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CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YILI İÇİN
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VİZYONU
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhuriyet’in
100’üncü yılının kutlanacağı 2023 için vizyonunu
oluşturdu, yol haritasını belirledi. Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 Sanayi
ve Teknoloji Stratejisi’ni açıkladı. Millî Mücadele
dönemini hafızalarda taze tutan Sanayi ve Teknoloji
Müzesi’nde iş dünyasına seslenen Bakan Varank,
“Türkiye ekonomisi, sanayi ve teknolojinin öncü rol
oynayacağı yeni bir döneme girdi. Nihai hedefimiz,
Türkiye’yi küresel eğilimlere yön veren, öncü bir
aktör haline getirmek” dedi. Varank, stratejinin 5 ana
bileşeni ve 23 alt politikasını ayrıntılarıyla anlatırken,
“Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi hedefimize bu strateji
belgesiyle ulaşacağız” vurgusu yaptı. Sanayi ve
teknoloji alanında Türkiye’nin 2023 vizyonunu ve yol
haritasını açıklayan Varank, konuşmasında özetle
şunları söyledi:
Başarı Hikâyesi: Türkiye ekonomisi 17 yılda önemli
mesafeler kat etti. Güçlü sanayi altyapımız, nitelikli
insan kaynağımız ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge
ekosistemimiz sayesinde bir başarı hikâyesi yazdık.
Bu hikâye; ülkece atlattığımız nice badireye, maruz
kaldığımız ekonomik ve siyasi baskılara, terör saldırılarına rağmen yazıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaşanan değişim
ve dönüşüm sürecinin bir neticesi olarak milletimizin refahı arttı, ülkemiz bölgesel ve küresel bir aktör
haline geldi. Elbette bu başarılarla yetinmeyeceğiz.
Vakit artık, Türkiye’yi bir üst lige çıkarma, dünyanın
en gelişmiş ekonomileri arasına sokma vaktidir.
Yenilikçi ve Özgün Politikalar: İşte böylesine zorlu
bir dönemde Türkiye, izleyeceği yenilikçi ve özgün
politikalarla, kendi atılımını gerçekleştirmek durumunda. Bu noktada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi, hızlı çözüm üreten ve icracı yapısıyla, atacağımız her adımda büyük kolaylıklar sağlıyor. Sistemin
getirdiği aktif politika üretme ve yürütme kabiliyetini, en etkin şekilde kullanacağız. Uzun vadeli büyüme hedeflerimize ulaşmak için bizi farklı kılan yetkinliklerimizi daha güçlü bir şekilde öne çıkaracağız.
Dördüncü Sanayi Devrimi: Japonya’da düzenlenen
G-20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısına katıldım.
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Tüm sanayi devrimlerinde olduğu gibi, bugünkü
küresel ekonomik düzenin belirleyici unsuru da yine
teknoloji. Yani, sanayiyi ve teknolojiyi birbirinden
ayırmanız mümkün değil. Bu birlikteliğin, tüm üretim
ve tüketim süreçlerini değiştirmesine de Dördüncü
Sanayi Devrimi diyoruz. Bu devrimin getireceği teknolojilerin, önümüzdeki 5 yılda küresel ekonomiye
4 trilyon dolara yakın katkı sağlaması bekleniyor. Biz
bu dönemin paradigma değişimlerini, sürdürülebilir
ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışı için bir
fırsat olarak görüyoruz. Bu dönüşüm sürecinde aktif
rol almayı ve yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi
olmayı hedefliyoruz.
Milli Teknoloji Hamlesi: Milli Teknoloji Hamlesiyle
ülkemizin; küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek,
sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik
teknolojilerde atılım sağlayacağız. Milli Teknoloji
Hamlesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerde tekelleşmeye itirazdır. Tekelleşmeye karşı çıkmanın yegâne
yolu da özgün teknolojiler üretebilmektir. Bunu başardığımızda; hem bu zorlu coğrafyadaki varlığımızı
güçlendirecek hem de insanlık yararına teknoloji
yaklaşımıyla, ilkelerimizi daha güçlü bir şekilde savunacağız.
Kalkınma Planı Doğrultusunda Hedefler: Sanayi ve
Teknoloji Stratejimizi, 11. Kalkınma Planı doğrultusunda hazırladık. Bildiğiniz üzere, planın odağında sanayi ve teknoloji bulunuyor. Bu noktada biz de 2023’e
giden yolda oldukça somut hedefler belirledik. Milli
gelirde imalat sanayinin payını artırmak istiyoruz.
Son 10 yılda ortalama %16,5 olan bu payı, 2023 yılında %21’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilikçi ve daha
gelişmiş bir sanayi için sanayide çalışan işçi başına
katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. Ar-Ge
harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8’e, bu
alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve
araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye çıkaracağız.
10 Turcorn Hedefi: Ar-Ge yatırımlarında dünyada
söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye, ülkemizden 23 firmayı sokmak istiyoruz. Buradan hareketle,
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yazılım alanında yetenek havuzumuzu genişletip en
az 500 bin yazılımcımız olsun istiyoruz. 2023 yılına
kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık
yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını
amaçlıyoruz. Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında,
küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün
çıkarmasını hedefliyoruz. Biliyorsunuz girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan
şirketlere ‘Unicorn’ deniliyor. Dünyada 300’e yakın
unicorn bulunuyor. Ülkemizden de unicornlar çıksın,
başarılarıyla adlarından söz ettirsin hatta bunlara
da ‘Turcorn’ denilsin istiyoruz. Bu kapsamda 2023’e
kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var.

Yüksek Teknoloji ve İnovasyon:

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: Bu stratejinin bel
kemiği olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına özel bir parantez açmak istiyorum. 11. Kalkınma
Planı’nda da yer bulan bu program, yüksek katma
değerli ürünlerin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretimini amaçlıyor. Bunun için odak sektörlerdeki öncelikli
ürünleri destekleyeceğiz. Bu kapsamda Ar-Ge,
Ür-Ge, yatırım, pazarlama ve ihracat süreçlerini
uçtan uca yönetecek, alıcı ve üreticiyi aynı anda
teşvik edeceğiz. Programla destekleyeceğimiz yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak.
Yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması durumunda,
proje bazlı teşvik sistemini devreye sokacağız. Yatırımlara sunulacak destek paketinde, belirleyici ölçütlerden biri projenin katma değeri olacak. Tüm süreci
tek pencereden yöneteceğiz.

Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi:

Eşi Benzeri Bulunmaz Fırsat: “Milli Teknoloji, Güçlü
Sanayi” hedeflerimize bu strateji belgesiyle ulaşacağız. Türkiye ekonomisi, sanayi ve teknolojinin öncü
rol oynayacağı yeni bir döneme girdi. Önümüzdeki
4 yıllık seçimsiz dönem, hedeflerimizi gerçekleştirmede eşi bulunmaz bir fırsat sunuyor. İnşallah bu
adımımız, sanayi ve teknoloji alanında gelecek nesillere örnek olacak; ülkemizi orta gelir tuzağından hızlıca kurtaracak, büyümemizi daha güçlü kılacak bir
adım olarak, tarihe geçecek. Uyguladığımız tüm politikalarda çevreye daha duyarlı, daha yeşil bir üretim
ekosistemini teşvik edeceğiz. Gençlerimize nitelikli iş
imkânları sağlayıp sanayi ve teknoloji üretiminde söz
sahibi ülkeler arasında yer almak istiyoruz. Nihai hedefimiz belli. Türkiye’yi küresel eğilimlere yön veren,
öncü bir aktör haline getirmek. Bunu da hep birlikte
başaracağız.
Bakan Varank, konuşmasında 2023 Sanayi ve
Teknoloji Stratejisi bağlamında hedeflerine ulaşmak
için belirledikleri 5 ana bileşen ve 23 alt politikayı
şöyle sıraladı:

- Teknolojik Yetkinlikler ve Sektörel Yol Haritalarının
Belirlenmesi,
- Öncelikli Sektörler için Stratejik Malzemelerin
Geliştirilmesi,
- Ar-Ge’de Ekosistem Anlayışı ve Mükemmeliyet
Merkezleri,
- Teknoloji Standartlarının Gelişimine Aktif Katılım, Test
Merkezi ve Sertifikasyon,
- Yıkıcı Teknolojilerde Küresel Girişimler,
- Fikri Mülkiyet Hakları Kullanımı ve Altyapısı.

- Sanayinin Dijital Dönüşümü
- Sanayinin Kurumsallaşması ve İhracatı Güçlendiren
Adımlar
- Rekabet Öncesi İşbirliği ile Sanayi ve Teknoloji
Alanları
- Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
- Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Yeni Yatırım Teşvik
Sistemi
- Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Markalaşma
- Sanayinin Finansmanını Güçlendirecek Yeni
Yaklaşımlar
Girişimcilik:
- Girişimcilik Ekosisteminin Etkin Bir Yapıya
Kavuşturulması
- Teknoloji Tedarikçisi ve Girişimcilerini Güçlendiren
Politika ve Uygulamalar
Beşerî Sermaye:
- Sürdürülebilir İlerleme İçin Beşerî Sermayenin
Gelişimi
- Araştırma ve Geliştirme Yetenek Kapasitesinin
Artırılması
- Açık Kaynak Platformu ve Türkiye’nin Yazılım
Kapasitesinin Artırılması
Altyapı:
- Veri İletişimi ve Açık Veri Reformu
- Bulut Bilişim ve Veri Merkezi
- Siber Güvenlik Standartları ve Altyapı
- Ulusal Blokzincir Altyapısı
- Sanayinin İki Kaldıracı: Lojistik ve Enerji
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin tam metnine
https://www.sanayi.gov.tr/strateji2023/sts-ktp.pdf bağlantısından
erişilebilmektedir.
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“DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞININ ARTIRILMASI
ANA HEDEFLERİMİZ ARASINDA YER ALIYOR”
Mustafa ERDOĞAN / AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü

Günümüzde dijitalleşme hayatın her alanına büyük bir hızla sirayet
ediyor. Ticaretten eğitime, finanstan turizme, sağlıktan ulaştırmaya
kadar pek çok sektör yoğun bir dijital dönüşüm geçiriyor ve
buna uyumlu olarak bu alanlarda dijitalleşmeye yoğun yatırımlar
yapılıyor. Sanayi yahut daha geniş bir kapsamla ifade edersek,
üretimin her türlü biçimi ve aşaması da bu dijital dönüşümden
nasibini alıyor dolayısıyla hâlihazırda kaçınılmaz görünen bu
dönüşümü zamanında yakalamak, buna uyum sağlamak ve en
nihayetinde dijital dönüşümün bize kazandıracağı verimlilik, kalite
ve rekabetçilik artışından istifade edebilmek için sanayinin bilim,
teknoloji ve inovasyon ile olan bağlantısını iyi kurmak ve bu bağı
güçlendirmek büyük önem arz ediyor.

6
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Bu amaçlara matuf
olarak, Avrupa
Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti mali iş
birliği çerçevesinde
Bakanlığımızın
yürütücüsü olduğu
Rekabetçi Sektörler
Programı kapsamında
dijital dönüşümün
gerçekleşmesi için
kamu ve özel sektör
ortaklığının artırılması,
ana hedeflerimiz
arasında yer alıyor.
Programımız
kapsamında, özellikle
sanayinin en önemli
aktörleri olan KOBİ’lerin
yenilik ve yönetim
kapasitelerinin
artırılması yoluyla, ulusal
inovasyon ekosisteminin
işlevselliğini geliştirmeyi
amaçlıyoruz ve
bu yönde gayret
gösteriyoruz.
Bu kapsamda;

•

Türkiye’de kamu ve
özel sektöre ait, mevcut
araştırma altyapısı ile
üniversite-sanayi
iş birliğinin geliştirilmesi
ve üniversite-sanayi iş
birliğiyle gerçekleştirilen
proje sayısının
artırılmasını,

DEĞERLENDİRME

•

Sosyal yenilik konusunda farkındalığın artırılması
ve sosyal yeniliği destekleyici beceri ve
kabiliyetlerin güçlendirilmesini,

•

Yenilikçi fikirler ile bu fikirlere yatırım yapacak
sermaye sahipleri arasında bağ oluşturarak
yenilikçi ürünlerin daha hızlı ticarileştirilmesini,

•

Yenilikçi başlangıç şirketlerine ve KOBİ’lere
kuluçka hizmeti veren yapıların/tesislerin
işlevselliğinin artırılmasını,

•

Melek yatırım veya girişim sermayesi gibi finansa
erişim mekanizmalarının genişletilmesi ile
başlangıç şirketleri ve KOBİ’lerin bu tür araçlara
erişiminin artırılmasını,

•

Yenilikçi yeşil ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin
geliştirilmesini ve pazara erişim aşamasında
desteklenmesini hedefliyoruz.

Bakanlığımızın aylık yayını olan Anahtar dergisi bir
önceki sayısında, derginin Ekim-Kasım sayılarının,
Rekabetçi Sektörler Programı’na ve Program
kapsamında desteklenen projelere ayrıldığından
bahsetmiştik. Ekim sayısında da Programımızın
ilk dönem çıktıları ve ikinci dönem hedeflerini
paylaşmıştık. Ayrıca; “Sosyal İnovasyon ve Yaratıcı
Endüstriler” ile “Tasarım ve İnovasyon Merkezleri”
konularına temas eden projelerimiz hakkında bilgi
vermiştik.
Bu sayıda da Dijital Dönüşüm, Ar-Ge ve Teknoloji
Transferi konulu projelerimize yer verdik.
İlerleyen sayfalarda Programın ikinci dönemine
ait projelerimizden beş tanesi hakkında tanıtım
yazılarını okuyabilirsiniz. Tarımda dijital dönüşüm

bağlamında “Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme
ve Prototipleme Merkezi Projesi” ile konvansiyonel
tarım makinalarının/ekipmanlarının akıllı tarım
makinalarına/ekipmanlarına dönüşümüne yardımcı
olmayı hedefliyoruz. Otomotivde dijital dönüşüm
bağlamında ise “Otonom Araç Geliştirme ve
Testleri İçin Açık İnovasyon Platformu Projesi”
altında; üniversiteler, sanayi ve KOBİ’ler için bir
bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemi yaratmayı
hedefliyoruz.
Öte yandan; Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi
Kurulması ile Türkiye’de KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü
Projesi odağında, özellikle beyaz eşya yan sanayi
sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin Endüstri 4.0
konseptine uyum sağlayarak dijital dönüşümlerinin
gerçekleştirilmesi yer alıyor. “Eskişehir Tasarım ve
İnovasyon Merkezi Projesi” ile ise KOBİ’lerin Ar-Ge
ve prototip üretebilme kabiliyetlerinin artırılması
amaçlanıyor. Son olarak; “İzmir Ağ Oluşturma ve
Yenilik Merkezi Projesi” kapsamında Ar-Ge odaklı
çalışan paydaşların ticarileşme ve uluslararasılaşma
seviyelerinin yükseltilmesi ana amacımızı teşkil
ediyor.
Dijital dönüşüm, Programımızın ikinci dönem
destek alanları arasında önemli bir paya sahip
ve bu doğrultuda, bir önceki sayıda olduğu gibi
bu sayıda da değindiğimiz başlıkların ilerleyen
yıllarda öneminin daha da artacağına inanıyoruz.
Programımız altında desteklenen tüm projelerimizin
çıktılarının KOBİ’lerimizin uluslararası alanda rekabet
gücünü artıracağına inanıyor ve güçlü bir Türkiye
için değer yaratmasını temenni ediyoruz.
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TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ
NASIL GERÇEKLEŞTİREBİLİR?
Dr. Öğretim Üyesi Arsev Umur AYDINOĞLU / Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Son 10 yılda dijital dönüşüm
bütün sektörlerdeki
işletmeleri etkileyen bir
olgu hâline geldi ve hatta
genel olarak tüm dünyada
endüstriye kıyasla görece
yavaş bir yapıya sahip
olan kamu da dönüşüm
baskısı altında kendine
göre oldukça hızlı bir tepki
vermeye başladı. Toplum da
dijital dönüşüm kavramını
daha sık duymaya başladı,
aslında etkilerini farkında
olmasa da hissediyor.

Tarihçe
Dijital dönüşümü daha iyi anlamak için önce
kavramları açıklamakta fayda var. Sayısallaştırma
(digitization) ile başlayalım. Yakın zamana kadar
tüm endüstride ve kamuda yapılan işlere ait kayıtlar
kâğıt üzerinde tutulmaktaydı. Örneğin; el yazısı
ile yazılmış deri ciltli boy boy defterler, çeşitli
ebatlarda daktilodan çıkmış kâğıtlar, ben 1990’larda
üniversitede öğrenci iken kullanılmaktaydı. Kâğıtlar,
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dosyalar, daksiller, fotokopi, faks ve bütün bunların
saklandığı büyük dolaplar ve raflar hayatımızda
büyük bir yer tutmaktaydı. Kişisel bilgisayarların
yaygınlaşması ile analog denilen bu kayıtlar 1’ler ve
0’lardan oluşan sayısal/dijital kayıtlara dönüşmeye
başladı. İşte analogdan dijitale olan dönüşüme
sayısallaştırma diyoruz.
Her ne kadar bu süreç sonunda malumata erişmek
ve onu paylaşmak çok kolaylaştıysa da aslında

MAKALE

iş yapma biçimleri hâlâ aynıydı. O kadar aynıydı
ki, insanların teknoloji kullanma konusundaki
çekincelerini yenmek için bilgisayardaki birçok
sistem analog dünyayı taklit edecek şekilde
tasarlanmıştı. Neden bilgisayarlarımızdaki
yapılara “klasör” veya “dosya” dediğimizi hiç
düşündünüz mü? Eğer bu yazıyı bilgisayarınızdan
ve telefonunuzdan okuyorsanız ikonlara bir bakın!
Her ne kadar dijital kayıtlar malumatı kullanmamızı,
saklamamızı ve paylaşmamızı kolaylaştırdıysa da
aslında bu süreçteki tek fark, kayıtların dijital olarak
tutulmasıydı.
Dijital kayıtlarla iş yapma biçimlerinin basit ve
daha etkin hâle dönüştürülmesine ise dijitalizasyon
diyoruz. Yalnız burada dikkat çekilmesi gereken
nokta, bu süreçte iş yapma biçiminin hâlâ aynı
olması, yâni sadece kayıtlara daha hızlı erişildiği
için bir verimlilik artışının söz konusu olmasıdır.
Örneğin para yatırmak için bankaya gidiyorsunuz
ve hesap cüzdanınız yanınızda olmasa da bu işlemi
yapabiliyorsunuz çünkü bankoda çalışan görevli
bir tuşla sizin hesap bilgilerinize erişebiliyor ve
ihtiyaç duyduğunuz işlemi gerçekleştirebiliyor.
Hesap cüzdanı ile de bankaya gitseniz aynı işlemi
yapacaktı.
Dijital dönüşümün literatürde kabul edilmiş bir
tanımı yok. Kabaca, yalnızca iş yapma süreçlerinin
değil, işletmenin ürünlerinin ve hizmetlerinin de
mevcut teknolojileri kullanması olarak tanımlayalım
ama aslında burada çok daha temel bir değişiklik
var: zihniyet değişikliği. Dijital dünya, analog
dünyanın bilgisayarda tutulan bir kopyası değil,
bizatihi bir varoluş, kendi kuralları, uygulamaları,
ilişkileri ve düzeni olan yepyeni bir oluşum. Zaten
bunun yeni bir varoluş olduğunu algılamakta
zorlanan ülkeler, dijital dönüşüme ayak uydurmakta
zorlanıyorlar.
Tanım yapmanın bir zorluğu da her
organizasyondaki dijital dönüşümün farklı olması ve
sonuçlarının da farklı bir görüntü vermesi. Örneğin
imalat teknolojilerinde dijital dönüşüm “Nesnelerin
interneti”, “Sanayi 4.0”, “Akıllı imalat”, “Makineler
arası iletişim” gibi kavramlarla tartışılırken, kamuda
kendini “e-Devlet” servisleri olarak gösteriyor.
Diğer taraftan “bulut hizmetleri”, “ağ uygulamaları”,

“akıllı şehirler”, “blok zincir”, “sürücüsüz araçlar” ve
“e-öğrenme” gibi bir sürü yeni şey – ki bunlar hep
dijital dönüşümün faklı sektörlerdeki görüntüleri –
hayatımızın vazgeçilmez bir parçasına dönüştü ya
da dönüşmek üzere.
Neticede toplum olarak her alanda büyük bir
dönüşüm geçiriyoruz. Bu dönüşümlere de ne
kadar hazır olduğumuz tartışılır ama bu toplumsal
etkiler için plânlama yapan ülkeler de var. Örneğin
Japonya, CeBIT 2017’de Toplum 5.0 vizyonunu
ortaya koydu. (1) Avcı, (2) çiftçi, (3) sanayi ve (4)
bilgi toplumu olarak tanımlanan kendinden önceki
insan organizasyonları aşacak olan süper-akıllıtoplum, yâni Toplum 5.0 anlayışında nesnelerin
interneti, yapay zekâ, siber-fiziksel sistemler, sanal
ve artırılmış gerçeklik ve büyük veri kavramlarını
temel alarak mevcut devlet yönetimi anlayışını,
yasaları, teknolojileri, insan kaynaklarını ve sosyal
kabul algısını değiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye
Peki bu süreçte Türkiye neler yapıyor? Maalesef
biraz geride kaldığımızı söylemek yanlış olmaz.
Türkiye’de özel sektöre göre dijital dönüşümün
önünde çeşitli engeller bulunmaktadır: Strateji
eksikliği, siber güvenlik, yatırım maliyetlerinin
yüksekliği ve bu yatırımların geri dönüşündeki
belirsizlikler (TÜSİAD, 2016a ve 2016b). Bazı
sektörlerde firmalar kendilerince inisiyatif almakla
birlikte eşgüdüm yaratacak bir ulusal politika
eksikliği dile getirilmiştir.
Bu bağlamda kamu tarafında ilk hareketlilik Şubat
2016’da yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
toplantısı “Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik
Çalışmaların Yapılması” başlıklı karardır. Bu önemli
toplantıda, akıllı üretim sistemlerine geçiş için
paydaşlarla eşgüdümün geliştirilmesi, kritik ve öncü
teknolojilerde yetkinlik kazanılması için hedef odaklı
Ar-Ge çalışmalarının artırılması ve yine kritik ve öncü
teknolojilerdeki teşvik ve destek mekanizmalarının
geliştirilmesine karar verilmiştir.
Ertesi yıl TÜBİTAK akıllı üretim sistemleri için bir yol
haritası hazırlamıştır (TÜBİTAK, 2017). Çalışmaya
katılan 1000 firmadan yalnızca 220’sinin akıllı üretim
sistemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olması
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dijital dönüşüm bağlamında ülkemiz için alarm
verici bir bulgudur. Daha da önemlisi 2018 tarihli
otomasyon teknolojilerinin etkilerinin incelendiği
bir OECD raporuna göre Türkiye iş gücü piyasası
“yüksek riskli” bir ekonomi olarak değerlendirilmiştir
(OECD, 2018). Risk derecesine göre aslında birçok
ülke benzer sıkıntıları yaşayacaktır. Örneğin
Akçomak’a (2018) göre teknoloji işleri tamamen yok
edebilir, verimliliği artırarak iş gücü kaybına neden
olabilir, işlerin bir kısmını ikame ederek bir kısmının
kaybolmasına neden olabilir, farklı mekânlarda
yapılan işleri birleştirebilir. İş kaybının yaratacağı
etkilerin sadece ekonomik değil sosyal boyutunun
da olduğu düşünülürse, dijital dönüşüm konusuna
daha detaylı eğilmek önem arz etmektedir.
TÜBİTAK Yol Haritası, üç teknoloji grubu içinde kritik
teknoloji grupları ve ürünleri saptamıştır: 1) Büyük
veri, bulut bilişim, sanallaştırma ve siber güvenlik
odaklı dijitalleşme; 2) Etkileşim, nesnelerin interneti
ve sensör teknolojileri; 3) Geleceğin fabrikaları,
eklemeli imalat, ileri robotik sistemler, otomasyon ve
kontrol sistemleri.
TÜBİTAK ve TÜSİAD gibi iki büyük kurumun konuyla
ilgilenmesinden sonraysa çeşitli sektör raporları, yol
haritaları ve strateji dokümanları ortalığı kaplamıştır.
Hayata geçirilmemiş birçok yol haritası veya strateji
dokümanı yerine, uygulanan tek bir programın çok
daha faydalı olacağını düşünüyorum.

Nasıl?
Türkiye bu tip bir değişime nasıl hazırlanabilir diye
sorulduğunda, elbette ilk konu eğitim olacaktır.
Bu konuda İngiltere’de “direnç (resilience)” teması
etrafında yapılması plânlanan etkinlikler ilham verici
olabilir (Godwin, 2019). İngiliz Eğitim Bakanı Damian
Hinds her ne kadar sınav gibi konular önemliyse de
10 yıl içinde bu sınavlara dair hiçbir şeyin bir ülkenin
iş gücünün başarısını ölçmede yeterli olmayacağını
düşündüğünden, İngiliz öğrencilerin direnç ve
adaptasyon kavramları üzerinden karakter eğitimi
ağırlıklı bir öğrenim modeli önermektedir. Açıkçası
bu kadar çok belirsizliğin olduğu bir ortamda sistem
içindeki bireyleri güçlendirerek kendi kendilerine
yetecek, o karmaşanın içinde kendi yollarını
bulabilecek bilgi ve tecrübeyi onlara kazandırmak
bana da daha önemli gözüküyor.
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Dijital dönüşüm konusunun kapsamının
büyüklüğünü, paydaş sayısının çokluğunu ve
konunun belirsizliğini düşününce, Türkiye’nin
karşılaştığı dijital dönüşüm probleminin bir karmaşık
adaptif sistem olarak değerlendirilmesinde
fayda görüyorum. Karmaşık adaptif sistemler
bir merkezden kontrol edilemeyen kendiliğinden
zuhur eden yapıların (emergent) ortaya çıktığı
aşağıdan yukarıya hareketlerin aktif olduğu
sistemlerdir (Aydinoglu, 2013). Örneğin internet
böyle bir teknolojidir. Çok fazla sayıda elemanın
birbirleriyle etkileşim içinde olduğu açık bir sistem
olan internetin merkezî bir kontrolü düşünülemez
bile. İnternet sansürleri ve yasaklarının da kalıcı
olamaması bu yüzdendir. İnternet hakkında kısa
vadeli öngörüler yapılmakla birlikte, 2050 yılında
İnternetin nasıl olacağına dair, fütürist değilseniz,
büyük bir belirsizlik hâkimdir.
Benzer şekilde dijital dönüşümü de böyle
değerlendirmek gerekir. Her sektörde firmalar
ve tüketiciler kendi dinamiklerine uygun olarak
birbirleriyle bilinçli ve bilinçsiz bir iletişim içinde
aksiyon hâlindeler. Örneğin turizm sektörü Booking.
com, Expedia ve AirBnb gibi dijital platformlarla
büyük bir altüst oluş içinde. 176 yıllık bir İngiliz
turizm şirketi geçen ay iflasını istemek zorunda kaldı.
Ulaşım sektörü Uber ve Lyft ile ülkemiz de dahil
dünyanın birçok yerinde ticarî taşımacılık sektörünü
değiştirdi. Amazon, eBay ve Alibaba gibi elektronik
ticaret siteleri marketten veya dükkândan aldığımız
şeyleri internet üzerinden bize satmaktan çok daha
fazlasını yapıyorlar, alışverişte bir zihniyet değişikliği
yaşanmakta. Elektronik sağlık kayıtları ve giyilebilir
medikal özellikli cihazların yarattığı yasal kargaşaları
henüz aşamadık (Özkan vd., 2019). Daha birçok
sektörde de bu dönüşümler devam ediyor. Zaten
insanlık olarak bu süreç için ortak bir tanım bile
geliştirememiş olmamız dijital dönüşümün karmaşık
adaptif sistem teorisi yönünden değerlendirilmesi
gereğinin altını çiziyor.
Bu bağlamda sistem içindeki bireyleri bilgi
ve beceri ile donatmanın en doğru yaklaşım
olduğu düşünüyorum. Bu yaklaşımla (i) bireyleri
güçlendirerek ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri
kendi kendilerine öğrenmelerinin yolunu açarak

MAKALE

belirsizliğin bireyler üzerindeki etkisini minimize
etmek; (ii) yetişmiş, donanımlı bireylerin yenilikçi
uygulamaların öncüsü olmasının ülke ekonomisine
pozitif katkısını sağlamak ve nihayetinde (iii)
katılımcı ve demokratik bir nüfus ile bireylerin bu
dönüşümü yaşayarak içeriden sağlamak mümkün
olacaktır.

Kaynakça

Kamunun rolünü ise kolaylaştırıcılık olarak
görüyorum. Kuvvetli bir merkezî anlayışa sahip
ülkemizde önerim garip gelebilir ama burada
kolaylaştırıcılık rolünün sanılanın aksine çok daha
aktif bir rol olduğunun altını çizmek gerekir.
Finansman kaynakları ve çeşitlilik anlamında cömert
kabul edilebilecek bir seviyede destekler mevcut ise
de diğer ekosistem bileşenlerini yeteri kadar dikkate
almayan bir anlayışın, tüm iyiniyetli çabalara rağmen,
ülkemizde istenilen seviyede inovasyon yarattığını
söylemek zor. Hâlihazırda bürokrasinin yarattığı
gereksiz bir karmaşanın da bu tip hızlı dönüşümlerin
önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini belirtmekte
fayda var. Başarılı bir dijital dönüşümün ise imalat
sektöründen servisler sektörüne ve bu sektörlerde
üretilen değerlerin küresel değer zincirlerine
entegrasyonuna, hukukî düzenlemelerden eğitime,
nihayetinde tüm bu ayrı gözüken sistemlerin
entegrasyonuna ve toplum tarafından kabul
edilmesine kadar birçok paydaşın eşgüdümüne ve
bir dizi devasa problemin çözümüne muhtaç olduğu
ortadadır. Kamu kolaylaştırıcı rolü, görüldüğü gibi,
kapsamlı bir sistem anlayışı gerektirmektedir.
Sözde kalmayan bir toplumsal mutabakat ile kamuüniversite-sanayi iş birliği sağlamanın, Japonya’nın
plânladığı Toplum 5.0’a benzer bir anlayışla,
Türkiye’yi yavaş bir başlangıç yaptığı 21. yüzyılda
hak ettiği yere taşıyacağını düşünüyorum.
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ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDEKİ ÖNEMİ
Dr. Atilla Hakan ÖZDEMİR / Direktör (Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi)

Teknoloji transferi kavramı ülkemizde son yıllarda
gittikçe fazla önem kazanmaktadır. Tüm dünyada
ekonomik anlamda yaşanan zorluklar, özellikle
bölgesel kalkınmaya olan yaklaşımların yeniden
gözden geçirilmesine yol açmıştır. Bölgesel
kalkınmada tüm aktörlerin yanı sıra üniversitelerin
rolü de sorgulanırken, buralarda üretilen bilginin
çeşitli yollarla ticarileştirilmesi ve toplumun
faydasına sunulması da bir politika aracı olarak
kullanılmaya başlanmıştır.
Teknoloji transferi kavramı, ülkemizde yaygın olarak
savunma sanayi sektöründe kullanılmakta ve yurt
dışından edinilecek bir teknolojinin ülkemize transfer
edilmesini, yaratılan öğrenme etkisiyle de yerli
olarak teknoloji geliştirme becerisi kazanılmasını
amaçlamaktadır. Yurt dışından yurt içine yapılan
bu transferden farklı olarak, bu makale kapsamında
teknoloji transferi kavramı üniversiteden sanayiye
doğru bir akış çerçevesinde ele alınmaktadır.
Teknoloji Transferinin Tanımı
ABD’de faaliyet gösteren Üniversite Teknoloji
Yöneticileri Derneği (AUTM) tarafından yapılan
tanıma göre teknoloji transferi, bilimsel araştırmalar
sonucunda ortaya çıkan buluş ve yeniliklerin
kullanım haklarının resmi bir şekilde bir başka
tarafa verilmesi ve ticarileştirilmesidir. AUTM’a
göre üniversiteler, ticari olarak geliştirilmesi ve
kullanılması amacıyla bilimsel çalışmalar sonucu
çıkan buluşları patentle koruma altına alma
ve lisanslama gibi yollarla sanayiye transfer
etmektedir. Tüm bunların yanında teknoloji transfer
yöneticilerinin sorumlulukları arasında sanayi ile
ilişkiler kurma, ortak Ar-Ge faaliyetleri yürütme, yeni
başlangıç aşaması şirketler (startup) yaratma gibi
görevler de bulunmaktadır.
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Türkiye’de 1513 kodlu Teknoloji Transfer Ofisleri
Destekleme Programı Uygulama Esasları
kapsamında TÜBİTAK tarafından teknoloji
transferinin tanımı yapılmıştır. Buna göre, üniversite
bünyesinde yürütülen araştırma sonuçlarının
ve bilimsel bulguların daha fazla geliştirme ve
ticarileştirme amacıyla başka bir kuruluşa aktarılması
gerekmektedir. Bunu yaparken de yeni teknolojilerin
tanımlanması, bu teknolojilerin fikri mülkiyet
haklarının patent, telif hakkı gibi yöntemlerle
korunması, söz konusu teknolojilerin kamu ya da
özel sektöre pazarlanması ya da lisanslanması veya
bu teknolojileri temel alan yeni şirketler kurulması
gibi süreçlerin kapsanması beklenmektedir.
Üniversite TTO’larının Görevleri
TTO’lar dar anlamıyla üniversitelere araştırma
amaçlı maddi kaynak sağlayan arayüzler olarak
ele alınmaktadır. Bu şekilde düşünüldüğünde,
finansal getiri dışında TTO tarafından sağlanan tüm
katma değer göz ardı edilmiş olmaktadır. TTO’nun
sorumluluğundaki tüm faaliyetlerin belirlenmesi ve
yaratılan etkinin buna göre değerlendirilmesi kritik
öneme sahiptir.
Yukarıdaki tanımlarda da belirtildiği üzere TTO’nun
görev alanına giren birçok faaliyet bulunmaktadır.
Ülkemizde TTO’ların kurulmasını tetikleyen TÜBİTAK
1513 Programı çerçevesinde TTO’lara atfedilen görev
ve sorumluluklar beş ana başlık (modül) altında
sınıflandırılmaktadır:
•

Modül 1 Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve
eğitim hizmetleri: Bu kapsamda araştırmacıların,
özel sektör kuruluşlarının ve ilgili tüm
paydaşların teknoloji transferi ile ilgili konularda
bilgilendirilmesine ve farkındalık yaratılmasına
yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

MAKALE

•

Modül 2 Destek programlarından yararlanmaya
yönelik hizmetler: Ulusal ve uluslararası
fon sağlayıcı kuruluşlara proje başvurusu
yapılması ile ilgili süreçler bu kapsamda
değerlendirilmektedir. Ulusal anlamda TÜBİTAK
destek programlarına, uluslararası anlamda da
Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 çağrılarına yapılan
başvurular modül kapsamında sunulan en yaygın
hizmetlerdir.

•

Modül 3 Proje geliştirme/yönetim hizmetleri
(üniversite sanayi iş birliği faaliyetleri):
Üniversitedeki araştırmacıların sanayi
kuruluşları ile bir araya gelip ortak Ar-Ge
projeleri yapmalarına yönelik çalışmalar modül
kapsamına girmektedir. Projeler başta TÜBİTAK
ve KOSGEB olmak üzere kamu kaynaklarından
desteklenebileceği gibi sadece sanayi tarafından
da fonlanabilmektedir.

•

•

Modül 4 Fikri sınai hakların yönetimi ve
lisanslama hizmetleri: Üniversite bünyesinde
başta patent olmak üzere tüm fikri ve sınai
mülkiyet haklarının yönetilmesi ve bunların
lisanslama yolu ile ticarileştirilmesine yönelik
faaliyetleri kapsamaktadır.
Modül 5 Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri:
Üniversite bünyesinde üretilen bilginin veya
geliştirilen teknolojinin başlangıç aşaması şirket
(startup) kurulması yolu ile ticarileştirilmesi
ile ilgili tüm hizmetler bu kapsamda ele
alınmaktadır.

genelde üniversite tarafından ayrı bir proje ofisi
yapısı altında sunulabilmektedir. TTO’ların asıl görev
alanlarına giren hizmetlerin daha çok üniversitesanayi iş birliğinin sağlanması, fikri ve sınai mülkiyet
haklarının alınması ve lisanslanması ile girişimcilik
faaliyetlerine odaklandığı görülmektedir. Hatta
bazı üniversitelerde teknoloji transfer ofisi yerine
teknoloji ticarileştirme ofisi (Office of Technology
Commercialization) veya teknoloji lisanslama
ofisi (Technology Licensing Office) gibi isimler de
kullanılmaktadır.
Ülkemizde Teknoloji Transfer Ofislerinin Geçmişi
Ülkemizde üniversitelerdeki teknoloji transfer ofisi
(TTO) kavramı resmi olarak TÜBİTAK 1513 Destek
programı ile 2012 yılında hayat bulmuştur. 2012
yılından önce kapsam olarak tüm TTO hizmetlerini
vermese de üniversiteler bünyesinde bazı TTO
fonksiyonlarını barındıran yapıların var olduğu
görülmektedir.
Başlangıç aşaması firmaları yaratma konusunda
1990’larda KOSGEB tarafından kuluçka merkezi gibi
faaliyet gösteren TEKMER yapıları, üniversitelerde
girişimciliği destekleme açısından önemli bir araç
olmuştur. Üniversite sanayi iş birliği konusunda
TÜBİTAK tarafından öncü olarak başlatılan
Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri
Programı (ÜSAMP) kapsamında kurulan merkezlerin
bu anlamda kısmen teknoloji transfer hizmetleri

Yurt dışı örnekler de incelendiğinde bu
sınıflandırmanın geçerli olduğu ancak
ülkemizde kapsamının biraz geniş tutulduğu
değerlendirilmektedir. Modül 1’in diğer tüm
faaliyetleri destekleyici bir yapısı olduğu ve
faaliyetlerin doğal akışı içerisinde ele alınabileceği
değerlendirilmektedir. Modül 2 kapsamındaki proje
geliştirme
faaliyetleri
daha çok temel
araştırma
ve kısmen
uygulamalı
araştırma
seviyesinde
kalmaktadır. Bu
tip hizmetler,
yurt dışında
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sundukları söylenebilir. Sonrasında 2000’li yıllarda
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun yürürlüğe
girmesini takiben üniversiteler bünyesinde kurulan
TGB’ler de üniversite-sanayi iş birliğinde önemli birer
arayüz olarak, daha kapsamlı ve mevcut TTO’lara
yakın hizmetler vermeye başlamışlardır.

(kendi bünyesinde bir birim oluşturabilir veya
başka bir tüzel kişilik ile aralarında düzenlenecek
bir protokol ile TTO kurabilir) yükümlüdür.
•

Günümüz TTO yapılarına en çok benzeyen oluşum
ise 1994 yılında kurulan Ege Üniversitesi Bilim
Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM)
olarak gösterilebilir. 2008’de faaliyetine başlayan
Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi ise
zaman içerisinde tüm TTO hizmetlerini verir hale
gelmiştir.
TTO’ların kurulmasında ve gelişmesinde TÜBİTAK
kritik bir role sahiptir. 2012 yılında ilk defa çıkılan
Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
Çağrısı ile günümüz TTO’larının temelleri atılmış
ve 2013 yılı itibarıyla ilk defa 10 üniversite TTO’su
faaliyetlerine başlamıştır. TÜBİTAK’ın 1513 ve
1601 kodlu programları ile üniversitelerde TTO’lar
kurulması için bir yandan finansal destek sağlanırken
diğer yandan da bu yapıların sağlıklı işlemesi
ve kendilerini geliştirmeleri için yönlendirmeler
yapılmıştır.
Bu bağlamda 2018 yılını sonuna kadar 1601 TTO
Kapasite Geliştirme Çağrısı kapsamında 23, 1513
Programı kapsamında 25 olmak üzere toplamda 44
üniversite TTO’su ve 4 teknoloji geliştirme bölgesi
TTO’su desteklenmiş, 2013-2018 yılları arasında
toplam 48 TTO’ya yaklaşık 136 milyon TL (2018 sabit
fiyatları ile) hibe destek verilmiştir.

TTO’ların Üniversite Sanayi İş Birliğindeki Önemi
Teknoloji transferinin en önemli unsurlarından bir
tanesi de üniversite ile sanayi arasındaki köprünün
kurulmasıdır. Burada diğer önemli aktör olan
kamunun rolü de kritiktir. Üçlü sarmal yapı olarak
ifade edilen kamu, üniversite ve sanayi iş birliği
modelinde üniversiteler bilimsel araştırmaların
yürütülmesinden, sanayi ticarileşebilecek
ürünlerin üretiminden ve kamu da ilgili piyasaları
düzenlemekten ve destek vermekten sorumludur.
Bu üçlü yapıya sonrasında farklı aktörler eklense de
birbirinden ayrılmaz üç ana aktör sistemin temelini
oluşturmaktadır.
TTO’lar bu sisteme kolaylaştırıcı olarak dâhil
olmaktadırlar. Ülkemizde çoğu kamu destekleri
ile kurulan TTO’lar kamu, üniversite ve sanayi
arasındaki iş birliğini sağlamak üzere çeşitli görevler
üstlenmektedir:
•

Çeşitli yöntemlerle birlikte proje yapma
potansiyeline sahip sanayici ve araştırmacıları
eşleştirmek,

Üniversite bünyesinde kurulu birim: Üniversite
içerisinde kurulmuş, genellikle ilgili rektör
yardımcılığına bağlı idari bir birimdir. Kendisine
ait bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Finansal ve
idari açıdan tamamen üniversite kontrolündedir.

•

Hem sanayi tarafına hem de araştırmacılara proje
geliştirme konusunda danışmanlık vermek,

•

Uygun ulusal veya uluslararası fon kaynaklarını
belirlemek,

•

Fon sağlayan kurumlarla ilişkileri yönetmek,

Üniversiteye ait teknoloji geliştirme bölgesi (TGB)
bünyesinde kurulu sermaye şirketi veya birim:
Üniversite, TGB bünyesinde genellikle bir anonim
şirket kurarak teknoloji transfer faaliyetlerini bu
şirket üzerinden gerçekleştirmektedir. Ayrıca,
TGB yönetici şirketleri de teknoloji transfer
faaliyetlerini yürütmek üzere bir TTO kurmakla

•

Tamamen sanayi tarafından fonlanan kontratlı
Ar-Ge projelerine aracılık etmek,

•

Proje teklifi hazırlanması ve sunulmasına destek
olmak,

•

Ortaklı projelerde takım oluşturmak ve
koordinasyonu sağlamak,

Üniversite TTO Yapıları
Ülkemizde birden fazla TTO yapılanması mevcuttur:
•

•
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•

Sözleşmelere taraf olmak veya imzaların
tamamlanmasını sağlamak,

•

Gerektiğinde proje yönetim hizmeti sunmak,

•

Projeler, araştırmacılar ve sunulan hizmetlerle
ilgili bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri
yürütmek,

•

Üniversitenin altyapısını sanayinin kullanımına
sunmaya yönelik destekler vermek.

Üniversite ile sanayi arasında iş birliğini sağlarken
iki tarafın da algı ve ihtiyaçlarının farklı olduğu
gözetilmelidir. Sanayi dünyası genelde daha kısa
vadeli düşünmekte ve hızlıca paraya dönüşebilecek
işleri tercih etmektedir. O nedenle uzun soluklu
ve sonucu kesin olmayan Ar-Ge projelerine karşı
temkinli yaklaşmaktadır. Akademisyenlerle iletişim
kurma konusunda zorlanmakta, çoğu zaman
akademisyenleri fildişi kulelerde oturmak ve
gerçek hayattan uzak kalmakla suçlamaktadır. Bu
nedenlerle, akademisyenlerle doğrudan iletişim
halinde olmaktansa kendileri gibi iş odaklı kişilerle
görüşmeyi tercih edebilmektedir.
Diğer yandan akademisyenler de sanayi tarafıyla
ilişki kurma konusunda problemler yaşamakta,
çoğu zaman karşı tarafın kendilerini anlamadığını
düşünmektedirler. Bunun yanında herhangi bir
sözleşmeye imza atmaktan veya taahhüt altına
girmekten çekinmekte, bu konuları danışacak
güvenilir birilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle
fikirlerinin çalınmasından korktukları için bu tip
ilişkilere girmektense kendi konfor alanlarında
çalışmayı tercih edebilmektedirler.
TTO’lar bu iki farklı dünya arasında bir arayüz olarak
kendini konumlandırmaktadır. Aynı dili konuşmayan
iki taraf arasındaki ilişkiyi sağlayarak yeri geldiğinde
“çevirmenlik” rolünü üstlenmektedir. Bir yandan
akademisyenlerin çıkarlarını korurken diğer yandan
sanayinin gerçeklerinin de farkında olarak ortak
projeler yürütülmesi için destek olmaktadır. Taraflar
arasındaki sözleşmelerin objektif ve adil bir şekilde
düzenlenmesi ve yönetilmesi için çabalayan TTO’lar,
her iki tarafın da süreçten kazançlı çıkmasını
sağlamaktadır. Üniversite içerisinde “iş geliştirme”
rolünü üstlenerek üniversiteye ek araştırma kaynağı
sağlamakta, diğer taraftan da sanayinin teknoloji
seviyesinin artmasına yol açmaktadır.

Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinden
bakıldığında TTO’ların üniversiteye profesyonel bir
bakış açısı getirdiği, kolaylaştırıcı rolü ile taraflar
arasında uzun soluklu ilişkiler kurulmasını temin
ettiği ve araştırma sonuçlarının topluma daha
hızlı kazandırılmasında önemli bir rol oynadığı
söylenebilir.
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AKILLI TEKNOLOJİLER TASARIM,
GELİŞTİRME VE PROTOTİPLEME MERKEZİ
Dr. Barış Samim NESİMİOĞLU / Öğretim Üyesi KTO
(Karatay Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü)

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay
Üniversitesi, 1251 yılında kurulan ve 663
yıl eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam
etmiş olan Karatay Medresesi’nin devamı
olarak, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık
Vakfı tarafından 7 Temmuz 2009 tarihinde
yeniden kurulmuştur. Üniversitenin temel
misyonlarından biri, öncelikle bölgenin ve
ülkenin nitelikli ve yetişmiş insan ihtiyacını
hem teorikte hem de pratikte yetkin mezunlar
yetiştirerek karşılamaktır. Bu misyon ile çıkılan
yolda üniversitenin an itibarıyla 6 fakültesi, 3
enstitüsü, 3 yüksekokulu olup yaklaşık 250’si
uluslararası olmak üzere toplamda yaklaşık
9000 öğrencisi bulunmaktadır.
Üniversitenin bir diğer temel misyonu ise özellikle
üretim sanayi ile Türkiye’nin öne çıkan şehirlerinden
biri olan Konya’da üniversite sanayi iş birliğini
mevcuttaki düzeyinden daha öteye götürerek, bölge
sanayisinde oturmuş ve kemikleşmiş bir
Ar-Ge kültürü oluşturmaktır. Bu bağlamda üniversite,
Konya Ticaret Odasının üniversitesi olmasının da
vermiş olduğu güçle, Konya’nın dinamiklerini ve
ihtiyaçlarını da yakından takip etmektedir.
Sanayisi güçlü bir şehir olan Konya, özellikle tarım
makineleri konusunda Türkiye’de ayrı bir öneme
sahiptir. Konya, Türkiye’de tarım makineleri (traktör
hariç) konusundaki üretimin yaklaşık %65’inden,
ihracatın ise yaklaşık %45’inden sorumludur. Ayrıca
Konya’da bir traktörde kullanılan parçaların yaklaşık
%90’ı, geriye kalan tarım makinelerinin ise %100’ü
üretilebilmektedir [1], [2], [3].
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Konya’daki tarım makineleri üreticilerinin son
ürünlerine yakından bakıldığında, ağırlıklı olarak
konvansiyonel tarım makinelerine yönelik ürünler
dikkat çekmektedir [4]. Halbuki, tarım makineleri
konusunda özellikle 90’lı yılların sonunda telaffuz
edilmeye başlanan Hassas Tarım (Precision
Agriculture) ve son birkaç yıldır ortaya çıkan
Tarım 4.0 (Agriculture 4.0) platformları ile, tarım
makineleri bir dönüşüm geçirmeye başlamıştır.
Özellikle akıllı teknolojilerin, tarım makinelerinde de
kullanılmaya başlanmasıyla, akıllı tarım makineleri
adı verilen yeni nesil tarım makineleri artık işlevlerini
kimi zaman insansız ve çok daha yüksek verimlilikle
gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla bölgede
bulunan üreticilerin, özellikle küresel ölçekte
rekabetçiliklerini koruyabilmeleri için bu dönüşüme
ayak uydurabilmeleri zorunludur [5].
Bu bağlamda, bölgedeki üreticilerin bu dönüşüme
olan farkındalıklarını ölçmek ve üreticilere bu
dönüşümde nitelikli destek olabilmek amacıyla,
KTO Karatay Üniversitesinin desteğiyle, üniversite
akademisyenleri bölgedeki üreticilere yönelik detaylı
bir talep analizi anketi hazırlamış ve bölgedeki 91
KOBİ statüsüne giren üreticiye uygulamışlardır. Bu
analizden çıkan sonuçlara göre KOBİ’lerin büyük bir
çoğunluğunun bu dönüşüme ya tam manasıyla hazır
olmadıkları ya da hiç hazır olmadıkları sonucuna
varılmıştır. Yine aynı analiz çerçevesinde, bu
dönüşümde sektörün önündeki en büyük problemler
sırasıyla kalifiye eleman eksikliği (%80,7), yetersiz
Ar-Ge kapasitesi (%63,8) ve bölgedeki üniversitesanayi iş birliği düzeyindeki yetersizlik (%58,8)
olarak tespit edilmiştir [6].
Bu analizden elde edilen sonuçlar çerçevesinde,
bölgedeki tarım makineleri üreticilerini birer akıllı
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tarım makineleri üreticisine dönüştürüp,
üreticilerin küresel rekabetçiliklerini
artıracak bir mekanizmanın ortaya
çıkması elzem bir durum haline
gelmiştir. Bu mekanizma, içerisinde
nitelikli bir Ar-Ge merkezini de
barındıracak ancak işlevsellik
açısından Ar-Ge merkezinin
de ötesinde bölgenin
bu dönüşümde tüm
problemlerine dokunacak
bir yapıdan oluşmalıdır. Bu
motivasyondan hareketle,
KTO Karatay Üniversitesi
akademisyenleri tarafından
Smart Technologies
Design Development
and Prototyping Centre
(STEDEC) tüm detaylarıyla
kurgulanmış ve T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığının
IPA-2 dönemi Rekabetçi
Sektörler Programı altında
fonlanmaya hak kazanmıştır.
Bu kapsamda, tüm proje
kurgusunun sağlıklı yürüyebilmesi
adına, STEDEC’in KOBİ’lerle sağlam
ve sürdürülebilir temelde ilişkiler
kurabilmesinde kıymetli destekler sunacak
ve STEDEC’e bilhassa tarım makinaları
konusunda vizyon katacak kıymetli partnerler,
merkezin kurgulanışı itibarıyla merkezin yapısına
katılmışlardır. Bu çerçevede, Konya Ticaret Odası
(KTO), Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları
Birliği (TARMAKBİR), Konya Tarım Makineleri
Kümeleşme Merkezi (KONTARKÜM), Konya
Teknokent, Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya
Organize Sanayi Bölgesi (KOS) projenin işlevsel
ortaklarıdır.
Merkez, bahsedilen dönüşüm çerçevesinde
KOBİ’lerin birçoğunun kendi imkânlarıyla elde
edemeyeceği yüksek teknolojili cihazlara ve nitelikli
personele sahip olacaktır. Bu bağlamda, akıllı
teknolojilerin tarım makinelerinde kullanılmasına
yönelik geliştirilecek olan projelerde kusursuz bir
altyapı sunacak olan elektronik ve mekanik anlamda
yüksek teknolojili prototipleme cihazları, hassas

ölçüm cihazları ve arazi koşullarında testleri mümkün
kılacak hassas sensörler, merkezde KOBİ’ler yararına
kullanılacaktır.
Her şeyden önce en önemli işlevlerinden biri
akıllı teknolojiler konusunda bir Ar-Ge merkezi
olmak olan STEDEC, öncelikle KOBİ’lerle akıllı
tarım makinelerine yönelik ortak Ar-Ge projeleri
gerçekleştirecektir. Bu noktada geliştirilecek
olan projelerde, STEDEC’in bahsi geçen yüksek
teknolojili altyapısı, nitelikli personeli ve KTO Karatay
Üniversitesinin bünyesinde yer alacak olması,
KOBİ’lerin bu noktada büyük avantaj yakalamalarına
vesile olacaktır. Bu çerçevede, geliştirilecek olan
ortak projeler vesilesiyle ulusal ve uluslararası
patentler alınması hedeflenmektedir.
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STEDEC’in bu noktadaki bir başka misyonu ise,
KOBİ’lerin kendi başına gerçekleştirecekleri Ar-Ge
projelerinde onlara çözüm ortağı olarak destek
sunmak olacaktır. Böylelikle STEDEC, bölgedeki
KOBİ’lerin kendi Ar-Ge projelerini hem zaman hem
de maliyet olarak daha etkin ilerletebilmelerinde
KOBİ’lere eşsiz bir destek sağlayacaktır.
Ancak kurgulanışı itibarıyla sektördeki problemleri
bir Ar-Ge merkezinin ötesinde ele alacak olan
STEDEC, hem bölgedeki problemlere tam anlamıyla
çözüm olabilmek hem de temel işlevi olan
Ar-Ge merkezindeki sunacağı desteği sürdürebilir
kılabilmek adına bölgenin problemlerine yönelik
birtakım faaliyetler de yürütecektir.
Bu noktada en önemli faaliyetlerden biri, sektörün
en büyük problemlerinden olan, nitelikli insan
kaynağı sıkıntısına çözüm bulmak yönünde
yapılacaktır. Bu bağlamda, akıllı teknolojiler ile alakalı
çok sayıda teknik içerikli ve hedef odaklı eğitim,
KOBİ’lerin çalışanlarına sunulacak, KOBİ’lerin mevcut
personellerinin, akıllı teknolojiler konusunda bilgi
birikiminin artmasına destek olunacaktır.
Bu kapsamdaki bir diğer faaliyet ise KOBİ’lerin akıllı
teknolojilere yönelik Ar-Ge kapasitesinin artırılması
doğrultusunda olacaktır. Bu bağlamda, bu problem
iki boyutlu olarak ele alınacak, öncelikle KOBİ’lerin
akıllı teknolojilere olan farkındalığının artırılmasına
yönelik çok kapsamlı ve farklı mecralar kullanılarak
çeşitli faaliyetlerde bulunulacaktır. Daha sonra
ise KOBİ’lerin Ar-Ge konusunda bütçe ayırabilme
konusundaki sorunlarını çözmek üzere, KOBİ’lere
ulusal ve uluslararası teşviklerin tanıtılacağı ve bu
teşviklere nasıl başvurulabileceğiyle alakalı çok
sayıda kapsamlı eğitimler verilecektir.
Sektörün bir diğer önemli sorunu olan yetersiz
üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi
noktasında ise STEDEC, sektör ile tam entegrasyon
içerisinde çift yönlü bir ilişki benimseyecektir. Bir
başka deyişle STEDEC, ağırlıklı olarak akademinin
sanayiye destek olduğu bir modelden ziyade,
sanayinin de akademiye belli oranda destek olduğu
bir model kurgulayacaktır. Bu bağlamda STEDEC,
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ilkesel olarak çoğu proje fikirlerini KOBİ’lerle ortak
olarak belirleyerek, proje sonucu çıkacak olan
ürünün atıl kalma ihtimalini ve üniversite-sanayi iş
birliği neticesinde ortaya çıkan sonucun ekonomik
bir değer taşımama riskini minimize edecektir. Buna
ilaveten STEDEC teknik personelinin tamamının
lisans üstü tezleri, KOBİ’lerle geliştirilecek ortak
projelerle ilintili olarak kurgulanacaktır. Dolayısıyla
bu noktada, sanayinin de akademiye belli noktalarda
destek sunması sağlanmış olacaktır.
Özetle STEDEC, bölgedeki KOBİ’lerin akıllı teknolojili
ekipmanlar geliştirebilme noktasında sektöre çok
farklı perspektiflerden dokunup bölgedeki teknoloji
seviyesinin artırılması noktasında öncü aktörlerden
biri olacaktır.
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ENDÜSTRİ 4.0
Buse AYDOĞAN / Uzman (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

Günümüzde bilgi ve iletişimin daha da değer
kazanmasıyla beraber, dijital ve ileri teknolojiler
ön plana çıkmış, eğitimden sağlığa, bankacılıktan
tarıma kadar hayatın her alanında etki yaratmıştır.
Üretim maliyetlerini düşürürken üretim kalitesini
ve verimliliği artırmak gibi avantajları beraberinde
getiren dijital dönüşüm, özellikle imalat sanayi
için büyük önem taşımaktadır. İmalat sanayinin
dijitalleşmesi, dijital teknolojiler ile ileri üretim
teknolojilerinin imalat sanayinde giderek artan
büyüklükte ve farklı şekillerde kullanılması süreci
olarak tanımlanabilir.1 Dijital dönüşümü şekillendiren
dijital teknolojiler, büyük veri ve ileri analitik, yapay
zekâ, otonom robotlar, nesnelerin interneti, eklemeli
imalat, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik,
yeni nesil akıllı sensör teknolojileri ve siber güvenlik
olarak sıralanabilir.
İmalatta yaratacağı etkinin anlaşılabilmesi adına
“Dördüncü Sanayi Devrimi” olarak da adlandırılan
Endüstri 4.0’ı detaylarıyla incelerken, ilk üç
sanayi devrimini de gözden geçirmekte fayda
bulunmaktadır. İlk Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın
sonlarında gerçekleşmiş, buhar ve suyun gücünden
faydalanılmış ve mekanik üretim ortaya çıkmıştır.
19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ikinci Sanayi
Devrimi’nde elektrik enerjisi kullanılarak seri
üretime geçilmiştir. 1960’larda ortaya çıkan üçüncü
Sanayi Devrimi’nde elektronik ve otomasyon
teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde otomasyon
üretime geçilmiştir. Günümüzde ise imalat sanayinin
dijital dönüşümü, önceki üç sanayi devriminde
olduğu gibi oldukça köklü ve küresel bir etki
yaratacak potansiyele sahip olduğundan bir devrim
niteliği taşımaktadır ve dördüncü Sanayi Devrimi ya
da Endüstri 4.0 olarak anılmaktadır.
Endüstri 4.0’ın getirdiği avantajların başında,
kaynakların daha etkin kullanımı sayesinde
1

Dijital Türkiye Yol Haritası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

düşük maliyetli üretim ve verimlilik gelmektedir.
Otomasyon ve optimizasyonun sağlanmasıyla, akıllı
cihazların birbirleriyle uyumlu bir hale gelmesi, bu
doğrultuda da sayıca daha fazla ve aynı zamanda
daha hızlı üretim sağlanabilecektir. Sistemdeki arıza
tespitinin kolaylaşması, anlık hata bildirimleri, insan
kaynaklı hataların ortadan kaldırılması, hataların
minimize edilmesini ve böylece tek tip ürünlerin
devamlılığını sağlamaktadır. Bu şekilde maddi kaybı
azaltan dijital dönüşüm, aynı zamanda özellikle
sensör teknolojilerinin gelişimi ile daha iyi bir iş
güvenliği ortamını da beraberinde getirmektedir.
Bunun yanında, ileri teknolojilerden yararlanılarak
müşteriye yönelik özel ve kişiselleştirilmiş üretim ile
müşterilere daha fazla seçenek sunulması mümkün
hale gelmektedir.
Dijital dönüşüme hazırlanan ve dijital dönüşümü
gerçekleştirmek adına adımlar atan ülke ve
firmalar rekabet edebilirlik açısından büyük
avantaj sağlarken, bu alanda adım atmamış ve
hazırlıklarını tamamlamamış ülke ve firmalar için
dijitalleşme büyük bir tehdit oluşturmaktadır.
Endüstri 4.0’ın dünya çapında meydana getireceği
potansiyel etkiyi anlamak için Boston Consulting
Group (BCG) tarafından 2015 yılında Almanya imalat
sanayi üzerinde yapılan araştırmaya bakılabilir.
Bu araştırmada yapılan tahmine göre, Endüstri
4.0 ile on sene içerisinde Almanya’da, üreticilerin
gelişmiş ekipman ve yeni veri uygulamalarına olan
taleplerinin yanı sıra, özelleştirilmiş ürün için gittikçe
artan sayıda tüketici talepleri, yılda yaklaşık 30
milyar avroluk ek gelir artışı sağlanması, Almanya’nın
GSYİH’sinin %1 civarında artış göstermesi
beklenmektedir.
Dijital Dönüşümde Öncü Ülkeler
Dördüncü Sanayi Devrimi’yle birlikte dijital dönüşüm
yarışına giren ülkeler arasında batılı ülkelerin kayda
değer gelişmeler gösterdikleri görülmektedir. Batılı
ülkelerin yanı sıra Çin de bu yarışı önde götüren
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ülkeler arasında olup küresel değer zincirindeki
payını muhafaza etmek ve geliştirmek adına dijital
dönüşüm ile ilgili önemli adımlar atmaktadır.
Boston Consulting Group’un (BCG) dijital dönüşüm
kapsamında yer alan yeni dijital teknolojileri ne
kadar hızlı benimseyebildiklerini gözlemlemek
amacıyla, rekabet gücü yüksek ekonomilerdeki
(Almanya, ABD, Çin, Fransa ve İngiltere) firmalar
üzerinde yaptığı araştırmada, şirketlerinin sanayide
dijital dönüşüm uygulamalarına ne kadar hazır
oldukları sorulmuştur.
Rapora göre, araştırma kapsamında incelenen
beş ülkenin de yakın zamanda dijital teknolojileri
uygulamaya geçirecekleri ve konu özelinde hazırlıklı
oldukları gözlemlenmiştir. Özellikle Çin’de görüşülen
şirketlerin yalnızca %3’ünün dijital dönüşüme
hazır olmaması oldukça dikkat çekicidir. Yine aynı
araştırmanın bulguları, araştırma kapsamında
görüşülen tüm şirketlerin %60’ının dijital teknolojileri
beş yıllık zaman diliminde hayata geçirmeyi
planladıkları yönündedir. Araştırma bulguları,
rekabet gücü yüksek ekonomiler arasında sanayide
dijital dönüşüm farkındalığının yüksek olduğunu
göstermektedir. Bu farkındalık ile birlikte, birçok
ülke imalat sanayinin dijital dönüşümünü öncelikli
politika alanlarına dahil etmişlerdir. Bu politikalardan
birkaçına değinmek gerekirse, Almanya, Endüstri 4.0
platformu oluşturmuş ve “2025 Dijital Stratejisi”ni
yayımlamıştır. İngiltere’nin yayınladığı “İngiltere
Sanayi Stratejisi” altında incelenen beş ana başlığın
her birinde imalat sanayinin dijital dönüşümü
ayrıntılı şekilde ele alınmış ve önemi vurgulanmıştır.
Çin’in yayınladığı “Made in China 2025” sanayi
stratejisi incelendiğinde, sanayi ve teknoloji
alanında makro ve mikro reformlar hedeflendiği ve
rekabet gücünün artırılması için dijital dönüşüme
oldukça önem verildiği görülmektedir. Strateji
kapsamında, otomatizasyona hız verilmesi ve
akıllı-yardımcı endüstriyel robotların geliştirilmesi
önceliklendirilmiştir.
Türkiye’nin Mevcut Durumu
Yapılan bir araştırmaya göre2, Türkiye, dijital
dönüşümde kabuğunu kıran ülkeler arasına
2
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Mastercard’ın Tufts Üniversitesi bünyesindeki The Fletcher
School ile birlikte hazırladığı Dijital Dönüşüm Endeksi 2017
verilerine göre aktarılmıştır.
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girmektedir. Belirlenen bu kategori, dijital dönüşüm
anlamında geri kalmış ülkeler ile karşılaştırıldığında
görece daha ivedi benimseyen ve ivme kazanan
ülkeler olarak tanımlanmaktadır. Ancak, Almanya
veya ABD gibi imalat sanayide dijital dönüşümün
öncü ülkelerine ya da İngiltere veya Hong Kong
gibi araştırmanın “öne çıkan ülkeler” kategorisine
koyduğu ülkelere yetişebilmesi için Türkiye, yeni
dönemi çok iyi idrak etmeli ve ivedilikle adapte
olmalıdır.
Yüksek teknoloji içeren ürün ihracatının Türkiye
toplam ihracatının içerisindeki payı, genellikle %2
ve daha altında seyretmektedir. Bu oran 1999-2001
yılları arasında yükseliş göstermiş ancak sadece %4
seviyesine ulaşabilmiştir.
Bununla beraber, dünya çapında ileri teknolojinin
kullanıldığı katma değerli ürünlere olan talep ise
artış göstermektedir. Bu yapısal zorluklarla beraber,
yukarıda bahsi geçen küresel ekonomide meydana
gelen yapısal değişimin yaratacağı potansiyel
etkilerle, sanayide dijital dönüşümde öncü ülkeler
avantajlı konuma gelebilir. GSYH içinde en büyük
pay sanayi sektörüne aitken, rekabet gücü yüksek
ülkeler arasında yerini korumak adına Türkiye için
imalat sanayide dijital dönüşüm kaçınılmazdır.
Endüstri 4.0’ın Türkiye üzerindeki potansiyel etkisini
ölçmek amacıyla TÜSİAD ve BCG tarafından yapılan
ortak bir çalışmada, otomotiv ve otomotiv yan
sanayi, makine, beyaz eşya, gıda ve içecek, tekstil ve
kimya sektörleri, pilot sektörler olarak belirlenmiştir.
Pilot sektörler üzerinden yapılan araştırma
doğrultusunda, imalat sanayinde dijital dönüşümün
doğru ve etkin şekilde uygulanması halinde,
Türkiye’de toplam maliyet üzerinden verimlilikteki
artışın %4-7 oranlarında seyretmesi beklendiği ifade
edilmiştir. Daha fazla ve yüksek katma değere olan
talebin artışıyla beraber, toplam üretim bazında
yıllık %3’lere kadar büyüme gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Böyle bir artış, GSYİH’da %1’lik bir artış
anlamına gelmektedir.
Bu bağlamda, Türkiye’de günümüze kadar imalat
sanayinin dijital dönüşümü adına atılan adımlardan
kısaca bahsetmek gerekirse, 2016 yılında TOBB,
TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve TTGV ile Sanayide
Dijital Dönüşüm Platformu kurulmuştur ve bu
platform altında oluşturulan çalışma gruplarıyla
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belirlenen alanlarda eylem önerileri hazırlanmıştır.
2017 yılında Dördüncü Sanayi Devrimi Dairesi
kurulmuş ve Dijital Model Fabrika kurulumlarına
başlanmıştır. 2018 yılı içerisinde Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından gelecek dönem yol haritasını
şekillendirmek amacıyla hazırlanan “Dijital Türkiye
Yol Haritası” tamamlanmıştır. Ayrıca üniversitelerde
sanayide dijital dönüşümün gerektirdiği alanlarda
sürekli eğitim merkezleri açılmasına yönelik protokol
imzalanmış, dijital dönüşüm KOSGEB ve TÜBİTAK
programları ile desteklenmeye başlanmıştır.
Dijital Türkiye Yol Haritası kapsamında altı bileşen
belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla İnsan: Eğitim
Altyapısının Geliştirilmesi ve Nitelikli İşgücünün
Yetiştirilmesi, Teknoloji: Teknoloji ve Yenilik
Kapasitesinin Geliştirilmesi, Altyapı: Veri İletişim
Altyapısının Geliştirilmesi, Tedarikçiler: Ulusal
Teknoloji Tedarikçilerinin Desteklenmesi, Kullanıcılar:
Kullanıcıların Dijital Dönüşümünün Desteklenmesi
ve Yönetişim: Kurumsal Yönetişimin Güçlendirilmesi
olarak sıralanabilir.
Dijital Türkiye Yol Haritası
İmalat sanayinin dijital dönüşümü sürecinde
ve uygulanmasında öncelikle, farklı özellik ve
yeteneklere sahip nitelikli ve eğitim altyapısı güçlü
iş gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Bu doğrultuda teknik
ve mesleki eğitimlerin sağlanması, ileri teknolojilere
yönelik programların geliştirilmesi bir ihtiyaç
haline gelmiştir. Bununla beraber, dijital teknolojiyi
destekleyecek güçlü bir teknoloji altyapısının
oluşturulması elzemdir. Veri iletişim altyapısının
güçlendirilmesi de dijital dönüşüm çalışmalarını
destekleyecektir. Yerli olanaklarla teknoloji üretiminin
kritik olması sebebiyle, tedarikçilerin yapacakları
yatırımların desteklenmesine yönelik programlar,
yol haritasının önemli bir bileşeni olma özelliği
taşımaktadır. Kullanıcıların desteklenmesiyle beraber,
etkili bir yönetişim yapısı da oldukça kritiktir. Zira,
dijitalleşme sürecinde tüm paydaşlar arasında güçlü
bir koordinasyonun sağlanması ancak sağlam bir
yönetişim yapısını gerektirir.
Dijital Türkiye Yol Haritası’nda belirlenen bileşenler
bazında atılacak somut adımların bazıları şöyle

özetlenebilir: Teknik ve mesleki eğitim adına,
üniversitelerde ileri teknolojilere yönelik programlar
geliştirilecek, dijital teknolojiler konusunda yüksek
lisans ve doktora çalışmalarına destek olunacaktır.
Odak teknoloji alanları (bulut bilişim, otonom
robotlar vb.) tespit edilecek ve bu bağlamda
teknoloji yol haritaları hazırlanacaktır. Dijitalleşmeye
ivme kazandırmak adına mükemmeliyet
merkezi benzeri yapılar ve yeni araştırma
merkezleri kurulacaktır. Veri iletişim altyapısının
güçlendirilebilmesi için altyapıya yönelik mevzuat
ve standartlar geliştirilecektir. Tedarikçilerin ve
kullanıcıların dijital dönüşüme yönelik kredilere
daha rahat ulaşabileceği finansman mekanizmaları
geliştirilecektir. Kurumsal yönetişim alanında da
şirketlere danışmanlık desteği sağlanacaktır.
Sonuç olarak, etkili politika ve stratejilerin
geliştirilmesi ve uygulanması, üretimde en büyük
paya sahip olan imalat sanayinin dijitalleşme
sürecinde büyük önem arz etmektedir. Dijital
teknolojilere yapılacak yatırımları önceliklendirerek,
Türkiye, sadece günümüz ekonomisini iyileştirmekle
kalmayıp aynı zamanda uzun vadede doğru bir
yatırım yapmış olacaktır.
Kaynakça:
•

Dijital Türkiye Yol Haritası, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, 2018.

•

Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği için Bir Gereklilik
Olarak Sanayi 4.0, TÜSİAD – Boston Consulting
Group, Mart 2016.

•

Industry 4.0, The Future of Productivity and Growth
in Manufacturing Industries, Boston Consulting
Group, Nisan 2015.

•

Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği,
TÜSİAD, Aralık 2017.

•

Yüksek Teknoloji İçeren Ürün İhracatının İhracat
Hacmi ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi; Seçilmiş
OECD Ülkeleri ve Türkiye Örneği, Dr. Öğr. Üyesi Ali
KONAK, Aralık 2018, Yönetim, Ekonomi, Edebiyat,
İslami ve Politik Bilimler Dergisi,3(2): 56-80.

•

Dijital Dönüşüm Çalışmaları Sunumu, Sertaç Köksal
Gölnar, Eylül 2019.
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Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD),
beyaz eşya üreticilerine tedarikçi olarak çalışan
kuruluşların bir araya gelip ortak söylemleri
daha yüksek ve etkili sesle dile getirmek, ortak
problemlerin çözümünde de bireysel çabalara göre
daha etkin sonuçlar almak maksadıyla oluşturduğu
bir dernektir. 1993 yılından beri faaliyetlerine etkin
olarak devam eden BEYSAD;

•

Kamu kuruluşlarında sektörü temsil ederek
üyeleri yararına kararlar çıkarabilmek üzere
girişimlerde bulunur.

•

Periyodik olarak yayınladığı dergi vasıtasıyla
üyelerinin sesini kamuoyuna duyurur ve
gelişmeler hakkında üyelerini bilgilendirir.

•

Ortak projelerde diğer sivil toplum kurumları ve
üniversitelerle iş birliği platformları oluşturur.

•

Üyeleri ile yerli/yabancı müşterileri arasında,
ortak mesajların alınıp verilebilmesine olanak
sağlayan, toplantı ve forumlar organize eder.

•

Yeni çıkarılan yasa ve kararnameleri takip eder;
üyelerine getireceği gelişmeleri açıklar.

•

Ulusal ve uluslararası fuarlara ortak katılımlar
düzenleyerek üyelerinin müşteri yelpazesinin
genişletilmesini ve ihracatlarının artırılmasını
destekler.

KASIM 2019

Sektörümüze ilişkin verileri alabildiğimiz
kurumlardan ulaşan sektörel rakamlar gösteriyor ki,
Türkiye Beyaz Eşya Sektörü hızlı adımlarla yoluna
devam ediyor. Özellikle yüksek paya sahip ihracat
adetlerinin sağlıklı yükselişi, sektörün üretim ve

MAKALE

büyümesini destekliyor. Türkiye beyaz eşya sektörü,
üretim rakamlarında dünyada 2. sırada yer alırken
Avrupa’da 1. sıradaki yerini koruyor.
BEYSAD olarak sektörümüzün gelişimi yönünde
çalışmalarımızda Sanayi 4.0’ın beyaz eşya sektörünü
öncelikli etkileyeceği görüşü ile öncü olmak üzere
çalışmalarımızı yönlendiriyoruz.
Sanayi 4.0 konusu tüm dünyada hızlı bir dönüşüm
içerisindeyken, öncelikle farkındalık oluşturabilmek
için Haziran 2016 ve 2018’de Automatica Fuar
Ziyareti ve Almanya’daki örnek KUKA ve FESTO
işletme ziyaretlerini organize ettik. Sanayi 4.0
konusunda Kasım 2016 ve 2018’de yaptığımız BE4
Zirveleri ile ana sanayilerimiz, teknoloji firmaları ve
üyelerimizle etkin bir paylaşım ortamı oluşturmayı
amaçladık. Çalışmalarımızı 4. Strateji Belgesi ve
BE4 Çalıştay olmak üzere 2 rapor olarak yayınladık
ve tüm paydaşlarımızla paylaşarak karar verme
süreçlerinde etkili olmalarını sağlamayı amaçladık.
Sektörümüzün Sanayi 4.0 konusunda global
seviyedeki üretim liderliğinin, teknoloji altyapısı ve
rekabetçiliği açısından Sanayi 4.0 konusunda, öncü
olabileceğini görüyoruz.
Ülkemizde kamu tarafı başta olmak üzere TÜSİAD
gibi önemli STK’lar da bu konuda araştırmalara
başlamış ve önemli araştırma şirketleri ile faydalı
sonuçlar ortaya koyan raporlar hazırlamaya
başlamışlardı. Bu çalışmaları takip ettikçe sektör
olarak bizler de bu işin içinde olmalı; üyelerimiz

için, sektörümüzün gelişimi için çalışmalarda öncü
olmalıyız diye düşündük.
Endüstri 4.0 konusunu üç kademede sektörümüze
kazandırabileceğimize inandık: Farkındalık
oluşturma; pilot projeler oluşturma ve
yaygınlaştırma. Bu plan çerçevesinde; BEYSAD
olarak, 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından Rekabetçi Sektörler Programı altında
açılan proje teklif çağrısına, Özyeğin Üniversitesi ve
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
ortaklığında geliştirilen “Sanayi 4.0 Mükemmeliyet
Merkezi Kurulması ile Türkiye’de KOBİ’lerin Dijital
Dönüşümü” isimli proje ile başvurumuzu yaptık ve
destek almaya hak kazandık. Bu proje kapsamında
ülke ve sektör olarak, Sanayi 4.0 Dönüşümü’nde
üyelerimizi pilot proje, danışmanlık, eğitim ve
Ar-Ge çalışmaları kapsamında destek olabilecek
teknik altyapı ve kadroya sahip ABD ve AB’deki
örneklere benzer bir Mükemmeliyet Merkezi’ne
kavuşturabilmeyi amaçladık.
Yeni teknolojilerin ve sektör ekipmanlarının
bulunduğu ciddi bir teknik altyapıya ve Özyeğin
Üniversitesi desteğinde akademik kadroya sahip
olacak merkezimizin 2020 yılında devreye girmesini
hedefliyoruz. Dünyadaki yeni dönem sanayi
politikalarının odağında yer alan örnekler gibi bu
merkez ile KOBİ’lerin Sanayi 4.0 dönüşümünün
nitelikli yönlendirme ve pilot çalışma ortamlarının
sağlanması sayesinde daha sağlıklı gelişeceğini
düşünüyoruz.
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Merkezde verilecek hizmetler ile Sanayi 4.0
sürecine hızlı dönüşümde firmalar için Sanayi 4.0
dönüşüm strateji danışmanlığı verileceğini, belirsiz
olan maliyet fayda analizlerinin ve fizibilitelerin
hızlı pilot denemeler ile kolaylaşacağını, öncü
firmaların yapacağı pilot projelerin sektörde yayılımı
kolaylaştıracağını, firmaların Ar-Ge kapasitesinin
artacağını düşünüyoruz.
Proje ile lokal çözüm ortaklarının gelişmesi için
özellikle beyaz eşya sektöründe Sanayi 4.0 odaklı
start-upların oluşturulup sonuçta tüm sektörü
kapsayan bir ekosistem yaratılması amaçlanıyor.

Öğretim Üyesi
Dr. Erinç ALBEY
Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
“Proje fikrimiz dönemin değerli BEYSAD Yönetim
Kurulu üyelerinin vizyonu sayesinde ortaya çıktı
diyebilirim. Sanayi 4.0 odaklı bir dijital dönüşüm
mükemmeliyet merkezinin hem Türkiye’deki
üniversite hem de sanayi ekosistemlerine büyük
katkısı olabileceğini, daha fikir ortaya ilk atıldığı
anda hepimiz biliyorduk.
Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan
ve Türkiye’nin ilk Sanayi 4.0 Mükemmeliyet
Merkezlerinden biri olacak olan merkezimiz; başta
KOBİ’ler olmak üzere tüm girişimci ve şirketlere
hizmet verecek şekilde kurgulanmaktadır.
Merkezin KOBİ’lerin Sanayi 4.0 dönüşüm
sürecinde karşılaşabileceği engellerin azaltılması;
dijital dönüşüm aktivitelerine sürdürülebilirlik
kazandırılması yine bu kapsamda, hâlihazırdaki
üretim süreçlerinde verimliliğin ve rekabetçiliğin
geliştirilmesi ve KOBİ’lerin imalat değer zincirine
entegrasyonunun güçlendirilmesi konularında
önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.
Kurulacak bu merkez ile beyaz eşya yan sanayinin
ötesinde hedef sektörlerin çeşitlendirilmesi ve
farklı sektörlere hizmet verebilecek bir uzmanlık
oluşması da hedeflenmektedir. Bunun da hem
Sanayi 4.0 anlayışının Türkiye’de gelişmesi
hem de doğru uygulamaların yaygınlaşması
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Eğitimin yanı sıra akıllı üretim modülü ile robot
teknolojisi, internet uygulamaları, simülasyonların
bir arada çalıştırılması hedefleniyor. Mükemmeliyet
Merkezi’nin sektörümüze güç katacağını
düşünüyoruz.
Bu bağlamda başta paydaşlarımız Özyeğin
Üniversitesi ve TÜSİAD olmak üzere; Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu’nda
bizlere destek olan uzmanlarımıza; ayrıca tüm
bu süreçte her zaman yanımızda olan BEYSAD
üyelerimize teşekkür ederiz.

açısından önemli, değerli ve gerekli olduğuna
inanıyoruz. Mükemmeliyet Merkezi’nde
eğitimin yanı sıra akıllı üretim teknolojileri,
eklemeli imalat, bilgisayarlı görü insan merkezli
robot teknolojileri (özellikle insan yetilerini
öğrenebilen ve insanlarla birlikte çalışabilen
robotlar), haberleşme teknolojileri ve nesnelerin
interneti odaklı uygulamalar, üretim süreçlerinin
dijitalleştirilmesi, dijital ikizler aracılığıyla sanal
fabrikalar yaratılması; üretim, tedarik ve bu
aktivitelerle ilgili operasyonlara yönelik veri
odaklı karar destek sistemlerinin geliştirilmesi
ile fabrika analitiği alanlarında araştırma
geliştirme ve sanayiye profesyonel destek
aktiviteleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Merkezin bahsi geçen konularda üyelerinin
hızlı ve ekonomik prototipleme yapabilmeleri
ve deneyim kazanmalarına yardımcı olması
hedeflenmektedir. Ayrıca ilerici teknolojilerin
yaratılması için bu merkez aracılığıyla bir
platform oluşturulması da amaçlamaktadır.
Merkezde bir yandan dönüşüm strateji
danışmanlığı verilirken, diğer yandan mevcut
ekipmanlar üzerinde hızlı pilot denemeler
ile fayda maliyet analizleri ve fizibiliteler
kolaylaştırılacaktır. Uzun vadede merkez,
dijitalleşme dönüşümüne inanan şirketlerin bu
dönüşümü gerçekleştirebilmeleri için eğitilip
deneyim kazanacakları bir ortam sunmayı
planlamaktadır.”
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AÇIK İNOVASYON İLE OTONOM ARAÇ
GELİŞTİRME VE TEST PLATFORMU
(OPINA) PROJESİ
İstanbul Okan Üniversitesi 1999 yılında kuruldu.
Mühendislik Fakültesi, 2003-2004 akademik yılında
Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği bölümlerine
öğrenci alımıyla öğretime başladı; 2008 yılında ise
Prof. Dr. Nejat Tuncay’ın dekanlığı ile mühendislik
fakültesinde elektrik/elektronik, makine, otomotiv ve
diğer bölümler açılarak altyapısı oluşturuldu.
Mühendislik fakültesi kuruluşunda, otomotiv
sanayinin ülkemiz için önemi ve Üniversitenin
otomotiv sanayinin kalbinde olması nedeniyle bu
alanda çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Otomotiv
mühendisliği bölümünün yanı sıra bir araştırma
ve uygulama merkezi de kurulması yönünde karar
alındı.
Ülkemizde, üniversitelerde otomotivde gittikçe
önem kazanan elektrikli araç ve gömülü yazılım
alanının oldukça kısıtlı kaldığı göz önüne alınarak
“Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri
Araştırma ve Uygulama Merkezi–UTAS” 2009 yılında
kuruldu. Ülkemizin ilk Otonom Aracı 2010 Yılında
Okan Üniversitesi tarafından geliştirildi.
2011 yılı ekim ayında “Toplumun ve iş yaşamının
gereksinimlerine evrensel standartlarda yanıt
verebilen, yenilikçi ve öncü bir ‘Dünya Üniversitesi’
olmak” vizyonu ile hareket eden İstanbul
Okan Üniversitesinde Teknoloji Transfer Ofisi
(ARPROGED) kuruldu. ARPROGED, İstanbul Okan
Üniversitesi vizyonuna paralel olarak sanayiye en
yakın dördüncü kuşak üniversite olma hedefiyle
yenilikçilik ve girişimciliği teşvik etmenin yanı sıra
ilgili sektörlerin ve ekonominin gelişimine de katkıda
bulunacak sistemler kurmayı ana stratejilerinden
birisi haline getirdi. Bu amaçla tematik küresel
mükemmeliyet merkezleri kurma ve bu merkezleri

ilgili paydaşlar ile birlikte yönetmeyi alt strateji
olarak benimsedi. Bu kapsamda Elektronik Sanayi
(TESID), Yazılım Sanayi (YASAD), Otomotiv
Tedarikçileri (TAYSAD) ve Ana Otomotiv Firmaları
(OSD) ile birlikte çalışmalar yürüttü.
Ülkemizin ilk Akıllı Ulaşım Stratejik Planını
oluşturmak için çeşitli çalışmalar yürüttü. Bu
kapsamda; İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile birisi
“Elektrikli ve Hibrid Araçlar” diğeri ise “Akıllı ve
Haberleşen Araçlar” olmak üzere iki mükemmeliyet
merkezi ve kümesi kuruldu. Bu kümelerin 60’a
yakın üyesi bulunmaktadır ve özellikle “Akıllı ve
Haberleşen Araçlar” mükemmeliyet merkezindeki
altyapı bugün bu alandaki ülkemiz üniversitelerinin
en gelişmiş altyapısıdır. UTAS olarak Avrupa Akıllı
Ulaşım Ağı’nın (ERTICO) ve Avrupa Yeşil Araçlar
İnisiyatifinin (EGVIA) üyesi olduk.
Araçlarda otonom sistemler kullanılması aşamalı
bir şekilde devreye giriyor ve 2030 yılında satılan
araçların yaklaşık %15’inin tam otonom olması
tahmin ediliyor. Okan Üniversitesinde paydaşlar
ile yapılan çalıştaylarda ise ülkemizde bu alandaki
çalışmaların diğer gelişmiş ülkelere göre henüz
çok geride olduğu net bir şekilde görülebilir.
YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş ile ARPROGED
Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Alankuş ile görüşme
sırasında bu çalışmaları hızlandırmak amacıyla açık
inovasyona yönelik bir sistem kurma fikri oluştu.
2017 yılında Bakanlığın yürütücüsü olduğu Rekabetçi
Sektörler Programı kapsamında açılan proje teklif
çağrısı, bu fikri gerçeğe dönüştürmek için önemli bir
fırsat oluşturdu.
İstanbul Okan Üniversitesi UTAS, projesine Şekil 1’de
görülen Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve
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(UTAS)
Şekil 1. Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu

Test Platformu oluşturmaya yönelik mimari etrafında
başvurusunu hazırladı ve fon alma hakkını kazandı.
Kurulacak açık inovasyon platformu ile girişimciler
ve uzmanlar uzaktan sisteme bağlanarak otonom
ve haberleşen araç yazılımlarının bir kısmının
geliştirilmesine katkılar sunabilecek. Bu katkılar,
gerek yazılım gerek donanım gerekse de araç üstü
sistemler ile test edilecek. Böylece yapılmış olan
yazılımın katkısı ölçülebilecek ve yazılımı hazırlayan
uzmanlara geri besleme yapılabilecek. Bu sistem
ile otonom araç geliştirme projeleri hem hızlanacak
hem de daha başarılı sistemler geliştirilebilecek.
Ayrıca normalde otonom araçlara onay verebilmek
için milyonlarca kilometre yol yapma zorunluluğu bu
platform sayesinde kısaltılabilecek.
OPINA projesi İstanbul Okan Üniversitesine AB-TR
mali iş birliği projelerinde daha aktif olma imkânı
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tanıyacak. Öte yandan; projemizin devam etmekte
olan ve başlaması planlanan diğer çalışmalarımız ile
birbirlerini besleyeceğini düşünüyoruz.
HORIZON 2020 Twinning ve ERACHAIRS
başvuruları ile bu alanlarda küresel çapta bilimsellik
seviyesine çıkılması hedefleniyor. Bu sıralarda bir
OEM ile yürütülmekte olan SAE 3 seviyesinde (kısıtlı
koşullarda sürücü gözetiminde) bir otonom araç
geliştirme çalıştırılması yürütülmekte, bu platform ile
tam otonom araç geliştirme projeleri daha başarılı
bir şekilde yürütülebilecek.
Proje hedefleri içinde yeni çok ortaklı araştırma
projeleri oluşturma, yenilikçi ürünler geliştirme,
patent başvuruları yapma, girişimci firmalar
oluşturma ve fon yaratma gibi ülkemizin ileri
teknoloji geliştirme amacına katkı sağlayacak birçok
hedef bulunmaktadır.
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İZMİR AĞ OLUŞTURMA VE YENİLİK
MERKEZİ PROJESİ
Teknopark İzmir’in yürütücüsü olduğu, İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Yazılım Sanayicileri
Derneği (YASAD) ortaklığında ve Avrupa Birliği
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument
for Pre-accession Assistance - IPA) kapsamında
Rekabetçi Sektörler Programı altında desteklenen,
İzmir Network and Innovation Center (NIC) projesi
çalışmaları sürdürülmektedir. Bu projenin 3 yılda
tamamlanması planlanmaktadır.
NIC Projesi kapsamında, bilgi iletişim teknolojileri ve
yenilenebilir enerji sektörlerinde İzmir ve çevresinde
faaliyet gösteren, KOBİ, start-up ve girişimcilerin
fikirlerini nihai ürüne dönüştürme, ticarileştirme ve
uluslararasılaştırılması hedeflenmektedir. Bu hedefe
yönelik olarak, eğitim, mentörlük, pazarlara erişim,
hukuki hizmet desteği, yatırımcı buluşmaları ve
network oluşturma faaliyetleri yürütülecektir. Bunun
yanında, hedef kitleye yönelik olarak da kapasite
artırma faaliyetleri yürütülecektir.

Teknik yardım bileşeninden oluşan projenin temel
amacı; ilgili paydaşlar ile network ve stratejik
ortaklıkların güçlendirilerek, yenilikçi ürünlerin
ticarileştirilmesinin hızlandırılmasıdır. Projenin hedef
kitlesi KOBİ’ler, start-up firmalar, girişimciler, TTO’lar,
TGB ve Ar-Ge merkezleridir. Proje ile hedef kitlenin
kapasitesinin artırılması, ticarileşmeye yönelik,
ulusal ve uluslararası network ağının oluşturulması,
hedef kitlenin ticarileşme ve uluslararasılaştırma
potansiyelinin artırılması planlanan sonuçlar
arasındadır.
Teknopark İzmir, Türkiye’nin dördüncü Teknoparkı
olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü
içerisinde 2002 yılında kurulmuş, 2004 yılında
faaliyetlerine başlamıştır. Halen bölgede yer alan 160
yerli ve yabancı Ar-Ge firması, 1000’in üzerinde
Ar-Ge ve destek personeli, 1 milyar TL’yi aşan
toplam cirosu, 88 milyon doları aşan ihracatı ve 23
patenti ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
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2018 yılında açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Performans Endeksi’nde Türkiye 6’ncısı olmuştur.

ve uluslararası pazarlarda ticarileşmesine yönelik
kapsamlı hizmetlerin devam etmesi sağlanacaktır.

Teknopark İzmir’de faaliyet gösteren firmaların
sektörel dağılımları; yazılım geliştirme, biyoteknoloji,
elektronik, makina imalatı, savunma, enerji, tıp,
tasarım, kimya, telekomünikasyon, ileri malzemeler,
gıda, madencilik, nano malzemeler, otomotiv, robotik
sistemler, turizm ve çevre teknolojileri ağırlık olarak
yer almaktadır.

Kuluçka ve ön kuluçka kapsamında, yılda açılan
ikişer çağrı ile Teknopark’a kabul edilen girişimciler,
iş fikirlerini olgunlaştırmak için hızlandırma
programına alınmaktadır. TÜBİTAK 1512 Teknogirişim
Sermaye Destek Programı’nda (BIGG) Uygulayıcı
Kuruluş olarak, programa başvurmayı planlayan
girişimcilere iş fikirlerinin olgunlaştırılmasına yönelik
hizmet BIGG.Assist adı altında verilmektedir.
Teknopark İzmir bünyesinde devam eden, kuluçka,
ön kuluçka faaliyetleri ve TÜBİTAK tarafından
desteklenen BIGG.Assist, NIC projesi ile yakından
ilişkili olup faaliyetler bütünleyici bir şekilde
konumlandırılacaktır. Bu hızlandırıcı programlarından
başarılı bir şekilde yararlanarak, teknolojilerini
olgunlaştıran girişimciler de NIC projesinin
faydalanıcısı olmaya aday olacaktır.

Teknopark İzmir, tüm yenilikçi fikirlere kuluçka
ortamı sağlayarak, üretilen nitelikli teknolojik
bilgiyi sanayi ile buluşturmaktadır. Fikirden pazara
kadar süren Ar-Ge ve ticarileşme çalışmalarında,
teknoloji olgunluğu prototip seviyesinde olan
ürün ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası pazarlara
açılımında ülkemizde mevcut fon ve mekanizmalar
sınırlıdır. Ölüm vadisi olarak da tanımlanan bu
aşamada finansal destek/yatırımın yanı sıra iş
fikirlerinin olgunlaştırılmasına yönelik, eğitim,
mentörlük ve yurt dışı pazarlara erişim desteği de
oldukça önemlidir. Buna yönelik olarak Teknopark
İzmir, bölgedeki KOBİ, start-up ve girişimcilere
yönelik hâlihazırda verdiği hizmetleri güçlendirmek
ve iyi tanımlanmış hızlandırıcı süreçleri ile hizmet
sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı kapsamında desteklenen NIC
projesini tasarlamıştır. Proje kapsamında, Teknopark
İzmir personelinin de kapasitesinin artırılarak,
proje sonrasında da yenilikçi teknolojilerin ulusal
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NIC projesinden, eğitim, mentörlük, çalıştay ve diğer
etkinlikler yoluyla toplam 1.400 kişi faydalanacaktır.
KOBİ, start-up ve girişimciler temel olarak, eğitim,
danışmanlık yatırımcı buluşmaları, yurt dışı saha
ziyaretleri gibi faaliyetlerden faydalanacaktır.
Bunun yanı sıra, sanayi temsilcileri, öğrenciler,
akademisyenler, TGB, TTO gibi diğer arayüz
organizasyonları da çeşitli faaliyetlerde yer alacaktır.
Projenin diğer önemli bir çıktısı da bahsedilen
iki teknolojinin başarılı bir şekilde ticarileşme ve
uluslararasılaşma süreçlerini tamamlanma hedefidir.
Bunun başarılmasıyla
hem Teknopark
İzmir’in, prototip
aşamasındaki
teknolojilere yönelik
hızlandırıcı süreçleri
içselleştirilmiş olacak,
hem de başarı
öyküsü olarak proje
sonrasında da devam
edecek çağrılar için
fayda sağlayacaktır.
Proje sürecinde 7
patent başvurusu
yapılması da
hedeflenmektedir.

MAKALE

ESKİŞEHİR TASARIM VE İNOVASYON
MERKEZİ PROJESİ

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi Hizmet Binası

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici
şirketi olan ATAP A.Ş., Eskişehir Sanayi Odasının
öncülüğünde üniversite-sanayi iş birliğinin hayata
geçirilmesi amacıyla, il sanayinde teknolojik gelişime
ivme kazandırmak amacıyla 18 Eylül 1990 tarihinde
kurulmuştur. ATAP A.Ş.’nin kuruluşu aşamasında 1991
yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
ile Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji
Fonu’yla (UNFSTD) iş birliğine gidilerek, uluslararası
tecrübelerden de yararlanılmıştır.
ATAP A.Ş., yöredeki kurum ve kuruluşlardaki
ileri teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırarak
deneyimlerin paylaşımı konusunda destek
vermektedir. Aynı zamanda üniversite ve
sanayi iş birliklerinde Ar-Ge projelerinin yasa
ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını
değerlendirerek, girişimci firmaların yasa ve
yönetmeliklerde öngörülen teşvik ve muafiyetlerden
istifade etmesini sağlamaktadır.
Eskişehir’in temel hedefleri inovasyon tabanlı katma
değerli ürün yaratmak, hızlı tren teknolojilerine sahip
raylı sistemler üretmek ve Eskişehir’i Türkiye’nin
Raylı Sistemler ve Havacılık Vadisi konumuna
getirmektir. Demiryolu ve Havacılık Vadisi olma

amacının yanı sıra Eskişehir, otomotiv sektörünü
güçlendirmeyi, Avrupa’da lider beyaz eşya üreticisi
olmayı ve makine üretiminde katma değerli ürünler
üretmeyi hedeflemektedir. Eskişehir, bu beş sektörde
ana ve yan sanayi olarak önemli bir paya sahiptir.
Çalışmalar, bu sektörlerde katma değerli üretim
eksikliğinin temel nedenlerinden birinin tasarım
geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerindeki yetersizlikten
kaynaklandığını göstermektedir. Hem Eskişehir
hem de Türkiye’de hedeflenen sektörlerde ithalat
ve ihracat rakamları arasında büyük bir fark
bulunmaktadır. Eskişehir’de makine imalatından,
makine-metal eşya endüstrilerinden ve plastik
endüstrilerinden 140 KOBİ üzerinde uygulanan analiz
ile bu durum teyit edilmiştir. Analiz, bu 140 KOBİ’nin
94’ünün Ar-Ge veya tasarım departmanlarına sahip
olmadığını göstermektedir. Bu şirketlerden sadece
biri kendi içinde metal ve plastik 3D baskı/hızlı
prototipleme/katkı üretim ekipmanlarına sahiptir.
Hedef sektörlerdeki KOBİ’ler, Ar-Ge ve tasarım
birimlerine yoğunlaşmak yerine üretime odaklanma
eğilimindedirler. Yeterli kalifiye personel eksikliği,
zaman ve kaynaklar kısıtları, KOBİ’leri Ar-Ge
faaliyetlerinden uzak tutan faktörler olarak
görülmektedir. KOBİ’ler genellikle Ar-Ge ve tasarım
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yeteneklerini geliştirememekte ve dış kaynaklara
bağımlı hale gelmektedirler. Bu doğrultuda Eskişehir
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ATAP
A.Ş. tarafından, Eskişehir’de bir tasarım ve inovasyon
Merkezi ihtiyacı olduğu tespiti yapılmıştır. Bu
eksikliğin ancak bu tür bir proje ile giderilebileceği
düşünülmüştür.
KOBİ’lerin yukarıda belirtilen hedef sektörlerde
tasarım ve ürün geliştirme eğilimi vardır. KOBİ’ler,
üniversite kökenli girişimciler ve Teknopark
girişimcileri, ETİM’in (Eskişehir Tasarım ve İnovasyon
Merkezi) sistematik desteği ile katma değerli
üretimi kolaylaştıracak bir üretim kapasitesine sahip
olacaklardır. Yukarıda bahsedilen sorunlara ilişkin
olarak, ETİM’in kurulması Eskişehir endüstrisi için
bir değer yaratacaktır ve katma değerli teknolojik
ürün ve hizmetler sunarak KOBİ’lerin gelişmesini
hızlandıracaktır.

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin
operasyonel kısmı teknik destek ve tedarik olmak
üzere iki bileşene sahiptir. Tedarik kapsamında
tedarik edilecek malzemeler üç ana gruba
ayrılmaktadır. Bilgisayar yazılım ve lisansları, makine
ve ekipman ve IT ekipmanları bulunmaktadır. Teknik
destek bileşeni ise üç alt bileşenden oluşmaktadır ve
30 ay süre ile gerçekleşecektir. Tasarım ve İnovasyon
merkezinin işler hale getirilmesi, kapasite geliştirme,
görünürlük ve iletişim faaliyetleriyle de ETİM’in
sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacaktır.
Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi projesinin
yanı sıra üniversite kökenli girişimciler ve Teknopark
girişimcileri için Teknopark’ta üretilen ve teknolojik
ürün deneyim belgesi olan firmaların seri üretim
yapabilmesi için üretim atölyeleri ve binaları
oluşturulması planlanmaktadır.
Proje ortaklarımız; Eskişehir
Organize Sanayi Bölgesi,
Eskişehir Sanayi Odası,
Anadolu Üniversitesi,
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi ile Raylı
Sistemler ve Havacılık
Kümesi’dir. Ortaklarımız
aynı zamanda ATAP A.Ş.’nin
de hissedarlarıdır. Gerek
ETİM projesinin başvuru
aşamasında gerekse
sorunların tespitinde çözüm
yolları arama aşamasında
yapılan çalıştaylarda önemli
fikri katkıları olmuştur.

ETGB Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Kampüsü

Dış ticaret açığını azaltmak ve bölge sanayinin
rekabet gücünü artırmak Eskişehir Tasarım ve
İnovasyon Merkezi’nin kurulmasıyla gerçekleşecektir.
ETİM hâlihazırda Eskişehir’deki çok az sayıda
firmada mevcut olan teknolojik altyapı, insan
kaynağı ve teknik yeteneklere sahip olacaktır
ve doğrudan inovasyon ve üretim süreçlerine
etki edecektir. Merkezin kurulmasıyla KOBİ’lere,
üniversite kökenli girişimcilere ve Teknopark
girişimcilerine tasarım desteği, ileri mühendislik
çözümleri, prototipleme, tasarım ve eğitim
hizmetleri verilecektir. Hedeflerimiz arasında
bölgesel uluslararası ve ulusal patent başvurusu
yapılması vardır. Aynı zamanda ETİM projesi ile 12
uzman personelin istihdam edilmesi öngörülmüştür.
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Bunun yanında operasyonel
kısma ait olan bileşenlerin
şartnamelerinin yazımında alınacak makine
teçhizatının teknik özelliklerinin tespitinde yardım
ve destekleri olmuştur. Merkez, Eskişehir Teknoloji
Geliştirme Bölgesi’nin Eskişehir Organize Sanayi
Bölgesi kampüsünde konuşlanacaktır. Bina Eskişehir
Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ATAP
A.Ş. tarafından yaptırılmakta olup Eskişehir
Organize Sanayi Bölgesi her türlü altyapının
tedariki konusunda tüm giderleri karşılayarak
önemli ölçüde maddi katkıda bulunmuştur. Ayrıca
ETİM’i destekleyecek teknik elemanlar ile makine
teçhizatlarının da taahhütünde bulunmuşlardır.
Sanayi, üniversite ve girişimciler ETİM ile yeni
bir platformda buluşacaklar ve yeni iş birliği
olanaklarına kavuşacaklardır.

MAKALE

TARIMDA DİJİTALLEŞME
Dr. Nazmiye DEMİR / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü)

Hem verimli üretim yapma hem değişen iklim
koşullarına uyum sağlama zorunluluğu, dijital tarım
uygulamalarını kullanmayı gerekli kılmaktadır.
Dördüncü Sanayi Devrimi’nin bir gerekliliği olarak
Endüstri 4.0, günümüzde tarım alanlarında
uygulanmaya başladı. Bu dijital dönüşümün adına
ise Tarım 4.0 denilmektedir (agroworlddergisi,
31.10.2018).
Son yıllarda dijital dönüşümün her alana getirdiği
verimlilik ve etkinlikten başta ABD’de olmak üzere
artık tarım sektörü de yararlanmaktadır. Tarım
arazilerinin çok büyük alanlara yayıldığı ABD
gibi ülkelerde başta ölçümleme olmak üzere bu
kapsamda aslında pek çok uygulama çok yeni
olmayıp geçmişe dayanmaktadır.

mesafe kat edilmesine yol açmış; dünyada bir çok
ülkede bu konunun, sektörel düzeyde uzmanlaşması
ve yetki alanları net çizilmiş olmasına karşın
Türkiye’de dijitalleşme alanlarındaki çalışmalar çok
hızlı ilerlememekte, özel sektörde belli teknolojik
girişimler, üniversitelerde çeşitli araştırmalar ve
Tarım ve Orman Bakanlığı düzeyinde ise önemli
yapılanmalar bulunmakla birlikte, tüm bu çaba
ve çalışmaların, eşgüdümsüz ve plansız şekilde
sürdürüldüğü belirtilmektedir (Tarım ve Orman
Bakanlığı, 2019).

Tarımda dijitalleşmenin, çiftçilerin
çalışmalarını desteklemesinin yanı sıra
kırsal alandaki yaşamları dönüştürmede
önemli bir rol oynayacağı ve bu
yolla doğru bilgi ile yönlendirilmiş
çiftçinin doğru oranda, doğru
araçlarla gübreleme, ilaçlama,
sulama yapması; ürünün
verimliliğinin ve kalitesinin
artmasıyla çiftçinin kazancının
da artacağı beklenilmektedir.
Böylelikle tarımda üretim şekilleri
geliştirilerek, kaynakları doğru ve
etkin kullanarak daha az girdi ile
daha çok üretimin gerçekleşmesi
beklenmektedir (Tarnet, 2019).
2023 yılı itibarıyla ülkemiz tarım
sektörü için tarımsal gayrisafi yurt
içi hasılanın 150 milyar dolara ve
tarım ihracatının 40 milyar dolara
çıkarılması hedeflenirken bu konu daha
da önem kazanmaktadır.
Endüstri 4.0, dijital dönüşüm ve akıllı
sistemlerdeki gelişmeler, tarımda da önemli bir
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Oysa dünyada tarım arazilerinin toplam araziler
içindeki payı itibarıyla, ülkemiz önemli avantaja
sahiptir. Tarım alanlarının toplam araziler içindeki
payı dünyada %38 iken, Türkiye’de yaklaşık %51
düzeyinde bulunmaktadır. Tarımın geleceğinin
tartışıldığı etkinlikte, Turkcell Akıllı Yerler ve İş
Uygulamaları Direktörü Esat Sönmezer, “Yaklaşık
3 milyon üretici 20 milyon hektarda, çok uygun
iklimsel koşullarda üretim yapıyor. Bu imkânlar
teknoloji ile birleştirildiğinde çok büyük bir
potansiyel açığa kavuşturulabilecektir” demiştir
(Sabah, 29.8.2018). Ülkemiz tarımsal alan ve sahip
olduğu diğer olanaklarla, hem güçlü bir tarım
ülkesi hem de tarımın geleceğinde potansiyel
önem taşımaktadır. 2050’de ülke nüfusumuzun
100 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Oluşacak yeni ihtiyaçları karşılamak için tarımsal
üretimde dijitalleşmeye gidilmesi ve verim artışının
sağlanması gerekmektedir. Bu açıdan teknolojinin
tarıma kazandırdığı yenilikler iyi kavranmalı, tarımın
dijitalleşmesinde akıllı tarım uygulamaları ve başarılı
dünya örneklerinin iyi incelenmesi önerilmektedir
(https://www.tarnet.com.tr).
Bayer Türk CEO’su Hubert Braun, 2015 yılından
2020 yılına kadarki süreçte dijital tarıma yapacakları
yatırımın 200 milyon avroya ulaşacağını öngörüyor.
“Dijital teknolojiler üreticilere gübreleme ve bitki
koruma ürünlerini daha hassas uygulayabilme
imkânı sağlıyor. Yeni bir bitki koruma ürününün
Ar-Ge maliyeti ortalama 250 milyon doları aşıyor.
Bu ürünün laboratuvar aşamasından pazara
sürülmesine kadar geçen süre ise yaklaşık 11 yıl.
Dijital tarım uygulamalarıyla tarımsal üretimde
%25’lik artış sağlanabileceği bekleniyor. Mc Kinsey’in
araştırmasına göre, tarımda dijitalleşmenin küresel
ekonomiye katkısı 2025 yılına kadar 330 milyar
doları bulacak” diyen Braun, bu alana yönelik
çalışmalarında Türkiye’nin de rol alacağını belirtiyor
(Bayer, 24.10.2017). Dijital teknolojiler, yalnızca
üretimin değil; işlerin, iş yapış biçimlerinin ve insan
kaynağının da dönüşmesine neden olmaktadır.
Tarımda Dijital Dönüşüm
Tarım 4.0, en basit tanımıyla tarımın dijitalleşmesi
olarak ifade edildiğinden tarımda dijital dönüşümü,
akıllı tarım kapsamında ele almak daha doğru bir
yaklaşım olmaktadır.

32

KASIM 2019

Tarım ve bilgi teknolojilerinin kaynaştırılmasıyla,
günlük hayatta pek çok yeni teknik terim duyulmaya
başlanmıştır.
Bu terimlere örnek olarak; akıllı tarım, hassas tarım,
dijital tarım, çiftlik yönetimi yazılımları ve sürücüsüz
(otonom) araçlar sayılabilmektedir. En yaygın
kullanımı ise akıllı tarım olup kontrol, elektronik,
bilgisayar ve veri tabanı ile hesap bilgisinin bir araya
geldiği, gelişmiş bir sistem yaklaşımını içermektedir.
Bu teknolojinin bileşenleri; küresel konum belirleme
sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, değişken oranlı
girdi uygulama ve uzaktan algılama gibi temel
sistemleri içermektedir.
Akıllı Tarım (Tarım 4.0)
Teknoloji kullanımında dünyanın yaşadığı son
endüstriyel devrimin yani Endüstri 4.0 sürecinin,
tarım teknolojilerine olan yansıması ile tarımsal
verimlilik, çok daha üst bir seviyeye çıkmaktadır. Bu
süreçte, traktörler ve bağlı oldukları ekipmanların
tüm üretim süreci boyunca birbirleriyle iletişimi söz
konusudur. Dijital tarımla tarlanın hangi bölgesine ne
ölçüde ve ne tür gübreler koyulması gerektiği, nasıl
bir ilaçlama yapılacağı, bitkilerin sulama zamanı,
toprağın durumu, tahmini hasat zamanı, detaylı ve
gerçek zamanlı bir şekilde görülebilmektedir.
Aslında birbirleriyle konuşan ve senkronize
çalışan tarım makineleri bir süreden beri tarımda
kullanılmaktadır. Biçerdöverler, traktörler ve diğer
tarımsal mekanizasyon araçlarının bir kısmı, artık
birer “akıllı makine” haline gelmiştir. Daha büyük,
daha ağır, daha karmaşık ama daha akıllı tarım
makinaları, çiftçinin üzerinden iş yükünü aldığı
gibi, çevreyi korumakta ve verimi artırmaktadır.
Bu makineler sayesinde deyim yerindeyse “nokta
atışı” yapılabilmektedir. Uydudan bilgi alan tarımsal
mekanizasyon araçları santimetre doğruluğunda
tarlayı işlemektedir. Sensörlerin gözlemlemesiyle,
zirai ilaçlar, sadece gerekli yerlere, gereken
miktarlarda atılmaktadır. Akıllı tarım kapsamında
bilgisayar tarafından yönlendirilen araçlar, sürücüsüz
bir şekilde çalışabilmektedir (Akıllıtarım.org. 2019)
Akıllı Tarım ile Beklenen Sonuçlar
Akıllı ve hassas tarımın, tarım dünyasında
teknolojinin daha çok kullanılmasında öncü olması
beklenilmektedir.
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Sınırlı düzeyde de olsa uygulamaya geçirilmiş
bulunan ileri teknoloji akıllı tarım sistemleriyle
gelecekte; bulut bağlantılı ve insansız mini hava
araçlarıyla tüm çiftliği görüntüleme, dijital sensörler
yardımıyla nem, sıcaklık gibi doğal ögeleri kontrol
edebilme; dijital sensörlerle donatılmış tarım makine
ve aletleri ve alanlarıyla üreticilere, hangi alana ne
kadar ve ne tür girdiler verilmesi gerektiği, ihtiyaca
göre hangi mineral ve ne ölçüde sulama gerektiği,
tahmini hasat zamanını gerçek zamanlı olarak
belirleyerek üreticilerin işlerinin kolaylaştırılması
sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, su ve elektrik
gibi kaynakların gereksiz kullanımını önleme ve su
kirliliğinin azaltılması gibi olanakların da kazanılacağı
beklenilmektedir (Endüstri 4 Platformu, 2019).
Bunların yanında üreticiler bu sistemlerle gerçek
zamanlı üretim performansı değerlendirmesi
yapabilecek, tüm ürünlerini ve kaynaklarını detaylı
bir şekilde analiz edebileceklerdir. Nesnelerin

internetinin tarımda yaygınlaşmasıyla verimlilik de
önemli oranda artacaktır.
Böylelikle, üreticilerin işlerinin kolaylaştırılması ve
verimin geleneksel yöntemlere göre en üst düzeye
çıkarılması hedeflenmektedir.
Akıllı Tarım Uygulama Alanları
Akıllı tarım, geliştirilmiş bilgi ve kontrol sistemlerinin
kullanımıyla kaynak israfının önüne geçmeyi, ürünün
brüt getirisini artırmayı ve üretimden kaynaklanan
çevresel kirliliği en aza indirmeyi amaçlamaktadır.
Akıllı tarım teknikleri, toprak işlemeden hasada
kadar, bitkisel üretimin hemen her döneminde
kullanılabilmektedir.
Akıllı tarım bitkisel üretim yanında, hayvansal
üretim süreçlerinin gerek içsel gerekse dışsal her
aşamasında; tarımsal faaliyet alanlarında, üretim
alanıyla sınırlı olmayan aynı zamanda uzaktan, uydu
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yoluyla da sevk ve idare edilebilen bir uygulamadır.
Bu açılardan, başlıca akıllı tarım alanları olarak, şu
Hassas Tarım uygulamalarını (Akıllı Tarım PlatformuATP Raporu, 2019) sıralamak mümkündür:

bulunabilmektedir. Buna dayanarak, hassas tarımın
hedefleri;

- Görüntü Algılama ve Fitobiyolojik Bilgi,

- Girdi maliyetlerinin düşürülmesi,

- Uydu ve Hava Araçları ile Uzaktan Algılama,

- Yüksek miktarda, kaliteli ürün sağlanması,

- Konuşan Bitki/Konuşan Meyve Yaklaşımları,

- Çevre kirliliğinin azaltılması ve

- Tarımda Makine Görüşü,

- İşletme kayıt düzeninin oluşturulması
sayılabilmektedir.

- Gübre Uygulamalarının Kontrolü,
- Bitki Korumada Algılama ve Bilgi Yönetimi,
- Bitki Korumada İlaç Uygulama Teknikleri,
- Sera Tarımında Bilgi Teknolojisi Uygulamaları,
- Hassas Hayvansal Üretim,
- Balık Çiftliklerinde Bilgi Teknolojileri,
- Uzayda Gelişmiş Yaşam Destek Sistemleri.
Yönetim ve Karar Destek Sistemleri
- Çiftlik ve Ürün Yönetim Sistemleri,
- Hayvan Barınaklarının Tasarımında Bilişim
Teknolojileri,
- Mikro-çevrenin Görüntülenmesi, Tahmini ve
Kontrolü,
- Su Yönetiminde Bilgi Teknolojileri,
- Coğrafi Bilgi Sistemleri,
- 3D Animasyon ve Sanal Gerçeklik.
İletişim Konuları ve İnternet Kullanımı
- Tarım Uygulamalarına Ait Özel İletişim Sistemleri
ve Standartları,
- Uzaktan Hizmet ve Bakım: E-Ticaret, E-İş
E-Danışmanlık, E-Destek,
- Gıda ve Ham Maddelerin Depolanması ve
İşlenmesi,
- Tarımsal Üretim Zincirinde Kalite Sorunları,
- Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Düşük Maliyetli Bilgi
Teknolojileri.
Akıllı Tarımın Hedefleri
Akıllı tarım, girdilerin gereken miktarda etkin
biçimde kullanımıyla ekonomikliğin sağlanması
ve bu yolla çevreye olan etkilerin azaltılmasını
öngörmektedir. Bu durum aynı zamanda, ürün
kalitesinde de tekdüzeliğin sağlanmasına katkıda
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- İşletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bir
bilgi akışının sağlanması,

Akıllı Tarımın Dijitalleştirilmesindeki Zorluklar
Dijital tarımı uygulamanın önünde üretim alanları,
ürün deseni ve üretici düzeyinde pek çok zorluk
ve sorunlar da bulunmaktadır. Bunların başlıcaları
şunlardır:
Türkiye’de tarım sektörünün dijitalleşmesinin
önündeki en önemli engellerin başında karar verici
konumdaki üreticilerin yaş ve eğitim durumu
açısından dijitalleşmeye yakın olmaması, diğer
deyişle bu teknolojilere sıcak bakmaması ve
teknolojik dönüşümden kaçınmasıdır. Akıllı tarım
yapması beklenen üreticilerin yaş ortalamasının 55
dolayında bulunması, bu olguyu desteklemektedir.
Bilginin günden güne hızla büyüdüğü ve dijital
biçimde kodlandığı günümüzde, bilgiye dayalı
topluma geçiş sürecinde, bilgiye ulaşılması
ve bilgi okur yazarlığı için tarımsal bilgi işlem
teknolojileri altyapısının geliştirilmesi çok
önemlidir (TARMAKBİR, 2019). Ancak kırsal alanda
okuryazarlığın düşüklüğü bilgiye erişimi dolayısıyla
farkındalık düzeyini düşürmektedir. Buna dayalı
olarak teknoloji adaptasyonu da zayıf olmakta
dijital dönüşüm için gerekli bilgi ve donanım
sağlanamamaktadır.
İnternet bağlantısının kırsal alanlarda, çiftliklerde
ve tarlalarda yeterli donanıma sahip olmamasından
kaynaklanan yetersiz altyapı, dijitalleşme
sorunlarından bir diğerini oluşturmaktadır.
Telekomünikasyon altyapıları mevcutsa, telefon
hizmetlerinin yanı sıra, internet ve e-posta
hizmetlerinin sağlanması da gerekmektedir.
Tarımın yapıldığı her alanda ve üretim deseninde,
farklı topoğrafik ve coğrafi koşullara bakılmaksızın,
akıllı tarıma yönelik çözümlerin sunulması gereklidir.
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Bu çözümlerin benimsenmesi için de teşvik ve kredi
yöntemleri ile destek ve motivasyon sağlayacak
uygulamalar büyük öneme sahiptir.
Ülkemiz politikalarının öncelikli alanlarından
olmaması da tarımda dijitalleşmenin
yaygınlaşmasındaki engellerden sayılabilmektedir.
Savunma sanayii, sağlık ve ulaştırma sektörleri gibi
sektörlerin gerisinde yer alan tarım sektörünün
beklenen dijital dönüşüme ayak uydurması
gecikmektedir (Tarım haberleri, 2019).
Dünyada Akıllı Tarım Alanındaki Gelişmeler
2017 yılında Huwaei şirketince yapılan “Akıllı Tarım
Piyasa Araştırması”na göre, 2015 yılında 13,7 milyar
dolar olan dünya akıllı tarım pazarının değerinin
2020 yılında, 26,8 milyar dolara yükselmesi
beklenmektedir. Buna göre, akıllı tarım pazarının, 5
yıl içerisinde 2 kat değerlenmesi beklenilmektedir.
Avrupa Tarım Makineleri Birliği (CEMA) “Tarım
4.0: Tarımın Geleceği Raporu”nda, Avrupa’da
yıllık cirosu 26 milyar avro olan, 450 farklı tarım
makinesi üreten 4.500 üretici olduğu ve bu sektörde
135.000 kişinin istihdam edildiği belirtilmektedir.
Anılan Rapor’a göre, Avrupa’da satılan yeni tarım
ekipmanlarının %70 ile %80’inde hassas tarım
teknolojisi kullanılmaktadır. Bu Rapor’da belirtilen
diğer bir konu da akıllı tarım uygulamalarının 2030
yılına kadar, tarım sektörünü en fazla etkileyecek
faktör olacağı ve AB tarımında sürdürülebilirliğinin
sağlanmasında itici rol oynayacağıdır (Anonim,
2018).
AB’de Mevcut Durum
Büyük ölçüde küçük tarımsal işletmelere bağlı
olan AB’de tarımsal işletmelerin, %86’sı 20 ha’nın
altında bir alana sahip bulunmaktadır. Mevcut
durumda çiftçilerin %25’inden daha azı akıllı
tarım teknolojilerine erişim sağlayabilmektedir.
CEMA tarafından hazırlanan “Bütün işletmeler
için Akıllı Tarım” isimli dokümanda, AB’deki tarım
işletmelerinin %97’sini oluşturan 100 ha’nın altındaki
çiftlikler için akıllı tarım teknolojilerinin alımını
destekleyecek bir eylem planı oluşturulmaması
durumunda, bu çiftliklerin ABD, Kanada ve Yeni
Zelanda’daki çiftliklerle rekabet edemeyeceği
vurgulanmıştır. Dokümanda, 2020 sonrasında
yürürlüğe girecek Ortak Tarım Politikaları’nda, akıllı

tarım teknolojilerinin AB üreticisine (50-100 ha
arası işletmeler) ulaşabilmesi için alınacak önlemler,
akıllı teknolojilerin tarımda sürdürülebilirliği, çevre
korumayı artırmadaki rolü ile hangi akıllı tarım
teknolojilerinin teşvik edileceği konusunda önerilere
yer verilmektedir (CEMA, 2017).
Diğer Ülkelerde Durum
Tarımda teknoloji kullanımında önde ülkelerden olan
ABD’de çeşitli enstitü ve kuruluşlar, fizik, mühendislik
ve bilgisayar bilimlerindeki araştırmalarla, tarım
araçları, sensör ve yazılım üretimi ile çiftçilere
teknolojiyi nasıl kullanacaklarına dair eğitimlere
destek olmaktadır.
Hem üretim için entegre teknolojilere teşvikler
verilmekte hem de çiftçilere tarımsal teknoloji
kullanabilmeleri için çeşitli destekler sunulmaktadır.
İsrail, özellikle sulama sistemleri, bioteknoloji
ve atık suyun yeniden kazanımı gibi tarım
teknolojilerine yönelik destek vermektedir. Bu
ülkede, tarım teknolojileri alanında yapılan araştırma
geliştirme harcamaları, İsrail’in bütçesinin %17’sini
oluşturmaktadır.
Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığınca
yayınlanan 2016 Yılı Raporu’na göre, girdi
maliyetlerinin azaltılmasında en önemli etken olarak
tarımsal teknolojiler görülmektedir. Teknolojik
gelişmeler sayesinde, Japonya’nın tarım ihracatının
%24 artarak 35 milyar dolarlık gelir sağlandığı
belirtilmektedir. Japonya, tarımsal teknolojiler
sayesinde hem sektörün istihdamını hem de
ülkenin rekabetçiliğini artırmak için çalışmalarını
sürdürmektedir (Anonim, 2018).
Türkiye’de Hassas Tarım, Akıllı Tarım ve Teknolojileri
Tarımda dijitalleşme bugün yaşadığımız birçok
problemin doğrudan çözüm noktasıdır ancak
ülkemizde maalesef istenilen hızda ilerlememekte:
gelişmiş ülkelerden farklı olarak Türkiye’nin,
yatırım öncesi ve planlama döneminde olduğu
belirtilmektedir (ATP Raporu, 2019).
Ülkemizde akıllı tarım, üreticiler (çiftçiler), özel
sektör (imalatçılar, teknoloji tedarikçileri), birlik ve
kooperatifler ile kamu ve üniversitelerden oluşan bir
sektörün ortak alanını oluşturmaktadır (ATP Raporu,
2019):
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Üreticiler, akıllı tarım konusunda; uydu ve uyarı
sistemleri ile hava koşullarının tahmini ve bitki
koruma, maliyetleri düşürme, kaynakların verimli
kullanımı, teknoloji kullanımı ile ürün ve verimin
artması; çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim
yönlerinden bu oluşum kapsamındadır.

Türkiye’de arpa ve şerbetçiotu üretiminde köklü
bir dönüşüme katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı
tarım uygulamalarıyla tanıştıracak olan proje,
çiftçi deneyim ve bilgi paylaşım platformu ile genç
çiftçiler için bir destek programını da kapsamaktadır.

Teknoloji firmaları, akıllı tarım uygulamaları veya
tarımda teknolojik uygulamalar; tarımsal üretim
uygulamalarında dijital teknolojilerin kullanılması,
birlik ve kooperatifler ise, akıllı tarım uygulamalarının
üretim aşamasından, hasat ve işleme teknolojileri
ile pazarlama sürecine kadar olan her aşamasında,
uygun bilgisayar teknolojisi, drone, sensörler vb. gibi
bilişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla sürece
dâhil olmaktadırlar.

Türkiye’de sektörlerinin iki güçlü markası Vodafone
ve İş Bankası, tarımda dijitalleşmeye katkıda
bulunacak yeni bir proje başlatmıştır (Dünya,
16.09.2019). Dijital Tarım Projesi kapsamında
çiftçiler, Vodafone’un sunduğu Dijital Tarım
İstasyonu’na Türkiye İş Bankasının tarım kredisiyle
sahip olabilecek. Vodafone ve Türkiye İş Bankası,
teknolojiyi ve finansmanı bir arada sundukları bu
çözümle, Türkiye tarım sektöründe dijitalleşmenin
hız ve yaygınlık kazanmasına destek olmayı
amaçlamaktadır.

Kamu ve üniversiteler, akıllı tarım uygulamalarını;
geleneksel tarımın aksine, doğanın kontrolü, tarımsal
üretimde planlamadan ürünlerin son tüketiciye
ulaşıncaya kadar büyük veri analizi sayesinde
izlenebilirlik, sensörlerin kullanımı, sürdürülebilirlik,
kalite yönetimi, maliyet tahmini, koruyucu tarım ve
kaynakların etkin kullanımı konularında faaliyetlerini
yürütmektedir (Akıllı Tarım Platformu, 2019).
Tarım ve Orman Bakanlığında, tarımsal üretimin
tüm bileşenlerinde veri analizleri ve raporlamalar
yapılmak suretiyle veri tabanları ile planlamalar için
esas oluşturulmaktadır. Böylelikle hızla dönüşen
teknolojik ve dijital süreçlerden yaralanmaya
çalışılmaktadır.
Akıllı tarım kapsamında, özel sektör girişimleri
arasında Dupont, Vodafone, İşbankası, TABİT,
Anadolu Efes ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
sayılabilmektedir:
DuPont; Vodafone ve TABİT iş birliğiyle Aydın’ın
Koçarlı ilçesine bağlı Kasaplar Köyü’nde hayata
geçirilen Vodafone Akıllı Köy projesinin iş ortakları
arasında yer almıştır. DuPont, geleneksel tarım
yöntemlerini akıllı teknolojilerle birleştirme hedefiyle
yola çıkan projeye, inovatif yaklaşımı ve yenilikçi
çözümler sunan tüm iş kollarıyla destek olmayı
hedeflemektedir (Dupont, 2019).
Anadolu Efes ve WWF Türkiye, ‘Gelecek Tarımda’
diyerek hayata geçirdikleri Akıllı Tarım Projesi ile
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AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GÜCÜ PİYASASI
BECERİ PLATFORMU
Gülçin MANZAK AYDIN / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü)
İstihdam hem üretim hem de toplumsal yaşam
açısından başat önemdedir. Üretim açısından
rasyonel olan var olan emek gücünün etkin
kullanımıdır. İdeal toplumda bireyler kendilerine
sunulan eğitim ve sağlık olanaklarından faydalanarak
yetişir, daha sonra edindikleri bilgi ve beceriyi
toplumsal yaşama ve üretime katkı sağlamak için
kullanır. Aynı zamanda bu çalışma karşılığında kendi
hayatlarını idame ettirmeleri için aldıkları ücretle
üretimine katkıda bulunduğu mal ve hizmetlerin
tüketime veya yatırıma dönüşmesine aracı olurlar.
Kapitalist ekonominin üzerinde yükseldiği bu
döngü, zaman zaman çeşitli dönüşümlere ayak
uydurmak zorunda kalmıştır. Günümüzün sıklıkla
telaffuz edilen dönüşümü dijitalleşme olarak
özetlenmektedir. Üretimde köklü bir değişikliğe

işaret eden bu dönüşüm sadece üretimi değil tüm
hayatı ve çalışma biçimlerini etkileyecektir. OECD’nin
(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 2019
Beceri Görünümü1 raporunda da altını çizdiği gibi
bu dönüşüm, bünyesinde fırsatlar kadar tehditleri
de barındırmaktadır. Raporda toplumsal anlamda
bir tehdit olarak, insanların bu süreçte ihtiyaç
duyacağı yeni beceriler ve bu becerilerin eğitim
öğretim politikalarına içerilmesi tartışılmaktadır. Bu
kapsamda ortaya çıkan “dijital ayrım” (digital divide)
kavramı insanların internet kullanım biçimlerini ve
çevrimiçi (online) faaliyetlerden edindikleri faydaları
referans almaktadır. Raporda teknoloji kullanımının
eşitsizlikleri artırma ve iyilik halini zedeleme
potansiyelinin önüne geçmek için bir dizi politikaya
ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır.
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Şekil 1. Avrupa Beceri Endeksi Ülke Sıralaması (2016)
1 https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-2019-df80bc12-en.htm
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Bu süreçte yaşanan dönüşümü takip edebilmek,
gelişimi, beceri aktifliği ve beceri uyumudur. İlk
gerekli noktalarda politika üretebilmek için elzemdir.
bileşen, ülkedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini ve
Bu takip ancak kritik noktalarda mevcut durumu
bu sistemin beceri gelişimi konusundaki ilk çıktılarını
yansıtan göstergelerin varlığı ile mümkündür. Bu
temsil etmektedir. Beceri aktifliği, eğitimden iş
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özetlenmektedir. Buna göre “Profesyonel
meslek grupları” %26,3 ile en fazla talep
8,50%
edilen meslek grubudur. Onları %18,8 ile
6,50%
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profesyonel meslek mensupları” ve %12
26,3%
0,40%
ile “Hizmet ve satış elemanları” takip
12%
etmektedir.

18,80%
8,60%
1 Yöneticiler
2 Profesyonel meslek mensupları
3 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
4 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
5 Hizmet ve satış elemanları
6 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
7 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar
9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

Temmuz 2018 ve Mart 2019 dönemi için
yapılan çalışma ile çevrimiçi açık işlerde
aranan meslekler yanında talep edilen
becerilere de ulaşmak mümkündür.
Buna göre “değişime uyum gösterme”
tüm iş ilanlarının %49.1’inde; “takım olarak
çalışma” %34.8’inde; “bilgisayar kullanma”
%27.2’sinde, İngilizce %21.2’sinde

4 Detaylı bilgi için Bkz. https://skillspanorama.cede
fop.europa.eu/en/indicators/skills-online-vacancies
5 Bu ülkeler; Avusturya, Belçika, Çekya,
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda,
2 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsveç ve
3 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/euroBirleşik Krallık’tır. 2020 itibarıyla tüm ülke
Bkz. https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/skills-online-vacancies
pean-skills-index
sonuçlarına ulaşmak mümkün olacaktır.

Şekil 2. Çevrimiçi Açık İşlerin Hedef Aldığı Meslek Grubu Dağılımı

bilgi için
keler; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan,
talya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’tır. 2020
tüm ülke sonuçlarına ulaşmak mümkün olacaktır.
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Meslek Grupları
Şekil 3. 2018-2030 Döneminde AB Ülkelerinin Meslek Grubu ve Eğitim Düzeyine Göre Gelecek İstihdam İhtiyacı

ve “takım çalışması ilkeleri” %20.9’unda
tekrarlanmıştır. Görüldüğü gibi değişen çalışma
koşulları ve gerekli becerilerin çeşitlenmesi her
meslekte gerek duyulan çapraz (transversal)
yeteneklerin önemini artırmıştır.
Bu yazıda ele alınacak üçüncü gösterge Gelecek
İstihdam İhtiyacı göstergesidir. Bu gösterge 20182030 dönemi içinde her meslek grubu için açılacak
toplam iş tahminini sunmaktadır. Bu tahmin var olan
iş gücünün yerini alacak insan ihtiyacı ve ekonomik
büyümeyle ortaya çıkacak yeni işlerde çalışacak
insan ihtiyacı toplamına dayanmaktadır. Şekil 3, bu
çalışma sonunda AB ülkelerinde 2030 yılına dek
ihtiyaç duyulacak istihdamı meslek grubu ve eğitim
düzeyine göre ayrıştırmaktadır.
Şekil 3’e göre, genel içinde yüksek vasıflı beyaz
yakalı6 meslek gruplarına talebin yüksek olacağı
tahmin edilmektedir. Bu meslek gruplarında istihdam

6 ISCO-08’de (Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması) yer alan
ana grup meslekler vasıf düzeyi ve yapılan işin niteliğine göre
4 kategoride toplanmaktadır. Buna göre 1,2 ve 3 meslek koduna sahip çalışanlar yüksek vasıflı; 4 ve 5 kodlu mesleklere sahip olanlar düşük vasıflı beyaz yakalı olarak gruplanırken; 6 ve
7 yüksek vasıflı; 8 ve 9 düşük vasıflı mavi yakalı çalışanlar olarak
gruplanmaktadır.

edileceklerin eğitim düzeyinin7 de genellikle
yüksek olacağı öngörülmektedir. Bunun yanında
orta öğretimin niteliğinin birçok meslek grubunu
doğrudan etkileyeceği açıktır.
Yazı kapsamında incelenen 3 gösterge sırasıyla
ülkelere, kendilerini diğer ülkelerle karşılaştırma,
mevcut durumda aranan ve gelecekte ihtiyaç
duyulacak meslek ve becerilere yönelik stratejiler
geliştirme olanağı sağlamaktadır. Analiz anlamında
tüm göstergelerin sınırlılıkları olmakla beraber
gerekli göstergeler bir arada değerlendirildiğinde
bütüncül bir resim sunmaktadır. Sonuç olarak, her
konuda olduğu gibi beceri konusunda da gösterge
üretimi için gerekli verinin temini ve oluşturulacak
göstergelerin kamuoyuyla paylaşımı, bu konuda
farkındalık yaratmak ve politika üretimine katkı
sunacakların ilgisini uyandırmak açısından önemli bir
adım olarak değerlendirilmektedir.
Kaynaklar
1.

OECD (2019), OECD Skills Outlook 2019: Thriving in
a Digital World, OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/df80bc12-en.

2.

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

7 “Düşük” eğitim düzeyi en çok ilkokul mezunu olanları; “orta” en
çok lise mezunu olanları ve “yüksek” üniversite ve ileri eğitim
düzeylerini temsil etmektedir.
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YALIN YÖNETİM SİSTEMLERİNİN
SANAYİ 4.0 KAVRAMLARIYLA
ENTEGRASYONUNA GİRİŞ*
Gözde BOSNALI / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü)

Yalın ve Sanayi 4.0’ı birleştirmek yeni üretim odaklarını beraberinde getirebilir.
Arka Plan*1*
Yıllar içinde, yalın üretim
sistemleri birçok firma tarafından
verimliliği artırmada ve katmadeğeri olmayan atıkların
azaltılmasında temel bir yöntem
olarak yaygın şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. Ancak günümüzde,
birçok firmanın ruhunda yalın
üretimin prensipleri kökleştiyse
de iyileşme sağlamadaki önemleri
azaldığı ve iyileşme zorlaştığı için
bazı klasik yalın araçları avantajını
kaybetmeye başlamaktadır. Yine
de günümüzün küreselleşen
iş dünyasında, verimlilikte ve
kalitede iyileşme kârlılık ve
rekabet edebilirlikte temel faktör
olarak yerini korumaktadır.
Sanayi 4.0’ın bağlantılılık, bilgi şeffaflığı, teknik
destek ve siber-fiziksel sistemlerle merkezi olmayan
kararlar, internet, gelecek-yönelimli teknolojiler gibi
prensipleri gelişimin yeni boyutlarına liderlik edecek
insan-makine etkileşimini artırabilir. Bununla beraber,
Sanayi 4.0’ın yürütülmesi KOBİ’lerin birçoğu için
maliyet yoğun olabilir ve teknolojinin insan emeğinin
yerine geçip geçmeyeceği konusunda da endişeler
bulunmaktadır.
* Bu makale Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) web sayfasında
(https://www.apotokyo.org/resources/articles/introductionto-integrating-lean-management-systems-with-industry-4-0concepts/) 27 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan Alex Yap’a ait
İngilizce makalenin tercümesidir.
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Yalın uygulayan firmalar, Sanayi 4.0’ın yalın
sistemlerin yerini alıp almadığı ya da yalın
kavramlarıyla entegre edilip edilemeyeceği ikilemiyle
yüz yüze gelebilirler. Kullanılmayan ya da bozulmuş
makine formundaki atıkların (muda) ya da katmadeğersiz aktivitelerin bulunması ve bertaraf edilmesi
gibi yalın yaklaşımları, Sanayi 4.0 prensipleriyle
entegre edilerek geliştirilebilir. İleri veri toplama,
sensörler, nesnelerin interneti (internet of thingsIoT) ve kişilerin interneti (Internet of People) gibi
uygulamalar, atığın bulunması ve bertarafında gözle
görülür avantajlar sağlayan ileri analitik ve gerçek
zamanlı veri erişimini mümkün kılmaktadır.
Bu yüzden, yalın yönetim sistemlerinin Sanayi
4.0 kavramlarıyla entegre edilmesi, operasyonel

MAKALE

mükemmeliyeti tamamıyla yeni ufuklara taşımak
adına “dijitalleştirilmiş yalın” olarak adlandırılabilir.
Shah ve Ward’ın araştırmasına göre, yalın üretim
aşağıdaki 10 temel faktöre ayrılmaktadır:
1. Tedarikçi geribildirimi
2. Tedarikçiler tarafından tam zamanında teslimat
3. Tedarikçi geliştirme
4. Müşteri katılımı
5. Çekme sistemiyle üretim
6. Sürekli akış
7. Kurulum zamanının kısaltılması
8. Toplam verimli/koruyucu bakım
9. İstatistiksel süreç kontrolü
10. Çalışan katılımı.
Bu 10 temel faktör, yalın kavramlarının Sanayi 4.0
yoluyla uygulanması olanaklarının daha da ileri
düzeyde değerlendirilmesi için tedarikçi, süreç,
müşteri, kontrol ve insan etkenlerinden oluşan dört
alt gruba ayrılabilir.

Tedarikçi Etmenleri
Müşteriler, üreticiler ya da süreç sahipleri ve
tedarikçiler arasındaki bilgi alışverişinin sağlamlığı,
çekme sistemi ve tam zamanında üretim etkinliğinin
kapsamını belirler. Sanayi 4.0 bu alışverişleri,
kablosuz olarak bulut bilişim ve müşteri geri
bildirimlerini bilgi tanımlama sistemleri (RFID) ile
çoğaltmaktadır. RFID etiketlemesi, küresel konum
belirleme sistemi (GPS) ile izleme ve verilerin
senkronizasyonundan oluşan kombinasyon ile
zamanında teslim performansı iyileştirilebilir ve
müşteri şikayetleri ya da üründe hatalar anında
giderilebilir (Şekil 1).
Teknoloji ağlarının ve kaynak-paylaşım
platformlarının kullanımı, bürokrasi problemlerinin
ve taraflar arasında yetersiz iletişimin aşılmasına
yardımcı olan müşterilerden tedarikçilere
daha iyi bilgi paylaşımını kolaylaştırır. Aynı
zamanda, tedarikçiler arasında veri paylaşımı ve
senkronizasyonu en iyi uygulamalarla kıyaslama ile
tedarikçi gelişiminin etkililiğini iyileştirebilir.
Müşteri Etmenleri
Müşterileri ürün geliştirme safhasından başlayarak
sürece dahil etmenin
işletmelerin hayatta kalması
için kritik olduğu kanıtlanmıştır.
Müşterilerin katılımı, şirketlerin
müşteri geribildirimine dayalı
popüler ürünler geliştirmesine
olanak veren Lego Fikirler
sayfası gibi online platformların
kullanılmasıyla mümkün
kılınabilir (Şekil 2).

Şekil 1. RFID, GPS ve Bulut Tabanlı Geribildirimin Entegre Yalın Sistemlerde
Tedarikçi Etmenlerinin İyileştirilmesi İçin Birleştirilmesi.

Gerçek zamanlı veri erişiminin
mümkün olmasıyla birlikte,
müşteriler üretim süreçlerinin
ilerlemesini bulup izleyebilir
ve teslimat zamanlarıyla ilgili
güncel bilgiye erişebilirler.
Kullanıcı deneyimi, tasarım
geliştirmeden son ürün
kullanımına kadar olan noktadan
başlayan bilgi döngüsüne
aktarılabilir. Bu, tüm ürün yaşam
döngüsünde sürekli iyileştirme
için resmin bütününü görmeyi
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Şekil 2. Örnek Lego Fikir Sayfası Ve Müşteri Geribildirimleriyle Geliştirilmiş Bir Ürün.

sağlayacaktır. Bu döngü boyunca müşteri katılımının
ve geribildirimlerinin sağlanması, onların daha üstün
memnuniyeti ve sadakatlerine de katkı sağlayacaktır.
Süreç Etmenleri
İşlenen parçaların (bitmiş ürünler ya da yarımamuller) durum izlemesini olanaklı kılan RFID
etiketlemesi, miktarların ve lokasyonların gerçekzamanlı izlenmesi ve makinelerle iletişim ile çekme
sistem üretim geliştirilebilir. Bunun gibi bir ICT’nin
kullanımı ile, e-kanban sistemleri gerçek zamanda
kablosuz olarak envanter verisini paylaşırken
değiştirme talimatları için kayıp ya da açıkta
kalan yerleri saptayabilir ve izleyebilir. Takvimdeki
değişiklikler de sürekli olarak izlenebilir ve Kanban
parametreleri anında güncellenebilir. Sonuç olarak,
otomatik malzeme yenileme izlemesi, takvim
takibi ve Sanayi
4.0 imkânlarıyla
kanban
güncellemesi gibi
yollarla çekme
sistemiyle üretim
geliştirilebilir.
Makine-parça
iletişiminin
kurulması ve
ekipmanların
kendi kendini
optimizasyonu,
her bir parça
makinelerle
doğrudan iletişim
kuran özgün bir
RFID etiketiyle
tanımlanacağı için

yüksek seviyede uyarlama ve küçük parçalı üretim
kabiliyetini iyileştirecektir. Böylelikle daha az makine
kurulumu ya da yer değiştirme zamanlarında azalma
sağlanacaktır.
Kontrol ve İnsan Etmenleri
Sanayi 4.0, hata ya da arıza saptanınca
makinelerden gönderilen otomatik bildirimler
yoluyla toplam verimli bakım işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda, hata mesajları, üretim
planlarının yeniden takvimlendirilmesi ve ilgili
tarafların bilgilendirilmesi için e-kanbanı da tetikler.
Bakımdan sorumlu personel, daha önceki veri
analizinden gelen hata kodlamasına ve öncelikli
bulut bilişim analizinden gelen önerilen karşıtedbirlere dayalı tamirat için hazırlanabilir (Şekil 3).

Şekil 3. Bir Entegre Yalın/Sanayi 4.0 Sisteminde Kontrol ve İnsan Etmenleri
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RFID, daha çok defolu malın engellenmesi amacıyla
makinelerdeki durma verisine bağlı varyasyonlar için
olan süreçlerin otomatik algılanmasını sağlarken,
endüstriyel IoT defosuz üretimin sağlanması
amacıyla ileri iş zekâsının elde edilmesinde meta veri
analitiği için farklı makinelerden veri entegrasyonunu
destekler (Şekil 4).

ufuklara kolaylıkla açılma potansiyeli kazandırır.
Sanayi 4.0’ın mevcut yalın yönetim sistemleriyle
entegrasyonu sadece bilişim teknolojileri, kalite
kontrol ve üretim departmanlarıyla sınırlı değildir ve
tedarik zinciri, müşteriler ve ilgili diğer taraflar dâhil
tüm organizasyon için faydalı olabilir.

Daha ucuz, daha hızlı, daha
esnek robotlar, sensörler,
teknik çözümler, ileri analiz
algoritmaları ve bağlantı
seçenekleri yaygın olarak
ulaşılabilir oldukça, Sanayi
4.0 ve yalının entegrasyonu
birçok KOBİ’nin
beklediğinden daha hızlı
gerçekleşebilecektir.
Yine de bu yoğun bir
yatırımı gerektirecek
ve organizasyonda
potansiyel olarak
kapsamlı değişikliklerle
sonuçlanacaktır. Sanayi
4.0 üzerine yapılmış çoğu
araştırma teorik aşamada
ya da baştaki deneme
temelinde kalmaktadır
Şekil 4. RFID Teknolojileri ve Endüstriyel IoT’nin Bağlantılandırılması
ve olası çözümler pratik,
Defosuz Üretim Sistemleri İçin Bilgi Toparlar.
pazarlanabilir olgunluğa
henüz erişememektedir.
Sanayi 4.0’a geçişe hazırlanan organizasyonlar
Sanayi 4.0’ın uygulanmasıyla, üretimde çalışanlar
kontrollü ve ekonomik bir şekilde küçük çaplı
akıllı telefonlar veya tabletler aracılığıyla
araştırmalar ve sürekli iyileştirme ile başlayabilirler.
anında geribildirim ve gerçek zamanlı yorumda
Üst yönetim, başarıyı garantilemek için sahiplenme
bulunabilmektedir. Veriler, meta verinin kullanımına
geliştirmeli ve yalın sitemlerle entegre edilmiş Sanayi
bağlı olarak şirket genelinde toplanması için
4.0’a dönüşüme doğrudan katılım sağlamalıdır.
gönderilebilir. Aynı zamanda, çalışanların hız,
doğruluk, performans ve motivasyon açısından
değerlendirilmeleri, çalışan destek sistemlerinin
Alex Yap Asya Verimlilik Teşkilatı’nın (AVT) “Yalın
geliştirilmesi için özelleştirilmiş ara yüzler yoluyla
Üretim Sistemleri ve Sanayi 4.0 Kavramlarının
basitleştirilip görselleştirilebilir.
Entegrasyonu” üzerine e-öğrenim dersi konusunda
uzmandır. Alex Yap, bir kalite kontrol yöneticisi
olarak 15 yıldan fazla imalat deneyimine sahiptir.
KOBİ’ler Yalın ve Sanayi 4.0’ı Nasıl Entegre Edebilir
Malezya Verimlilik Kurumu’nda kayıtlı bir
Güçlü Sanayi 4.0 ICT uygulamalarının entegre
danışman, bir iş mükemmelliği değerlendiricisi
edilmesiyle, yalın sistemleri uygulayan
ve süreç iyileştirme ve performans mükemmelliği
organizasyonlar temel tedarikçi, müşteri, süreç
alanlarında verimlilik uzmanıdır. Alex aynı
ile kontrol ve insan faktörlerinin performansını
zamanda, AVT’nin Yeşil Verimlilik, yalın ve malzeme
iyileştirmek için gerçek-zamanlı bilgi ve atık
akış maliyet muhasebesi üzerine çok çeşitli
azaltımının ortak faydalarını elde edecektir. Bu,
kurslarında teknik uzman olarak görev almıştır.
KOBİ’ler de dâhil olmak üzere organizasyonlara yeni
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SUMMARY

DIGITAL TRANSFORMATION
Public and Private Sector Partnership in Digital
Transformation
Today digitalization is spreading rapidly in all areas
of life. Many sectors such as education, trade,
finance, tourism, health and transportation are
going through an intensive digital transformation
and accordingly investments are being made in
digitalization. All forms and stages of production
in industry and broader scope are affected by this
digital transformation. Therefore, it is important
to realize this transformation process and adapt
to it in order to benefit from the increase in
efficiency, quality and competitiveness that digital
transformation will bring us.
Within the framework of Competitive Industries
Programme, increasing public and private
partnership for the realization of the digital
transformation is crucial. Within the scope of the
program, the aim is to improve the functionality of
the national innovation ecosystem by enhancing the
innovation and management capacities of SMEs,
which are the most important actors in the industry.
The objectives of the programme are stated below
as:

One of the most important elements of technology
transfer is the establishment of a bridge between
the university and industry. The role of the public
sector is also important. In the public, university
and industry cooperation model, which is referred
to as the triple helix structure, universities are
responsible for conducting scientific research,
producing products that can be commercialized
by the industry, and regulating and supporting the
relevant markets in the public sector. Although
different actors are added to this tripartite structure,
university, industry and public sector form the basis
of the system.
TTOs are involved in this system as facilitators.
TTOs, established with the support of most public
support in our country, undertake various tasks to
ensure cooperation between public, university and
industry:
• To match industrialists and researchers who
have the potential to make projects with various
methods,

•

Increasing the number of projects realized
in public and private sector by developing
university-industry cooperation,

• To advise both industry and researchers on
project development,

•

Raising awareness on social innovation and
strengthening the skills and capabilities
supporting social innovation,

• Managing relations with fund-raising institutions,

•

Faster commercialization of innovative products
by linking innovative ideas with capital owners
who will invest in these ideas,

•

Increasing the functionality of the structures
/ facilities providing incubation services to
innovative start-up companies and SMEs,

•

Increasing access to finance by start-up
companies and SMEs by expanding access to
finance such as angel investment or venture
capital,

•

44

The Structure of Technology Transfer Offices and
Its Importance in University-Industry Cooperation
in Turkey

Developing innovative green products,
processes, services, and support them during
market access.
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• Identify appropriate national or international
funding sources,
• To mediate contracted R&D projects fully funded
by the industry,
• To support the preparation and submission of
project proposals,
• Forming teams and providing coordination in joint
projects,
• Being a party to the contracts or ensuring the
completion of the signatures,
• Providing project management services when
necessary,
• Conducting information and publicity activities
related to projects, researchers and services
provided,
• To provide support to make the university’s
infrastructure available to the industry.
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SANAYİ GÖSTERGELERİ / INDUSTRY INDICATORS
Sanayi Üretim Endeksi (2015 Ort.=100) - İmalat Sanayi Üretim Endeksi (2015 Ort.=100)
Industrial Production Index (2015 Avg.=100) - Manufacturing Industry Production Index (2015 Avg.=100)
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BİLİM VE TEKNOLOJİ GÖSTERGELERİ / SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS
OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı (2017)
R&D Expenditures as a Percentage of GDP in OECD Countries (2017)
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Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı (2000 – 2017)
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ULUSAL VE ULUSLARARASI VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ
NATIONAL AND INTERNATIONAL PRODUCTIVITY STATISTICS
İmalat Sanayi Verimlilik Değişimleri (Yıllık ve Üç Aylık) ve Üç Aylık için Eğilimler
İmalat Sanayi Verimlilik
Değişimleri
(Yıllık ve Üçand
Aylık)Quarterly)
ve Üç Aylık içinand
Eğilim
Productivity Changes in Manufacturing
Industry
(Annually
Trends for Quarterly Data
Productivity Changes in Manufacturing Industry (Annually and Quarterly) and Trend for Quarterly Data
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Yıllık İmalat Sanayi Çalışan Kişi Başına Katma Değer Endeksi (2010=100) / Index of Manufacturing Annual Value Added Per Person Worked
Resmi İstatistik
Kalite Belgesi

Üç Aylık İmalat Sanayi Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi (2015 Ort.=100) / Seasonally and Calender Adjusted
Quarterly Index of Production Per Person Worked for Manufacturing Industry (2015 Ave.=100)
Doğrusal (Üç Aylık İmalat Sanayi Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi (2015 Ort.=100) / Seasonally and Calender
Adjusted Quarterly Index of Production Per Person Worked for Manufacturing Industry (2015 Ave.=100))

Kaynak: Türkiye Ulusal Verimlilik İstatistikleri - Source: National Productivity Statistics of Turkey
Kaynak: Türkiye Ulusal Verimlilik İstatistikleri / Source: National Productivity Statistics of Turkey
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For Selected European Countries Seasonally and Calendar Adjusted Index of Production Per Person
Employed; Average of Last Four Quarters and Average Rate of Annual Productivity Change
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İmalat Sanayi Son Dört Çeyrek (2018 III- 2019-II) Mevsim ve Takvim l Etkilerinden Arındırılmış Çalışan Kişi
İmalat Sanayi Son Dört
Çeyrek
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Üretim
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III- 2019-II ) (2015 Ave.=100)
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Kaynak: Türkiye Ulusal Verimlilik İstatistikleri / Source: National Productivity Statistics of Turkey
Resmi İstatistik
Kalite Belgesi

Takvim Etkilerinden Arındırılmış Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi (2015 Ort.=100) / Calender Adjusted Index of Production Per Person Employed (2015 Ave.=100)
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