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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

İstanbul Sanayi Odası Anket Değerlendirmesi 

 Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 uygulamalarının önünde şu gibi zorluklar 
bulunmaktadır: Stratejik, Kültürel, Süreçsel, Farkındalık ve Çalışanlar 

 Çalışanlar için önemli olan dijital yeteneklerin başında veri analizi ve karar 
verme süreçleri gelmektedir.  

 Bulut uygulamaları, otonom araçlar ve robot teknolojileri, yüksek bilgi seviyesi 
olan Endüstri 4.0 uygulamaları iken, siber güvenlik konusuyla ilgili bilgi seviyesi 
sınırlıdır.  

 En önemli sektörel etkiyi robotik süreçler, büyük veri ve analitiği 
gerçekleştireceği belirlenmiştir. Siber güvenlik ve kestirimci bakım ise etki 
bakımından geri planda kalmaktadır.  

 3 yıl içerisinde firmalar tarafından yapılması planlanan yatırımlar: Bulut bilişim, 
robot/co-bot ve tedarikçi ve müşterilerle dijital entegrasyon. 

Türkiye’de Sanayi 4.0 Farkındalığı ve Uygulama Alanları 

 TGB ve Ar-Ge merkezlerinde yürütülen projelerde, ağırlıklı olarak büyük veri ve 
ileri analitik, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve sanallaştırma (artırılmış/ sanal 
gerçeklik) teknolojileri kullanılmaktadır.  

 Tübitak’ın düzenlediği ankete göre; Türkiye sanayi sektörü, Endüstri 2.0 ile 3.0 
arasında yer almaktadır. 

 2017 ve 2018 yıllarında Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nde gerçekleştirilen 
proje sayısı ve yapılan yatırımlar gösterilmektedir. 2018 yılında belirlenen 255 
proje için 5.066.515 TL’lik bir ödenek gerçekleştirilmiştir. 

 Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da “İmalat Sanayinin Dijital 
Dönüşümü Raporu ve Yol Haritası”nı oluşturarak, Türkiye’nin kısa (1-2 yıl), orta 
(3-5 yıl) ve uzun vadede (6-10 yıl) dijital dönüşüm stratejilerini ve atılacak 
adımları belirlemiştir.  

 Türkiye’de dijital dönüşüm yolculuğundan en çok etkilenecek meslek grupları: 
Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Makine, Beyaz Eşya, Gıda ve İçecek, Tekstil, 
Kimya. 
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TÜRKİYE’DEKİ SEKTÖREL İHTİYAÇLAR 

 

İstanbul Sanayi Odası aracılığıyla düzenlenen anket çalışması ile Dijital Dönüşüm 
ve Endüstri 4.0 kavramlarının Türkiye’deki farkındalığı, öngörülen sorunlar, yatırım 
planları ve oluşturacağı etkiler belirlenmiştir. Anket soruları ve elde edilen veriler 
aşağıdaki şekildedir. 
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Şekil 19: Dijital Dönüşüm ile ilgili Öngörülen Zorluklar 
 

 

 
Şekil 20: Dijital Dönüşüm ile ilgili Öngörülen Zorluklar, Yanıtlar 

 

Şekil 19 ve Şekil 20, anketin ilk sorusuna verilen cevapları göstermektedir. Farklı 
sektörlerde çalışan bireylerin katılımı ile oluşan bu sonuçlara göre; dijital dönüşüm 
ve Endüstri 4.0 uygulamalarının önünde birçok zorluk bulunmaktadır. Birbirine 
yakın yüzdeleri olan bu zorluklar, stratejik, kültürel, süreçsel, farkındalık ve 
çalışanlara bağlı nedenler olarak kategorize edilebilir. 
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Şekil 21: Çalışanlar için Önemli Olan Dijital Yetenekler 

Anketin ikinci sorusunda ise çalışanlar için hangi dijital yeteneklerin önemli olduğu 
incelenmiştir. Verilen cevaplar incelendiğinde, veri analizi ve karar verme 
süreçlerinin ön planda olduğu görülmektedir. Aynı zamanda dijital dönüşüm ve 
Endüstri 4.0’ın beraberinde getirdiği dijital çözümlerin çalışanlar tarafından etkin 
kullanılabilmesine de önem verilmektedir.  
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Şekil 22: Endüstri 4.0 Uygulamaları ile ilgili Bilgi Seviyesi 

 

Bir diğer soruda, Endüstri 4.0 uygulamaları hakkındaki bilgi seviyesi 
ölçümlenmiştir. Bulut uygulamaları, otonom araçlar ve robot teknolojileri ön plana 
çıkarken, siber güvenlik konusuyla ilgili bilgi seviyesinin çok sınırlı olduğu göze 
çarpmaktadır.  
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Şekil 23: Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Sektörel Etkileri 

 

Şekil 22’de verilmiş olan Endüstri 4.0 uygulamalarının sektörel etkilerine, Şekil 
23’te değinilmiştir. Bu uygulamalara göz atacak olursak; en büyük etkiyi robotik 
süreçlerin gerçekleştireceği belirlenmiştir. Son yıllarda kullanımı artan robotik 
teknolojilerin farklı sektörlerdeki etkisi bilinmektedir. Bununla birlikte, büyük veri 
ve analitiğinin de büyük bir etki yaratacağı öngörülmektedir. Çalışanlar tarafından 
oldukça düşük bir bilgi yetkinliği olan siber güvenlik ve Türkiye’de üretim 
sektöründe sınırlı kullanım alanı bulunan kestirimci bakım ise etki bakımından geri 
planda kalmaktadır.  
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Şekil 24: Endüstri 4.0 Uygulamaları Yatırım Planlaması 

 

Anketin son sorusunda ise, katılımcılara Endüstri 4.0 uygulamalarına yapılması 
planlanan yatırımlar sorulmuştur. 3 yıl içerisinde yapılması planlanan yatırımlar 
arasında üç farklı uygulama ön plana çıkmıştır: Bulut bilişim, robot/co-bot ve 
tedarikçi ve müşterilerle dijital entegrasyon uygulamaları. 
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TÜRKIYE’DE SANAYI 4.0 FARKINDALIĞI VE UYGULAMA 
ALANLARI 

 

Türkiye, son yıllarda sanayide dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi, Sanayi 4.0 
uygulamalarını geliştirebilecek innovatif şirketlerin ortaya çıkarılması ve ileri 
uygulamaların firmalarda hayata geçirilebilmesi amacıyla çok sayıda farkındalık 
çalışmasını ve teşvik sistemlerini hayata geçirmektedir. Bu çalışmaların sonrasında 
ortaya çıkan temel konular şunlardır: 

 Dijital dönüşüm, ekonominin birçok sektörünü ve toplumsal hayatı 
değiştirmektedir. Dijitalleşme süreci sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye, 
sosyal ve iktisadi hayatın tüm alanlarını etkilemektedir. Firmaların bu konuda 
farkındalıklarının arttırılması amacıyla gerek kamu gerekse meslek kuruluşları 
aracılığıyla çok sayıda insiyatif alınmaktadır. 

 Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) göre (2016) dijital dönüşümün sosyal ve 
ekonomik açılardan yaratacağı değerin 10 yıllık dönemde toplam 100 trilyon 
dolar olacağı öngörülmektedir. Dijitalleşmenin diğer sektörlerle beraber 
toplam net ekonomik faydasının yaklaşık 30 trilyon dolar olacağı tahmin 
edilmektedir. 

 Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına girmesi ve Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki oranının %1’den %3’e 
çıkarılması için dijitalleşme önemli araçlardan bir tanesidir. [1] 

 Türkiye’de imalat sanayi alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin önemli bir kısmı 
OSB’lerde, teknoloji ve Ar-Ge yoğun faaliyette bulunan firmalar da TGB’lerde 
yer almaktadır. KOBİ’lere nitelikli altyapı ve diğer destekleyici hizmetleri sunan 
her iki planlı bölge tipinin sayısında son yıllarda önemli bir artış yaşanmaktadır. 
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde dijital teknolojilerle ilgili proje yürüten 
işletmelerin dağılımı aşağıdaki şekildedir. (Şekil 1) 

Şekil 1: TGB’lerdeki işletmelerde yürütülen dijital teknoloji projelerinin dağılımı [2] 

Ar-Ge merkezlerindeki dijital teknoloji projelerinin dağılımı ise aşağıdaki 
şekildedir. (Şekil 2) 

 
Şekil 2: Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen dijital teknoloji projelerinin dağılımı [3] 
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Şekil 1 ve Şekil 2’de göründüğü üzere; TGB ve Ar-Ge merkezlerinde yürütülen 
projelerde, ağırlıklı olarak büyük veri ve ileri analitik, yapay zekâ, nesnelerin 
interneti ve sanallaştırma (artırılmış/ sanal gerçeklik) teknolojileri kullanılmaktadır. 

Türkiye’de imalat sanayinde ise, işletmelerin üretim süreçlerini ve iş modellerini; 
dijital teknolojilerin getirdiği hız, verimlilik, esneklik ve kalite artışı sağlayan 
uygulamalardan faydalanabilecek şekilde geliştirmek dijital dönüşüm sürecinin 
temel beklentisidir. 

TÜBİTAK tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen “Yeni Sanayi Devrimi: Akıllı 
Üretim Sistemlerine Yönelik Kilit ve Öncü Teknolojiler Önceliklendirme” anket 
çalışması sonucunda yol haritası hazırlanmaya başlanmıştır. Bu anket, işletmelerin 
Ar-Ge ve akıllı üretim konularında ilgi ve entegrasyon seviyelerini ölçmek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.  

 
Şekil 3: İşletmelerin akıllı üretim sistemlerinde farkındalık ve dijital teknolojilerde entegrasyon seviyeleri [4] 

 

Şekil 3’te belirtildiği üzere, imalat sanayindeki işletmelerin dijital ve akıllı teknoloji 
farkındalığı oldukça sınırlı düzeydedir. Ancak bu işletmeler, 3-5 yıllık süreç 
içerisinde, ilgili teknolojilerin entegrasyonunu planlamaktadır.  
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Şekil 4: Sanayinin dijital olgunluk seviyesi [5] 

Tübitak’ın düzenlediği ankete göre; Türkiye sanayi sektörü, Endüstri 2.0 ile 3.0 
arasında yer almaktadır. Dijital teknolojilerin en yüksek oranda kullanıldığı 
sektörler ise malzeme, elektronik ve otomotiv olarak öne çıkmaktadır. (Şekil 4) 

“Accenture Dijitalleşme Endeksi” kapsamında Türkiye’de farklı sektörlerden 104 
şirket ile yapılan araştırmaya göre, Türkiye’nin ortalama dijitalleşme endeksi 
puanının %60 olduğu ortaya çıkmıştır. Bu endeks, şirketlerin dijital kabiliyetlerini; 
dijital strateji, dijital hizmetler ve dijital operasyonel yetkinlikler olmak üzere üç 
boyutta ve 10 kriteri baz alarak ölçmektedir. [6] 

 
Şekil 5: İşletmelerin üretimde dijital teknoloji kullanım durumları [7] 
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Anket çalışmasına göre; Türkiye imalat sanayinde üretim faktörlerinin (makine ve 
işgücü) takibine önem verildiği görünmektedir.  Üretim sanayinde göze çarpan bir 
diğer konu ise, işletmelerin endüstriyel robotlardan faydalanma oranlarının düşük 
olmasıdır. İşletmelerin yarısından çoğu endüstriyel robotlardan faydalanmazken, 
sadece %4,8’i gelişmiş robotik sistemler kullanmaktadır. (Şekil 5) 

 
Şekil 6: Teknoloji tedarikçilerinin faaliyet gösterdikleri teknoloji alanları ve ciro dağılımları [8] 

Aynı ankette, işletmelerin hizmet verdiği alanlardaki ciro dağılımları da 
belirlenmiştir. Bulut bilişim ve büyük veri konularında hizmet veren 73 işletmenin 
16’sı (%22’si) cirosunun %50’den fazlasını bu teknoloji alanındaki ürün ve hizmet 
sunumundan elde etmektedir. Otomasyon ve kontrol sistemleri tedarikçilerinin 
cirolarında ise %33’lük yüksek bir oran bulunmaktadır. (Şekil 6) 
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Şekil 7: 2017-2018 Yılları Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları Özet Tablosu [9] 

Şekil 7’de 2017 ve 2018 yıllarında Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde 
gerçekleştirilen proje sayısı ve yapılan yatırımlar gösterilmektedir. 2018 yılında 
belirlenen 255 proje için 5.066.515 TL’lik bir ödenek gerçekleştirilmiştir. Sektörel 
anlamda değerlendirecek olursak, en yüksek proje sayısı ve ödenek, eğitim ve 
ulaştırma-haberleşme alanlarında olmuştur. 

Türkiye’deki dijital teknoloji kullanımı ile ilgili finansman yöntemlerini dört başlıkta 
değerlendirebiliriz: 

1. Öz sermaye: İşletmelerin %90’ı teknoloji geliştirme ve ticarileştirme 
faaliyetleri için öz kaynaklarını kullanmaktadır.  

2. Devlet destekleri: Teknoloji tedarikçilerinin ortalamada %61’i devlet 
desteklerinden faydalandıklarını ifade etmiştir.  

3. Banka kredileri: İşletmelerin %25’i teknoloji geliştirme ve ticarileştirme 
faaliyetleri için banka kredisi kullandıklarını ifade etmiştir. Kredilerin ise 
büyük kısmı (%80) kısa vadeli kredilerden oluşmaktadır.  

4. Yatırım sermayesi: Teknoloji tedarikçilerinin ortalamada %19’u özel 
sermaye, girişim sermayesi gibi yatırım sermayelerini kullanma olanağı 
bulduklarını ifade etmiştir. Yatırım sermayesi kullanan işletmelerin %84’ü 
mikro, gerisi küçük ölçeklidir. 
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TÜRKIYE DIJITAL DÖNÜŞÜM GELECEĞI, KULLANIM 
ALANLARI VE YOL HARITASI 

 

Dijital dönüşümle birlikte verimlilik, kalite, hız, esneklik artışı sağlamak ve işgücü 
kaybına karşı yeni önlemler geliştirmek isteyen gelişmiş birçok ülke, dijital 
dönüşüm ile ilgili politika ve stratejiler geliştirerek dijital yol haritalarını 
hazırlamıştır. 

Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da “İmalat Sanayinin Dijital 
Dönüşümü Raporu ve Yol Haritası”nı oluşturarak, Türkiye’nin kısa, orta ve uzun 
vadede dijital dönüşüm stratejilerini ve atılacak adımları belirlemiştir.  

Hazırlanan yol haritasına göre;  

 Birinci aşamada (1-2 yıl) imalat sanayinin dijital dönüşümüne ivme 
kazandıracak somut adımların atılması ve dönüşüm sürecini tetikleyecek 
fikri ve fiziki altyapının oluşturulması hedeflenmektedir.  

 İkinci aşamanın (3-5 yıl) amacı ise yetkinliklerin ve altyapının daha da 
güçlendirilerek dijitalleşme yolculuğunda önde olan ülkelerle aradaki açığın 
kapatılmasıdır.  

 Yol haritasının uzun vadeli (6-10 yıl) vizyonu ise ülkenin imalat sanayinin 
küresel değer havuzlarından daha fazla pay alması ve seçili teknoloji 
alanlarında bölgesel veya küresel lider olmasıdır. [14] 

 

 

 

 

 



 

20 

www.isotebd.com 

Bu kapsamda, dijital dönüşüm yolculuğunda yol haritasını oluşturan 6 farklı 
bileşenden söz edebiliriz. (Şekil 11) 

 

Şekil 11: Yol Haritası Bileşenleri [15] 

Bu 6 bileşenin Türkiye’deki dijital dönüşüm geleceğindeki yerleri ve eylem alanları 
ise aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. (Şekil 12) 

 

Şekil 12: Dijital Dönüşüm Yol Haritası Bileşen ve Eylem Alanları [16] 
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Dijital dönüşüm ile birlikte toplumsal hayatta oluşacak farklılıklardan biri de iş 
gücünde yaşanacak değişim ve dönüşüm olacaktır. Sanayinin ve diğer sektörlerin 
dijitalleşmesinin oluşturduğu yeni iş ortamı, dijital teknolojileri etkin bir şekilde 
kullanabilecek beceri ve yetkinliklere sahip bir işgücü gerektirecektir. Büyük veri 
ve analitik teknolojilerinin gelişmesiyle veri bilimcisi, veri çevirmeni gibi meslekler 
önem kazanmaya ve bu konularda eğitim, beceri ve tecrübesi olan işgücü daha 
fazla talep görmeye başlamıştır. Örneklendirecek olursak; önümüzdeki 10 senede 
fazlasıyla karşımıza çıkacak meslekler Şekil 13’teki gibi olacaktır.  

 

Şekil 13: Geleceğin Meslekleri [17] 

Dijitalleşme ile mevcut işlerin teorik olarak %50’sinin otomasyon teknolojileri ile 
gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir.  

Yapılan bir araştırma teknoloji benimsenme hızına göre 2030 yılı itibarıyla 400 
milyon ile 800 milyon arasında kişinin mevcut işlerini kaybedebilecekleri, 
bunlardan 75 milyon ile 375 milyonunun ise yeni beceriler kazanarak başka işleri 
yapıyor duruma geleceği öngörülmektedir. Diğer taraftan, aynı raporda işgücü 
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talebini artıracak altı önemli katalizörün etkisiyle 900 milyona yakın yeni iş imkânı 
oluşabileceği de ifade edilmektedir. 

Şekil 14’te Mckinsey Global Institute tarafından hazırlanan, dijital teknolojilerin 
2025’te ekonomide yaratacakları etkileri açıklayan bir grafik bulunmaktadır. Şekle 
göre; geleceğin dünyasını biçimlendirecek olan bu teknolojilerden, mobil internet, 
IoT ve bulut teknolojileri ciddi oranda bir ekonomik büyüklük yaratacaktır. [18] 

 

Şekil 14: 2025’te Teknolojilerin Ekonomik Etkileri (Trilyon$) 
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Dijital dönüşüm ve gelecekte yaratacağı ekonomik büyüklüğü değerlendirirken, 
sektörel anlamdaki etkilerini de incelemek gerekmektedir. Şekil 15, Boston 
Consulting Group’un ortaya koyduğu, 2025 yılına kadar gerçekleşecek olan iş 
büyümesinin mesleki gruplara göre dağılımıdır.  

 
Şekil 15: 2025’e Kadar İş Büyümesinin Meslek ve Endüstri Gruplarına Göre Değişimi [19] 

Grafiği inceleyecek olursak, 4. Sanayi Devrimi’nden en çok etkilenecek meslek 
gruplarını; uzay ve savunma, otomotiv, kimya, elektronik, mühendislik ve inşaat, 
orman ürünleri, kağıt ve ambalaj, metaller, imalat sanayi, taşımacılık ve lojistik 
sektörleri olarak değerlendirebiliriz.  

Türkiye’de ise dijital dönüşüm yolculuğundan en çok etkilenecek meslek 
gruplarının “Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi ,Makine, Beyaz Eşya, Gıda ve 
İçecek, Tekstil, Kimya” olacağı öngörülmektedir. 
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SONUÇ 

 

Türkiye sanayi sektörünün dijital skoru değerlendirildiğinde, Endüstri 2.0 ile 3.0 
arasında yer aldığı görülmekle birlikte imalat sanayimizde insan gücünün ciddi 
ağırlığı söz konusudur. Endüstri 4.0 uygulamaları, işletmelerimizde gittikçe yer 
bulmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
“İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü Raporu ve Yol Haritasını’’ oluşturarak, 
Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadede dijital dönüşüm stratejilerini ve atılacak 
adımları yönelik önemli bir vizyonu ortaya koymuştur. Raporda da ifade edildiği 
gibi, ülkemizde dijital dönüşüm gündemini oluşturmakta geciken ve Endüstri 4.0 
uygulamalarının getireceği verimlilik fırsatlarından yeterince yararlanamayan 
işletmelerin, gelecekte rekabete karşı riskleri artacaktır. Bu çerçevede Endüstri 4.0 
konusunda işletmelerimizin farkındalıklarını arttırarak, gerçekçi yol haritalarını 
oluşturmaları yaşamsal önem taşımaktadır. 
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Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca İstanbul 
Sanayi Odası sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde 
yorumlanamaz. 

 


