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YÖNETİCİ ÖZETİ
İlk sanayi devrimi, 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere'de su ve buhar gücüyle çalışan
mekanik üretim tesislerinin kurulması ile başlamıştır. Bu radikal dönüşümün ikinci periyodu,
20. yüzyılın başında elektrik enerjisi yardımıyla iş bölümünün ve seri üretimin ortaya çıkması
ile devam etmiştir. 1960’lı yılların sonlarında, endüstriyel süreçlerde elektronik ve bilgi
teknolojilerinin kullanımı optimize edilmiş, otomatik üretim çağının kapısını açan üçüncü
devrim yaşanmıştır. Bugün ise dördüncü sanayi devriminin başlangıcında bulunmaktayız.
Dünyada “Endüstri 4.0”, “Akıllı Üretim” gibi değişik tanımlamalar ve “ Endüstriyel İnternet”,
“Toplum 5.0” gibi daha geniş kapsamlı ifadelerin içerisinde yer alan devrimin temelinde, Bilgi
ve İletişim Teknolojileri (BIT)’nin sunduğu dijital teknolojilerden yararlanarak başta üretim
olmak üzere birçok alanda dijital bir altyapı oluşturulması yatmaktadır. Dördüncü sanayi
devrimi imalat sektöründe siber-fiziksel sistemlerin kullanılması ile sanayide yaşanan dijital
dönüşüm sürecidir. Günümüz itibariyle bu dönüşümü mümkün kılacak teknolojiler;
Nesnelerin İnterneti, Simülasyon Teknolojileri, Akıllı Robot Teknolojileri, Büyük Veri ve
Veri Analitiği, Yapay Zekâ, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik, Siber Güvenlik, Dikey
ve Yatay Entegrasyon, Bulut Teknolojisi ile Eklemeli Üretim’dir. Ayrıca Mobil Cihaz
Teknolojileri, Blockchain, İletişim Teknolojileri ve Kullanıcı Arayüzü Teknolojisi de
yardımcı teknolojiler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu teknolojilerin getireceği kalite,
verimlilik, hız, esneklik gibi kavramlar sayesinde rekabetçilik düzeyinin daha üst noktalara
taşınması beklenmektedir [1].
TÜSİAD ve BCG’nn birlikte yaptığı ve Aralık 2017’de yayınlanan “Türkiye’nin
Sanayi’de Dijital Dönüşüm Yetkinliği” raporuna [2] göre sanayide dijital dönüşüm yarışını
önde götüren batılı ülkelerin bu yolculukta önemli bir yol kat ettikleri görülmektedir. Ancak
dijital dönüşüm ile doğuda giderek artan üretimin yeniden batılı ülkelere kayacağı
düşünülmesine rağmen, Çin’in öngörülü davranarak dijital dönüşüme liderlik eden ülkelerden
biri olduğu da belirtilmektedir.
Söz konusu Rapor önümüzdeki 5 yıl içerisinde dijital dönüşüm yatırımlarının ve bu
yatırımlar neticesinde elde edilecek gelirin fazlasıyla artacağını işaret etmektedir. Örnek
verilmesi gerekirse, 2016 yılında 66.67 Milyar ABD Doları değerinde olan Amerika’daki
pazarın 2017-2022 yılları arasında %14.72'lik bir Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile
2022’de 152.31 Milyar ABD Doları'na ulaşması beklenmektedir. Benzer şekilde, Alman
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endüstrisinin 2020 yılına kadar her yıl Endüstri 4.0 alanında toplam 40 milyar Avro yatırım
yapacağı, aynı yatırım seviyesinin Avrupa endüstriyel sektörüne uygulanarak yıllık
yatırımların 140 milyar Avro’ya kadar yükseleceği belirtilmektedir.
2014 - 2019 dönemi için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda açıklanan on öncelik
arasında "Dijital Tek Pazar" oluşturma hedefi yer almaktadır. Böylece, Avrupa çapında birlik
üyelerinin oluşturduğu, çeşitli düzenleyici engeller ve koşullar nedeniyle dağınık halde
bulunan 28 ulusal dijital pazarın tek bir pazar haline getirilebilmesi amaçlanmaktadır.
TÜSİAD ve BCG’nin birlikte yaptığı ve Mart 2016’da açıkladığı “Türkiye’nin Küresel
Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0 Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi”
raporunda [3], üretim ücretleri, verimlilik, enerji maliyetleri ve döviz kurları dikkate alınarak
oluşturulan BCG Global “Üretim Maliyeti Endeksi”ne göre Hindistan 87, Çin 96, Türkiye 98
ortalama birim maliyet ile üretim yaparken Amerika 100, İngiltere 108, Almanya 121, Fransa
124 ortalama birim maliyetle üretim gerçekleştirmektedir. Bu analiz, Türkiye’nin küresel değer
zincirinden pay almak ve ihracat performansını güçlendirmek için sahip olduğu rekabet
avantajının altını çizmektedir. Ülkemiz açısından duruma bakıldığında, rekabet gücümüzün
devamı, daha güçlü bir ekonomik altyapı ve yenidünyanın önemli bir aktörü olabilmek için bu
yeni yaklaşımı iyi analiz ederek süreci kendimize uyarlamak hayati bir zorunluluk olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye açısından değerlendirildiğinde ilgili yaklaşımın “Sanayide Dijital Dönüşüm”
başlığı ve
“BİT’in geldiği en son noktadaki teknolojik imkânların imalat sanayiinin iş yapış ve
üretme sürecini değiştirip geliştirmesi, tüm süreçlerin anlık kontrol edilmesi ve
verinin değere dönüştürülmesi yeteneğiyle daha akıllı, esnek, çevik, verimli, düşük
maliyet ve yüksek kaliteli üretime imkân yaratması için akıllı bütünleşik dijital
dönüşüm”
tanımıyla ifade edilmesi uygun görülmektedir.
Dijital Dönüşümün ülkemizdeki sektör ve ölçek bağımsız tüm kuruluşları, Kamu ve
Akademi olarak bütün paydaşları ilgilendirdiği, dolayısıyla bir bütün halinde ele alınması
gerektiği akılda tutulmalıdır. Ayrıca, Türkiye adına yaşanılması kaçınılmaz olan bu dönüşüm
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için “Akılla Üretim Akıllı Üretim” sloganının kullanılmasının hedefleri özetleyen ve
farkındalığı arttıracak bir unsur olacağı değerlendirilmektedir.
Ülkemizde, imalat sanayiinin dijital dönüşümüne yönelik politika ve strateji geliştirme
ve bu doğrultudaki faaliyetlerle ilgili olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun
Şubat 2016 da yapılan toplantısında “Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Çalışmaların
Yapılması” kararı alınmıştır. 2016/101 numaralı aynı karar ile bu konuda Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı (BSTB) ve TÜBİTAK görevlendirilmiştir. Ülkemizde bu alanda yapılan
çalışmalar 2016 yılından beri BSTB koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.
2016 yılında TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK teşviklerinden yararlanmış, sektör ve
ölçek bağımsız yaklaşık 1000 Türk firmasının katılımıyla yapılan bir araştırmaya göre,
Türkiye’deki mevcut seviyenin Sanayi 2 ile 3 arasında 2,6 olduğu tespit edilmiştir. Aynı
zamanda, sanayinin dijital dönüşümüne yönelik BSTB tarafından belirlenen ulusal politika
çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve
kuruluşları ile toplantılar gerçekleştirilerek mevcut durum ve dünyadaki gelişmeler, ülke
politika ve stratejileri incelenerek, ilgili tarafları kapsayıcı “Sanayide Dijital Dönüşüm
Platformu” adıyla bir platform oluşturulmuştur. Diğer taraftan, Bilim ve Teknoloji Genel
Müdürlüğü bünyesinde, platformun koordinatörlüğünü yapmak ve sanayide dijital dönüşüme
yönelik çalışmaları gerçekleştirmek üzere 28 Şubat 2017 tarihinde Dördüncü Sanayi Devrimi
Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu Çalışma Grupları
onuncu kalkınma dönemi içerisinde çalışmalar yapmıştır. Platform çalışmalarının yanı sıra
BSTB Dördüncü Sanayi Devrimi Daire Başkanlığı tarafından “KOBİ'lerde Dijital
Dönüşümün Sağlanmasına Yönelik Politika Değerlendirme Çalışması” projesi de
yürütülmüştür.
Türkiye açısından oldukça önemli olan dijital dönüşüm konusunda mevcut duruma
yönelik GZFT analiz sonucu aşağıda verilmektedir.
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GÜÇLÜ YÖNLER








Nüfusumuzun genç olması nedeniyle
teknolojiye yakınlık
Yazılım konusunda güçlü milli çözüm
sağlayıcıların varlığı
Dijital hizmet alanında güçlü olmamız
Konunun Kamu tarafından en üst seviyede
sahiplenilmesi
İnovasyon temelli ülke konumuna geçme ile
ilgili yüksek motivasyon
Güçlü fiber altyapı
BSTB tarafından kurulan Platform ve yönetim
yaklaşımıyla başlatılan projeler

ZAYIF YÖNLER











Farkındalık seviyesinin düşük olması
Yeterli bilgiye sahip olunmaması
Teşvik mekanizmalarının azlığı
Yerli çözüm sağlayıcı sayısının azlığı
Eğitim müfredatının ilgili konuları tam olarak
içermemesi
Nitelikli iş gücünün azlığı
Dönüşüme hazırlık seviyemizin düşüklüğü
Sanayi-Akademi ilişkisinin zayıflığı
Açık Veri Politikamızın olmaması
KOBİ’lerin büyük oranda düşük teknolojiyle
üretim yapması
TEHDİTLER

FIRSATLAR





Dijital ekonomi içerisinde güçlü bir şekilde
yer alabilme
Yeni gelişen teknolojilerde (yapay zekâ vb.)
dünyada söz sahibi olabilme
Orta gelir tuzağından çıkabilme
Doğru veri analizi ile piyasa ve ürün
öngörüleri yapabilme






Hedeflenen dijital dönüşüm indeksine
ulaşılamaması, bu nedenle dünya pazarında
gerileme
Gerekli önlem alınmaması durumda siber
saldırıya maruz kalma
Verilerinin korunamaması
Yerli ve milli çözüm sağlayıcılarının ülkedeki
çözümler içerisinde yer alamaması

Sanayide dijitalleşmenin, dünya ekonomisi açısından dengeleri değiştirecek, yeni
dönüşümü yakalayamazlarsa güçlü ülkelerin gücünü yitirmesine ve yeni aktörlerin doğmasına
yol açabilecek yıkıcı bir devrim olarak yaşanacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bu dönüşümün
uzun soluklu bir süreç yaklaşımıyla ele alınması, planlar yapılarak yıllara sair adımlar atılması,
sürekli ölçümler ve değerlendirmeler ile başarısız olunan konularda iyileştirme yapılması bir
zorunluluktur. Uzun vadeli hedefimiz, AB ve OECD ülkeleri arasında dönüşüm indeksleri
açısından ilk onda yer almak, dijital ticaret konusunda dünyada ilk yirmi içerisinde bulunmak
olmalıdır.
Bu hedefler doğrultusunda, On Birinci Kalkınma Planı Dönemi için temel amaç ve
politikalara dönük uygulama stratejileri ve tedbirlerin neler olabileceğine dair yapılan
değerlendirmelerde aşağıdaki maddeler belirlenmiştir:

xii



Mevzuat Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler:
o Dijital dönüşümün ilk defa getirdiği yenilikler için gerekli düzenlemeler,
o Mevcut düzenlemelerde gerekli olan geliştirmeler ve güncellemeler,
o Yeni durumla mevcut durum arasındaki uyumun sorunsuz bir dönüşüme fırsat
verecek biçimde yapılanması,
o Geniş kapsamlı “Türkiye Sanayide Dijital Dönüşüm Portalı”nın kurulması,
o “Dijital Dönüşüm Sözlüğü” oluşturulması,
o Blockchain ve bitcoin (ve benzeri) teknolojilerinin Türkiye’deki malî sisteme
entegrasyonu,
o Bilgi güvenliği açıklarında gerçekleşecek maddi kayıplara yönelik sigorta
sistemlerinin kurulması,
o Sanayide Dijital Dönüşüm ile ilgili Standart ve Normların oluşturulması,
o “Türkiye Sanayide Dijital Dönüşüm Endeksi”nin belirlenmesi,
o Verinin Serbestleştirilmesi için gereken adımların atılması, “Ulusal Veri
Paylaşımı Politikası”ının Oluşturulması,
o Dijital dönüşüm ürünleri getiren yurtdışı firmaları ile “Sanayi Katılımı
(offset)” anlaşmaları yapılarak ürünlerin belirli oranda yerli olmasının
sağlanması,
o “Girişimci Dostu Devlet Politikası”nın oluşturulması,
o Sanayide Dijital Dönüşüm sonrasında iş kaybına uğrayacak çalışanlar için
“İşsizlik Fonu” oluşturulması,



Kurumsal Yapıyı İyileştirmeye Yönelik Düzenlemeler:
o “Sanayide Dijital Dönüşüm Danışmanı Yetiştirme, Sertifikasyon Verme ve
Kontrol Hizmeti” verilmesi,
o “Sanayide Dijital Dönüşüm Sektörel Kümelenme ” çalışmaları



İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler:
o Türkiye’nin teknoloji / yazılım geliştirme üssü olarak konumlandırılması ve
“İnsan Kaynağının Serbest Dolaşımı Programı”nın oluşturulması,
o Sanayide dijital dönüşüm için nitelikli iş gücü oluşturulması, Dönüşüm ile
oluşacak yeni meslek alanları için hazırlık yapılması ve “Mesleki Yeterlilik
Belgesi”nin verilebilmesi, “Sürekli Eğitim Merkezleri”nin oluşturulması,
o Sanayide Dijital Dönüşüm konusunda üniversitelerin aktif kullanımı
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Altyapıyı İyileştirmeye Yönelik Yapılması Gerekenler:
o Türkiye’deki imalat sanayiinin elinde bulunan makine parkı durumunun ortaya
konması,
o “Sanayide Dijital Dönüşüm Test Merkezleri”nin oluşturulması,
o “Sanayide

Dijital

Dönüşüm

Teknoloji

(Cazibe)

Merkezleri”nin

oluşturulması


Halkla İlişkiler Alanında Yapılması Gerekenler:
o “Topyekûn

Sanayide

Dijital

Dönüşüm

Farkındalık

Yaratma

Seminerleri”nin verilmesi,
o “Sanayide Dijital Dönüşüm Bilgi Günleri ve Proje Pazarı” düzenleme
BSTB tarafından Türkiye’de sanayide dijital dönüşümün başarıyla gerçekleşmesi için
aşağıda belirtilen projeler başlatılmıştır.


İmalatta dijitalleşme farkındalık artırma programı,



Çevrimiçi örnek dijital uygulama (kullanım senaryosu) kütüphanesinin oluşturulması
projesi,



Dijital dönüşüm merkezlerinin kurulması projesi,



Dijital dönüşüm destek programı,



Bulut bazlı veri saklama ve işlemenin yaygınlaştırılması programı,



Seçili üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile sanayinin dijital dönüşümüne
yönelik pilot program,



Dijitalleştirilmiş Teknik Kolejler ve Meslek Yüksek Okullar (MYO) pilot programı,



Platform bünyesinde “müfredat takip ve tavsiye kurulu” kurulmasıdır.
Sonuç olarak dijital dönüşümün kaçınılmaz bir olgu olduğu ve Türkiye’de mutlaka

gerçekleştirilmesi gerektiği, aksi takdirde yeni sanayi devriminin kaçırılacağı, bu yeni devrimin
zamanlama ve içerik olarak bir fırsat olduğu değerlendirilmektedir. Eğer gerekenler yapılmaz
ise Türkiye olarak dünya pazarında tercih edilebilir bir ülke olmaktan uzaklaşılacağı, pazar
payımızın düşeceği ve ekonomik olarak zor bir döneme girileceği aşikârdır. Ayrıca, dijital
dönüşümün uzun soluklu bir süreç olduğu, başarıların yıllar içerisinde kazanılacağı ve bu
doğrultuda sürekliliğin çok önemli olduğu unutulmaması gereken en önemli hususlardır.
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1. GİRİŞ
18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere'de başlayan ilk sanayi devrimi, tarım ekonomisinden
mekanik üretim yöntemlerinin tanıtılmasına kadar uzanan radikal bir kaymayı temsil
etmektedir. Birinci sanayi devrimi kısaca su ve buhar gücü yardımıyla mekanik üretim
tesislerinin kurulmasıdır. Radikal dönüşümün ikinci periyodu 20. yüzyılın başında endüstriyel
üretimin ortaya çıkışı ve fabrikaların doğuşuyla başlamıştır. Kitlesel üretim sayesinde uygun
fiyatlı tüketici ürünleri üretilmiştir. Bu dönüşüm süreci, elektrik enerjisi yardımıyla iş
bölümünün ve seri üretimin ortaya çıkması olarak özetlenebilir. 1960’lı yılların sonlarında,
endüstriyel süreçlerde elektronik ve bilgi teknolojilerinin kullanımı optimize edilmiş, otomatik
üretim çağının kapısı açılmıştır. Elektronik ve bilgi teknolojilerinin kullanımı ile üretim daha
fazla otomatikleşmiştir.
Bugün ise dördüncü sanayi devriminin başlangıcında bulunmaktayız. Nesnelerin
interneti sayesinde, üretim dünyası ile ağ bağlantısının bir araya gelmesi dördüncü sanayi
devriminin gerçekleşmesini sağlamıştır. Böylece, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) tabanlı
makinelerin, sistemlerin ve ağların, endüstriyel üretim süreçlerini yönetmek için bilgiyi
bağımsız olarak değiş tokuş edebilecekleri ve bunlara cevap verebilecekleri bir dünya standart
haline gelmiştir. Dördüncü sanayi devrimi, imalat sektöründe siber-fiziksel sistemlerin
kullanılması ile yaşanan sanayide dijital dönüşüm sürecidir. Dünyada “Endüstri 4.0”, “Akıllı
Üretim” gibi değişik tanımlamalar ve “Endüstriyel İnternet”, “Toplum 5.0” gibi daha geniş
kapsamlı ifadelerin içerisinde yer alan bu yeni devrimin temelinde, başta üretim olmak üzere
birçok alanda BİT’in sunduğu dijital teknolojilerden yenilikçi bir şekilde yararlanarak
teknolojik bir geçiş yapılması, her adımda teknolojiyi kullanarak dijital bir altyapı
oluşturulması ve bir dönüşüm yaşanması yatmaktadır. Böylelikle imalat süreçlerinin tümüne
yayılan bilişim temelli çözümler, üretimi daha verimli kılmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş ve
çeşitlendirilmiş ürünleri seri üretim süreçlerini değiştirmeden üretmeyi sağlamaktadır. Yeni
yaklaşımın dünyada birçok ülke tarafından benimsenmesinin nedeni, ülkelerin rekabet
güçlerini koruması ve/veya artırması, küresel değer zincirinden daha fazla pay alınabilmesi ve
kaliteli işgücü istihdamı için bu dönüşümün önem arz etmesidir.
Sanayide dijital dönüşümün itici gücü dijitalleşme olup bunu mümkün kılacak
teknolojiler birçok kaynakta aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.
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a. Nesnelerin İnterneti: Cihazların diğer cihazlarla ve insanlarla iletişim kurarak
çeşitli fonksiyonları otomatik yerine getirmesi anlamı taşıyan bu teknolojinin
sanayide kullanımı ile her türlü nesnenin (üretim hatları, makinalar, yarı mamul,
mamul vb.) akıllı hale getirilerek veri üretmesi ve merkezden kontrol edilmesi
sağlanacak, böylece daha dinamik ve kontrollü bir süreç yönetimi elde
edilecektir.
b. Simülasyon Teknolojileri: Gerçek zamanlı verilerden yararlanılarak hazırlanan
3 boyutlu sanal modellerde operatörler, üretim hattına alınacak yeni ürün için
makine parametrelerini ayarlamadan önce sanal dünyada test etme imkânı
bulacaktır. Gerçek dünyadaki nesnelerin ve davranışların bilgisayar ortamında
simülasyonu olarak özetlenebilecek “dijital ikiz” kavramı ile birçok yetenek
kazanılacaktır. Örneğin, bir fabrika fiziksel olarak kurulmadan önce simülasyon
yoluyla kurulup gerekli bütün fizibilite çalışmaları bu simülasyon üzerinden
yapılabilecektir. Ürün üzerinde yapılması planlanan tüm değişiklik, deneme ve
geliştirmelerin önce “dijital ikiz” üzerinde sanal ortamda yapılabilme imkânı
sunulmaktadır.
c. Akıllı Robot Teknolojileri: Üretimde uzun süredir kullanılan ve insan kaynaklı
hataları en aza indirgemesi beklenen endüstriyel robotlar, dijital dönüşüm ile
öğrenebilecek, diğer bir deyişle birbirlerini tanıyarak, iş bölümü yaparak,
haberleşerek, analizler yaparak değişimlere en hızlı şekilde uyum sağlayacaktır.
Böylece endüstriyel robotların üretimi kendi başlarına yönetebilecek bir hale
gelmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, robotların insanlarla birlikte üretim sürecinde
yer alacağı olgusu da ortaya çıkmıştır. Bu kavram “Cobots (Collaborative
Robots, İşbirlikçi Robotlar)” olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada, sadece
mekanik diğer bir deyişle fiziksel “robotlardan” değil, robotik yazılımlarla
yapılacak süreç otomasyonları ile “Sanal İşgücü” oluşturulmasından da
bahsedildiğini eklemekte fayda bulunmaktadır.
d. Büyük Veri ve Veri Analitiği: Büyük veri, diskte çok fazla yer tutan veri
anlamından ziyade geleneksel yöntemlerle işlenemeyen veri anlamına
gelmektedir. Yarı iletken teknolojilerindeki gelişmeler, işlemci hızlarındaki artış
ve yapay zekâ algoritmaları yeni nesil bilgisayarlara, büyük veri yığınlarını
doğru ve hızlı bir şekilde işleme yeteneği kazandırmıştır [1]. Dijital dönüşüm,
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üretim sistemlerindeki verilerden faydalanarak analiz yapma ve karar
oluşturarak kalite ve tasarrufu sağlamanın yanı sıra, kurumsal ve müşteri bazlı
yönetim

sistemleri

gibi

değişik

kaynaklardan

elde

edilen

verilerin

değerlendirilmesi ve gerçek zamanlı karar verme süreçlerini standart hale
getirmeyi

hedeflemektedir.

değerlendirilmekte

olup,

Özellikle,
verinin

veri

çağımızın

anlamlandırılması

petrolü

olarak

konusunun

dijital

dönüşümdeki en önemli amaçlardan biri olduğu belirtilmektedir.
e. Yapay Zekâ: Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir
robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme
kabiliyetidir. Yapay zekâ çalışmaları genellikle insanın düşünme yöntemlerini
analiz ederek bunların benzeri yapay yönergeleri geliştirmeye yöneliktir.
Bilgisayarın normal olarak insanlar tarafından gerçekleştirilen görevleri yerine
getirmesini sağlamaktadır. Başka bir deyişle, yapay zekâ bilgisayarın insanlar
gibi düşünmesini sağlamaktadır [1].
f. Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik: Sanal gerçeklik, sanal ortamda
oluşturulan ve insanların etkileşim kurmasına olanak sağlayan teknolojidir.
Artırılmış gerçeklik gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin bilgisayar
tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek
meydana getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Sanal
gerçeklik teknolojisinde görülen ortam tamamen tasarlanmış olup gerçek objeler
içermez. Artırılmış gerçeklikte ise gerçek dünyanın üzerine sanal geliştirmeler
yapılır. Bu teknolojiler günümüzde sadece oyun ve eğlence sektöründe değil,
askeri uygulamalardan sağlık sektörüne; eğitimden turizme, mimariye ya da
satış-pazarlamaya kadar pek çok farklı alanda uygulanabilmektedir. Endüstriyel
üretimdeki planlama, tasarım, üretim, servis, bakım, test ve kalite kontrol gibi
her noktada bu teknolojilerden yararlanılmaktadır. Bu teknoloji ile sanayide
personel eğitimi, hata bulma, ürün destek konularında hataların azaltılması, iş
verimliliğinde ilerleme kaydedilmesi planlanmaktadır.
g. Siber Güvenlik: Dijital Dönüşüm, birbiriyle bağlantılı ve tamamen sayısal
teknolojiyle donanmış sistemleri içerdiğinden güvenli iletişim ve bilgi güvenliği
gelecekte büyük önem kazanacaktır. Bilgi ve veri güvenliğinin kritik önem
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kazanması, bu konudaki çözümlerin de güçlenmesini ve sistemlerin bu
çözümleri içermesini zorunlu hale getirecektir.
Çeşitli süreçlerde (üretim, proje yönetimi,

h. Dikey ve Yatay Entegrasyon:

pazarlama, kurumsal kaynak yönetimi vb.)

kullanılan teknolojik altyapıda

sağlanan dikey entegrasyon ile kesintisiz iletişim ve veri akışı sağlamak
amaçlanmaktadır. Dikey Entegrasyon ile üretimdeki sensörler (algılayıcılar),
aktüatörler (eylem gerçekleştiriciler), üretim yönetim sistemleri, kurumsal
kaynak planlama yazılımları, müşteri yönetim sistemleri gibi birimlerin
entegrasyonu kastedilmektedir. Yatay Entegrasyon ise, üretim ve planlama
sürecindeki her bir adımın kendi arasında, ayrıca farklı işletmelerin üretim ve
planlama süreçlerindeki adımlar arasında kesintisiz bir akış sağlamak anlamına
gelmektedir. Bu entegrasyon; ham madde tedarikinden tasarıma, üretime,
pazarlamaya, sevkiyata kadar her noktayı kapsamaktadır. Farklı işletmeler
arasında kurulan Yatay Entegrasyon ile yeni iş modellerinin geliştirilmesine de
olanak yaratılarak bütünleşik ve uçtan-uca sistemler kurulabilmektedir.
i. Bulut teknolojisi: Dijital dönüşüm ile üretilen veri miktarında oldukça büyük bir
artış olacağından, yüksek kapasiteli veri depolama alanlarına, ayrıca verilerin
gerçek zamanda işlenebilmesi için yüksek performanslı BT altyapılarına ihtiyaç
duyulacaktır. Özellikle yatırım yapmakta zorlanan ve dağınık yapılara sahip
işletmeler açısından bulut teknolojisinin çözüm olması hedeflenmektedir.
j. Eklemeli Üretim: Bu başlık ile son yıllarda üretimde kullanılmaya başlayan üç
boyutlu (3B) yazıcılar kastedilmektedir. 3B yazıcıların dijital dönüşümde gerek
kalıp üretimini ortadan kaldırması, gerek stok tutulmasını verimli hale getirmesi,
gerekse ürün çıkarma süresini azaltma konusundaki olumlu etkisinden dolayı
yoğun bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir.
Yukarıdaki teknolojilere ek olarak dijitalleşmeye yardımcı olacağı düşünülen ve
hâlihazırda birçok gelişmenin yaşandığı diğer teknoloji alanları ise şunlardır:


Mobil Cihaz Teknolojileri: Mobil cihazlar dijitalleşmede gerek yönetim gerekse
sipariş fazlarında önemli bir unsur olacaktır. Ayrıca her an her yerden yönetim
sağlayabilme becerisi ancak mobilite ile sağlanacaktır.
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Blockchain: Verilerin geleneksel veri tabanlarında olduğu gibi merkezi bir
konum yerine ağa bağlı tanımlı kullanıcılarda saklanması ve bu kayıtların
değiştirilmesinin matematiksel olarak imkânsıza yakın hale getirilerek
güvenliğin

maksimum

seviyeye

çıkarıldığı

bir

teknolojidir.

Aslında

dijitalleşmenin temel teknolojileri arasında gösterilmemekle birlikte güvenli veri
paylaşımı ve e-ticaret için takip edilmesi gereken bir teknoloji olduğu
değerlendirilmektedir.


İletişim Teknolojileri: Dijitalleşmenin kaçınılmaz gereği olan veri üretimi ve bu
verilerin bir noktadan başka bir noktaya iletilmesi güçlü bir iletişim alt yapısı
gerektirecektir. Her yıl üretilen veri miktarına bakıldığında bu rakamların önceki
yıla göre katlanarak arttığı bir dünyada bu verilerin en verimli ve en hızlı şekilde
iletilmesi de önemli bir ihtiyaç olacaktır. 2020 yılında kullanılmaya başlayacak
5G teknolojisinin temel gereksinimlerinden birisi nesnelerin interneti için
gereken altyapıyı oluşturmaktadır. Ek olarak,


Servis ihtiyacının her noktaya kadar ulaştırılması ve kapsama alanlarının
genişletilmesi,



Fiber optik teknolojisiyle güçlü ve geniş bant haberleşmeye imkân
verecek omurgaların oluşturulması,



Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı Alanı-Wireless Fidelity), kullanılmaya
başlayan optik kablosuz haberleşme tabanlı Li-Fi (Işık Bağlantı AlanıLight Fidelity) gibi teknolojilerle alternatif kablosuz haberleşme
imkânlarının sağlanması

dijitalleşmeyi kolaylaştıracak unsurlar olacaktır.


Kullanıcı Arayüzü Teknolojisi: Dijitalleşmeyle birlikte daha verimli ve hızlı
işlem yapılabilmesine izin veren kullanıcı dostu ara yüzlerin tasarlanmasını
sağlayacak teknolojiler gittikçe önem kazanmaktadır.

Bu teknolojiler ile “Sanayide Dijital Dönüşüm” gerçekleştirilerek kalite, verimlilik, hız
ve esneklik gibi kavramlar sayesinde rekabetçilik düzeyinin daha üst noktalara taşınması
beklenmektedir [1].
Tüm dünyada küreselleşme sonucunda rekabet koşulları gittikçe zorlaşmakta, bununla
birlikte iş yapış modellerinde yeni yaklaşımlar gündeme gelmektedir. Bir ürünü en hızlı, en
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kaliteli ve en maliyet etkin şekilde müşterisine teslim edebilmek en önemli güç olarak ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca, üretim bandında aynı üründen seri üretimin yapılmasının yanı sıra kişiye
özel ürünlerin olması diğer bir deyişle ürünlerin kişiselleşmesi de yeni dünyanın kaçınılmaz
gereksinimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda aynı bant üzerinden aynı zamanda
farklı ürünlerin de üretilmesi gerekecektir. Diğer önemli bir unsur ise veri toplama ve analiz
etme yeteneğiyle piyasanın ihtiyaç duyacağı ürünü daha öncesinden tahmin edebilme, buna
göre tasarım yapabilme yeteneğini kazanma ve böylece rakiplerden daha önce piyasada yer
alabilmektir. Dönüşümle yeni oluşacak modeller aşağıda verilmektedir.
a. Dijital ikiz: Gerek üstün performanslı donanımların artık erişilebilir olması, gerekse
simülasyon yazılımlarının ve algoritmalarının vardığı yüksek performanslı seviye
artık herhangi bir ürünü, sistemi, yapıyı, hatta insanı bile sanal ortamda gerçek
hayattaki gibi simüle edebilme şansı vermektedir. Böylelikle hatayla gerçek hayatta
karşılaşıp oluştuğunda çözüm bulma yerine, sanal ortamda çalışmak, sorunları
çözmek ve gerçek hayata sorunsuz geçmek artık mümkün olmaktadır. Problemleri
öngörebilmek sonucunda oluşabilecek maliyet sorunları, üretim hattının durması,
montaj zorlukları, tasarım hataları, ürünün çalışamaz hale gelmesi gibi konularda
çözüm sağlanması hedeflenmektedir. “Dijital İkiz” olarak adlandırılan ve sanal
ortamda yaşayan birebir kopya şeklindeki bu yaklaşım, faydalı yeni bir çalışma
modeli sunacaktır.
b. B2B, B2C, B2B2C gibi modellerde yenilikler ve e-ticaret: Yeni dönem ticaret
dünyasında siparişlerin elektronik ortamda alınması, sipariş aşamalarının online
izlenebilirliği, müşteri ile üreticinin arasında bayilik gibi aracı mekanizmalar
olmadan birbirleriyle direk iletişimde olabilmesi konuları günümüzde oldukça
önem arz etmektedir. Gelecekte ise e-ticaret çok daha önemli bir konuma gelecektir.
Her türlü ölçekte firmanın e-ticaret konusunu gündeme alıp gerçekleştirmesi
kaçınılmaz olacaktır.
c. Üretim modelinde yeni ihtiyaç; Hızlı üretim, küçük partili üretim, ürün
kişiselleştirme, üretim süreçlerinin entegrasyonu: Yeni dünya gereklerinde hızlı
ve kaliteli seri üretimin yanı sıra küçük partili üretim yapabilme, kişiye özel bireysel
ürün çıkarabilme gündeme gelmeye başlamıştır. Bu durumda ürün oluşturma,
üretim hattının yeni ürüne hızlı adaptasyonu, aynı hat üzerinde tek ve birbirinden
farklı ürünler üretebilme yetkinliklerine sahip olunmalıdır. Ayrıca, tüm üretim
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süreçlerinin kontrol altında olması, hemen karar verebilme şansının olması, kendi
kendine işleyen ve karar verebilen üretim süreçlerinin geliştirilmesi, kestirimci
bakım yeteneklerinin oluşturulması, dönüşümde ana amaç olan maliyet azaltma ve
doğru

zamanda

doğru

ürünün

piyasaya

sunulabilmesi

özellikleri

gerçekleştirilecektir. Bu yeni üretim modeli hem yeni kurulan işletmelere hem de
mevcut işletmelere aksedecektir.
d. Tedarik zinciri yönetimi: Ürün tasarım, üretim ve servis unsurlarının birbirleriyle
sayısal bir dille konuştuğu, kontrol verilerinin otomatik toplandığı ve akıllı
sistemlerin karar vericilere destek sağladığı yeni dönüşümde stok tutma ve maliyet
oluşturma konusuna da çözüm sunulmaktadır. Akıllı sistemlerin yardımıyla uygun
zamanlama içerisinde gereken malzemenin tedariki şeklinde yeni bir model
önerilmektedir. Bu modelde üretici ile tedarikçi arasında sürekli bir bağlantı ve bilgi
akışı sağlanacak, üretim için gereken malzeme gerektiği zaman sipariş edilecek,
tedarik zinciri bu yapıya göre güncellenecektir.
e. Veriye erişim ve veri yönetimi - Açık Veri (Verinin Serbestleştirilmesi): Yeni
yüzyılın petrolü olarak adlandırılan veri her geçen gün önemini arttırmaktadır. Veri
bir değere, değerli bir bilgiye dönüştürüldüğü sürece birçok konuda doğru adımın
atılmasını sağlayacaktır. Örneğin, mevcut bir ürünün kullanımı ve müşteri
alışkanlıkları hakkında veri toplanması bir sonraki ürün için önemli bir bilgi
kaynağı olacaktır. Veri toplanması ayrıca bu bilginin değere dönüşmesiyle doğru
ürünün rakiplere göre daha önce tasarlanması ve piyasaya sunulmasını
sağlayacaktır. Doğru verilerin toplanması, bu verilerin uygun şekilde saklanması
veya işlenmesi ve konu ile ilgili birimlerle kontrollü bir şekilde paylaşımı diğer bir
deyişle “Açık Veri” yeni yaklaşımın sonucudur. Böyle bir yapıda açık kaynak veri
birçok uygulamaya teşvik edici olacak, işletmeler kendi alanlarında kendilerine özel
uygulamalar geliştirebileceklerdir. Ayrıca, açık veri kavramıyla pazar ihtiyaçlarını
görebilen ölçek bağımsız firmalar uygulama geliştirebilme şansını yakalayacaktır.
Bu konuda dünyadaki en iyi örneklerden birisi NASA'nın uydu görüntülerine erişim
sağlayan girişimlerin ortaya çıkardıkları ürünlerdir.
f. Kalite Bakış açısındaki değişiklik: Yeni dünyanın fark yaratacak unsurlarından
birisi kaliteli ürün çıkarmak olacaktır. Bu nedenle “Kalite” anlayışı ve süreçlerinde
bu anlamda değişiklikler yapılması, ürün yaşam döngüsü içerisine her noktaya
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kalite anlayışının nüfus etmesi ve temel bir gereksinim maddesi olarak alınması,
dijital teknolojilerin yardımıyla anlık veriler alınması ve ölçümler yapılması,
gereken iyileştirici tedbirlerin hemen alınması zorunluluk olmaya başlamıştır. Bu
anlamda “Kalite 4.0” yaklaşımı da oluşmaktadır.
g. Yönetim Yaklaşımları ve Becerilerindeki değişiklikler: Yeni dünyanın yöneticileri
ve karar vericileri teknolojiyi daha fazla kullanan, ondan yardım alan ve verinin
değerini bilen kişiler olacaktır. Sanayide dijital dönüşüm ile “teknoloji”, insan
kaynağı kadar önemli bir unsur olacak, “teknoloji kaynağı ve yönetimi” kavramı
konuşulacaktır. Çalışma hayatına başlayan her yeni kuşak dijital dünyayla iç içe
olduğundan, verim alabilmek için iş yapış biçimlerinin klasik anlayışlardan dijital
dünya ile bütünleşmiş yapılara dönüşmesi kaçınılmazdır. Artık şirketlerin dijital
faaliyetlerini yöneten CDO’lardan bahsedilmektedir. Yeni dünyada bütün süreçler
yaşayan ve süreklilik gerektiren bir dönüşüm geçireceğinden, bu süreçte
yönetilecek unsur yaklaşımı sergilenmesi zorunludur. Yönetici ve karar vericiler bu
nedenle becerilerini bu yönde geliştirmek, maksimum verimi alabilmek için yeni
dünyanın parçası olmak zorundadır. Ayrıca, yenilikçilik (inovasyon) yeni dünyanın
çok önemli bir itici gücü olacağından, yöneticiler firmalarında bunu destekleyen
politikalar izlemeyi, yenilikçi bir fikrin konum, tecrübe ve yaş bağımsız her kişiden
gelebileceğini göz önüne alarak hareket etmeyi düşünmelidirler.
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ
2.1.

Dünyada Genel Durum

2.1.1. Dünyadaki Gelişme Eğilimleri
TÜSİAD ile BCG’nin birlikte yaptığı ve Aralık 2017’de açıkladığı “Türkiye’nin
Sanayi’de Dijital Dönüşüm Yetkinliği”[2] raporuna göre sanayide dijital dönüşüm yarışını
önde götüren batılı ülkelerin bu yolculukta önemli bir yol kat ettikleri görülmektedir. Ancak,
dijital dönüşüm ile üretimin yeniden batılı ülkelere kayacağı düşünülmesine rağmen, Çin’in
öngörülü davranarak, dijital dönüşüme liderlik eden ülkelerden biri olduğu da belirtilmektedir.
Rekabet gücü yüksek ekonomilerdeki sanayi şirketlerinin dijital dönüşümü gerçekleştirecek
yeni teknolojilere ne derece hızlı adapte olabildiğini ölçebilmek için BCG tarafından Almanya,
ABD, Çin, Fransa ve İngiltere’deki bazı firmaların üst düzey yöneticilerinin dâhil olduğu bir
araştırma gerçekleştirilmiştir. 2016 itibarıyla, araştırmanın gerçekleştirildiği beş ülkenin de
sanayide dijital dönüşüm adına önemli ilerlemeler kaydettiği görülmektedir (Şekil 1). Ancak
Çin menşeili şirketlerin, dijital teknolojileri yakın gelecekte hayata geçirmeye daha hazırlıklı
olduğu anlaşılmaktadır.
Şekil 1. BCG Verilerine göre 5 Ülke Şirketlerinin Hazırlık Durumları

Kaynak: BCG Anketi (312 Alman, 315 Amerikan, 322 Fransız, 322 İngiliz ve 258 Çin firması ile gerçekleştirilmiştir.)

Araştırmaya katılan Çin menşeli şirketlerin sadece %3’ü dijital dönüşüme hazır
olmadığını belirtmektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısında Batılı ülkelerdeki iş gücü
maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Doğulu ülkelere kayan üretimin, Batılı ülkeler
tarafından kalifiye iş gücü ve dijital teknolojilere yapılan yatırım sayesinde tekrar Batıya
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döneceği düşünülmektedir. Buna rağmen, ucuz iş gücü sayesinde yarattığı maliyet avantajıyla
dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelen Çin, günümüzde dijital dönüşüme
liderlik eden ülkelerin başında gelmektedir. Bu sonuç Çin’in küresel değer zincirinde sahip
olduğu payı korumak ve daha da artırmak için öngörülü davranarak sanayide dijital dönüşümü
gerçekleştirmek amacıyla önemli adımlar atmakta olduğunun göstergesidir.
Araştırmaya katılan şirketlere sanayide dijital dönüşüm teknolojilerini uygulama
seviyeleri sorulduğunda, ülkeler arası farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, tüm
şirketlerin yaklaşık %60’ı sanayide dijital dönüşüm uygulamalarını gelecek beş sene içerisinde
uygulamayı planladıklarını belirtmektedir. Araştırma bulguları, sanayide dijital dönüşüm
farkındalığının yüksek olduğuna işaret etmekle birlikte bu sürecin uzun vadeli planlama
gerektiren ve şirketlerin yetkinlik seviyelerine göre şekillenen bir yolculuk olduğunu
göstermektedir.
Türkiye açısından önem taşıyan Avrupa Birliği’ndeki genel duruma bakılırsa Avrupa
Birliği dijital ekonominin fırsatlarından faydalanabilmek için 2000’li yılların başlarında
Lizbon Stratejisi’nin bilgi toplumu hedefiyle başlayan ve sonrasında Avrupa 2020 Stratejisi
kapsamında dijital gündem hedefine dönüşen bir sürece girmiştir. BİT alanı AB GSYH'sinin
%4'ünü oluşturmakta ve 6 milyon kişinin istihdamını sağlamaktadır. AB'nin BİT sektöründe
ürettiği katma değer 580 milyar Avro'ya ulaşmaktadır. Ürün ve hizmetlerde dijitalleşmenin
önümüzdeki 5 yıl içerisinde Avrupa'da 110 milyar Avro tutarında ilave katma değer yaratması
beklenmektedir.
2014 - 2019 dönemi için Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından
15 Temmuz 2014 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda açıklanan on öncelik
arasında "Dijital Tek Pazar" oluşturma hedefi yer almaktadır. Böylece, Avrupa çapında birlik
üyelerinin oluşturduğu, çeşitli düzenleyici engeller ve koşullar nedeniyle dağınık halde
bulunan 28 ulusal dijital pazarın tek bir pazar haline getirilebilmesi amaçlanmaktadır. Dijital
tek pazarın kurulmasıyla dijital yenilikçiliğin tüm sektörlerde yaygınlaştırılması sağlanarak
dijital sanayinin kurulmasına imkân verilecektir. Rekabet gücü yüksek bir sanayi inşası için
dijitalleşme yüksek önem arz etmekte ve dijital tek pazar stratejisi bu alandaki düzenlemeleri
de öngörmektedir. AB, 2016 yılında yayımladığı “Avrupa Sanayisinin Dijitalleşmesi- Dijital
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Tek Pazar İmkânlarından Tüm Faydanın Elde Edilebilmesi”ne ilişkin Komisyon bildiriminde1
AB'nin dijital teknolojilerde rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve hacmine bakılmaksızın
tüm sektörlerde dijital yenilikçiliğin imkânlarından faydalanılması amacıyla sanayinin
dijitalleşmesinde koordinasyon sağlanması, dijital yenilikçilik kapasitesinin artırılması yatırım
yapılması, uygun çerçeve koşullar ve beşeri sermaye başlıklarında bir dizi politika üretmiştir.
Avrupa Komisyonu 13.09.2017 tarihinde ise “Akıllı, Yenilikçi ve Sürdürülebilir
Sanayiye Yatırım: AB için Yeni bir Sanayi Politikası Stratejisi” başlıklı bir bildirim
yayımlamıştır2. Bu çerçevede AB’nin uzun vadeli sanayi politikasının beş bileşeninden biri
dijitalleşme olarak benimsenmiştir. Büyük veri, yapay zekâ ve robotlaşma, nesnelerin interneti
gibi teknolojik yeniliklerin toplumların ve sanayinin işleyişini değiştirmekte olduğu
vurgulanmakta ve AB’nin sanayi performansını arttırmak için yeni dijital ekonomiye daha
fazla adapte olmasının şart olduğunun altı çizilmektedir.
Forrester, Gartner ve IDC gibi araştırma şirketlerinin gelişmiş ülkeler bazında yaptığı
araştırma sonucuna göre bugünün işletmelerinin sadece %27'sinde firmanın dijital bir işletme
olarak müşteri değeri oluşturacağı konusunda tutarlı bir dijital strateji bulunmaktadır. Ancak
Global 2000’de yer alan büyük ölçekli şirketlerin CEO’ları arasında yapılan araştırma, 2018
yılında şirketlerin %67’sinin ana stratejisinin merkezinde dijital dönüşüm olacağını
göstermiştir. Araştırma şirketlerinin diğer bir beklentisi ise yaklaşık. 125.000 büyük
organizasyonun dijital iş girişimlerini şimdiden başlatacağı ve CEO'ların çoğunun dijital
gelirinin 2020 yılına kadar %80 artacağı şeklindedir. Gelişmiş dijital dönüşüm girişimleri
yaratan işletmelerin yüzdesi bugün %22 iken 2020 yılına kadar bu oranın iki katına çıkması
beklenmektedir.
PwC araştırma şirketinin 26 ülkede 9 ayrı sektörden 2000'den fazla katılımcı ile
gerçekleştirdiği

“2016 Global Industry 4.0”

anketi, 2016 için %32 seviyesinde olan

dijitalleşme yüzdesinin 2020’de %76’ya çıkacağını göstermektedir. Detaylı olarak
bakıldığında, %26 seviyesinde olan Dikey Entegrasyonun %82’ye, %30 seviyesinde olan
Yatay Entegrasyonun %46’ya, %25 seviyesinde olan Dijital İş Modeli, Ürün ve Servislerin
%74’e, %49 seviyesinde olan Ürün Geliştirme ve Tasarımda Dijital Teknoloji kullanımı

1
2

http://eur-l1ex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52016DC0180 Celex: 52016DC0180
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0479&from=EN
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oranının %90’a, %40 seviyesinde olan Müşteri İlişkileri, Pazarlama ve Satış alanlarında Dijital
Teknoloji kullanım oranının %52’ye çıkacağı beklenmektedir.
“Industry 4.0 Market by Technology (Industrial Robotics, Cyber Security, Internet of
Things, 3D Printing, Advanced Human-Machine Interface, Big Data, Augmented Reality &
Virtual Reality, Artificial Intelligence), Vertical, Region - Global Forecast to 2022" adı altında
yapılan ve Endüstri 4.0’ın 2022 yılındaki durumuna dair öngörüleri içeren araştırmaya göre
2016 yılında 66.67 Milyar ABD Doları değerinde olan pazarın, 2017-2022 yılları arasında
%14.72'lik bir Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile 2022'de 152.31 Milyar ABD Dolarına
ulaşması beklenmektedir. Bu artıştaki en önemli etkenlerden birisi Endüstriyel İnternetin
giderek artan bir şekilde benimsenerek verimlilik ve üretim maliyetine odaklanmadaki
yükseliştir.
Araştırma sonuçlarına göre Hindistan, Çin, Japonya ve Asya-Pasifik'in geri kalanından
oluşan Asya Pasifik bölgesi, bugün için Endüstri 4.0 pazarının en büyük payını elinde
tutmaktadır. Dolayısıyla, Endüstri 4.0 için Asya-Pasifik pazarının önümüzdeki dönemde en
yüksek büyümeye tanık olması beklenmektedir. Asya Pasifik pazarının başlıca katkıları
Japonya ve Çin'dir. Çin, Endüstri 4.0 uygulamaları açısından büyük bir potansiyele sahiptir ve
aynı zamanda Asya Pasifik'teki en hızlı büyüyen pazar konumundadır.
Alman endüstrisinin 2020 yılına kadar her yıl Endüstri 4.0 alanında toplam 40 milyar
Avro yatırım yapacağı, aynı yatırım seviyesinin Avrupa endüstriyel sektörüne uygulanarak
yıllık yatırımların 140 milyar Avro’ya kadar yükseleceği belirtilmektedir.
2.1.2. Uluslararası Standartlar
Dijital dönüşüm konusunda henüz uluslararası standartlar oluşmamıştır. Ülkeler kendi
standartlarını oluşturma çalışmaları yapmaktadır.
2.1.3. Başarılı Ülke Uygulamaları
Dördüncü sanayi devrimini başlatan ülke konumunda olan Almanya’da Eğitim ve
Araştırma Bakanlığı ile Ekonomik İlişkiler ve Enerji Bakanlığı’nın yönetiminde resmi olarak
kurulmuş “Platform INDUSTRIE 4.0” mevcuttur. Bu platformun amacı ülkede konu ile ilgili
yapılan işleri yönetmektir3.

3

http://www.plattform-i40.de
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Aynı şekilde ,


Hollanda’da SMART INDUSTRY4,



İngiltere’de CATAPULT (HIGH VALUE MANUFACTURING)5



İspanya’da INDUSTRIA CONNECTADA6



İtalya’da LA FABBRICA DEL FUTURO7



Fransa’da INDUSTRİE DU FUTUR 8

platformları mevcuttur.
Amerika’nın dijital dönüşüm yaklaşımı, sadece üretimin akıllanması olmayıp
‘Operasyonel Teknoloji (OT)’ olarak düşünülebilecek, işletim zamanlarında cihazların veya
sistemlerin yönetimini gerçekleştiren Endüstriyel İnternet (Industrial Internet) kavramı ile
yönetilmektedir. Endüstriyel İnternetin özü, bağlı halde bulunan cihaz veya sistemlerdeki
algılayıcılardan belirli amaçlar için veri toplayıp analiz etmek ve uygun kararı vermeye destek
sağlamak ilkesine dayanmaktadır (Örnek: Akıllı şehirler, akıllı tarım vb.).
Japonya bu süreci Toplum 5.0 (Society 5.0) başlığı altında yönetmektedir. İlk aşamada
tüm fabrikaları ve KOBİ’lerin üretim tesislerini birbirine bağlamayı planlamakta olup
(MONOZUKURİ FELSEFESİ) birbirinden bağımsız çok sayıda girişim başlatmıştır.
Güney Kore’ye bakıldığında ise CHAEBOL diye adlandırılan büyük aile şirketlerine
sıkıca bağlı, 3 milyon kadar KOBİ bulunmakta, ancak söz konusu KOBİ’lerin bağımsız iş
yapabilme yeteneklerinin yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Bu nedenle 2008
krizinden sonra toparlanma süreci yavaş ve sancılı olmuştur. Ağır sanayinin kısıtlı olması
sebebiyle AKILLI ŞEHİR çözümüne yönelmiş olup dünyanın ilk akıllı kenti olan 22.000
nüfuslu SONGDO, 2012’den beri deneme sitesi olarak çözümleri kapsamaktadır. Uzun vadede
amaç ise KOBİ’leri sayısal ticarette küresel anlamda kendi başlarına rekabet edebilir seviyeye
çıkarmak olup bunun için Alman, Amerika, Çin ve Rus firmaları ile ortak projeler başlatmıştır.
Güney Kore’nin Alman Endüstri 4.0 ekolüne yakın bir yaklaşım içerisinde olduğu söylenebilir.

4

http://www.smartindustry.nl
http://catapult.org.uk
6 http:// www.industriaconectada40.gob.es
5

7
8

http://www.fabbricadelfuturo-fdf.it
http://www.industrie-dufutur.org
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Çin incelendiğinde Alman ve ABD şirketleriyle yakın iş birliği içerisinde olduğu,
Alman firmalarıyla kurdukları akıllı fabrikalarının bulunduğu görülmektedir. Çin’de 2015’te
devlet destekli aşağıda verilen iki girişim başlatılmıştır:


INTERNET PLUS: Küçük ve orta boyuttaki şehirlerde e-ticareti geliştirmek ve
geleneksel üretim yöntemlerini modernleştirmek. Bu kapsamda 60 e-ticaret merkezi ve
150 e-ticaret firması kurmak hedeflenmiştir.



MADE IN CHINA 2025: Büyük işletmeleri küresel katma değerli üretim zincirinde
daha yukarıya taşımak.
Çin’in öncelikli olarak belirlediği alanlar ise IT, Modern Taşımacılık Ekipmanları, İleri

Düzey Mühendislik ve BiyoTıp alanlarıdır.
AB bünyesinde yapılan çalışmalara bakıldığında ise birlik çapındaki sanayi
sektörlerinin dijitalleşme düzeyindeki farklılıklarının ve dijital yeniliklerin test edilmesi ve
deney yapılmasına imkân sağlayacak tesislere ilişkin ihtiyacın giderilmesi, aynı zamanda
güncel dijital teknolojilerden tüm işletmelerin faydalanması amacıyla AB’nin “Dijital
Yenilikçilik Merkezleri”ni yaygınlaştırması planlanmaktadır. Yatırımcılar, sanayi kullanıcı ve
tedarikçileri, yeterlilik merkezleri, teknoloji uzmanları arasında güçlü bağlantıların kurulması
ve pazara erişimin iyileştirilmesi için bu merkezlere 2020 yılına kadar 500 milyon avro
tutarında kaynak ayrılmıştır.
İlaveten AB Elektronik haberleşme alanında bir dizi değişikliği öngören ve "bağlanırlık
paketi" olarak ifade edilen “Rekabetçi Dijital Tek Pazar için Bağlanırlık: Avrupa Gigabayt
Toplumuna Doğru (Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a
European Gigabit Society)” isimli Komisyon Bildirimi9 (COM(2016)587) 14 Eylül 2016
tarihinde

yayımlanmıştır.

Paket

esasen

AB’nin

Dijital

Tek

Pazar

hedeflerinin

gerçekleştirilebilmesi için internet bağlanırlığı ve Avrupa'nın dijital gelecek için gerekli ağ
altyapılarını oluşturması gerektiğine ilişkin “Avrupa Gigabayt Toplumu” vizyonunu ortaya
koymaktadır. Komisyonun, Avrupa'nın dijital geleceğinin tesis edilebilmesi için, 2025 yılına
kadar gerçekleştirilmesi öngörülen stratejik bağlanırlık hedefleri aşağıda verilmektedir:

9

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access
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1- Okullar, üniversiteler, araştırma merkezleri, ulaşım merkezleri, bütün kamu hizmet
sağlayıcıları (hastaneler, kamu yönetimi binaları vb.) ve dijital teknolojilere dayanan
işletmelerin son derece yüksek hızda bağlanırlığa sahip olması (kullanıcıların saniyede
1 gigabayt veri yükleme/indirme imkânı),
2- Kırsal veya kentsel alanlarda yaşayan tüm Avrupalı hane halklarının, saniyede 1
gigabayta yükseltilmesi mümkün olan ve 100 megabaytlık indirme hızına sahip internet
bağlantısına sahip olması,
3- Temel kara ve demiryolları dâhil olmak üzere, tüm kentsel alanların kesintisiz 5G
kapsama alanında olması ve ara hedef olarak da 2020 yılına kadar her bir üye ülkenin
büyük bir kentinde 5G'nin ticari olarak bulunması hedeflenmektedir.
AB tarafından yayımlanan Avrupa sanayisi ve işletmelerinin dijital dönüşümüne ilişkin
temel önerilerin yer aldığı “Dijital Girişimcilik Stratejik Politika Forumu Raporu”nda10 beş
temel öneri benimsenmiştir. Bunlar, büyük veriye geçişin hızlandırılması ve Avrupa’da
rekabetçi dijital platformların kurulması, işgücüne dijital dönüşüm için gerekli becerilerin
kazandırılması, şehir ve bölgelerin dijital dönüşüm fırsatı yaratma rampası görevi üstlenmesi,
karar vericilerin dijital dönüşüm elçileri olması için araçların geliştirilmesidir. Bu amaçla ilgili
çalışmalar başlatılmıştır.
AB dijital dönüşüm için belirtilen politikalar çerçevesinde dijital dönüşümünün
izlenmesi için “Dijital Dönüşüm Skor Tahtası” (Digital Transformation Scoreboard)11
endeksini oluşturmuştur. Endeks, dijital dönüşüme imkân veren kolaylaştırıcı çerçeve koşullar
ve işletmelerin dijital dönüşümüne ilişkin koşullar olmak üzere iki temel alt endeksten
oluşmaktadır. Kolaylaştırıcı koşullar alanında üst sıralarda yer alan ülkeler İsveç, Finlandiya,
Belçika, Hollanda, Danimarka, Lüksemburg, Almanya ve İrlanda’dır. Dijital dönüşüme ilişkin
endeks kapsamında ise en üst sıralarda yer alan ülkeler sırasıyla İrlanda, Danimarka, İsveç,
Belçika, Hollanda ve Almanya’dır.

10

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15856/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/dem/monitor/sites/default/files/Digital%20Transformation%20Score
board%202017.pdf
11
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2.1.4. Uluslararası Yükümlülükler
Dijital dönüşüm konusunda uyulması gereken bir uluslararası yükümlülük
bulunmamaktadır. Bununla birlikte,


Dönüşümün getireceği iş yapış şekillerindeki değişikliklere (e-ticaret, Hızlı üretim,
küçük partili üretim, ürün kişiselleştirme vb.) uyum sağlanamaması,



Hızlı tepki verme süreci, maliyet etkinlik ve kalite konularında geri kalınması,



Dünya pazarında rakiplerimize göre dijitalleşmede geride kalınmasının yaratacağı
olumsuz etkilerin

şu an için rekabet gücü yüksek ekonomiler içerisinde yer alan ülkemizin bu özelliğini
kaybetmesine neden olacağı aşikardır. Dolayısıyla, sanayide dijitalleşme açısından bu geçişin
zorunluluğu, uluslararası alanda yazılı olmayan ancak gerçekleştirilmesi gereken bir
yükümlülük olduğunun gözden kaçırılmamasında fayda olacaktır.
2.2.

Türkiye’de Genel Durum

2.2.1. Kapsam ve Mevzuat
Türkiye açısından duruma bakıldığında rekabet gücümüzün devamı, daha güçlü bir
ekonomik altyapı ve yeni dünyanın önemli bir aktörü olabilmek için bu yeni yaklaşımı iyi
analiz etmek ve kendimize adapte etmek bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
TÜSİAD ve BCG’nin birlikte yaptığı ve Mart 2016’da açıkladığı “Türkiye’nin Küresel
Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0 Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi”
raporunda [3], üretim ücretleri, verimlilik, enerji maliyetleri ve döviz kurları dikkate alınarak
oluşturulan BCG Global “Üretim Maliyeti Endeksi”ne göre Hindistan 87, Çin 96, Türkiye 98
ortalama birim maliyet ile üretim yaparken Amerika 100, İngiltere 108, Almanya 121, Fransa
124 ortalama birim maliyetle üretim gerçekleştirmektedir. Bu analiz, Türkiye’nin küresel değer
zincirinden pay almak ve ihracat performansını güçlendirmek için sahip olduğu rekabet
avantajının altını çizmektedir.
Dijital dönüşüm çalışmalarına bakıldığında kişi başı milli geliri sebebiyle Batılı
ülkelerden ayrışan ve hala orta gelirli ülke grubunda yer alan Çin’in, ucuz iş gücü sayesinde
kazandığı küresel rekabetçiliği korumak için sanayide dijital dönüşümü başarıyla uygulaması
gerekliliğini kavradığı görülmektedir. Batılı ülkelerin üretimi tekrar kendilerine çekebilmek
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için kullandıkları dijital dönüşümü kendi yararına çevirerek dönüşüme öncülük eden
ülkelerden biri olan Çin, Türkiye için de örnek alınması gereken bir ülke konumundadır [2].
Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ilgili yaklaşımın “Sanayide Dijital Dönüşüm”
başlığı ve
“BİT’in geldiği en son noktadaki teknolojik imkânların imalat sanayiinin iş yapış
ve üretme sürecini değiştirip geliştirmesi, tüm süreçlerin anlık kontrol edilmesi ve
verinin değere dönüştürülmesi yeteneğiyle daha akıllı, esnek, çevik, verimli, düşük
maliyet ve yüksek kaliteli üretime imkân yaratması için akıllı bütünleşik dijital
dönüşüm”
tanımıyla ifade edilmesi uygun görülmektedir. Dönüşümün ülkemizde sektör ve ölçek
bağımsız tüm kuruluşları, Kamu ve Akademi olarak bütün paydaşları ilgilendirdiği ve bir bütün
halinde ele alınması gerektiği akılda tutulmalıdır. Ayrıca, Türkiye adına yaşanılması
kaçınılmaz olan bu dönüşüm için “Akılla Üretim Akıllı Üretim” sloganının kullanılmasının
hedefleri özetleyen ve farkındalığı arttıracak bir unsur olacağı değerlendirilmektedir.
2.2.2. Sorumlu Kurumlar ve Kuruluşlar
Ülkemizde, imalat sanayiinin dijital dönüşümüne yönelik politika ve strateji geliştirme
ve bu doğrultudaki faaliyetlerle ilgili olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun
Şubat 2016 da yapılan toplantısında “Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Çalışmaların
Yapılması” kararı alınmıştır. 2016/101 numaralı aynı karar ile bu konuda Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı (BSTB) ve TÜBİTAK görevlendirilmiştir. Ülkemizde bu alanda yapılan
çalışmalar 2016 yılından bu yana BSTB koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.
2.2.3. Ulusal Politikalar
BSTB tarafından sanayinin dijital dönüşümüne yönelik olarak belirlenen ulusal politika
çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve
kuruluşları ile toplantılar gerçekleştirilerek mevcut durum ve dünyadaki gelişmeler, ülke
politika ve stratejileri incelenerek, ilgili tarafları kapsayıcı “Sanayide Dijital Dönüşüm
Platformu” adıyla bir platform oluşturulmuştur. Platform 2016 Aralık ayında faaliyetlerine
başlamıştır. Platformun İcra Kurulu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Başkanlığında,
TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, TTGV, TİM ve YASED Başkanlarından oluşmaktadır. Platform
çatısı altında sanayinin dijital dönüşümüne yönelik; Altyapı, Açık İnovasyon, Sanayide Dijital
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Teknolojiler, İleri Üretim Teknikleri, Standartlar, Mevzuat, Patent ve Eğitim başlıklarında
çalışma grupları oluşturulmuştur. BSTB koordinasyonunda platform üyesi kuruluşlar ile ilgili
kurum ve kuruluşlar (Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, TÜBİTAK, TPE, TSE, BTK, YÖK, MEB vb.) tarafından platform
bünyesindeki çalışma grubu faaliyetlerine katılım sağlanmıştır.
Platform ile birlikte imalat sanayinin dijital dönüşümü için üretim kapasitesinin
güçlendirilmesi, teknoloji üretimi ve etkin biçimde kullanımı için profesyonel yetkinliklerin
artırılması planlanmıştır. Platformun yapısı Şekil 2’de yer almaktadır.
Şekil 2. BSTB Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu Yapısı
“SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU”
İCRA KURULU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Başkanlığında
TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED, TTGV Başkanları

DANIŞMA KURULU
İcra Kurulundaki kurum ve
kuruluşların temsilcileri

Çalışma
Grubu - 1

Çalışma
Grubu - 2

SEKRETARYA
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
(İcra Kurulu paydaşları ile iş birliği
içerisinde)

Çalışma
Grubu - 3
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……..

 Kamu
 Sivil Toplum
Kuruluşları
 Kamu
Kurumu
Niteliğindeki
Meslek
Kuruluşları
(İhracatçı
Birlikleri,
Odalar vb.)
 Özel sektör
 Üniversite
 Teknoparklar
 Araştırma
kurumları

Diğer taraftan Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü bünyesinde, platformun
koordinatörlüğünü yapmak ve sanayide dijital dönüşüme yönelik çalışmaları gerçekleştirmek
üzere 28 Şubat 2017 tarihinde Dördüncü Sanayi Devrimi Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.
2.2.4. Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi
2016 yılı içerisinde TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK teşviklerinden yararlanmış, sektör
ve ölçek bağımsız yaklaşık 1000 Türk firmasının katılımıyla yapılan bir araştırmaya göre
•

Türkiye’deki sanayi seviyesinin Sanayi 2 ile 3 arasında 2,6 olduğu,

•

Sanayi 4.0 için yurt dışında yapılan çalışmalara bakıldığında sadece 3,5 yıl
geride bulunduğumuzdan Sanayi 4.0’ın bir şans olduğu

sonuçları ortaya çıkmıştır. Haziran 2016’da geniş katılımlı “Yeni Sanayi Devrimi: Akıllı
Üretim Sistemlerine Yönelik Kilit ve Öncü Teknolojiler “ isimli çalıştay düzenlenmiştir. Kasım
2016’da Çalıştay sonuçları uzman alt bir ekiple gözden geçirilmiş ve “Yeni Sanayi Devrimi
Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” şeklinde yayınlanmıştır.
Benzer şekilde, Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu Çalışma Grupları dönem
içerisinde çalışmalar yapmıştır. Platform çalışmalarının yanı sıra BSTB Dördüncü Sanayi
Devrimi Daire Başkanlığı tarafından “KOBİ'lerde Dijital Dönüşümün Sağlanmasına Yönelik
Politika Değerlendirme Çalışması” projesi de yürütülmüştür.
Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’nun yapmış olduğu çalışmalar ve “KOBİ'lerde
Dijital Dönüşümün Sağlanmasına Yönelik Politika Değerlendirme Çalışması” çıktıları
kullanılarak İmalat Sanayiinde Dijital Dönüşüm Yol Haritası oluşturulması çalışmaları
yürütülmüştür. Söz konusu yol haritası kapsamında;


Sanayide dijital dönüşüm farkındalığının artırılması,



Eğitim altyapısının güçlendirilmesi,



Veri iletişim altyapısının güçlendirilmesi,



Teknoloji altyapısının güçlendirilmesi ve



Dijital teknoloji üretici ve kullanıcılarının desteklenmesi

alanlarında projeler geliştirilmiştir. Geliştirilen projelerin uygulanması sonucunda ülkemiz
sanayinin daha rekabetçi bir yapıda ekonomik büyümeye katkı sağlaması ve dünya değer
zincirindeki payının artırılması amaçlanmaktadır. Geliştirilen projelerin detaylandırılması ve
19

yeni projelerin geliştirilerek uygulanması amacıyla “Sanayi ve Teknoloji Hamlesi için
Geleceğin Teknolojileri ve Endüstrilerinin Belirlenmesi Çalışması” başlatılmıştır
Diğer taraftan, kaynakların doğru bir şekilde kullanılması ve dijitalleşmeden
olabildiğince fazla fayda sağlanması amacıyla tüm sektörlerde aynı anda dijitalleşmenin
başlatılması yerine sektörel önceliklendirme yapılarak dijitalleşme çalışmalarının belirlenen
öncelikli sektörlerde başlatılması ve daha sonra diğer sektörlere yaygınlaştırlması
gerekliliğinden hareketle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, dijital dönüşüm
potansiyeli, ihracat, istihdam ve katma değer potansiyelleri dikkate alınarak Türkiye için
potansiyeli yüksek olacak sektörlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Öncelikli
sektörlerin belirlenmesi amacıyla küresel ve ulusal analiz parametrelerini yansıtan “Sektör
Önceliklendirme Modeli” oluşturulmuş ve öncelikli sektörlere yönelik tespitler yapılmıştır.
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde kaynaklarının önemli bir kısmını ayırarak öncelik vermesi
öngörülen 5 sektör grubu olarak kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, makine ve teçhizat,
yarı iletkenler ve elektronik ile gıda, içecek ve tütün ürünleri sektörleri belirlenmiştir.
BSTB tarafından imalat sanayiinin yenilikçiliğinin, verimliliğinin yükseltilmesi,
gelişen teknolojiye uyum sağlanabilmesi, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve
topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi ve bu sayede ağırlıklı olarak yüksek
teknolojili ürünlerin üretilmesi amacıyla Kümelenme Destek Programı hayata geçirilmiştir.
Programın amacı, belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör
veya konularda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin iş birliğinin
sağlanmasıdır. İl özel idareleri, yerel yönetimler, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri,
OSB’ler, şirketler, endüstri bölgeleri vb. söz konusu destek programına dâhil olarak
kümelenme birlikteliğinde yer alabilmektedir.
Ayrıca,

önümüzdeki

dönemde

KOBİ’lerde

dijital

ihtiyaç

analizlerinin

gerçekleştirilmesi, dijital dönüşüm merkezlerinin kurulması, KOBİ’ler için dijital dönüşüm
farkındalığının artırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
2.2.5. Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar
TÜSİAD ve BCG’nin

“Türkiye’nin Sanayi’de Dijital Dönüşüm Yetkinliği”ni

belirlemek için yaptığı çalışmaya [2]

katılan teknoloji kullanıcısı şirketlere göre dijital

dönüşümün önündeki en büyük engeller;
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Yatırım maliyetinin yüksekliği (%27)



Yatırım geri dönüşünün belirsizliği (%18)



Kalifiye çalışan yetersizliği (%16)



Teknolojik alt yapının yetersizliği (%13)



Yerel tedarikçi eksikliği (%10)



Dijital teknolojiler hakkında bilgi eksikliği (%8)

olarak ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki araştırmaya benzeyen birçok çalışma, düzenlenen konferanslar, çalıştaylar
gibi etkinliklerden elde edinilen izlenimlere göre Türkiye’de dijital dönüşümde karşılaşılan
engeller ve zorlayıcı noktalar genel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir:


Sanayide dijital dönüşüm konusunda farkındalık seviyesinin düşük olması,



Dijital dönüşümün önemi ve içeriği hakkında doğru ve yeterli bilgiye ulaşamamak,



Kurum veya kuruluşun “Dönüşüm Yol Haritası”nı hazırlamak için yetkinliğinin
olmayışı,



Bütün paydaşların ortak olarak anlayabileceği teknolojik bir dil ve sözlüğün
olmayışı, bu nedenle kavramların anlaşılamaması,



Dijital teknoloji oluşturulması ve herhangi bir kurum veya kuruluşun dönüşüm
yapabilmek için teşvik mekanizmalarının yetersizliği,



Yerli teknoloji kullanıcısıyla yerli tedarikçi arasında iletişimsel kopukluk,



Birçok sanayide dijital dönüşüm teknolojisinde yerli tedarikçi yerine yabancı
tedarikçilerin tercih edilmesi,



Yerli teknoloji sağlayıcı sayısının sınırlı olması,



Eğitim müfredatının sanayide dijital dönüşümü içermemesi, bu nedenle eğitimli ve
nitelikli personel eksikliği,



Sanayide dijital dönüşümün iş gücünü azaltacağı yönündeki kamuoyunda oluşan
yargının olumsuz etkileri,



Uygulama geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu açık veri politikasının olmaması ve
veriye ulaşmada yaşanan sorunlar.

21

2.2.6. Uluslararası Mukayeseli Olarak Türkiye için Temel Göstergeler ve Uluslararası
Konum
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan “2017-2018 Küresel Rekabet
Raporu”na göre Türkiye, 137 ülke arasında 53’üncü sırada bulunmaktadır. Türkiye, iş
ortamında sağlanan eşitlik, işgücünün hızlı bir şekilde ve düşük maliyetle ekonomik aktiviteler
arasında kayabilme esnekliği ve çalışanlara sağlanan teşvikler gibi faktörlerin göz önünde
bulundurulduğu “İş Gücü Piyasası Verimliliği” sıralamasında ise 127’inci sırada yer almıştır.
Yurt içi yatırım ve doğrudan yabancı yatırım için kritik önem taşıyan finansman erişimi,
sermaye piyasaları ve finansal kuruluşlarının mali istikrarı gibi konularda yetkinliklerin
değerlendirildiği Finansal Piyasaların Gelişmişliği sıralamasında Türkiye, 80’inci sırada yer
alırken bu endeksin alt başlığı olan Risk Sermayesine Erişim konusunda ise 82’inci sırada yer
almaktadır. Bu durum, Türkiye’de girişimcilerin ürün ve hizmetleri için gerekli olan finansal
kaynağa yurt dışındaki rakiplere göre daha zor erişebildiklerini göstermektedir.
Türkiye, yeni ürünler geliştirerek rekabet avantajı yaratma yetkinliğini gösteren
İnovasyon Endeksinde 69’uncu sırada yer alırken, endeksin alt başlığı olan Bilimsel Araştırma
Enstitülerinin Kalitesi sıralamasında 100’üncü sırada yer almıştır. Bu sonuç, Türkiye’nin
bilimsel araştırma süreçleri konusunda gelişim alanları olduğuna işaret etmektedir. WEF,
ülkeleri ekonomik kalkınma aşamalarına göre üç ana grupta sınıflandırmaktadır.


Üretim Faktörü Temelli Ülkeler: Niteliksiz iş gücü ve/veya doğal kaynaklara dayalı
ekonomik büyüme kaydeden ülkeler (kişi başına düşen GSYH’si 2.000 ABD
dolarının altında olan ülkeler)



Verimlilik Temelli Ülkeler: Üretim süreçlerinde verimlilik ve kalite artışına
odaklanan ve bu doğrultuda ekonomik büyüme kaydeden ülkeler (kişi başına düşen
GSYH’si 3.000 ile 9.000 ABD doları arasında olan ülkeler)



İnovasyon Temelli Ülkeler: İleri üretim teknikleriyle yeni ve farklı katma değerli
üretime dayalı büyüme kaydeden ülkeler (kişi başına düşen GSYH’si 17.000 ABD
dolarının üstünde olan ülkeler)

TÜİK 2017 rakamlarına göre 10597 ABD GSYH ile Türkiye’nin günümüzde,
verimlilik temelli yapıdan (2) inovasyon temelli yapıya (3) geçiş aşamasında olduğu
görülmektedir. Özellikle, Türkiye gibi doğal kaynakları zengin olmayan ülkelerin katma değeri
yüksek ürünler üretmesi ülke ekonomisi açısından kritik önem taşımaktadır. Bu nedenle,
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Türkiye’nin dijital dönüşümü gerçekleştirebilmesi, şirketlerin yüksek katma değerli üretime
geçmesini ve ülkenin orta gelir tuzağından çıkmasını sağlayacaktır.
Bununla birlikte, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK teşviklerinden yararlanmış, sektör
ve ölçek bağımsız yaklaşık 1000 Türk firmasının katılımıyla yapılan bir araştırmaya göre
Türkiye’deki Sanayi seviyenin 2,6 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, özellikle KOBİ’lerin daha
otomasyona bile geçememiş olduğu, dijital dönüşüm karşısında en kırılgan noktamızın
KOBİ’lerimiz olacağı şeklinde yorumlanabilir.
KOBİ’ler Türkiye’de üretim içerisindeki değer zincirinin önemli bir parçasıdır. TÜİK
verilerine göre 2014 ve 2015 yıllarında ülkemiz ihracatının yarısı KOBİ’ler tarafından
gerçekleştirilmiş bulunmaktadır (Şekil 3).
Şekil 3. KOBİ’lerin Dış Ticaretteki Payı, 2014-2015

Kaynak: TÜİK

Tablo 1’de KOBİ’lerin teknoloji kullanım oranları görülmektedir. Buna göre,
KOBİ’lerin yalnızca %0.3’ünün yüksek teknoloji kullandığı belirlenmiştir. KOBİ’lerin
%59.7’si ise düşük teknoloji düzeyinde kalmıştır.
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Tablo 1. İmalat Sanayiinde KOBİ'lerin Büyüklük Grubu ve Teknoloji Düzeyine Göre
Payları, 2014

Kaynak: TÜİK

Sanayide dijitalleşme açısından Türkiye’de en önce atılacak adım KOBİ’lerin yüksek
teknolojiye geçişinin sağlanması olmalıdır.
Son olarak Accenture araştırma şirketinin Vodafone sponsorluğunda yaptığı
“Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi” çalışmasında12 Türk şirketlerinin dijitalleşme
yolculuğunda hangi noktada olduklarını tespit etmek, dijital kabiliyetlerini analiz etmek ve
dijital potansiyellerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Accenture şirketine göre dijitalleşme
için gereken girdiler; dijital yetkinlikler, dijital ekipman (donanım, yazılım ve iletişim araçları)
ve dijital ara ürün ve hizmetlerden oluşmaktadır. Bu yaklaşım baz alındığında Dünya
ekonomisinin 2015 yılında %15’i, 2015 yılında %22’si dijital olup 2020 yılında bu oranın
%25’e ulaşması beklenmektedir. Araştırma kapsamında 106 Türk şirketi yöneticileriyle 119
gösterge üzerinden birebir görüşmeler yapılmıştır. Dijital Strateji, Dijital Hizmetler ve Dijital
Operasyonel Yetkinlikler ana başlıkları kullanılarak yapılan çalışma sonucunda Türkiye’nin
2017 yılı dijitalleşme endeksi %61 olarak belirlenmiştir. Aynı şirketin 2016 için yaptığı çalışma
sonucunda 2016 endeksi %60 olarak belirlenmiş olmasına rağmen katılım sağlayan şirket
sayısı ve göstergeler baz alındığında 2017 yılında aslında bir artış olmadığı sonucuna

12

https://www.accenture.com/t20170202T045842Z__w__/tr-en/_acnmedia/PDF-42/Accenture-HBR-Rapor-

Vodafone.pdfla=en
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varılmıştır. Raporda Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde 10 puanlık bir artışın, şirketlerin Faiz
ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) marjlarında ortalama yüzde 1’lik bir artışa karşılık geleceğini
gösterdiği göz önüne alınarak Türkiye’nin dijitalleşme alanında hala gidilecek yolu olduğu
sonucuna varılmıştır. Sonuçlara detaylı bakılırsa Finansal Hizmetler (bankalar), Hizmet
faaliyetleri ve perakende ticaret en üstte (%80’ler), Enerji, Ana metal sanayi ve inşaat (%45’ler)
sektörlerinin en altta yer aldığı görülmektedir. Üretim bakış açısıyla sektörler ortalaması ise
%55 civarındadır. Bu sonuçlara göre dijital hizmetlerin Türkiye’de dijitalleşme açısından en
öndeki alan olduğu söylenebilir.
Verilen bütün bilgiler göz önüne alınarak yapılan “Türkiye Sanayide Dijitalleşme
GZFT Analizi” Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Türkiye Sanayide Dijitalleşme GZFT Analizi









GÜÇLÜ YÖNLER
Nüfusumuzun genç olması nedeniyle
teknolojiye yakınlık
Yazılım konusunda güçlü milli çözüm
sağlayıcıların varlığı
Dijital hizmet alanında güçlü olmamız
Konunun Kamu tarafından en üst seviyede
sahiplenmesi
İnovasyon temelli ülke konumuna geçme
ile ilgili yüksek motivasyon
Güçlü fiber altyapısı
BSTB tarafından kurulan Platform ve
yönetim yaklaşımıyla başlatılan projeler












TEHDİTLER

FIRSATLAR





Dijital ekonomi içerisinde güçlü bir
şekilde yer alabilme
Yeni gelişen teknolojilerde (yapay zekâ
vb.) dünyada söz sahibi olabilme
Orta gelir tuzağından çıkabilme
Doğru veri analizi ile piyasa ve ürün
öngörüleri yapabilme

ZAYIF YÖNLER
Farkındalık seviyesinin düşük olması
Yeterli bilgiye sahip olunmaması
Teşvik mekanizmalarının azlığı
Yerli çözüm sağlayıcı sayısının azlığı
Eğitim müfredatının ilgili konuları tam
olarak içermemesi
Nitelikli iş gücünün azlığı
Dönüşüme hazırlık seviyemizin düşüklüğü
Sanayi-Akademi ilişkisinin zayıflığı
Açık Veri Politikamızın olmaması
KOBİ’lerin büyük oranda düşük
teknolojiyle üretim yapması
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Hedeflenen dijital dönüşüm indeksine
ulaşılamaması, bu nedenle dünya pazarında
gerileme
Gerekli önlem alınmaması durumda siber
saldırıya maruz kalma
Verilerinin korunamaması
Yerli ve milli çözüm sağlayıcılarının
ülkedeki çözümler içerisinde yer
alamaması

2.3. Türkiye’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Yansımaları
TÜSİAD’nin “Türkiye’nin Sanayi’de Dijital Dönüşüm Yetkinliği”ni belirlemek için
yaptığı çalışmada [2], 108 teknoloji kullanıcısı ve 110 teknoloji tedarikçisi şirket ile kapsamlı
bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Teknoloji kullanıcısı şirketlerin yetkinlik seviyeleri
Operasyonel İyileştirme, Performans Yönetimi, Çalışan Katılımı ve Temel Bileşenler
başlıklarında yer alan 118 anket sorusu ile 23 uygulama alanında değerlendirilmiştir. Araştırma
sonuçlarından dört temel bulgu ortaya çıkmıştır:


Şirketlerin büyük çoğunluğu sanayide dijital dönüşüm konusunda bilgi ve ilgi
seviyelerinin yüksek olduğunu belirtirken, dönüşüme hazır olduğunu düşünen
şirketlerin oranı nispeten daha düşüktür.



Türkiye’de sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm uygulama alanlarında henüz pilot
projeleri gerçekleştirme (44/100) aşamasında olduğu görülmektedir.



Şirketlerin özellikle Strateji ve Yol Haritası ile Yönetişim yetkinliklerinin düşük olduğu
görülmektedir.



Şirketlerin yetkinlik seviyelerinin sektörlere göre farklılaşmadığı görülmektedir.
Bununla birlikte, büyük ölçekteki şirketlerin (yıllık 250 milyon TL’den fazla geliri olan
şirketler) sanayide dijital dönüşüm yetkinlik seviyeleri (50/100) küçük ölçekli şirketlere
(33/100) nazaran daha yüksektir.
2016 yılında BCG ve TÜSİAD tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Küresel

Rekabetçiliği için Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0” raporunda, şirketlerin %77’si sanayide
dijital dönüşüm hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtirken 2017 yılında yapılan araştırmada
[2] bu oran %90’a yükselmiştir. 2017 yılı araştırmasına [2] göre, şirketlerin %95’i sanayide
dijital dönüşüm konusuna ilgi gösterdiklerini belirtmektedir. Öte yandan, şirketlerin
farkındalık seviyeleri yüksek olmakla birlikte, katılımcıların sadece %61’i şirketlerinin bu
dönüşüme hazır olduğunu düşünmektedir. Bu durum, şirketlerin bilgi ve ilgi seviyeleri
yükseldikçe sanayide dijital dönüşüm yolculuğunun zorluklarını da fark ettikleri şeklinde
yorumlanabilir. Araştırma sonuçları, şirketlerin bu dönüşümle beraber gelecek değişimlerin de
farkında olduklarını göstermektedir. Şirketler, sanayide dijital dönüşüm için gerekli
teknolojileri gelecekte yaygın olarak kullanacaklarını ve bu dönüşümün şirketlerinin
rekabetçiliğini artıracağını düşünmektedir. Katılımcıların neredeyse tamamı (%99) bu
teknolojilerin Türkiye’nin küresel rekabetçiliğini de artıracağına inanmaktadır. Bu noktada,
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dönüşümü gerçekleştiremeyen şirketlerin rekabetçiliklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya
kalırken; dönüşümü gerçekleştiren şirketlerin hem yerel hem de küresel pazarda daha rekabetçi
konuma geleceği öngörülmektedir.
Aynı araştırmanın sonuçlarına göre, şirketler sanayide dijital dönüşümün başında
hayata geçirilmesi gereken uygulama başlıklarında (51/100) seviyesindeyken, yolculuğun
tamamına dair uygulama başlıklarında (44/100) seviyesindedirler. Bu noktada, şirketlerin
başlangıç seviyesi olarak görülen bazı uygulama alanlarında dahi gelişim alanları olduğu
görülmektedir. Örneğin, Dijital Fabrika Lojistiği uygulama alanı olarak tanımlanan AGV’ler
(otomatik yönlendirmeli araç) yolculuğun başlangıç aşamasındaki bir uygulama alanı olarak
sınıflandırılmıştır. Araştırmada, kullanılırsa değer katacağına inanılmasına rağmen oldukça az
sayıda şirket tarafından kullanıldıkları saptanmıştır. Bunun yanında, üretim kalitesini sensörler
sayesinde denetleyerek gerçek zamanlı raporlama yapabilen ve yine başlangıç uygulama alanı
olarak nitelendirilen Gelişmiş Robot uygulamalarının da yaygın olarak kullanılmadıkları
görülmektedir.
23 uygulama başlığı altındaki yetkinlik seviyesi şirketlerin yer aldıkları sektörlere göre
dikkat çeken bir farklılık göstermezken, ölçeklerine göre kıyaslandığında büyük ölçekli
firmaların (yıllık cirosu 250 milyon TL üzeri olan şirketler) yetkinlik seviyelerinin (50/100)
küçük ölçekli şirketlere (33/100) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgudan
hareketle, sanayide dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi adına alınacak olan aksiyonların şirket
ölçeklerine göre özelleştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Küçük ölçekli şirketlerde özellikle
stratejik yön belirleme ve profesyonelleşmiş yönetişim gibi temel ve kilit yaklaşımlarda
eksiklikler göze çarpmaktadır. Bu eksiklerin nedenlerine bakıldığında genel olarak


Nasıl gerçekleştirilebileceği hakkında bilgi eksikliği,



Gerekli yatırım için finansman zorluğu,



BT altyapısını işletecek personel eksikliği,



Zorlayıcı piyasa koşullarının bulunmaması

şeklinde özetlenebilir.
Ülkemizde sanayide dijital dönüşümü destekleyici Kurumsal Kaynak yönetimi (ERP),
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) gibi otomasyon
uygulamalarının kullanım oranlarının oldukça düşük kaldığı görünmektedir. Ülkemizde ERP
kullanım oranı %13.9, CRM kullanım oranı %18.8 ve SCM kullanım oranı %9.0
27

seviyesindedir. Özellikle KOBİ’lerin bu ürünleri çok düşük seviyede kullandıkları
görülmektedir. Başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelerde bu ürünlerin kullanım oranlarının
arttırılması dijital dönüşümün temelinin oluşturulması ve geliştirilmesinde önem arz
etmektedir.
Dünyada özelikle ekonomide söz sahibi olan birçok ülke tarafından benimsenen ve
başarılı uygulama örneklerinin görülmeye başlandığı dijital dönüşüm yaklaşımında öne çıkan
kazanımlar hızlı, değişken, maliyet etkin ve müşteriye özel ürün olduğuna göre mevcut yapılar
içerisinde Türkiye’nin dünya pazarında yer alabilme şansını kaybedeceği açıktır. Türkiye’nin
orta gelir tuzağından çıkıp küresel rekabetçiliğini artırabilmesi için sanayide dijital dönüşümün
Türkiye için öncelikli hedef olarak belirlenmesi kritik önem taşımaktadır. Yüksek katma
değerli ürünlerin üretiminde dönüşüm, lider şirketlerde başlayıp alt entegrasyonları
etkileyecektir. Bu etkileme üretim süreçlerine hâkimiyet, geliştirme ve iyileştirme şeklinde
olacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulabilmesi için, KOBİ’lerin
uluslararası rekabetçiliğinin artırılması ve ekonomik büyümeye katkısının yükseltilmesi de
oldukça kritiktir. Türkiye’deki KOBİ’lerin istihdam, ihracat ve faktör maliyetiyle katma değer
payları, ülke ekonomisi için taşıdıkları önemi açıkça ortaya koymaktadır.
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3. PLAN DÖNEMİ PERPEKTİFİ
3.1.

Uzun Vadeli Hedefler
Sanayide dijitalleşmenin, dünya ekonomisi açısından dengeleri değiştirecek, yeni

dönüşümü yakalayamazlarsa güçlü ülkelerin gücünü yitirmesine ve yeni aktörlerin doğmasına
yol açabilecek yıkıcı bir devrim olarak yaşanacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bu dönüşümün
uzun soluklu bir süreç yaklaşımıyla ele alınması, planlar yapılarak yıllara sair adımlar atılması,
sürekli ölçümler ve değerlendirmeler ile başarısız olunan konularda iyileştirme yapılması bir
zorunluluktur. Uzun vadeli hedefimiz, AB ve OECD ülkeleri arasında dönüşüm indeksleri
açısından ilk onda yer almak, dijital ticaret konusunda ise dünyada ilk yirmi içerisinde
bulunmak olmalıdır.
3.2.

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023 Yılı) Hedefleri
Daha önceki kalkınma planlarında yer almayan “Sanayide Dijitalleşme” ile ilgili olarak

On Birinci Kalkınma Planı dönemindeki ilk hedef, uluslararası kabul görmüş örnekler göz
önüne alınarak ülkemizin dijital dönüşüm indeksinin belirlenmesi, ölçümler yapılarak diğer
ülkelere göre yerimizin tam olarak belirlenmesi olmalıdır. Böylece bu indeks ilerleyen
dönemler için hem bir referans hem de hedefler belirlenmesi için bir ölçek olacaktır.
Dijital dönüşüm bütün toplumu ilgilendirdiğinden kamuoyunun bilgilendirilmesi ve
farkındalık seviyesinin maksimum düzeye çıkarılması, ilgili kişi, kurum ve kuruluşların
gereken doğru ve yönlendirici verilere ulaşabilmesi için bir portal yapısının oluşturulması yeni
dönemin temel hedefleri arasında olmalıdır.
Şu

ana

kadar

yapılan

değişik

ölçümler

(TÜBİTAK,

Accenture

gibi)

değerlendirildiğinde daha yolun başında olduğumuz görülmektedir. Dolayısıyla, öncelikle
ülkemizin ihracatı açısından önem arz eden sektörlerimiz başta olmak üzere dijitalleşme için
kaynak ayrılmalı, yerli çözüm sağlayıcılar desteklenmeli, eğitim sisteminde gereken müfredat
değişiklikleri yapılmalıdır.
3.3.

Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler

3.3.1. Mevzuat Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler
Devletten beklenen en büyük destek, yasaları ve mevzuatı sanayide yaşanan bu
dönüşüme uyumlandırması ve yeni gelişmelerin önünü açmasıdır. Bu bağlamda dikkate değer
bulunan ögeler arasında;
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Dijital dönüşümün ilk defa getirdiği yenilikler için gerekli düzenlemeler,



Mevcut düzenlemelerde gerekli olan geliştirmeler ve güncellemeler,



Yeni durumla mevcut durum arasındaki uyumun sorunsuz bir dönüşüme fırsat
verecek biçimde yapılanması sayılabilir.

Kamunun politika oluşturma süreçlerinde sektörel dinamiklere uygun düzenlemeler
ortaya koyulurken kurumların ölçek farklılıklarının da göz önünde bulundurulması salık
verilmektedir. Bir başka ifadeyle, büyük ölçekli firmaların ve KOBİ’lerin temel özelliklerine
ve teknoloji altyapısına göre politikaların oluşturulması stratejik öneme sahiptir. Ayrıca; 10.
Kalkınma Planı, Türkiye Sanayi Stratejisi, Türkiye Yenilik Stratejisi, Türkiye KamuÜniversite-Sanayi İşbirliği Stratejisi gibi ana stratejik metinlerin uyumlaştırılması zorunludur
[5].
Ayrıca Kamu tarafından yapılmasının önemli olacağı düşünülen değişiklik ve yenilikler
şunlardır;


Geniş kapsamlı “Türkiye Sanayide Dijital Dönüşüm Portalı”nın kurulması:
Sanayide Dijital Dönüşüm ülkemizdeki bütün sektörleri, üniversiteleri ve Kamu kurum
ve kuruluşlarını ilgilendiren ve bunların biçimsel değişimlerine yol açacak bir konudur.
Bu nedenle, konuyla ilgili ülkemizdeki en yetkili kurumlar tarafından ulusal
stratejilerin belirlenmesi, bu stratejilerin bütünsel yaklaşımla planlı bir şekilde
yönetilmesi ve ülke olarak hepimizin ortak bir bakış açısını yakalamamız başarı için en
önemli unsurlardır. Bu doğrultuda, Kamunun yönetiminde (Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı başta
olmak üzere konuyla ilgili Bakanlıkların katkılarıyla) ve ticari kaygıdan uzak “Türkiye
Sanayide Dijital Dönüşüm Portalı” kurulmalıdır.
Bu portal ile


Sanayide dijital dönüşüm konusunda izlenen/izlenecek güncel ulusal politikalar
hakkında bilgi edinilmesi,



Bu politikalar kapsamında ülkemizde yapılan ve yapılması hedeflenen
çalışmalar hakkında bilgi alınması,



Küresel dijital dönüşüm eğilimlerinin takip edilerek ülkemize uyarlanması,
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Sanayici, Teknoloji Geliştirici, Öğrenci, Çalışan vb. konuyla ilgili her kesime
hitap edebilecek ve değişik derinlik seviyelerine sahip farkındalık eğitimlerinin
internet üzerinden verilmesi,



Sektörel bazlı çeşitli uygulama örnekleri sunularak teknoloji kullanımı
konusunun özümsenmesinin sağlanması,



Her türlü teknik bilgiye ulaşılabilmesi,



Konu uzmanlarının, test merkezlerinin, teknoloji sağlayıcılarının iletişim
bilgilerine erişilebilmesi,



Teknoloji kullanıcıları ile teknoloji sağlayıcılarının buluşması,



Kişilerin bireysel önerilerini sunabilmesi,



Dijital dönüşümle ilgili verilerin paylaşılması,



Başarılı uygulama örneklerinin verilmesi,



“Dönüşüm Değerlendirme Aracı” ile firmaların dijital dönüşüm durumlarını
ölçebilmesi ve değerlendirme yapabilmesi,



Soruların canlı olarak cevaplanabilmesi,



Bu alanda verilecek tüm devlet ve özel sektör desteklerine başvuru yapılması
ve başvuruların takip edilmesi (Örnek: AB’nin katılımcı portalı13)

hedeflenmelidir.
Bu portalın tasarımı başlı başına önemli bir konu olup, ayrıca yönetimi, güncelliğinin
ve sürekliliğinin sağlanması da oldukça kritiktir.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olması,
 İçerik zenginliği,
 Kullanıcı sayısındaki artış,
 Giriş oranları,
 Memnuniyet anket sonuçları,
 Güncellik,
 Teknoloji kullanıcıları ile teknoloji sağlayıcılarını buluşturması
olarak belirlenebilir.

13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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“Dijital Dönüşüm Sözlüğü” oluşturulması: Sanayide Dijital Dönüşüm
ülkemizdeki bütün sektörleri, üniversiteleri ve Kamu kurum ve kuruluşları ile
çalışanları ilgilendirdiğinden, konunun herkes tarafından anlaşılmasını sağlayacak
bir sözlük oluşturulmalıdır. İsimler, kavramlar ve açıklamaları içerecek bu sözlük
sayesinde ortak bir dil oluşturularak bilgi karmaşası ve yanlış anlaşılmalar
giderilmiş olacaktır. Ayrıca, bu sözlüğün sürekliliğinin sağlanması ve yeni
kavramlara göre güncellenmesi de önem taşımaktadır. Oluşturulan bu sözlük
“Türkiye Sanayide Dijital Dönüşüm Portalı”nda paylaşılmalıdır. Bu konuda,
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından hazırlanmış olan “Bilişim Sözlüğü”nün
yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Sözlüğün oluşturulma süresi,
 İçerik zenginliği,
 Güncellik ve yeni kavramların eklenmesi
olarak belirlenebilir.

 Blockchain ve bitcoin (ve benzeri) teknolojilerinin Türkiye’deki malî sisteme
entegrasyonu: Bitcoin, temelde bir kriptografi yazılımı olan ve internet para birimi
olarak tanınan, dijital bir ödeme sistemidir. Arkasında merkezi bir yapı bulunmayan
bu para birimi bu yanıyla dünyanın ilk âdemi merkezi dijital para birimi olarak kabul
edilmektedir. Merkezi yapı olmadığından dolayı, bitcoinler herhangi bir aracı
olmaksızın kişiden-kişiye internet üzerinden gönderilebilmektedir. Bu sayede
muhabir banka işlem ücretleri olmaksızın, limitlerle sınırlandırılmadan, herhangi bir
ülkeden herhangi bir başka ülkeye ve el konulma riski bulunmadan transferler
yapılması mümkün olmaktadır. Bitcoin kullanılarak yapılan bütün işlemler açık
kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak kayıt altına alınır. Bu işlemler, yönetici olarak
adlandırılan kişilerin onaylarıyla block adı verilen şeffaf dağıtık veri tabanlarında
kamuya açık bir şekilde depolanır. Cambridge Üniversitesinin yaptığı bir
çalışmaya14 göre 2017 yılı itibariyle küresel ölçekte 2.9 Milyon – 5.8 Milyon dijital

14

Hileman, Garrick, and Michel Rauchs. "Global cryptocurrency benchmarking study." Cambridge Centre for Alternative
Finance (2017).
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para kullanan ayrık kişilerin önemli bir kısmı bitcoin kullanıcısıdır. Aynı rapora göre
gene bitcoin’in büyük bir kısmını oluşturduğu kriptografi temelli para birimlerinin
piyasa kapitülasyonu 2017 yılı Nisan ayı itibariyle 27 Milyar $ mertebesindedir. Gün
içerisinde ortalama 286.000 bitcoin işlemi yapılmakta, 100.000’in üzerinde ticari
işletme tarafından bitcoin kabul edilmekte ve 2.000’e yakın kişi tam zamanlı olarak
kriptografi para birimlerinin yarattığı bu sektörde çalışmaktadır15. Bu bağlamda
gerekli olan düzenlemeler ve altyapının uyumlandırılması bu teknolojilerin
kullanılmasını teşvik edecek ve yaygınlaştıracaktır [5].
Bu adım için başarı kriterleri,
 Gerekli düzenlemelerin yapılması,
 İşlem miktarı,
 Güncellik
olarak belirlenebilir.
 Bilgi güvenliği açıklarında gerçekleşecek maddi kayıplara yönelik sigorta
sistemlerinin kurulması: Yakın bir gelecekte nesnelerin interneti nedeniyle
bilgisayar korsanlarının kendilerine artık sadece kişisel bilgisayarları ya da
sunucuları değil, üretim yapan donanımı da hedef almaları daha fazla
yaygınlaşacaktır. İmalat aşamasına sızacak bir virüs, örneğin üründe gözden
kaçabilecek şekilde (küçük ama kritik ölçü değişikliği, renk değişikliği, vb.) hasarlar
yaratabilecektir. Bu nedenlerle oluşacak maddi kaybın telafisine yönelik sigorta
sistemlerinin mevzuat düzenlenmeleri yapılmalıdır.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Gerekli düzenlemelerin yapılması,
 Yaygınlaştırılması,
 İşlem miktarı,
 Güncellik
olarak belirlenebilir.

15

Yavuz, Cemre, “Bitcoin sistemi kökten değiştirebilir”, HBT Sayı 71, s.7, 4 Ağustos 2017
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Sanayide Dijital Dönüşüm ile ilgili Standart ve Normların oluşturulması:
Ülkemizde gerçekleştirilecek dönüşüm çalışmalarının teknolojik bileşenlerinin
(yazılım parçaları, nesnelerin interneti uygulamaları, sensörler vb.) belirlenmesi,
bunların birbiriyle uyumlu olabilmesi, entegrasyon sorunu yaşanmaması ve
özellikle siber güvenlik çözümleri için belli standartlara, ürünlerde belli bir kaliteye
sahip olunması gerekmektedir. Bu tip tanımlamaların yapılması, teknoloji
sağlayıcıların uzmanlıklarını geliştirmelerine ve ürünlerinde ara yüz ve entegrasyon
sorunu yaşamamalarına, teknoloji kullanıcılarının da güvenle ürün almalarına
olanak sağlayacaktır. Almanya’da bu yoldaki ilk adım olarak geliştirilen RAMI 4.0
(Referans Mimari Modeli Endüstri 4.0 /Reference Architecture Model Industrie
4.0) bu standartlara örnek verilebilir. Benzer şekilde Türkiye için de böyle
dokümanlara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, görevlendirilecek kamu kurum ve
kuruluşlarının önderliği ve kontrolünde ilgili sektör temsilcileri ve üniversitelerin
de katılımıyla konuyla ilgili çalışmalar yapılmalıdır.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Standart ve normların oluşturulma süresi,
 İçerik zenginliği,
 Güncellik ve yaygınlık
olarak belirlenebilir.



“Türkiye Sanayide Dijital Dönüşüm Endeksi”nin belirlenmesi: Dijital
dönüşümün başarılı bir şekilde ölçülebilmesi, konulan somut hedeflere ulaşmada
başarı sağlanıp sağlanamadığının belirlenebilmesi için bir endeksin oluşturulması
gerekmektedir. Bu endeks sektörlere, şirket büyüklüklerine ve teknoloji kırınımında
öneme göre ölçeklendirilebilir bir yapıda olmalıdır. Böylece, ISO veya diğer kalite
sistemlerinde olduğu gibi bir dijitalleşme standardı oluşturularak hem bir kılavuz,
hem bir soru kitapçığı hem de endekse temel oluşturacak bir doküman elde edilmiş
olacaktır. Ayrıca, danışmanlar da bu standardın/soru kitapçığının üzerinden giderek
firmalarda doğru yayılımı sağlayabilme imkânı yakalayabilecektir.
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Bu adım için başarı kriterleri,
 Endeks seçimi,
 ITU ve AB tarafından yürütülen uluslararası endekslerde ülkemizin de yer
almasına ilişkin çalışmalar yürütülmesi ve ilgili istatistiki verilen toplanması
(Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi göstergeleri ve/veya Dijital Dönüşüm
Endeksi göstergeleri kullanılabilir),
 Endeksin uluslararası normlara uygunluğu,
 Ölçümlerin yapılmasındaki derinlik,
 Sürekliliğin denetlenmesi ve aylık/yıllık bazda ölçümler
olarak belirlenebilir.


Verinin Serbestleştirilmesi için gereken adımların atılması, “Ulusal Veri
Paylaşımı Politikası”nın Oluşturulması: Dijital dönüşüm için gereken bilginin
hammaddesi olan verinin kolay erişilebilir olması şarttır. Verinin olmadığı yerlerde
tasarlanan algoritmaların denenebilmesi ve karar destek sistemleri kurulabilmesi
imkânsızdır. Ayrıca, oluşacak veri ambarları oldukça değerli ve ülke için çok
önemli birer kaynak olacağından, bunlar her türlü tehlikeye karşı korunmalı ve
ulusal bir değer olarak algılanmalıdır. Aynı zamanda, büyük verileri analiz ederken
kamusal çıkarları da göz önünde bulundurabilecek, güvenilir veri işleme
merkezlerinin/firmalarının oluşması da önem arz etmektedir.
Bu nedenle,
 Ulusal Veri Paylaşımı Politikası oluşturulması,
 Değişik sektörlere ait verilerin güvenli paylaşımı için teknik çözümler
yaratılması,
 Kamu Verilerinin paylaşımı için mevzuat değişikliği yapılması,
 Verinin mümkünse ulusal veri merkezlerinde tutulması,
 İhracat yapan Türk şirketlerinin yurt dışı ile de veri transferi yapmak
durumunda kalabilecekleri dikkate alınarak uluslararası düzenlemelerin göz
önünde tutulması (Avrupa Birliği ülkelerinde 2018 yılında devreye girecek
olan GDPR (General Data Protection gibi )
sağlanmalıdır.
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Bu adım için başarı kriterleri,
 Ulusal Veri Paylaşımı Politikasının oluşturulması,
 Paylaşılan veri oranı,
 Siber güvenliği sağlanmış Ulusal Veri Merkezleri,
 Veri spektrumunun genişliği,
 Verinin doğruluğu ve güncelliği,
 Uluslararası düzenlemelere uyumluluk,
olarak belirlenebilir.


Dijital dönüşüm ürünleri getiren yurtdışı firmaları ile “sanayi katılımı
(offset)” anlaşmaları yapılarak ürünlerin belirli oranda yerli olmasının
sağlanması: Bilindiği gibi yerli katkı oranının artmasını sağlayacak önemli bir
yöntem olan sanayi katılımı zorunluluğu, tedarik esnasında milli ve yerli
çözümlerin kullanımını sağlayacaktır. Böylelikle yerli çözüm sağlayıcıların hem
pazarda yer alabilmeleri hem de kendilerini geliştirebilmeleri için kaynak
yaratabilmeleri sağlanmış olacaktır. Bu yöntem savunma sanayinde uzun süreden
beri uygulanmakta olup başarılı sonuçlar alınmaktadır.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Sanayi katılım ilkelerinin tespiti,
 Sanayi katılım oranının saptanması,
 Başarılı uygulama örnek sayısı
olarak belirlenebilir.



Girişimci Dostu Devlet Politikasının oluşturulması: Girişimcileri ve ekipleri
kurdurmak, bunları başka ülkelerden çekmek adına dünyada büyük bir yarış vardır.
F-Station (Fransa), Startup Canada, Startup Estonia, Startup Swiss gibi devlet
yapılarının yanında birçok ülkedeki özel girişim hızlandırıcıları hem kurucuları hem
takımı çekebilmek adına 1-5 yıl arası oturma izni, kurulum destekleri, vergi
indirimleri sağlamaktadır. Ülkedeki girişim ekosistemini canlandırmak için
mevzuatları çok basitleştirmek, şirket kuruluşunu internet ortamında çok kısa bir
süre (dakikalar seviyesinde) içinde yapmak, 2 sene boyunca vergi memurunun
şirketi ziyaret etmemesi gibi çekici ortamlar yaratılmaktadır. Benzer yapıların
ülkemiz için de uygulanabileceği değerlendirilmektedir.
36

Bu adım için başarı kriterleri,
 Politikanın oluşturulması,
 Girişimci sayısındaki artış,
 Sürekliliğin sağlanma oranı
olarak belirlenebilir.


Sanayide Dijital Dönüşüm sonrasında iş kaybına uğrayacak çalışanlar için
“İşsizlik Fonu” oluşturulması: Dijital Dönüşüm esnasında birçok yeni mesleğin
gündeme geleceği gibi birçok mesleğin de ortadan kalkacağı aşikârdır. Özellikle
robot ve akıllı otomasyon sistemlerinin insan gücü gereksinimini minimize edeceği,
yapay zekânın birçok alanda işsizlik yaratacağı belirtilmektedir. Bu durumda,
yaklaşık 15-20 yıl sürebilecek geçiş dönemi esnasında iş kaybına uğraması
kaçınılmaz olan alanlar için bir fon kurulması, oluşabilecek olumsuz durumları
giderebilecektir.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Politikanın oluşturulması,
 Fon yapısının oluşturulması,
 Gereken mevzuat değişikliğinin yapılması
olarak belirlenebilir.

3.3.2. Kurumsal Yapıyı İyileştirmeye Yönelik Düzenlemeler
Sanayide dijitalleşme konusunda kurumsal yapıda yapılabilecek düzenlemeler aşağıda
verilmektedir.


“Sanayide Dijital Dönüşüm Danışmanı Yetiştirme, Sertifikasyon Verme ve
Kontrol Hizmeti” verilmesi: Başta KOBİ’ler olmak üzere dönüşüm yapmayı
hedefleyen bir kuruluş için bulunduğu sektör, hizmet verdiği alanlar, sahip olduğu
ölçek ve yetenekler göz önüne alınarak mevcut durum analizinin yapılması,
eksiklerinin belirlenmesi, nasıl bir yol haritası ile dönüşümü gerçekleştireceğinin
planlanması ve hazırlanması, firma içerisinde farkındalığın arttırılması ve gerekirse
dönüşüm esnasında rehberlik yapılması amacıyla konu ile ilgili ekipleri olmayan
firmalara danışmanlık hizmetinin verilmesi gerekebilecektir. Ancak bu hizmetin
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konusunda uzmanlaşmış, özellikle “Türkiye Sanayide Dijital Dönüşüm Yol
Haritası” ile uyumlu gerçekleşmesini sağlayacak sertifikasyon sahibi doğru kişiler
tarafından yapılıyor olması başarıya ulaşılması, zaman kaybının önlenmesi ve
gereksiz yatırımların yapılmaması için çok önemlidir. Eğitim programlarının
oluşturulması, sertifikasyon verilmesi, ayrıca sertifikasyon alan kişilerin saha
uygulama

başarılarının

ölçülmesi,

gerektiğinde

sertifikasyon

iptali

için

görevlendirilecek kurumda çalışma yapılmalıdır. Bu konuda yapılacak çalışma için
“Enerji Verimliliği” için kurulmuş olan yapı referans olarak alınabilir.
Sertifikasyon sahibi kişiler ile ilgili bilgi “Türkiye Sanayide Dijital Dönüşüm
Portalı”nda paylaşılmalıdır.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Sertifikasyon programının oluşturulması,
 Sertifikasyon alan kişi sayısı,
 Sertifikasyon sahibi kişilerin saha çalışmalarındaki başarıların geri
bildirimler ile ölçülmesi, kayıt altına alınması, olumsuz durumlarda iptali
olarak belirlenebilir.


“Sanayide Dijital Dönüşüm Sektörel Kümelenme” çalışmaları: Rekabet öncesi
işbirliklerini en iyi şekilde sağlayan kümelenme yapısı dijital dönüşüm için de
desteklenmelidir. Dijiral Dönüşüm, her sektörün ihtiyacına göre çözümlerin
farklılaşması gerekeceği, hatta neredeyse her şirket için kendine özel çözüm
oluşturulacağı bir süreçtir. Bu doğrultuda, sektör bazında ihtiyaçların belirleneceği
ve kullanım senaryolarının konuşulacağı, çözüm sağlayıcıların ise bu bilgilere göre
çözümler geliştireceği, çeşitli işbirliklerinin doğmasına vesile olacak kümelenme
çalışmaları için uygun ortam sağlanmalı ve bu oluşumlar çeşitli fonlarla
desteklenmelidir. Kümelenme yapısı olarak Kore ve Asya modeline uygun bir
şekilde ulusal ve uluslararası büyük şirketlerin çevresinde tedarikçilerin, ulusal
teknoloji sağlayan şirketlerin ve start-up’ların, mükemmeliyet merkezlerinin,
üniversitelerin olduğu bir kümelenme programı önerilebilir. Ulusal ve uluslararası
şirketlere ürün ve hizmet geliştiren tedarikçilerin ve teknoloji sağlayıcıların yanı
sıra dijital dönüşümde rol oynayan diğer paydaşların da (akademi, mükemmeliyet
merkezi gibi) ulusal ve uluslararası OEM ve marka şirketler etrafında sağlanacak
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kümelenmenin ülkemizde katma değerin yaratılması açısından daha büyük etkisi
olacağı değerlendirilmektedir.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Uygun kümelenme yapısının belirlenmesi,
 Kümelenmede yer alan şirketlerin verimlilik, ihracat gibi değerlerinin
ölçülmesi,
 Kümelenme ile teknoloji tedarikçileri ve uygulayıcıları arasında oluşan
işbirliği sayısının ölçülmesi,
 Kümelenmede kapsamında oluşan projelerin ticari değerleri,
 Kümelenme kapsamında yer alan üniversitelerin başarıları (patent sayısı vb.
gibi)
olarak belirlenebilir.
3.3.3. İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler
Sanayide dijitalleşme konusunda en önemli konulardan birisi olan insan kaynakları ile
ilgili olarak yapılabilecek düzenlemeler aşağıda verilmektedir.


Türkiye’nin teknoloji/yazılım geliştirme üssü olarak konumlandırılması ve
“İnsan Kaynağının Serbest Dolaşımı Programı”nın oluşturulması: Dijital
dönüşümün dünyada olgunlaşmaya henüz başlayan bir durum olduğu göz önüne
alındığında, bunu Türkiye adına bir fırsata çevirmek ve ülkemizi teknoloji özellikle
de yazılım üssü olarak konumlandırmak, üzerinde düşünülmesi ve yatırım
yapılması gereken bir konudur. Ülke çapında bunun kampanyalarla duyurulması,
tanıtımlarda vurgulanması ve vergi destekleri, Turquality gibi programlar ile
desteklenmesi sağlanmalıdır. Sayısal dönüşümü gerçekleştirecek kişiler yetenekli
insanlardır. Dünyada bu kaynak en değerli kaynaktır ve bu konuda büyük bir yarış
vardır. Bu nedenle nitelikli insan kaynağını Türkiye’ye çekmek için gerekli
politikalar geliştirilmelidir. Bugün Suriye, İran, Pakistan, Irak, Hindistan,
Azerbaycan, Ukrayna gibi net beyin göçü veren ülkelerin yetenekleri Berlin,
Toronto, Paris, San Francisco, Londra’da iş bulmaktadır. ABD'deki milyar dolarlık
girişimlerin yarısı göçmenler tarafından kurulmuştur. Bu kapsamda, makineler,
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kodlar, yazılımlar ile değil insanlar ile dijitalleşme yapılır düşüncesi ile yetenekli
insanları ülkeye çekme/ülkede tutma adına hamleler şarttır.
Bu adım için başarı kriterleri,
 İlgili programın oluşturulması,
 Programa başvuru sayısı,


Sanayide çalışan hem yerli hem de yabancı yüksek mühendis/doktora oranı,

 Süreklilik oranı
olarak belirlenebilir.


Sanayide dijital dönüşüm için nitelikli iş gücü oluşturulması, Dönüşüm ile
oluşacak yeni meslek alanları için hazırlık yapılması ve “Mesleki Yeterlilik
Belgesi”nin verilebilmesi, “Sürekli Eğitim Merkezleri”nin oluşturulması:
Dönüşümün başarısı onu gerçekleştirecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan
gücünün varlığına bağlıdır. Bu nedenle hem teknoloji sağlama hem de kullanabilme
konularında her türlü seviye için eleman yetişmesi gereklidir. Bu nedenle birçok
branşta (Bilgisayar, Elektrik Elektronik, Makine, Endüstri, İşletme, Mekatronik
vb.) üniversite, yüksekokul, meslek liselerinde ders programları ve içeriklerinde
uygun değişiklikler yapılmalıdır. Ayrıca, dijital dönüşüm çoklu disiplin
gerektireceğinden birçok yeni mesleğin doğacağı belirtilmektedir. Bunlara
“Endüstriyel Veri Bilimciliği”, “Robot Koordinatörlüğü”, “Endüstriyel Bilgisayar
Mühendisliği”, “Bulut Hesaplama Uzmanlığı”, “Veri Güvenliği Uzmanlığı”, “3-D
Yazıcı Mühendisliği”, “Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı”, “Sosyal Medya
Uzmanlığı” örnek verilebilir. Gelecekte doğacağı tahmin edilebilen veya henüz
öngörülemeyen meslekler için, disiplinler arası ve analitik düşünme, problem
çözme, takım çalışması gibi becerilerin erken yaşlardan itibaren kazandırılması
hedeflenmelidir. Ders içeriklerinin bu yeni meslek dallarına göre düzenlenmesi
gerekeceği gibi Meslek Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından bu alanlarda meslek
yeterlilik belgesinin verilebilmesi için gereken yasal düzenlemelerin yapılması da
önem taşımaktadır.
Ayrıca, dönüşüm esnasında mevcut çalışanların yeteneklerinin artırılması ve sürece
uyum sağlayabilmeleri için ihtiyaç duyacakları eğitimlerin verilmesi gerekecektir.
Bu amaç için kurulacak “Sürekli Eğitim Merkezleri” var olan işgücünün
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dönüşümden dolayı kayba uğramasını azaltarak dönüşüme geçişte başarı oranına
olumlu etki sağlayacaktır.
Ek olarak işsiz durumunda gözüken kişilere de sürekli eğitim merkezleri aracılığıyla
“Hayat Boyu Öğrenme” yaklaşımı kapsamında dijital beceriler kazandırılması,
daha kapsayıcı bir büyüme ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlanması açısından
faydalı olacaktır.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Ders programlarında uygun değişikliklerin yapılması,
 Uygun ders içeriklerinin oluşturulması,
 Yeni meslek tanımlamalarının ve kalifikasyon kriterlerinin belirlenmesi,
 Meslek Yeterlilik Belgesi verilebilmesi için gereken yasal değişikliklerin
yapılması,
 Sürekli eğitim merkezi sayısı
olarak belirlenebilir.


Sanayide Dijital Dönüşüm konusunda üniversitelerin aktif kullanımı:
Dönüşümün başarı indeksinin yetişmiş eleman olduğu, hem çözüm üreten hem de
teknoloji kullanan konusunda eğitimli uzman elemanlara ihtiyaç olacağı göz önüne
alındığında,
 Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarının bu konulara
yoğunlaşmasının sağlanması,
 Dijital Dönüşüm konusu ile ilgili yapılan bitirme tezlerine karşılıksız burs
verme gibi değişik yöntemlerle özendiriciliğin arttırılması,
 Üniversitelerin

konu

ile

ilgili

çalışmalar

yapabilmesi

amacıyla

laboratuvarlar kurması için destek sağlanması,
 Sanayi-Üniversite iş birliğini arttırıcı önlemler alınarak proje sayılarının
yükseltilmesi, sanayinin üniversiteye olan desteğinin arttırılması,
 Dijitalleşme için önem teşkil eden konuların belirlenip (elektronik
komponentler, sensör ve kamera teknolojileri, pil teknolojileri vb.) bu
konularda araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının üniversitelere ve
teknoloji enstitülerine “ödev” (süreli ve hedefli projeler) olarak verilmesi,
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 Akademisyenlerden (mühendislik, temel bilimler, pazarlama, finans) oluşan
çalışma grupları oluşturulması ve bu çalışma gruplarına şirket temsilcileri,
finans kuruluşları, bürokratların eklemlenmesi,
 Akademisyenlerin kariyer kriterlerine “ticarileşmiş ürün/hizmet/iş modeli
geliştirme” kriterinin eklenmesi
yapılabileceklar arasında yer almaktadır.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Açılan program sayısı,
 Konuyla ilgili tez sayısı,
 Sanayi-Üniversite iş birliği ile yapılan proje sayısı,
 Üniversitelerdeki konuyla ilgili laboratuvar sayısı,
 Üniversitelerde oluşturulan projelerin ticarileşmesi, sanayide kullanılması,
ürüne dönüştürülmesi oranları,
 Verilen desteklerin etki analizlerinin yapılması ve başarı oranlarının
saptanması,
 Ar-Ge proje sayısı
olarak belirlenebilir.
3.3.4. Altyapıyı İyileştirmeye Yönelik Yapılması Gerekenler
Sanayide dijitalleşme konusunda Türkiye’de altyapının güçlenmesi için yapılabilecek
düzenlemeler aşağıda verilmektedir.


Türkiye’deki imalat sanayiinin elinde bulunan makine parkı durumunun
ortaya konması: Dijitalleşmede makine parkının teknolojik düzeyi geçiş
verimliliğini etkileyecek olan öncü parametrelerden biridir. Bu nedenle, sanayinin
teknoloji envanteri ile ilgili durumunun bölgeler ve sektörlere göre ortaya konması
çok geniş yelpazede çeşitli kurumlara girdi sağlayacaktır.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Sektörel bazda makine parkı envanterinin çıkarılması,
 Belirlenecek ölçekler bazında parkın seviyesinin çıkarılması,
 Envanterin gelişmelerle güncellenmesi
olarak belirlenebilir.
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“Sanayide Dijital Dönüşüm Test Merkezleri”nin oluşturulması: Dönüşüm için
en önemli gereksinimlerden birisi çözüm sağlayıcılar (özellikle veri analizi ve
yazılım gerçekleştirecekler) için geliştirdikleri ürünlerini test edebilecekleri,
entegrasyonlar yapabilecekleri, çeşitli kullanım senaryolarını deneyebilecekleri
gerçek çalışma ortamının yeterince benzeştirilmiş örneği olan test merkezlerinin
bulunmasıdır. Böylece ürünlerin mükemmele ulaşması ve kalitesinin artması
sağlanacaktır. Gerekirse bu merkezlerin geliştirilen ürün için Türkiye’de geçerli
olacak onay verebilmesi de sağlanabilir. Diğer yandan, böyle merkezler dönüşüm
yapmak isteyen firmalara dönüşümle tam olarak neyin kastedildiğinin aktarılması
ve kendi alanlarında dönüşümün hangi öğelerini kullanabileceklerini somut olarak
gösterebilmek için de oldukça önemlidir.

Dijital dönüşümün en önemli

unsurlarından olan “açık veri” ihtiyacı için de böyle merkezlerin veri ambarı
oluşturacağı, böylece uygulamacılar için veri kaynağı sağlanacağı düşünülmektedir.
Çeşitli bölgelerde uzmanlık alanlarına göre ne tip merkezler kurulabileceği üzerinde
çalışılmalı, ortaya çıkan sonuçlara göre merkezlerin uzman ekipler tarafından
kurulması ve yönetimi, ayrıca sürekliliğinin sağlanması için fon yaratılmalıdır.
Örnek olarak Kocaeli bölgesinde “Otomotiv Sektörü Dijital Dönüşüm Test
Merkezi”, İzmir bölgesinde “Hazır Giyim Sektörü Dijital Dönüşüm Test Merkezi”
verilebilir.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Test Merkezi Sayısı,
 Test Merkezlerinin içeriği,
 Test Merkezi Başarı ölçümleri
olarak belirlenebilir.


“Sanayide Dijital Dönüşüm Teknoloji (Cazibe) Merkezleri”nin oluşturulması:
Dönüşüm için en önemli unsurlardan birisi teknoloji geliştirecek uzmanların
yetiştirilmesi ve bu uzmanlar sayesinde hem Türkiye’de hem de dünya pazarında
söz sahibi olacak çözümlerin oluşmasının sağlanmasıdır. Kendi konusunda bilgi
derinliği yaratmak ve teknolojiyi kullanan değil yön veren durumuna geçebilmek
için belirlenecek alanlarda çalışan teknoloji merkezleri kurulması büyük önem
taşımaktadır. Ülkemizde başarıyla çalışan birçok teknoloji merkezi bulunmaktadır.
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Sanayide dijital dönüşüm teknoloji merkezlerinin üniversiteleri de içine alacak
şekilde üniversite-sanayi işbirliğini mümkün kılacak mekanizmalar olarak
kurgulanması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, üniversiteler ile sanayi
şirketleri arasına “teknoloji enstitü”lerinin kurulması ve yaygınlaştırılması, özel
sektörün teknoloji enstitüsü açma girişimlerinin devlet veya STK’lar aracılığı ile
şirketler tarafından fonlanması, üniversitelerdeki akademisyenlerin bu enstitülerde
yer alması için teşvik edilmesi önerilmektedir. Sanayinin yanı sıra sanayi odaklı
STK’ların da bu cazibe merkezlerinin kuruluşundan itibaren sürece dâhil olması
gerekmektedir. Aksi takdirde sanayinin kullanacağı ürüne dönüşmesi planlanan
projelerin sanayinin beklenti ve ihtiyaçlarından uzak projelere dönüşme durumu
oluşacaktır. Bu noktada, sanayinin kendi beklenti ve ihtiyaçları üzerinden bu
merkezlerin çalışmalarına ve odaklarına yön verebilmesi sağlanmalıdır.
Dijital Dönüşüm açısından bakıldığında dönüşümü gerçekleştirecek bütün
teknolojilerin desteklenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte dünyada geliştirme
aşamasında olup ürün yelpazesi henüz geniş olmayan, ayrıca içeriği ve bilgi
güvenliği açısından yerli ve milli çözümlerin olması önem arz etmektedir.
Aşağıdaki teknolojilerin Türkiye için yatırım yapılması ve desteklenmesi gereken
öncelikli teknolojiler olması gerektiği düşünülmektedir.
 Veri Analitiği Teknolojisi
 Yapay Zekâ Teknolojisi
 Siber Güvenlik Teknolojisi
Diğer bir önemli teknoloji olan “Sensörler” teknolojisi için Türkiye’de mevcut olan
yatırımların daha fazla desteklenmesi gerekmektedir. Teknoloji merkezlerinin
başarıya ulaşmasında önemli bir noktanın, aynı konuda çok fazla sayıda merkez
açmak değil bir veya iki merkezin olması ancak bu merkezlerde derinliğin
arttırılması olduğu da unutulmamalıdır. Ayrıca, Bilişim Vadisi Dijital Dönüşüm
Teknolojilerinin geliştirilmesinde bir merkez olarak belirlenebilir.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Farklı teknolojilerde açılan Teknoloji Merkezi Sayısı,
 Başarıya ulaşan proje sayısı,
 Üniversite-Sanayi iş birliği sayısı
olarak belirlenebilir.
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3.3.5. Halkla İlişkiler Alanında Yapılması Gerekenler


“Topyekûn Sanayide Dijital Dönüşüm Farkındalık Yaratma Seminerleri”nin
verilmesi: Sanayide Dijital Dönüşüm, ülkemizdeki bütün sektörleri, üniversiteleri
ve Kamu kurum ve kuruluşlarını ve çalışanları ilgilendirdiği için herkes tarafından
konunun ne olduğunun ve nasıl olacağının bilinmesi, hem konuya karşı yakınlığı
arttıracak hem de olası yanlış anlaşılmaları önleyecektir. Böylece, dönüşümün daha
verimli ve bütünlük içerisinde olması da sağlanacaktır. Bu farkındalık yakalanacak
fırsatların gözlemlenebilmesi için de önemlidir. Seminerler, belli merkezlerde
(Teknokentler, Sanayi Bölgeleri, Kamu Kuruluşları, Üniversiteler, Meslek okulları,
Liseler, Şirketler vb.) düzenlenebilir. Ayrıca kamu spotlarıyla, şirketlerin bu
dönüşüme yönelik iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve özellikle
öğrencilerin bu alana yönelik ilgisinin çekilmesi sağlanabilir.
Bu adım için başarı kriterleri,
 Farklı içeriğe ve derinliğe sahip olması,
 Verilen seminer sayısı,
 Seminer sonrası yapılan geri bildirim anketleri,
 Farkındalık seviyesindeki artış ölçümleri,
 Kamu spotlarının hazırlanması ve kamuya ulaşım yüzdesi
olarak belirlenebilir.



“Sanayide Dijital Dönüşüm Bilgi Günleri ve Proje Pazarı” düzenleme:
Sanayide Dijital Dönüşüm konusunda bilgi arttırıcı konuşmaların yapıldığı,
dünyadaki ve Türkiye’deki güncel gelişmelerin paylaşıldığı, konu uzmanlarının
konuşmalar yaptığı, soru cevap kısımları ile izleyicilerle buluşulan bilgi günlerinin
düzenlenmesi, aynı zamanda teknoloji sağlayıcılarının yaptıkları çalışmaları
gösterebileceği ve ihtiyaç sahipleriyle buluşacağı proje pazarlarının periyodik
olarak yapılması eko sistemin başarısı için önemli bir adımdır. Yapılacak aktiviteler
belli konulara odaklanarak derinliğinin artabileceği de göz önünde tutulmalıdır.
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Bu adım için başarı kriterleri,
 Düzenlenen Pazar sayısı,
 Sektörel dağılım oranı,
 Geri besleme anket sonuçları
olarak belirlenebilir.
3.3.6. Önemli Projeler
BSTB tarafından Türkiye’de sanayide dijital dönüşümün başarısı için planlanmış ve
başlatılmış olan projeler aşağıda verilmektedir.


İmalatta dijitalleşme farkındalık artırma programı: Dijitalleşme sürecinde imalat
sanayindeki firmalar başta olmak üzere ekosistemdeki bütün aktörlerin farkındalığının
artırılması önemlidir. Dijitalleşme devletten yatırımcıya kadar tüm aktörler tarafından
değer artırıcı bir alan olarak görüldüğü takdirde bütün aktörlerin birbirleri ile eşgüdüm
içerisinde ve birbirlerini tamamlayıcı şekilde girişimlerde bulunması mümkün
olacaktır. İmalat sanayindeki firmaların dijital teknolojiler, bunların potansiyel
uygulama alanları ve katkıları konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması
gerekmektedir. Bu noktada devletin farkındalık artırıcı yönlendirme ve girişimlerinin
yanı sıra özellikle kullanıcı-tedarikçi iş birliğinin geliştirilmesi sürece büyük katkı
sağlayacaktır. Bu proje ile ülkemiz sanayicilerine; dijitalleşmenin gerekliliği ve
faydalarının anlatılması ile dijitalleşme yolculuğuna ilişkin temel bilgilerin verilmesi
(ör., devlet ve STK’lar tarafından hangi imkânların sağlandığı) amaçlanmaktadır.



Çevrimiçi örnek dijital uygulama (kullanım senaryosu) kütüphanesinin
oluşturulması projesi: Dijital uygulamaların yaygınlaşmasının önündeki en büyük
engellerden birinin kullanıcıların uygulamalar ve potansiyel faydaları hakkında bilgi
eksikliği olduğu belirtilmiştir. Uluslararası ve ulusal düzeyde iyi uygulamaların
tanıtımını yapmanın en kolay ve düşük maliyetli yollarından biri örnek uygulama
kütüphanesi oluşturulmasıdır. Bu proje ile dijital dönüşüm kullanım senaryoları
hakkında sanayicilerimizin detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi ve sanayicilerimizin
fayda maliyet analizleri yapmasının temin edilmesi amaçlanmaktadır. Bütün sektörler
ile ilgili iyi uygulamaların sektör dernekleri ve firmalar ile görüşülerek bir araya
getirilmesi ve bunların çeşitli ortamlarda (ör: fuar, çalıştay) paylaşılması ve ayrıca bu
amaçla kurulacak bir internet sayfası üzerinden bütün firmaların erişimine açılması,
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dijital dönüşüme yönelik farkındalık artırılmasına ve firmaların motivasyonuna fayda
sağlayacaktır. Söz konusu dijital kütüphane daha sonra oluşturulacak dijital dönüşüm
portalının temelini oluşturacaktır.


Dijital dönüşüm merkezlerinin kurulması projesi: Bu proje ile deneyimsel
öğrenme tekniklerinin kullanılabileceği dijital dönüşüm merkezlerinin kurularak
sanayicilerimizin dijital dönüşüm yetkinliklerinin artırılması ve her yıl belli sayıdaki
işletmenin dijital dönüşüm yolculuğunun öğren-dönüş programlarıyla desteklenmesi
amaçlanmaktadır.



Dijital dönüşüm destek programı: Dijital teknolojilerin uygulanması yüksek
maliyetler

gerektirmektedir.

Bu

maliyetlerin

özellikle

KOBİ’ler

tarafından

karşılanabilmesi güç olmaktadır. İmalat sanayindeki kullanıcı firmaların dijital
teknoloji ve sistem uygulama yatırımları bir program çerçevesinde desteklenebilir. Bu
proje ile başta öncelikli sektörler olmak üzere imalat sanayi sektörlerinin dijital
dönüşümünün sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca ortaya çıkan ürünlerin uluslararası
pazarda da yer alabilmesi,

rekabetçi olunmasının da özendirilmesi önem arz

etmektedir. Dijital dönüşüm ile ilgili uluslararası işbirliklerinin desteklenmesi hususu
da bu programın bir bileşeni olarak çalışılmalıdır.


Bulut bazlı veri saklama ve işlemenin yaygınlaştırılması programı: Dijital
teknoloji ve uygulamalar yüksek saklama ve veri işleme kapasitesi ile siber güvenlik
önlemleri gerektirebilmekte, bu da özellikle KOBİ’ler olmak üzere şirketler için
maliyetli yatırımlar anlamına gelmektedir. Diğer taraftan bulut teknolojiler şirketlere,
söz konusu dijital teknoloji ve uygulamaları doğrudan satın almadan, daha az maliyetle
ve esnek bir şekilde kullanma imkânı vermektedir. Şirketlere maliyet etkin bir şekilde
veri saklama ve işleme (ör: ileri analitik motoru, optimizasyon modülü, CRM gibi
dijital uygulamaları kullanma) imkânı vermeye, hizmet sağlayıcıların da hizmet
çeşitlilik ve kalitesini artırmaya yönelik bu proje ile maliyetlerin düşürülerek
sanayicimizin dijital teknolojilere geçişinin kolaylaştırılması ve dijital teknoloji
geliştiren ulusal tedarikçilerimiz için pazar kanalı oluşturulması amaçlanmaktadır.



Seçili üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile sanayinin dijital dönüşümüne
yönelik pilot program: Sanayinin dijital dönüşümünün en önemli gerekliliklerinden
biri de nitelikli işgücüdür. Bu proje ile üniversitelerimizin eğitim ve araştırma
yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve üniversite mezunu işgücünün dijital yetkinlikler
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kazanmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Yurtdışında iş birliği yapılacak
üniversiteler araştırma ve doktora programlarının tasarımı ile sürekli eğitim
merkezlerinde eğitilecek üniversite mezunu işgücünün sertifikasyon sisteminin
geliştirilmesi planlanmaktadır.


Dijitalleştirilmiş Teknik Kolejler ve Meslek Yüksek Okullar (MYO) pilot
programı: Dijital yetkinliklerin kazanılmasına yönelik özel bir mesleki eğitim
programı geliştirilmesi, bu tür yetkinliklerini geliştirmek isteyen genç nüfus açısından
çekim merkezi oluşturabilecektir. Bu amaçla, eğitim müfredatında daha fazla oranda
dijital teknoloji derslerine ve ders içeriklerinde dijital teknoloji uygulamalarına yer
veren meslek liseleri kurulması önerilmektedir. Bu proje ile dijital teknolojileri etkin
bir şekilde kullanabilecek işgücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.



Platform bünyesinde “müfredat takip ve tavsiye kurulu” kurulması: Dijital
dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulacak olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla
meslek liseleri ve üniversitelerdeki müfredatın ihtiyacı karşılayacak nitelikte olması
için dijital teknolojilerin kullanımını içerecek şekilde güncellenmesi gerekmektedir.
Bunun için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması; akademi ve sanayinin
de desteğini alarak müfredata içerik tavsiyeleri geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu
proje ile hızla değişen dijital/teknoloji dünyasında eğitim ihtiyaç takip ve önerilerinin
yetkin

bir

ekip

tarafından

sürekli

bir

şekilde

yapılmasının

sağlanması

amaçlanmaktadır.
3.3.7. Mali Yük ve Finansman
Dijitalleşmenin birçok alt adımı içermesi ve henüz tam verilerin elimizde olmaması
nedeniyle mali yükünün saptanması oldukça zordur. Almanya 2020 yılına kadar her yıl
Endüstri 4.0'da toplam 40 milyar Avro yatırım yapacağını açıklamıştır. Bu rakamın Türkiye’de
ne olacağını belirleyebilmek için detaylı bir çalışma yapılması gerekmektedir.
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
On Birinci Kalınma Planı çerçevesinde “Sanayide Dijitalleşme Grubu” olarak, dünyada
“Endüstri 4.0” olarak lanse edilen, ülkemizde BSTB tarafından belirlendiği şekilde “Sanayide
Dijital Dönüşüm” olarak adlandırılan BİT’in üretim süreçlerinde kullanımı ile verim arttırma,
maliyet düşürme ve pazar payının artmasına yönelik yeni yaklaşım değerlendirilmiştir.
Öncelikle, bu yeni yaklaşımın ne demek olduğu ve neleri değiştireceği üzerine çalışılmış,
dünyadaki ve Türkiye’deki yapılan çalışmalar incelenmiştir. Özellikle KOBİ’lere olan etkiler
belirlendikten

sonra

önümüzdeki

yıllarda

bu

dönüşümün

Türkiye’de

başarıyla

gerçekleştirilmesi için nelerin yapılması gerektiği başarı kriterlerini içerecek şekilde
önerilmiştir.
Grubun ortak değerlendirmesi, dijital dönüşümün bir olgu olduğu ve Türkiye’de
mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiği, aksi takdirde yeni sanayi devriminin de kaçırılacağı, bu
yeni devrimin zamanlama ve içerik olarak bir fırsat olduğu şeklindedir. Eğer gerekenler
yapılmaz ise Türkiye olarak dünya pazarında tercih edilebilir bir ülke olmaktan uzaklaşılacağı,
pazar payımızın düşeceği ve ekonomik olarak zor bir döneme girileceği aşikârdır.
Dönüşüm için gereken unsurlar ve yapılmasının fayda sağlayacağı düşünülen adımlar
raporda detaylı bir biçimde verilmiştir. Unutulmaması gereken en önemli husus, dijital
dönüşümün uzun soluklu bir süreç olduğu, başarıların yıllar içerisinde kazanılacağı ve bu
doğrultuda sürekliliğin çok önemli olduğudur.
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