rekabet edilebilmesi için 

aşağıda belirtilen 5 ana başlıkta önlemler alması gerekmektedir: 

1. İleri teknolojiyi takip etme ve teknolojiyi üretecek beşeri sermayeyi yaratarak bu

konuda gelişmiş ülkeler arasında yer almak için:

a. İlk etapta mevcut teknolojileri takip edebilen, gelişmeleri öngörebilen ve

bunları eğitim kurumları, araştırma kurumları, kamu ve özel şirketlerle

paylaşarak eğitim, üretim ve istihdam planlarının önceden yapılmasına olanak

sağlayan bir yapı oluşturulmalıdır.

b. Bu yapı, Kalkınma Bakanlığına bağlı yetkilendirilmiş bir özel birim

olabileceği gibi, devlet tarafından kanunla güçlendirilmiş, yetkilendirilmiş,

kendi süreçleri içinde sürdürülebilir gelir kaynakları yaratılmış ve özel statülü

olarak kurulan ve desteklenen A.Ş yapısında bir özel şirket de olabilir.

c. Öncelikle üniversite ve araştırma kurumları olmak üzere kamu ve özel

şirketlerdeki tüm bireylerin Ar-Ge kültürü kazanmaları sağlanmalıdır.
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d. Yeni teknolojinin geliştirilmesi ve bununla ilgili ekosistemin oluşturulması 

teşvik edilmelidir. 

2. Dijital ekonominin gereği istihdam gereksinimini önceden öngörerek önlemlerin 

alınması için: 

a. Türkiye çapında, bölgesel, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, teknolojiye yatkınlık 

kırılımlarında yetenek envanteri çıkarılmalı ve yetenek eşleşmesi sağlanarak 

istihdamın artırılması sağlanmalıdır. 

3. Müfredatların ileri teknoloji yaratmayı destekleyecek, dijital ekonominin gereklerini 

yerine getirecek, ilkokuldan üniversiteye kadar birbirine uyumlu ve birbirini takip 

edecek şekilde yeniden düzenlenerek uygulamaya alınması için: 

a. Bunun da ön şartı ilkokullardan başlayarak öncelikli STEM (bilim, teknoloji, 

mühendislik ve matematik) eğitimi olmak üzere teknik tabanlı konulara önem 

veren, öğrencilerinin karar verebilme, yargılama, eleştirel düşünme, analitik 

düşünme, sanatsal düşünme ve problem çözme becerlerini geliştiren, 

öğrencileri değişime adapte olabilen, yaratıcı, yargılayıp karar verebilen, etik 

davranan, Ar-Ge kültürünü içselleştirmiş, tasarım odaklı çalışabilen ve 

teknolojiyi kullanmanın yanında geliştirebilme yeteneğine sahip, dijital 

ekonominin gerektirdiği temel becerileri özümsemiş, yenilikçi ve üretken 

bireyler olarak yetiştiren, sistemin sık sık değiştirilmediği, sürdürülebilir, 

nitelikli bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesidir.  

b. Bu sistemde eğiticilerinin yeni teknolojiye hakim olacak şekilde yetiştirilmesi, 

istekli ve yeni teknolojik olanakları eğitimleri sırasında kullanabilmeleri de 

sistemin başarısı için en önemli faktörlerin başında gelmektedir. 

4. Dijital ekonominin gerektirdiği yeni yetkinlikleri ve dolayısıyla yeni meslekleri 

destekleyecek, mevcut meslekleri uyumlaştıracak, okul sonrası bireylerin kendilerini 

yetiştirmelerine olanak sağlayacak yaşam boyu öğrenme olanakları yaygınlaştırmalı 

ve ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli olan sertifika programları oluşturulmalıdır. 

5. Mevcut durumda var olan ve dijital ekonominin dayandığı teknolojik gelişmelerden 

dolayı artacak olan dijital uçurumun azaltılması için sosyo-kültürel yapının 

geliştirilmesine yönelik önlemlerin alınması için: 
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a. Türkiye’de bilgisayar okuryazarlığının artırılması için bölgeler, yaş, eğitim

durumu, kadın-erkek kırılımlarında bilgisayayar okuryazarlığı envanteri

çıkarılarak, ilk etapta bireylerin belli bir süre içinde bir seviye yukarı bilgisayar

okuryazarı olması sağlanmalıdır.

b. Bilgisayar seviyesi yüksek bireylerin de zaman içerisinde bilgisayar kullanma

ve kodlama becerilerinin artırılması hedeflenmelidir.

Sonuç olarak 5 ana başlıkta özetlenen hedeflere ulaşabilmek için ülke çapında 2023 ve 

2033 yıllarında ulaşacağımız somut ve ölçülebilir hedefler aşağıda verilmiştir: 

HEDEFLER 2023 2033 

Yeni mesleklere uygun müfredat 10 yeni meslek için 30 yeni meslek için 

Yeni mesleklerde istihdam 500.000 kişi 2.000.000 kişi 

Yeni mesleklere uyarlanmış meslek lisesi %10 %30 

Eğitim ve öğretim kurumlarımızda yeni 

mesleklere göre eğitim almış eğitici sayısı 
%50 %100 

Yeni mesleklerde engelli istihdamı 10.000 30.000 

Branşlaşmış üniversite sayısı 20 40 

İleri teknoloji ihracat oranı %5 %15 

Ar-Ge harcaması %2 %4 
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