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YÖNETİCİ ÖZETİ
TEBD/043 Projesi 15 – 18 Eylül İtalya
Çalışma Ziyareti
TEBD/043 projesi kapsamında dijital
dönüşüm
alanında
İtalya’nın
Lombardiya
bölgesinde
yapılan
çalışmaların ve sanayi – üniversite
işbirliklerinin sahada incelenmesi
amaçlanmış ve 3 günlük bir çalışma
ziyareti organize edilmiştir.
 Lombardiya,
İtalya’nın
sanayi
ihracatının %27.4’ünü (117 milyon
Euro)’ünü gerçekleştiren, İtalya’nın
en gelişmiş sanayi bölgesidir.
 “Impresa 4.0” ekonomi gelişim
programı ile şirketlerin 9 farklı
Endüstri 4.0 teknolojisi konusunda
farkındalıklarının
arttırılması,
yatırım
ve
adaptasyonun
kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Bu
hedefle Ekonomi bakanlığı 3 temel
yapı oluşturmuştur: PID, DIG, CC.
 Lombardiya
bölgesinde
dijital
deneyim merkezleri (DXC – Digital
Experience Center) oluşturulmuştur.
 Bölgesel Açık İnovasyon Platformu
ile kamu, özel sektör, akademi ve

sivil toplumun inovasyon konusunda
iş
birliğinin
geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
 AFIL üyesi Relight, elektronik
cihazların geri dönüşüm işlemlerinin
yapılarak
elektronik
çöpün
hammaddeye
dönüştürülmesi
sonrasında yeniden ekonomiye
kazandırılmasını sağlamaktadır.
EU ve Diğer Ülkelerde Durum
EU ve diğer ülkelerde de dijital
dönüşüm çalışmaları ve yatırımları
devam etmektedir. Birçok Avrupa
Birliği ülkesi “Sanayi 4.0” adı altında
dijital
dönüşüm
stratejilerini
oluşturmuş ve bu doğrultuda yatırımlar
yapmaktadır. Hükümetler ve kurumlar
da dijital dönüşüm çerçevesinde iyi
uygulama örnekleri oluşturmaktalardır.
Ülkelerin Dijital Dönüşüm Skorları
Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı
rapora göre; İskandinav ve Batı Avrupa
ülkelerinin
Dijital
Teknolojilerin
Entegrasyon Endeksi (DTII) ve Dijital
Dönüşüm Sağlayıcıları Endeksi (DTEI)
bakımından üst sıralarda olduğu
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görünmektedir.
Avrupa
Birliği
ülkelerinin dijital performansları ve
rekabet
skorlamasına
göre

Finlandiya, İsveç, Hollanda ve
Danimarka dijitalleşme yolunda lider
ülkelerdir.

TEBD/043 PROJESİ 15 – 18 EYLÜL İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ
PROGRAMI
TEBD/043 projesi kapsamında dijital
dönüşüm
alanında
İtalya’nın
Lombardiya bölgesinde yapılan
çalışmaların, sanayi – üniversite

işbirliklerinin sahada incelenmesi
amacıyla yapılan İtalya çalışma
ziyaretinde şu programa katılım
sağlanmıştır

16 Eylül Pazartesi
Lombardiya Ticaret Odası’nı ziyaret ve ilgili kurumların sunumları:
 Açılış sunum – Roberto Valente (KOBİ Politika Birimi Başkanı - Lombardiya
Ticaret Odası)
 Lombardiya bölgesindeki Endüstri – Üniversite iş birliğine genel bakış – Samuel
Nazzareno Monaco (Uluslararasılaştırma ve Yenilik Uzmanı –Lombardiya
Ticaret Odası)
 KOBİ’lerin dijitalleştirilmesi için Oda sistemi – Flavio Pagnoncelli (Yenilik
Uzmanı –Lombardiya Ticaret Odası)
 Innovhub’ın (Milano, MonzaBrianza ve Lodi Ticaret Odası Özel Ajansı)
inovasyon ve teknoloji transferi faaliyetleri ve AFIL’e (İleri Üretim Lombardiya
Kümesi) genel bakış – Ilaria Bonetti (İnovasyon ve Projeler Alanı Başkanı –
Milano, MonzaBrianza ve Lodi Ticaret Odası)
 Dijital destekleyicinin “Impresa 4.0” planındaki rolü – Francesca Sisca (Dijital
Destekleyici (Promoter) – Punto Impresa Digitale Milano MonzaBrianza ve
Lodi Ticaret Odası)
 Speed MI Up – Yeni girişimcileri deskekleme ve iş fikirlerini geliştirme girişimi –

 Sonia Basso (Yenilik ve Kredi Birimi Başkan – Milano MonzaBrianza ve Lodi
Ticaret Odası)
 Yenilik ekosistemlerinin oluşturulmasının destekleyen açık inovasyon
platformu – Angelo Gatto (Kıdemli Yenilik Uzmanı – Finlombarda)
 Gelişmekte olan sektörler üzerine S3 Lab ve Lombardiya bölgesi teknoloji
kümeleri – Marco Baccan (Kıdemli Yenilik Uzmanı – Finlombarda)
 KOBİ’ler ve araştırma kurumları arasında bilgi transferi pilot projesi – Mariella
Guzzi (Proje Sorumlusu – Lombardiya Bölgesi)
 Uluslararasılaştırma – Jessica Spezzano (Proje Sorumlusu – Lombardiya
Bölgesi)
 Oda sistemi ve uluslararasılaştırma alanındaki en iyi uygulamalar – Valeria
Centinaro (Uluslararası Projeler Birimi Başkanı – PROMOS İtalya)
17 Eylül Salı
–Bergamo Sviluppo Point ve Kuluçka Merkezi Ziyareti
 Sviluppo Bergamo Ticaret Odası ajansı ve Point sunumu – Cristiano Arrigoni
(Bergamo Sviluppo Müdürü)
 Tecrübe merkezi ziyareti ve Endüstri 4.0 rekabetçiliğine yönelik servisler –
Cristiano Arrigoni (Bergamo Sviluppo Müdürü)
 Kuluçka merkezi amaç ve hedefleri – Cristiano Arrigoni (Bergamo Sviluppo
Müdürü)
 Kuluçka merkezindeki 3 firmayı ziyaret
18 Eylül Çarşamba
 Fintech bölgesi ziyareti
 AFIL üyesi Relight firmasını ziyaret
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LOMBARDİYA BÖLGESİ VE LOMBARDİYA TİCARET ODASI
HAKKINDA

Lombardiya, 12 şehri içine alan, 2017
itibariyle 10 milyonluk nüfusa sahip,
İtalya’nın
sanayi
ihracatının

%27.4’ünü (117 milyon Euro)’ünü
gerçekleştiren, İtalya’nın en gelişmiş
sanayi bölgesidir.
bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.
Kurum
6
temel
alana
odaklanmaktadır.

Lombardiya bölgesini oluşturan şehirler
Lombardiya bölgesi hakkında önemli veriler

Lombardiya Ticaret Odası, 2015’ten
beri Enterprise Europe Network üyesi
olup, Avrupa Topluluğu projelerinde
yoğun olarak yer almaktadır. 9 Ticaret
Odası’nın toplamda 800.000 üyesinin

-

Avrupa topluluğu ile ilişkiler
Uluslararasılaştırma
Bölgenin desteklenmesi
Yerel ekonominin geliştirilmesi
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin
rekabet gücünün arttırılması
- Ticaret
odalarının
temsili,
koordinasyonu ve desteklenmesi
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LOMBARDİYA BÖLGESİNDEKİ SANAYİ – ENDÜSTRİ İŞ
BİRLİĞİNDE İYİ ÖRNEKLER

İtalya çalışma ziyareti sırasında sunulan bazı iyi örnekler şunlar olmuştur.
AFIL (İleri üretim Lombardiya kümesi)
Lombardiya açık inovasyon platformu
S3 Lab – Gelişen endüstriler girişimi
Bölgesel teknoloji kümeleri
Uluslararasılaştırma girişimleri
Bergamo Sviluppo POINT ve kuluçka girişimi

LOMBARDIYA POINT (SERVIZIONLINE.LOMBARDIAPOINT.IT)
Lombardiya
Ticaret
Odası’nın
sağladığı bu online servise üye
firmalar erişerek uluslararasılaştırma
konularındaki uzmanlardan ücretsiz
tavsiye
ve
yardımlar
alabilmektedirler. Tavsiye alınabilen
konular:
-

Avrupa topluluğu müktesebatı
Patent ve fikri mülkiyet
Uluslararası kontratlar
Uluslararası vergilendirmeler
Uluslararası reklam faaliyetleri

Bu çözümle sanayi kurumları tek bir
noktadan ilgili konularda uzmanlara
erişerek ihtiyaç duydukları desteği
hızlı
şekilde
alabilmektedir.
Kurumların soruları ve bunlara
yanıtlar dijital olarak kayıt altına
alınarak kolayca erişilebilir bir bilgi
bankasının
oluşturulması
sağlanmaktadır.

KOBİ’LERIN DIJITALLEŞTIRILMESI IÇIN ODA SISTEMI
2017 yılında İtalya Ekonomi Bakanlığı
tarafından geliştirilen “Impresa 4.0”
ekonomi gelişim programının temel
amaçları şirketlerin Endüstri 4.0
teknolojileri
konusunda
farkındalıklarının arttırılması, dijital

olgunlukların tespiti ve yatırım
alanlarının tespiti, bu teknolojilerin
adaptasyonunun kolaylaştırılması ve
kurumların endüstriyel teknolojiler
alanındaki
araştırmalarda
desteklenmesidir.

Bu bağlamda şu teknolojiler temel alınmıştır.

Endüstri 4.0 teknolojileri

Bu hedefle Ekonomi bakanlığı 3 temel yapı oluşturmuştur.
- PID (Kurumsal Dijital Merkez): Endüstri 4.0 teknolojileri konusunda
farkındalığın arttırılması ve temel bilgi paylaşımının sağlanmasının sağlayan
Unioncamere.
- DIH (Dijital İnovasyon Merkezleri): Teknolojiler konusunda ileri eğitimlerin
verilmesi, dijital dönüşüm ve teknoloji transferi süreçlerinin desteklenmesini
sağlayan organizasyonlar.
- CC (Mükemmeliyet Merkezleri): İleri teknoloji araştırma ve geliştirme
çalışmalarını destekleyen 8 adet akademik merkez.
Her yapının görev ve sorumlulukları
tam olarak belirlenmiş olup, sanayi
kuruluşlarının
dijital
dönüşüm
çalışmaları ve buna paralel Endüstri
4.0 teknolojilerinin adaptasyonu
aşamalarında
desteklenmeleri
sağlanmaktadır. Bu yolla kurumlar
süreç boyunda hangi kurumlarla
hangi
aşamada
çalışacakları
konusunda net bir yol haritasına sahip
olmaktadır. Örneğin dijital dönüşüm
gündemi olan sanayi firmalarına, PID
ilk aşama olan farkındalık eğitimlerini,
temel
dijital
olgunluk
değerlendirmesi çalışmasını yapar.
PID 2 çeşit servisle ilk aşama
çalışmalarını desteklemektedir.

 SELFI 4.0: Firmaların 30 dakika
içinde
kendi
kendilerine
yapabildikleri dijital olgunluk
değerlendirme çalışması.
 ZOOM 4.0: Firmaların, dijital
uzman tarafında ziyaret edilerek 2
saatlik bir toplantı ve anket
çalışması ile odak konuların tespiti.
Bu çalışmanın çıktısı olarak analiz
ve rapor kurumla paylaşılmaktadır.
Sonraki adımlar için tespit edilen
projelere göre DIG ve/veya CC ‘ye
yönlendirir.
ZOOM 4.0 servisi, bölgesel olarak
istihdam
edilmiş
dijitalleşme
uzmanları tarafından sunulmaktadır.
Bu uzmanlar aynı zamanda kurumlara
dijital
mentorluk
hizmeti
de
verebilmektedir.
9
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Endüstri 4.0 tecrübe merkezleri

Lombardiya bölgesinde oluşturulan
dijital deneyim merkezleri (DXC –
Digital Experience Center) platformu
şu konularda hizmet vermektedir:
- Paydaşlar arasında bilgi ve fikir
paylaşımı
- Proje önerilerinin paylaşımı
- Bölgedeki konuyla ilgili haber ve
aktivitelerin paylaşımı
- Endüstri 4.0 konusunda kurumların
yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilerin,
tecrübelerin, raporların paylaşımı

Lombardiya Ticaret Odası’ KOBİ’ler
için belli sektörlerde veya temalarla
(örnek: geri dönüşüm ekonomisi, eTicaret vb.) dijitalleşme, teknoloji
transferi ve inovasyon ile yeni
ürünlerin ortaya çıkarılması gibi
alanlarda finansal destek sağlayarak
Endüstri 4.0 uygulamalarının hayata
geçirilmesine
düzenli
olarak
desteklemektedir.

İNOVASYON, TEKNOLOJI TRANSFERI VE AFIL (İLERI ÜRETIM
LOMBARDIYA KÜMESI) GIRIŞIMLERI

2011’de kurulmuş olan Innovhub SSI
(Innovhub Experimental Stations for
Industry
srl)
firması,
Milan
MonzaBrianza ve Lodi Ticaret
Odası’na ait bir kurum olup temel
amacı şunlardır:
- Endüstriyel araştırma projelerinin
yürütülmesi
- Belli konularda teknik danışmanlık
sağlanması
- Firmalar için endüstriyel testlerin
yapılması
- Süreç ve ürün inovasyonu
- Sektörel standartların belirlenmesi
- İnovasyon desteği ve bilgi
paylaşımı
- Eğitim
Kağıt, yakıt, ipek ve endüstriyel yağlar
alanlarında
uzmanlaşmış
laboratuvarları ile firmalara gelişmiş
endüstriyel
testlerde
destek
vermektedir.

Innovhub ayrıca AFIL (Lombardiya
Akıllı Fabrikalar Kümesi) kurucusudur.
Kümenin 130 üyesi vardır. Üyeler
arasında firmalar, üniversiteler ve
kamu
araştırma
kurumları
bulunmaktadır. Kümenin amacı
üretim süreçleri, teknolojileri ve
inovasyon konularında en iyi
uygulamaların oluşturulması ve
birikimin üyeler arasında paylaşımının
sağlanmasıdır.
AFIL üyelerine şunları sağlamaktadır:
 Üyelerin
bilgi
ve
tecrübe
paylaşımını
sağlayan
web
platformu
 2014’te ilki oluşturulmuş ve
düzenli güncellenen Lombardiya
Üretim Yol Haritası
 Tema bazlı çalışma grupları
(katmanlı yazıcı, geri dönüşümlü
üretim, dijital ve akıllı fabrika vb.)
 Üyelerin iş birliği ile hayata
geçirilecek projeler
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BÖLGESEL AÇIK İNOVASYON PLATFORMU
(WWW.OPENINNOVATION.REGIONE.LOMBARDIA.IT)

Lombardiye Ticaret Odası tarafından
sunulan bu platform ile kamu, özel
sektör, akademi ve sivil toplumun
inovasyon konusunda iş birliğinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
800.000 şirket, 15 üniversite, 10
milyon İtalyan vatandaşı platformun
üyesidir. Platform altında 9 tematik
küme (havacılık, çevre dostu kimya,
enerji ve çevre, akıllı şehir ve akıllı
toplum, mobilite, akıllı fabrika vb.)
tanımlıdır.

Platforma katılanlar kendi profillerini
oluşturabilmekte ve çalıştığı projelere
yönelik
geri
bildirimler
görülebilmektedir. Crowd sourcing
yönetimiyle çok sayıda araştırmacıya
kurumların ulaşabilmesi mümkün
kılınmaktadır.

Platformda üniversite, akademi ve
kurumlar gibi sivil araştırmacılar ve
vatandaşlar da aktif şekilde projelere
dahil olabilmektedir.
Platform altında bilgi paylaşımı,
tartışma grupları, fikir üretimi, proje
teklifi, proje yönetimi, projelere
başvuru/katılım
gibi
faaliyetleri
destekleyen
dijital
araçlar
sağlanmaktadır.

Açık inovasyon platformunun kullanımına
dair veriler
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ULUSLARARASILAŞTIRMA SERVISLERI

Promos Italia ajansı İtalya Ticaret
Odası tarafından kurulmuş olup,
küçük ve orta boy İtalyan firmalarının
yurt dışı pazarlarında desteklenmesi
amaçlamaktadır. Ajans, firmalara
hedef pazarlarla ilgili bilgi, rapor,
pazar araştırması, dijital ürün ihracatı,

yabancı yatırımcıların tespiti ve yurt
dışı fuarlarda temsil alanlarında
destek sağlar. Bu bağlamda Avrupa
Topluluğu
ile
Ready2Go
(www.b2match.eu/ready2go) pilot
projesi yürütülmektedir.

Ready2Go projesine dair veriler

DigitExport (digitexport.it) platformu ise Lombardiya Ticaret Odası tarafından
sunulan, KOBİ’lerin dijital ürünlerinin ihracatını destekleyici servisleri
içermektedir. Bu servisler:
- Bilgi paylaşımı (makale, video vb.)
- B2B ve B2C ürünleri için hedef marketlerin tespiti için dijital uygulamalar
- Eğitim ve aktiviteler
13
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- Tamamlayıcı servisler (yurt dışı dijital pazarlarda temsil, internet reklam desteği
vb.)
DigiExport ile KOBİ’ler dijital ürünlerini hangi pazarlara pozisyonlayabileceğini
tespit etme şansına sahip olmaktadır. Halen platform 153 ülke için 223 sektöre dair
pazar bilgisi sunmaktadır.

DigiExport tarafından organize edilen eğitimlerden örnekler

BERGAMO SVILUPPO POINT VE KULUÇKA MERKEZI ZIYARETI

Dalmine kentinde bulunan Point
kuluçka merkezi, 95.000 üyesi olan
Bergamo Ticaret Odası’na bağlıdır.
Point, 1996’da teknoloji geliştirme
amacıyla
kurulmuştur.
Temel
öncelikleri
Kobi’lere
laboratuvar
desteği ve üniversite – sanayi
işbirliğinin geliştirilmesidir. Bütçesi
Dalmine belediyesi ve Bergamo
Ticaret
Odası
tarafından
desteklenmektedir.
Point kuluçka merkezinde alan
uzmanları Kobi’lere farklı konularda

(örnek: fikri mülkiyet haklarının temini,
pazarlama, vergilendirme vb.) ücretsiz
servis vermektedir. Bunun yanında ofis
alanı da sağlanmaktadır.
Kuluçka merkezi firmalara 3 yıllık,
üretim firmalarına ise 6 yıllık süre ile
hizmet vermektedir. Yıllık 6-7 başvuru
yapılmaktadır. Kuluçka süresi boyunca
firmalar
ticari
faaliyet
yürütebilmektedir. Point, uluslararası
fuarlarda
yer
alarak
kuluçka
sürecindeki
firmaların
temsilini
sağlamaktadır.
14
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AFIL Üyesi Relight Firması (www.relightitalia.it) Ziyareti
AFIL üyesi Relight firması elektronik cihazların geri dönüşüm işlemlerinin yapılarak
elektronik çöpün hammaddeye dönüştürülmesi sonrasında yeniden ekonomiye
kazandırılmasını sağlamaktadır.

Firmada yapılan gezi sırasında, İtalya’da geri dönüşüm süreçlerinin nasıl organize
edildiği aktarılmıştır. Fabrika sahasında yapılan gezide de geri dönüşüm süreçlerini
gözleme şansı olmuştur. Süreçlerin büyük oranda elle yapıldığı fabrikada iş
güvenliği uygulamaları yakından izlenmiştir.

DEĞERLENDİRME
sağlamaları açısından yararlı bir
girişim olarak görülmektedir. Böyle
 PID’nin firmalarda yaptığı 2 saatlik
bir kümeye bu konuda aktif çalışan
dijital olgunluk
değerlendirme
firmaların alınmış olması küme
çalışması
anket
uygulaması
içinde değer üretiminin her üye
şeklindedir. Saha ziyareti ve belli
tarafından sağlanmasını temin
konulara odaklanan toplantıların bu
edecektir.
aşamada
yapılmıyor
olması,
firmanın
belirttiği
konuların  Açık İnovasyon Platformu ile sadece
analizinde, doğru çözüm ve teknoloji
kurumlara değil, bireysel olarak
tedarikçilerinin
eşleştirilmesinde
çalışan vatandaşların da projelere
yanlış anlamalara ve zaman kaybına
dahil olabilmesi yararlı bir uygulama
yol açacağı düşünülmektedir.
olarak görülmektedir.
 Lombardiya Ticaret Odası’nın dijital  Dijital ürünlerin ihracatına yönelik
dönüşüm projelerinin finansmanı
uluslararasılaştırma
servisleri
konusunda KOBİ’lere sağladığı
özellikle küçük işletmelerin bu
destekle hem sektörel referans
konuda eksik tecrübe ve bilgilerinin
projelerin oluşturulması hem de
giderilmesini ve dış pazarlara erişim
Endüstri 4.0 bilgi birikiminin ve
sürecini
mümkün
olduğunca
ekosisteminin bölgede oluşturulması
hızlandırması
açısından
yararlı
açısından son derece yararlı olacağı
olacağı düşünülmektedir.
öngörülmektedir.
 DigitExport ile firmaların ürünlerine
 Innovhub’ın görev ve sorumlulukları
yönelik Pazar araştırmaları verilen
arasında DIG ve CC’lerle kesişmeler
kolayca
erişebiliyor
olması
söz konusudur.
KOBİ’lerin yurtdışına açılmasında
yapacakları planlamaya pozitif
 AFIL (Lombardiya Akıllı Fabrikalar
olarak
yansıyacak
ve
kısıtlı
Kümesi) girişimi Endüstri 4.0
kaynakların verimli kullanımını
konusunda diğer firmalara göre daha
arttıracaktır.
acil gündemi olan firmaların bir araya
gelerek bilgi paylaşımını
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EU VE DİĞER ÜLKELERDE MEVCUT DURUM
Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer lider
ülkelerde de dijital dönüşüm
çalışmaları devam etmektedir. Sanayi
ve diğer sektörlerin dijitalleşmesi
devlet
stratejileri
ile
oluşturulmaktadır. Ülkeler dijital
dönüşüm sürecini farklı finansman
mekanizmalarıyla desteklemektedir.

Şekil 8’de de görüldüğü gibi, ülke
örneklerinin büyük bir bölümünde
dijital teknolojiler konusunda temel
Ar-Ge’ye ek olarak uygulamalı Ar-Ge
faaliyetlerinin
kamu
tarafından
desteklenmesine yönelik modeller
oluşturulmuştur.

Şekil 8: Dijitalleşme politika uygulamalarına ilişkin ülke örnekleri [10]
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Şekil 8’deki örnekleri açıklayacak
olursak;
 Avrupa Komisyonu “Dijitalleşen
Avrupa Sanayisi” girişimi, dijital
yenilik merkezlerine Ufuk 2020
kapsamında 500 milyon avro’luk
yatırım yapmaktadır.
 “Geleceğin Fabrikaları” girişimi,
1,5 milyar avro bütçeye sahip
önemli bir kamu-özel iş birliği
girişimidir.
 Hollanda’da “Akıllı Endüstri”
başlığı altında yürütülen çalışmalar
kapsamında Field Labs olarak
adlandırılan yenilik merkezleri
önemli bir yer tutmaktadır.
Hollanda’nın
Akıllı
Endüstri
stratejisi bölgesel/yerel yenilik
ekosistemlerine özel bir önem
atfetmektedir.
 Almanya, imalat sanayinde dijital
dönüşüm
konusundaki
lider
ülkeler arasında yer almaktadır ve
“2025
Dijital
Stratejisi”ni

yayımlamıştır.
Bu
strateji
belgesinde, “Geleceğe doğru 10
adım” belirlenmiştir.
 İngiltere'de
dijital
altyapının
geliştirilmesi için 2023 yılına kadar
1 milyar sterlinden fazla kamu
yatırımı
yapılacağı
ifade
edilmektedir.
 Dijital dönüşüm kapsamında,
Avrupa’da
yürütülen
ulusal
programları
şu
şekilde
sıralayabiliriz: (Şekil 9)
Sanayi 4.0 (Almanya), MADE
(Manufacturing Academy of Denmark
– Danimarka), Akıllı Sanayi (Smart
Industry – İsveç), Sanayi 4.0 (Çekya),
Sanayi 4.0 Ulusal Teknoloji Platformu
(Macaristan), Sanayi 4.0 (Avusturya),
Sanayi Planı 4.0 (İtalya), Sanayi 4.0
(Portekiz), Bağlı Sanayi 4.0 (İspanya),
Geleceğin Sanayi Birliği (Fransa),
Değişim (Made Different – Belçika),
Akıllı Sanayi (Hollanda)
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Şekil 9: Avrupa Dijital Dönüşüm Ulusal Programlar [11]

2022 itibariyle, Avrupa Komisyonu
dijital olarak dönüştürülmüş, kullanıcı
odaklı ve veri odaklı bir yönetim
olacak. Dijitalleştirilmiş politikalarını,
faaliyetlerini ve idari süreçlerini
destekleyen yeni nesil güvenilir ve
kişiselleştirilmiş dijital çözümlerle

donatılacak. Bu çözümler, Avrupa
Komisyonu’nun
verimliliğini,
etkinliğini, şeffaflığını ve güvenliğini
artıracak ve Avrupa Birliği'nin işleyişi
için vazgeçilmez AB çapında, sınırsız,
dijital kamu hizmetleri sunacaktır. [12]

Şekil 10: Avrupa Komisyonu Dijital Aksiyon Planı
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AVRUPA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
 Bosch firması, makineler ve  Hollanda Akıllı Endüstri (SI) girişimi,
Hollanda ICT altyapısındaki mevcut
ürünlerin birbirlerinden haberdar
güçlü yönlerden yararlanarak dijital
olduğu bir üretim akışı üzerine
teknolojiyi dağıtmaya ve ICT
çalışmaktadır. Hamburg'daki Bosch
koşullarını
iyileştirmeye
önem
fabrikasında denenen pilot projede,
vermektedir. Teknolojik çözümlerin
ürünün kendisinin, onu üreten
tasarlanması,
denenmesi
ve
makinenin ve takibini yapan insan
dağıtılması için çok paydaşlı pratik
ortamlarla birlikte toplam 10 saha
faktörünün aynı iletişim dilini
laboratuvarı
kuruldu.
Ayrıca;
konuşması amaçlanmaktadır. Akıllı
şirketlere, eğitim ve özel araçlar
üretim bandı, gelen ürün türüne göre
dahil olmak üzere teknolojik ve pazar
karar vererek işlem yapabilmektedir.
anlayışı sağlanmaktadır.
Farklı ürünlerin parçaları, aynı bantta
işlem görebilirken, ürünlerin yeni  2011'de Almanya’da başlatılan
Industrie 4.0, ilk başta Alman
geliştirmelere açık olmaları ve
Hükümeti tarafından endüstri ile
modülerlik sağlanmaktadır. Tüm bu
işbirliği
içinde
tasarlandı
ve
karmaşık iletişim ağıyla oluşan
uygulandı. Alman Eğitim ve
veriler, takibi yapan çalışanların
Araştırma Bakanlığı ve Alman
ekranlarına eş zamanlı olarak
Ekonomi
Bakanlığı
tarafından
strateji geliştirme ve fonlama yoluyla
düşmektedir.
yönetilirken,
pratik
uygulama
 “Smart City” projesi ile yol
endüstri oyuncuları
tarafından
yönlendirildi.
Endüstri
odaklı
çalışmalarını ve park alanlarını takip
Yönetim Kurulu, strateji geliştirme
ve optimize ederek veri üreten bir
sorumluluğunu üstlenirken, Bilimsel
ulaşım ağı oluşturulacaktır. Sanayi
Danışma Kurulu bilimsel ve
4.0 için bir mobil uygulama örneği
programla
ilgili
konularda
olan Smart City, ilk olarak Monaco
[13]
tavsiyelerde bulunur.
şehri için kullanılacaktır.
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ÜLKELERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM SKORLARI
Dijital Dönüşüm Skor Tablosu, Dijital
Dönüşüm İzleme’nin (DTM) bir
parçasıdır. Dijital Dönüşüm İzleme
(DTM), dijital dönüşümü teşvik
etmeyi, yeni trendleri izlemeyi ve
dijital
dönüşüm
istatistiklerini
sağlamayı hedeflemektedir.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı
raporda; Avrupa ülkelerinin Dijital
Teknolojilerin Entegrasyon Endeksi
(DTII) ve Dijital Dönüşüm Sağlayıcıları
Endeksi (DTEI) ortaya konmuştur.
(Şekil 16)

Şekil 16: EU-28 DTII ve DTEI [20]

Bu rapora göre; İskandinav ve Batı
Avrupa ülkelerinin iki endekste de en
üst sıralarda olduğu ortaya çıkmıştır.
Hollanda, Finlandiya, İsveç, Belçika ve
Lüksemburg DTEI skorlarında lider

ülkeler
konumundadır.
DTII
skorlarında ise Danimarka, Finlandiya
ve İrlanda en büyük ekonomiler olarak
göze çarpmaktadır.

Şekil 17’de Avrupa ülkelerinin dijital
dönüşüm entegrasyonlarının, arztalep ilişkisi gösterilmektedir. 2017 ve
2018 yıllarını karşılaştıracak olursak,
eğimin arttığını, dolayısıyla ülkelerin
dijital beceri kapasitesinin hızlandığını
söyleyebiliriz. Ayrıca dijital becerilere
duyulan arz-talep ile dijital teknoloji

entegrasyonu arasında da olumlu bir
ilişki
olduğu
görülmektedir.
Entegrasyonda en iyi performansı
gösteren Hollanda, Finlandiya, İsveç
gibi ülkeler, aynı zamanda arz-talep
eğrisinin de üst noktalarında yer
almaktadır.

Şekil 17: Dijital Becerilerin Arz-Talep Eğrisi [21]

Avrupa Komisyonu’nun (EC) her sene
açıkladığı raporda, Avrupa Birliği
ülkelerinin dijital performansları ve
dijital rekabette nerede oldukları
ortaya konulmaktadır. Şekil 18, DESI
2019 sıralamasını göstermektedir.
Skorlama oluşturulurken 5 farklı

faktör
göz
önünde
bulundurulmaktadır: Bağlanabilirlik,
Beşeri Sermaye, İnternet Hizmetleri
Kullanımı,
Dijital
Teknoloji
Entegrasyonu ve Dijital Kamu
Hizmetleri
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Şekil 18: Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi (DESI) 2019 [22]

Grafiğe bakacak olursak; Finlandiya, İsveç, Hollanda ve Danimarka’nın bu
endekste de öne çıktığı görülmektedir. Dijitalleşme yolunda bu ülkeleri, İngiltere,
Lüksemburg ve İrlanda takip etmektedir.

SONUÇ
Avrupa Birliği ülkelerinde dijital
dönüşüm ve Endüstri 4.0 çalışmaları
devam etmekte olup bu çalışmalar
Avrupa
Komisyonu
tarafından
yayınlanan değerlendirme raporları
ile çok yakından takip edilmektedir.
Avrupa Komisyonu ‘Ufuk 2020’
kapsamında ve ayrıca üyesi olan
ülkeler ile belirledikleri stratejiler,
ulusal programlar (Hollanda Akıllı
Endüstri (SI), Almanya Sanayi 4.0,
İtalya Sanayi Planı 4.0 İtalya vb.)

kurdukları kamu-özel girişimleri,
sanayi-üniversite işbirlikleri, AR-GE
merkezleri ve ayırdıkları çok ciddi
bütçeler ile her yıl dijitalleşme
skorlarını yükseltmektedirler. Bu
yolda özellikle kuzey Avrupa ülkeleri
Finlandiya,
İsveç,
Hollanda,
Danimarka ilk sırayı almaktadır.
Türkiye de bu yönde atılan adımlarla
birlikte Endüstri 4.0 konusunda model
ülke olmaya aday konuma gelmiştir.
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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.
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