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NURAY BAŞAR
Teknoloji Araştırma - Geliştirme 

Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı
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Çağımız teknoloji çağı. 

Dünyamız, gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyle birlikte, yeni bir döneme giriyor. Nesnelerin interneti, yapay 
zeka, akıllı sistemlerin hayatımıza girmesiyle, Sanayi 4.0 dönüşümü hızla başladı. 

Farklı teknolojilerin iç içe geçip kaynaşması ile fiziksel, dijital ve biyolojik alanlardaki müthiş etkileşimin 
sonucu olan Sanayi 4.0’ın yarattığı katma değerin tartışılmayacağı gibi, 4.0’ın oyuncuları olan sanayiciler 
de hızla gerçekleşen bu dönüşümden geri kalmamalıdır. 

Ticaret ve ihracatın yeniden şekillendiği,  robotik sistem uygulamalarıyla üretim sektöründeki verimlilik ve 
kalite hedeflerinin yükseldiği günümüzde, ülke olarak, küresel anlamda zorlaşan rekabet ve gittikçe artan 
teknolojik değişimlere uyum sağlamak zorundayız.  

Teknoloji demek, gelecek demek. Geleceğe yön verebilmek ve bilginin gücüyle uluslararası arenada yeri-
mizi alabilmek için Sanayi 4.0 çalışmalarına önem vermemiz gerekiyor. Ülkemizin refah seviyesinin yüksel-
mesi ve ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmesi için katma değeri yüksek yerli ve milli ürün üretmesi şart. 
Bu da teknoloji üreterek ve bunu doğru kullanarak olur. 

Teknoloji, AR-GE, Bilim ve İnovasyon Derneği (TABİD) olarak; ülkemizin sanayi ve teknoloji alanlarında 
2023 hedeflerine hızla ilerlemesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız. “Milli Teknoloji” hamlesi kapsamın-
da, Türkiye‘deki teknoloji, inovasyon, bilim ve AR-GE ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin içinde 
yer almayı kendimize görev edindik. 

Özellikle 4. Sanayi devriminin uygulanmasında ve dijitalleşmede, Türk sanayisini ileriye taşıyacak, katma 
değerli ürünler yaratma konusunda çıtayı sürekli yukarıya taşımayı hedefledik. Daha çok katma değerli 
projeler üretebilmek, sektöre ve ülkemize daha fayda sağlayabilmek için azimle çalışıyoruz. 

Hayata geçirdiğimiz, “Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Oluşturulması” Projesi’ni Avrupa 
Birliği hibe desteği ile gerçekleştirdik. Ankara’da büyük ilgi çeken projemiz, önemli kurum, kuruluş ve sivil 
toplum kuruluşları tarafından destek gördü. 

Ankara ekonomisinin Sanayi 4.0 ile oryantasyonunu, öncelikli hedefi olarak gördük.  Ankara’daki KO-
Bİ’lerin, sanayi 4.0’ı takip etmesi, geçiş için yol haritaları hazırlanması ve geçiş sürecinde çözümün bir par-
çası olarak yazılım sektörü ile birlikte çalışmasına yönelik farkındalık yaratmayı istedik. Projemizle, Ankara 
bölgesindeki firmaların dijital dönüşümüne destek vermeyi ve Ankara’nın sosyo - ekonomik gelişimine 
katkıda bulunmayı amaçladık.

Ulusal çalışmalar ve politikalar paralelinde il potansiyelinin ve beklentilerinin araştırıldığı ve bir öneri 
paketinin geliştirildiği Sanayi 4.0 ile ilgili bu çalışma, yerelde bir ilktir. 

Başlattığımız Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları İzleme grubumuzun, tüm Türkiye’de yaygınlaşarak fayda sağ-
laması ise en büyük temennimizdir. 
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NURETTİN ÖZDEBİR
Ankara Sanayi Odası Başkanı
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gerekmektedir. 
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Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği TABİD’i  bu proje nedeniyle tebrik etmek istiyorum. 
Dördüncü sanayi devrimi ve dijitalleşmeyi sürekli Türkiye gündeminde tutmamız lazım. Bildiğim kadarıyla birazdan 
projenin sonuçları da bizlerle paylaşılacak. Projenin sonuçlarının hem Ankara hem ülkemiz için bundan sonraki 
çalışmalara ışık tutmasını diliyorum.

TABİD’in bu projesiyle yapmak istediği şey dördüncü sanayi devrimi hazırlıklarını izlemek olduğu için, Teknolojik 
ve dijital seviyemizi göstermek amacıyla Tübitak’ın önceki yıl yaptığı bir araştırmayı sizlere tekrar hatırlatmak 
istiyorum. Bu araştırmaya göre, Türkiye’de sanayinin dijital olgunluk seviyesi Sanayi 2.0 ile Sanayi 3.0 arasında yer 
alıyor. Üretimde  dördüncü sanayi devrimiyle  dijital dönüşüme yönelik adımların atıldığı bir ortamda karnemizin iyi 
olmadığını söylemek yanlış olmaz..

Araştırma sonuçlarına göre, firmaların yüzde 22’sinin Yeni Sanayi Devrimi arka planındaki akıllı üretim sistemleri 
konusunda “kapsamlı bilgiye sahip olduğu”, yüzde 59’unun “genel bilgi sahibi olduğu”, yüzde 19’unun “bilgisinin 
olmadığı” sonucuna ulaşılmış.

Farkındalığı en yüksek 3 sektörü elektronik, yazılım ve malzeme oluşturuyor. Bilgisayar, elektronik ve optik ürünler 
alanında kapsamlı bilgi sahibi firma oranı yüzde 39’a çıkıyor. Yazılım ve danışmanlıkta bu oran yüzde 36, malzeme 
(kauçuk ve plastik) alanında yüzde 22 düzeyinde seyrediyor.

Firmaların yüzde 50’sinin gelecek 3-5 yıl içerisinde üretim hatlarına ilgili teknolojileri entegre etme stratejileri 
bulunuyor. Stratejisi bulunmayan firmaların oranı yüzde 20, stratejisi uzun vadeye yayılan (5-10 yıl) firmaların oranı 
yüzde 30’a karşılık geliyor. Bu araştırma bize ülkemizde çoğu firmanın dördüncü sanayi devrimi hakkında genel bir 
bilgiye sahip olduğunu söylemektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre, firmaların yüzde 22’sinin Yeni Sanayi Devrimi arka planındaki akıllı üretim sistemleri 
konusunda “kapsamlı bilgiye sahip olduğunun” belirlenmesi de memnuniyet vericidir. Ancak bununla yetinmeyip 
Türkiye’de sanayinin dijital olgunluk seviyesi ve dördüncü sanayi devrimi kavramları konusunda tanıtım ve farkındalık 
yaratma çabalarını yoğunlaştırmamız, yükseltmemiz gerekmektedir. Bu nedenle TABİD’in bu çabaları da oldukça 
değerlidir.

Ülkemiz 19’uncu yüzyılın başlarında ve 20’nci yüzyılda birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini uzaktan seyretmişti. 
Sanayileşmeye başladığımızda, dünya üçüncü sanayi devrimini yaşarken biz ikinci sanayi devriminin teknolojileriyle 
tanışmaya başlamıştık. Bugünlerdeki sanayileşmemiz de aynı çizgide devam ediyor. Ama artık  geleceğin dünyası 
dördüncü sanayi devrimi ile şekilleniyor. Bilgisayarlar, karar alma süreçlerinde insanın yerini aldıkça, zaman kaybı 
ve hata yapma olasılığı azalıyor, verimlilik artarken inovasyon süreçleri kısalıyor, maliyetlerde de büyük düşüşler 
sağlanıyor.

Almanya, ABD, Güney Kore, Çin, sanayi devriminde kendi versiyonlarını kuruyor, önünü açmak için kurumsal yapılar 
oluşturuyor. Dünyanın en büyük şirketleri bu alanda ilerliyor ancak, sanayi devrimi sadece büyükleri değil, KOBİ’leri 
de yakından ilgilendiriyor. Çünkü ekonomimizin dinamizmi ve aynı zamanda bel kemiği olan KOBİ’lerin yenilikçilik 
faaliyetleri ve dijitalleşmesi ile birlikte verimlilikleri yükselebilecektir.

Yapılan çalışmalar, verimlilikle ilgili Türkiye olarak sorunumuzun KOBİ ölçeğinde olduğunu bize söylemektedir. 
Verimliliklerini artırabilmek için  KOBİ’lerimizin hem üretim süreçlerini iyileştirmek hem de bilişim teknolojisi 
altyapılarını geliştirmek  zorundayız.

Geçen yıl Ankara’da kurduğumuz model fabrika bu amaca hizmet etmektedir. 8 firma üzerinde yaptığımız çalışmanın 
ilk sonuçları ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bize göstermektedir. 8 firma içinde hiçbir yeni yatırım ve yeni 
insan kaynağı olmaksızın, sadece üretim süreçlerini yeniden dizayn ederek yüzde 140 verimliliğe ulaşan firmalarımız 
olmuştur.

Sanayicilerimiz bizim kendilerine gösterdiğimiz model fabrikadan hareketle kendisi için en verimli,  en optimal modeli 
geliştirecektir. Amacımız sanayicilerimize yol gösterecek, esinlenebilecekleri üretim modelini bu model fabrikayla 
göstermektir. Bunu, teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme ile desteklediğimizde dünya ile rekabette çok daha güçlü hale 
geleceğimiz açıktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, TABİD’i bu çalışma nedeniyle tekrar tebrik ediyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.
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BÜLENT ÖZCAN
Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 
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değer kattı.



9www.ankarasanayi40.org

Avrupa Birliği Başkanlığı olarak ülkemizdeki sivil toplum çalışmalarına sektörel bir 
bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Sektör için sivil toplumla birlikte ortaya koyduğumuz vizyon 
hareket noktamızı oluşturuyor. Ülkemizin kaynakları ve Türkiye’ye sağlanan Avrupa 
Birliği fonlarından yararlanarak ve tabandan tavana işleyen bir hedefler akışı içerisinde 
ülkemizdeki sivil sektörün gelişmesine gayret ediyoruz. Yaklaşık 20 yıldır sivil alanın her 
mecrasından sivil toplum kuruluşu gerek istişare mekanizmalarımızda gerekse mali destek 
programlarımızda yer alarak çalışmalarımızda bizimle birlikte oldular.

Özellikle 2014 yılından beri güçlenen kurumsal kimliğiyle sivil toplum sektörü çatısı altında 
çok sayıda ve farklı özellikte hibe programlarını hayata geçirdik. Sivil Toplum Destek 
Programı adını verdiğimiz ve özünde sivil toplum kuruluşlarının kendisini güçlendirmeyi 
hedefledikleri projeler uyguladıkları program kapsamında 2019 yılında Teknoloji, 
Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği-TABİD’le buluştuk. Ankara’daki Sanayi 
4.0 çalışmalarını yakın takip altına almayı hedefleyen projeleri sektörümüze değer kattı.

Projeleri çerçevesinde bir taraftan yoğun bir şekilde gerçekleştirdikleri ziyaretler ile özel 
sektör, kamu sektörü ve sivil toplum arasında sanayi alanında var olan bağları güçlendirdiler 
bir taraftan da ülkemizin Sanayi 4.0 çalışmalarını hızlandıracak politika önerileri hazırladılar.

Sanayi ve yenilikçilik alanında sivil toplum sektörüne yaptıkları katkılar ve başarıyla 
yürüttükleri Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması Projesi’nden 
ötürü Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği-TABİD’e teşekkürlerimi 
sunarım.
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MEHMET AKYÜREK
İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu

(İÇASİFED) Başkanı
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ve uluslararası 
entegrasyonu 

rolü üstlenmesi 
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iş birliğinin 

göstergesidir.
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İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Federasyonumuz üyesi Teknoloji, Ar-Ge, Bilim ve 
İnovasyon Derneği’miz, ASO – İÇASİFED – OSİAD – CYBERPARK  iş birliği ile proje 
yapmaya hak kazanmıştır. Derneklerimizin yerel, federasyonumuzun bölgesel kalkınmada 
önemli projeler yaparak ve sahada direkt üreticiye ve hizmet sektörüne ulaşmak misyonlarını 
yerine getirmektedir.

Ankara Sanayi Odamızın ve Cyberpark Bilkent Teknoloji Merkezimizin desteği ile Ankara 
Sanayi 4.0’ın yerel – bölgesel ulusal ve uluslararası entegrasyonu rolü üstlenmesi STK’lar – 
Üniversite – Kamu iş birliğinin göstergesidir.

Uygulamada 4.0’a geçiş yapacak işletmelerimizin verimliliğin artması, üretimlerinin ulusal 
ve uluslararası pazarda yer açması, rekabet gücünün artması hedeflenmiştir.

İthalat yerine iş piyasadaki talebin karşılanması, yerli ürünlerimizin ihracatının artması 
daha da önemlidir.

Ekonomimizin hak ettiği yere gelmesi bilim için ar-ge ve ileri teknolojiye ulaşması olmazsa 
olmazdır. Türkiye’de üretilen malı kullanınız.
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SÜLEYMAN EKİNCİ
Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği

(OSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
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yakalamak 
birincil görevimiz 

olmalıdır.
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Dünyanın hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. İletişim ve dijital dönüşümün önemi gün 
geçtikçe daha da artıyor. Dünyamızın son 30 yılda kat ettiği teknolojik değişim, dünya 
tarihinin 1000 yıldaki değişiminden fazla olduğunu görüyoruz. Bilişim ve teknolojik 
gelişimin bir parçası olduğumuz bu zaman diliminde küresel dünyayı takip ettiğimizde, 
yaşadığımız çağdaki ilerlemeleri yakalamak birincil görevimiz olmalıdır. 

Başta Sanayi Devrimi olmak üzere, daha önce gerçekleşen devrimleri ıskalamış olabiliriz 
ancak bu bizim Endüstri 4.0 veya Dijital Dönüşümü ıskalayacağımız anlamına gelmemelidir. 
Hem işverenler hem de çalışanlar olarak bu entegrasyon sürecinde yer almak zorundayız.

Bugün dünyanın en büyük 10 şirketine baktığımızda nereye doğru gidildiğini görebiliriz. 
Örneğin, sadece Amazon’un bilanço değeri ülkemizin gayrisafi milli hasılası ile eşdeğer. İşte 
böylesi bir öneme sahip dijital devrimin gerçekleştiği süreçte bizim de yerimizi almak adına, 
Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz. Konuyla ilgili iş dünyasına, çalışanlara, öğrencilere yani geniş kitlelerde farkındalık 
yaratmak adına bilgilendirme toplantıları, seminerler, eğitimler düzenliyor ve projelerde iş 
dünyası temsilcileri olarak yer almayı kendimize görev biliyoruz.

Teknoloji , Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği (TABİD) tarafından yürütülen, 
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Sivil Toplum Destek Programı 
kapsamında yürüttüğü Yerel STK’lar Hibe Programı tarafından desteklenen, “Ankara 
Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması”  Projesindeki çalışmalarından dolayı 
başta TABİD yönetim kurulu başkanı Sn. Nuray Başar olmak üzere, proje boyunca teknoloji 
alanında ülkemizi ileri taşımak için emek harcayan herkese OSİAD olarak teşekkür ediyor 
ve bu tür çalışmaların devam etmesini diliyoruz.
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FARUK İNALTEKİN
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü

Türkiye’nin sanayi 
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firmaların üretim 
artışını değil, aynı 

zamanda ülke 
gelir düzeyinde 

de artışlar 
sağlayacaktır.
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18.yüzyılda gerçekleşen Birinci Sanayi Devrimi’nin buhar gücüne dayalı üretim sisteminden sonra, İkinci Sanayi 
Devrimi’nde elektriğin kullanımıyla birlikte, sanayi fikri hız kazanmaya başladı. Bu fikirlerin ardından bilişim ve 
teknolojinin hayatımıza girmesiyle Üçüncü Sanayi Devrimi’ni deneyimledik. Her yüz yılda bir gelişerek devam eden 
sanayi devrimleri bu kez bilgi teknolojilerindeki değişimler sayesinde neredeyse 40 yıl içerisinde hız kesmeden bir 
diğerini doğurdu: Dördüncü Sanayi Devrimi’ni. Diğer sanayi devrimlerinden farklı olarak alışılagelmiş sermaye 
odaklı gücün azaldığı; yerine büyük verilerin hızlıca işlendiği, bulut teknolojileri, yapay zeka, nesnelerin interneti, 
artırılmış gerçeklik, dijital sanayileşme, akıllı robot ve makineler, siber güvenlik ve internet protokol sürümü gibi 
anahtar kelimelerin devreye girdiği, insan faktörünün anlık iş gücünün azaldığı bu devrim, artık Endüstri 4.0 adıyla 
hayatımızda yer alıyor. Bilgiye erişimin çok hızlı olduğu bu dönemde, Dördüncü Sanayi Devrimi 40 yıllık bir zaman 
diliminde oluşmuşken bir sonraki sanayi devrimin bu süreden bile kısa olacağı aşikardır. Değişimin kaçınılmaz 
olduğu bu süreçte, şüphesiz ki hayatımızın birçok alanında değişiklikler olacaktır. 

İlk kez Almanya Hannover’de CEBIT Fuar’ında 2011 yılında kullanılmasından bu yana, Endüstri 4.0 konusu, 
teknoloji firmalarının teknoloji arz eden taraf olması nedeniyle teknoparklarda sıkça kullanılıyor. Bu nedenle, 
teknoparklar olarak firmaların olgunluk seviyelerini artırmak için Dördüncü Sanayi Devrimi’nin fırsatlarını kullanma 
yolunda adımlar atıyoruz. Bu fırsatlar, endüstri alanını mükemmelleştirmeye başladı ve sadece teknik evrimi değil, 
aynı zamanda yeni kaynaklar ortaya koyarak ve yeni teknik araçlar yaratarak da mükemmelleşmiş endüstriyi bize 
sunuyor. Bu bağlamda, teknoparkların da konuyu ele alırken oldukça geniş çerçeveden bakması ve yeni teknolojileri 
üretmede istekli olmaları, Türkiye’nin Endüstri 4.0 sürecine dahil olmasını hızlandıracaktır.  Ülkemizde Endüstri 
4.0 kavramının yerleşmesi ve konuşulması daha sadece 7-8 yılı almışken konu üzerine farkındalığın arttığını da 
söylemem yanlış olmaz. 
Değişim ve dönüşümün, Endüstri 4.0 alanında daha hızlı yakalanabilmesi için teknoparkların yanısıra, konuyla 
ilgilenen kamu kuruluşlarının, sanayi kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve sanayi bölgelerinin de iş birliği 
içerisinde çalışması önem arz etmektedir. Bu denklem doğru kurulduğu takdirde, odaklanılan dijital dönüşüme ve 
Endüstri 4.0’a önemli katkılar sağlayacaktır.

Bahsettiğim değişim ve dönüşüm sürecinde, önemli rol oynayan şehirler arasında Ankara baş sıralarda gelmektedir. 
19 üniversitesi, 7 aktif teknoparkı, Ar-Ge Merkezleri, Araştırma Altyapıları ile oldukça ciddi boyutta teknoloji üreten 
şehir statüsündedir. Üniversitelerin sayısı ve kamu kurumlarına yakın olmanın verdiği kazanç sayesinde, hem nitelikli 
insan kaynağı açısından potansiyeli yüksek hem de güçlü teknoloji altyapısı ile Ankara’nın imkanları çok fazladır.

Endüstri 4.0’ın ekonomide aktif rol oynaması için nitelikli çözümlerin üretilebilmesi, dış kaynaklara bağımlılığı ve 
bilgi akışının ülke dışına çıkmasını büyük ölçüde azaltacaktır. Türkiye’nin içinde olduğumuz endüstri devrimini 
en verimli şekilde yaşaması ve yenilikleri yakından takip ederek güçlenmesi, riskleri mümkün olduğunca faydaya 
dönüştürerek çalışmalarını devam ettirmesiyle mümkün olacaktır. 

Yaşanılan endüstriyel dönüşümde makinelerin insanların yapacağı işin yerini alacağı düşünülse de makineler aslında 
insanların mesleki rolünü değiştirmiştir. Bu nedenle, sadece yenilikle beraber gelecek olan farklılıklara uyum 
sağlamak yetmez, yeni oluşan sektörlere de nitelikli ve donanımlı eleman yetiştirmek üzere eğitim konusunun da 
dikkatlice ele alınması gerekmektedir. 

Türkiye’nin sanayi dönüşümünde yüksek teknolojili ürünlerin üretimi ve kullanımı, sadece sanayi sektöründe 
bulunan firmaların üretim artışını değil, aynı zamanda ülke gelir düzeyinde de artışlar sağlayacaktır. Yeni teknolojik 
dönüşümün en verimli şekilde gerçekleşmesi için Bilkent CYBERPARK olarak bünyemizde faaliyet gösteren 250 Ar-
Ge firmasıyla birlikte destek vermeye devam edeceğiz.
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KISALTMA DİZİNİ

AB   Avrupa Birliği

AR-GE   Araştırma - Geliştirme

B2B   Business to Business

BİT   Bilgi ve İletişim Teknolojileri

BT   Bilgi Teknolojileri

BTYK   Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu

CAD    Bilgisayar Destekli Tasarım (Computer-Aided Design)

ERP    Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning)

GSYH/GSYİH  Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla

I4   Sanayi 4.0 (Industry 4.0)

İŞKUR   Türkiye İş Kurumu

KİK   Kamu İhale Kurumu / Kamu İhale Kanunu

KOBİ   Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme

KOSGEB  T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme    

   İdaresi Başkanlığı

MES   Üretim Yürütme Sistemi (Manufacturing Execution System)

MÜSİAD  Müstakil Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

OECD   Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü

PDM   Ürün Veri Yönetimi (Product Data Management)

PLM   Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management)

PPS   Üretim Planlama Sistemi (Production Planning System)

SCM   Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management)

SWOT   Güçlü Yanlar/Zayıf Yanlar/Fırsat/Tehdit Analizi (Strengths,    

   Weaknesses, Opportunities and Threats)

SSDF   Savunma Sanayi Destekleme Fonu

STK   Sivil Toplum Kuruluşu

T.C. BSTB  Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. STB  Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

TABİD   Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği

TEYDEB  Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

TİM   Türkiye İhracatçılar Meclisi

TOBB   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TTGV   Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

TÜBİTAK  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜRKONFED  Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

TÜRKSAT  Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.

TÜSİAD  Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

YASED   Uluslararası Yatırımcılar Derneği
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Proje Hakkında…

Yerel   Dinamikleri  Esas Alan Sanayi 4.0 Yol Haritası İçin Yola Çıktık…

Günümüzde yaşamakta olduğumuz küresel gelişmeler artık ülkeleri olduğu kadar kentleri de öne çıkarıyor. 
Kentler; coğrafi konumları, o kentte yaşayan insanları, kültürü ve ekonomik potansiyeli ile güçleniyor.  Kültürel ve 
ekonomik yapıdaki gelişmeler kentin üretkenlik ve verimliliğini dolayısı ile dinamizmini arttırıyor. 

Teknolojiyi kullanan, teknolojiyi üreten, ileri teknoloji ürünleri üretebilen kentler, ülkeler güçlü bir konuma 
geçiyor ve güçlerini sürdürülebilir kılabiliyorlar… Yerel potansiyel ve dinamikler çerçevesinde dijitalleşme ve 
sanayide 4.0 odaklı atılacak adımlar, sağlanacak verimlilik artışı ile, kentlere küresel rekabet açısından bir avantaj 
sağlayacak, küresel sisteme daha güçlü bir şekilde entegrasyon fırsatı verecektir.  

Sanayi 4.0; imalat sanayi sistemleri ile ürünlerin tasarımı, üretimi, operasyonu ve hizmetlerinde dijitalleşmeye yönelik 
değişimleri kapsamaktadır. Sanayi 4.0, bir dizi yeni ve yenilikçi teknolojik gelişmeyi beraberinde getirmektedir. 
Bunlar arasında, büyük veri ve analizi, akıllı robotlar, simülasyon, zenginleştirilmiş gerçeklik, yatay/dikey yazılım 
entegrasyonu, eklemeli üretim (örneğin 3D baskı), nesnelerin interneti (donanıma entegre sensörler ağı), bulut 
bilişim, siber güvenlik bulunmaktadır.

Üretimin dijitalleşmesi sonucunda üretim hızlanacak; üretim süreçlerinin sanal olarak modellenebilmesi ve 
veriye dayalı tedarik zinciri kurulabilmesi sayesinde bir ürünün tasarlanıp piyasaya sürülmesi arasında geçen süre 
kısalacak, ürün kalitesinde belirgin bir artış olacak, verimlilikte önemli bir artış sağlanacaktır.

Dijital dönüşüm, Türkiye’nin imalat sanayisinin yüksek katma değerli bir yapıya dönüştürülmesi hedefi açısından 
önem taşımaktadır. Kalkınma planı ve ekonomi politikaları odağında yer verilmektedir. Bu amaçla ulusal bazda 
akıllı üretim sistemlerine yönelik çalışmaların yapılması ve politikalar geliştirilmesi için kararlar alınmıştır. T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclis 
(TİM), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), 
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) gibi kuruluşların katılımı 
ile Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu kurulmuştur.  Dijital Dönüşüm Platformu tarafından “Türkiye’nin Endüstri 
4.0 Yol Haritası Raporu hazırlanmıştır.

Ancak ülke genelinde bölgesel ve sektörel potansiyeller farklılık göstermektedir. Ulusal bazdaki planların yanında 
yerel yol haritalarına da ihtiyaç vardır. Her ilin farklı bir yapısı vardır. Biz de Ankara ili için sanayi 4.0 hazırlıkları 
ile ilgili bir katkı yapmak istedik.

Sanayi 4.0 İçin İşbirlikçi Bir Yaklaşım İçin Yüreklendik…

Günümüzde artık her konuda bütüncül bir yaklaşımla ve işbirliği ile çözümler üretiliyor, stratejiler geliştiriliyor ve 
politika önerileri oluşturuluyor.  İlgili paydaşların yer aldığı bütüncül yaklaşım dijital dönüşüm çabalarının başarıya 
ulaşması açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bu açıdan bakıldığında ekosistemin temelde 5 paydaştan oluştuğu 
gözlenmektedir: Devlet, teknoloji kullanıcısı sanayi işletmeleri, teknoloji tedarikçileri, üniversiteler ve finansal 
destek sağlayıcılar. Bu paydaşların rollerini iş birliği ve eşgüdüm içinde yerine getirmesi dönüşümü tetikleyen kilit 
unsurlardan biridir. Bu noktada teknoloji kullanıcıları ve tedarikçilerini temsil eden Sivil Toplum Kuruluşlarına da 
önemli görevler düşmektedir.
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TABİD buradan hareketle Avrupa Birliği Başkanlığının fon desteği ile sanayi 4.0 temelli yerel bir çalışma yapma 
imkânı buldu. Ankara Sanayi Odası ASO, İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu İÇASİFED, Ostim Sanayici 
ve İş İnsanları Derneği OSİAD ile Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biri olan Bilkent CYBERPARK çok 
anlamlı destekler sundular. Bu proje aynı zamanda TABİD’in ilk desteklenen projesi oldu; bir yıl süren bu proje 
2018 Ocak ayında başladı.  Konusunda deneyimli yerel paydaşlardan oluşan yerel bir izleme grubunun kurulmasını 
sağlamış oldu. 

Yerel İzleme Grubu TABİD tarafından Avrupa Birliği Başkanlığının fon desteği ile ASO, OSIAD, ICASIFED ve Bilkent 
Cyberpark’ın   işbirliği desteği ve katkıları ile kuruldu. Sektör lideri imalat sanayi firma sahiplerinden, teknoloji 
tedarikçisi firmalardan, ilgili STK temsilcilerinden ve akademisyenler olmak üzere konunun uzmanlarından 15 
kişilik çekirdek bir gruptan oluşturuldu.   Üyeler çalışmaları açısından birçok şapkası olan uzmanlar olduğu için 
aslında birçok grubun temsiliyeti de sağlanmış oldu. 

İzleme Grubunun zaman zaman destek alacağı uzman sayısı daha fazla olacaktır.  Ankara’nın sanayi 4.0 
yolculuğundaki dijital dönüşüme destek olacak, ar-ge ve yenilikçilik konusunda daha fazla gelişip ilerleyebilmesi 
için değişimleri izleme ve politika yapıcılara öneri geliştirme çalışmaları yapacaktır.

Neyi hedefledik?

Projemizde genel olarak Ankara’daki sivil toplum, üniversite ve kamu işbirliği ile “Sanayi 4.0” hazırlıkları ile ilgili 
demokratik bir izleme süreci geliştirmek ve bu yolla Ankara’daki sosyo-ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı 
hedefledik.

TABID, Sanayi 4.0’a uyumunu Ankara ekonomisi için öncelikli hedef olarak görmektedir. Nitekim tüm iş 
çevrelerinin de ortak görüşü; bir yol haritasının hazırlanması ve uygulanmasının önümüzdeki 10 yılın temel 
önceliklerinden biri olduğu yönündedir. Bu noktadan hareketle; TABID olarak ilgili tüm aktörlerin katılımı ile, 
Sanayi 4.0’ın Ankara ekonomisine sunacağı fırsatları analiz etmek, Ankara’nın potansiyelini ortaya koymak ve 
öneriler geliştirmek istedik.

Projeyi Ankara’daki sektörlerin avantajlarını değerlendirmek, uyum sürecindeki ihtiyaçlarını tespit edebilmek ve 
ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin yapılabilmesi için kanun yapıcılara yol gösterici bir doküman sunabilmek 
üzere modelledik. Bütüncül bir yaklaşımı esas aldık.

Yola çıkarken Ankara’nın öne çıkan avantajlarını esas aldık: 1) Lobi aktiviteleri için önemli bir merkez 2) 
Kümelenme modeli yaygınlaştırılmış 3) Önemli bir insan kaynağına sahip (21 üniversite & 10 aktif teknopark) 
4) Elverişli bir teknolojik altyapısı var (7 organize sanayi bölgesi & 115 ar-ge merkezi) 5) Patent kayıtlarında ilk 
sıralarda 6) Bilişimde İstanbul’dan sonra ikinci önemli merkez.

Neler yaptık?

Ankara’daki KOBİ’lerin sanayi 4.0’ı tetikleyen teknolojileri izlemesi ve dönüşüm için yol haritalarının hazırlaması 
ve sürecin çözüm ortağı olacak yazılım sektörü ile işbirliği içinde olması gerekmektedir. Tek bir yol haritasından 
söz etmek de mümkün değildir. Çözümler sadece sektörden sektöre değil, aynı sektördeki firmadan firmaya bile 
farklılık göstermektedir.

Bu noktalardan hareketle, bir yandan bir danışmanlık sürecine model olması için TABİD bünyesinde firma bazında 
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değerlendirme ölçütleri oluşturduk.

Diğer yandan Ankara ili için sanayi 4.0 hazırlıkları ile ilgili, bölgesel ve sektörel potansiyelleri belirleyebilmek adına 
bir anket çalışması yaptık.  Anket ile Ankara KOBİ’lerinin; genel profil bilgileri,  endüstriyel devrimler açısından 
mevcut gelişmişlik durumları, sanayi 4.0 konusundaki farkındalıkları,  sanayi 4.0 hakkında genel bilgi düzeyleri, 
teknoloji kullanım düzeyleri,  sanayi 4.0’dan beklentileri,  mevcut ve gelecekte planladıkları yatırımlar, sanayi 4.0 
yolunda bariyerlerin tespiti,  bu süreçte öncelikli yapılması gerekenler, teşvik mekanizmaları hakkında beklentileri  
konularında  firma değerlendirmelerini topladık ve analizini yaptık. 

Topladığımız bu bilgilerin rehberliğinde bir Arama Konferansı düzenledik ve ilgili uzmanları bir araya getirdik; 
Ankara KOBİ’lerinin sanayi 4.0 açısından Güçlü, Zayıf yönleri ile Fırsatları ve Tehditleri ortaya koymayı ve Sanayi 
4.0 çerçevesinde ilerleyebilmek adına strateji ve eylem önerileri geliştirmeyi amaçladık.  

Proje boyunca dijitalleşme çalışmalarında öne çıkan Ankara’daki fabrikaları ziyaret ettik. Ülke genelindeki en 
iyi uygulamalar için de Siemens A.Ş.’nin İstanbul Gebze’deki tesisini, Arçelik firmasının Eskişehir’deki buzdolabı 
üretim tesislerini ve Ankara’da Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki Karba Otomotiv’i ziyaret ettik ve yerinde 
incelemeler yaptık, tecrübe paylaşımlarını dinledik. Tedarik zincirlerindeki küçük ölçekli olup girdi temin ettikleri 
firmaların da dönüşümü için yaptıkları çalışmaları öğrenme fırsatı bulduk.

Proje süresince Yerel İzleme Grubu ile iki toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda çalışmalarımızın raporları 
üzerine beyin fırtınası yaptık. Her bir toplantıya TUSAD ve TURKONFED temsilcilerini de davet ederek yapmakta 
oldukları çalışmaları ve hazırladıkları yol haritalarını dinledik.

Ve kanun yapıcılara öneri niteliğinde yol gösterici olmasını dilediğimiz bir strateji dokümanı sunuyoruz.

Gelecekte…

Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu proje sonrasında da bir lobi platformu olarak toplanmaya 
devam edecek, ihtiyaçlar doğrultusunda savunucu izleyicisi olmak adına çalışmalarını sürdürecektir. Ulusal 
politikalar paralelinde politika önerileri oluşturulması ve benimsenmesi süreçlerini desteklemek için yerel bazdaki 
çalışmalarına devam edecektir.

KOBİ’lerin doğru stratejiler belirleyerek etkin yol haritaları hazırlamaları ve bu kültürün yaygınlaşması 
gerekmektedir. Sanayi 4.0 bütünlükçü bir dönüşüm: Yönetim kültüründe de değişim olması gerekiyor. İşletmelerin 
üretim süreçlerinde kullandıkları teknolojilere ek olarak, yönetim anlayışlarını, organizasyon yapılarını ve iş 
yapış kültürlerini de dönüştürmeleri gerekmektedir.  Dönüşüm sürecinde işletmelerin kamunun desteğine ve 
rehberliğine ihtiyaçları vardır. Bu noktada yerel politikalar önem kazanmaktadır.

Bu proje ile TABİD diyalog geliştirme, savunuculuk yapma ve lobicilik alanlarında kendi kapasitesini geliştirme 
imkânı bulurken; politika önerileri oluşturan yerel bir yapının ilk temelleri de atılmıştır.

Çalışmaların gerek sanayi 4.0 ile ilgili yapılacak diğer çalışmalara ve gerekse yerel bazda diğer illerin de uyumu 
için çalışmalar başlatılmasına örnek olmasını diliyoruz. İlgili paydaşların işbirlikçi yaklaşımları ile bu çalışmalara   
sağlanacak katkı artacaktır.

Yerel platformların yaygınlaşması dileği ile…
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İZLEME GRUBU ÜYE LİSTESİ 
Nuray Başar – TABİD Başkanı

Ahmet Kurt – OSİAD Onursal Başkanı

Hande Öztürk – Gemak A.Ş. Genel Müdürü

Faruk İnaltekin – Bilkent Cyberpark Genel Müdürü – TGBD Başkanı

Fatma Hikmet Barutcu – Koordinatör – Kurucu & Kalkınma İktisatçısı - TAGES A.Ş.

Mehmet Akyürek – İÇASİFED Başkanı

Mehmet Ali İnceefe – Accert A.Ş. - TBD İcra Kurulu Bşk. Yrd.

Mehmet Fazıl Sözen – Haberleşme Teknolojileri Küme Üyesi – İnta Müh. YK Başkanı

Melih Aşıcı – Mikroarea Gn. Müdürü – TABİD YK Üyesi

Mithat Ertuğ – Emge A.Ş. YK Başkanı – Savunma Sanayi Kümelenmesi YK Üyesi

Nedim Durukan – Durukan Şekerleme YK Başkanı

Serdar Tütek – Serdar Plastik A.Ş. Genel Müdürü – ASO 1 Organize YK Üyesi

Yavuz Cabbar – Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri

Dr. Ziya Karakaya - Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi – TBD Bilişim Stand Kur. Bşk.

Züleyha Akgün -  Akgün Yazılım Gen. Md. Yrd.
 

*** Bu liste alfabe sırasına göre hazırlanmıştır.
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ANKARA BÖLGESİ SANAYİ 4.0 
İHTİYAÇ ANALİZİ
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Ankara Sanayi’sinin “Sanayi 4.0” uygulama sürecini etkili ve sağlıklı olarak gerçekleştirebilmesi için 
gerekli olan ihtiyaçlarının derlenmesi amacı ile bir İhtiyaç Analizi raporu hazırlanmıştır. Bu başlık 
altında  sunulan bilgiler, öncelikle anket çalışması ile elde edilen veriler başta olmak üzere, Arama 
Toplantısı çalışması, Ar-Ge ve İnovasyon Raporu hazırlanması çalışması ve Saha Ziyaretleri’nden elde 
edilen sonuçlara ve bu sonuçların “Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu” üyeleri tarafından 
değerlendirilmesine dayanmaktadır. 

Proje kapsamında yapılan çalışmalara katılım sağlayan Ankara firmalarının %80 civarında henüz Sanayi 
4.0’a yönelik çalışmaları başlatmadıkları ya da bilgi edinme sürecinde oldukları görülmektedir. Bunların 
%15’inde pilot uygulama çalışmalarının mevcut olduğu ve yalnızca %5’lik dilimde iyi ve üst düzeyde 
çalışmaların mevcut olduğu belirtilmektedir.

Yapılan çalışmalardan elde edilen bilgiler analiz edildiğinde, Ankara Sanayi’sinin Sanayi 4.0 sürecinde 
duydukları ihtiyaçların “Farkındalık ve Eğitim”, “Teknoloji”, “Ar-Ge ve İnovasyon”, “Finans”, “Nitelikli 
İnsan Kaynağı”, “Bilgi (Know-How) Transferi” ve “İşbirlikleri” başlıklarında kategorize edilerek sunulması 
mümkündür. 

Farkındalık ve Eğitim Gereksinimi
Ankara sanayisinin çok küçük bir kısmının Sanayi 4.0 konusunda hem yeterli oranda bilgi birikimine 
sahip olduğu, hem de yeni sanayi devrimi doğrultusunda strateji çalışmalarını başlatmış ve hatta dönüşüm 
sürecinde oldukları tespit edilmiştir. Ancak, firmalarımızda büyük oranda Sanayi 4.0 konusunda 
farkındalık sorunu bulunduğu, Sanayi 3.0 ve Sanayi 4.0’ın neleri içerdiği konusunda kafa karışıklığına 
sahip olunduğu, bu devrimin neleri gerektirdiği ve ne tür çalışmalar yapılarak hangi sonuçların elde 
edilebileceği konusunda karmaşa olduğu yapılan tüm çalışmalarda ortaya çıkmaktadır. Özellikle Sanayi 
4.0 kavramının içeriği konusunda önemli oranda bilgi eksiklikleri bulunduğu tespit edilmiştir. Otomasyon 
sistemlerinin Sanayi 4.0 olduğu algısına sahip olan firma sayısının azımsanmayacak boyutlarda olduğu 
gözlenmiştir.

Öte yandan, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan öğrencilerin bu alanda yeterli derinlikte 
bilgilere sahip olmadığı, bu konuda atılması gereken adımların ana okulundan başlamak üzere her 
seviyedeki eğitim kurumlarında gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Firmalarımızın yeni sanayi devrimini hayata geçirmek için Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde personel 
ihtiyaçlarının bulunduğu, bazı firmaların ise bu konudaki ihtiyaçlarının dahi farkında olmadıkları 
sonuçları elde edilmiştir. Bu kapsamda, Sanayi 4.0 sürecine özgü hazırlanmış lisansüstü program 
sayısının artırılması gerekliliği ve firmalarımızın ilgili mevcut personelinin ve yeni istihdam edilecek 
personellerinin bu programlardan eğitim almaları önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

Türkiye genelinde de benzer durumun mevcut olduğu değerlendirilen bu ihtiyaçların karşılanabilmesi 
ve sorunların ortadan kaldırılabilmesi için Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Sanayi Örgütleri 
ve devletin ilgili kurumlarının birlikte çalışmalar yaparak hem sanayicinin farkındalık eksiklerinin 
giderilmesi ve bilinçlendirilme çalışmalarının yapılmasına, hem de sürekli eğitim programları ile eğitim 
sorununun ortadan kaldırılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir. 
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Teknolojik Gereksinimler
Anket katılımcısı Ankara KOBİ firmaları, dijital teknolojilerden yararlanma oranlarının %33 civarında 
ileri ve çok ileri düzeyde olduğunu belirttikleri görülmekle birlikte, detaylı olarak kullandıkları teknolojiler 
sorulduğunda henüz Sanayi 3.0 sürecinin gerektirdiği dijital teknolojilerden yararlanma oranının dahi 
düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Ayrıca, yüksek oranda yatırımlarını dijitalleşmeye yönelten 
firmaların kendilerini konumlandırdıkları Endüstriyel Devrim’in neresindesiniz sorusuna Sanayi 3.0 ve 
üzerinde olduğunu belirttikleri de gözlenmiştir.

Öte yandan, son 2 yıl içerisinde yapılan yatırımların hangi bölümlere ne oranda yapıldığı ve önümüzdeki 
5 yıllık planları sorulduğunda ilk sırayı Üretim/İmalat bölümü alırken, IT (Bilgi İşlem) yatırımları ikinci 
sırada yer almaktadır. Bu da firmalarımızın öncelikli olarak dijital teknoloji ihtiyaçlarının olduğunu 
göstermektedir.

Ankara sanayisinin teknoloji alanındaki ihtiyaçlarını aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırmak 
mümkündür.

a) İletişim Altyapısı
Sanayi 4.0 doğrultusunda, özellikle KOBİ seviyesinde yapılacak olan çalışmalarda ölçek ekonomisinden ve 
ortak kaynak havuzlarından yararlanmanın gerekli olduğu bilinmektedir. Bunun hayata geçirilebilmesi 
için öncelikli olarak iletişim altyapısının yedekli ve çok güçlü olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Her 
ne kadar Sanayi Bölgeleri kapsamında fiber iletişim altyapısı büyük oranda sağlanmış olsa da, Sanayi 
Bölgeleri ile servis sağlayıcılar (Bulut Bilişim gibi) arasındaki iletişim altyapılarının tüm firmalara hizmet 
verecek yeterlilikle olmadığı değerlendirilmektedir. 

Firmaların servis sağlayıcılar ile arasında güçlü, kesintisiz ve maliyet etkin bir iletişim altyapısının 
oluşturulması ihtiyacı, çalışmalara katılım sağlayan firmalarımız tarafından öncelikli geliştirilmesi 
gereken alanlar arasında yer almaktadır.

b) BT Alt Yapısı
KOBİ seviyesindeki firmaların BT alt yapılarının oldukça sığ olduğu ve özellikle siber güvenlik konusunda 
yetersiz kalındığı gözlenmektedir. Mevcut altyapılar ile Sanayi 4.0 sürecinin gerektirdiği Bilişim 
Teknoloji’lerinin maliyet etkin bir şekilde edinimi kolay görünmemektedir. 

Özellikle Sanayi 4.0 sürecinde gerekli olan Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zeka, Simülasyon, 
Yatay-Dikey Sistem Entegrasyonu, vb. Platform maliyetleri büyük işletmeler açısından sorun teşkil 
etmeyebilir, ancak bunların KOBİ seviyesinde firma içi bilişim kaynakları üzerinde çalıştırılacak şekilde 
edinilmesi pek mümkün görünmemektedir. 

Bu sorunun, Bulut Bilişim servislerinin yaygın kullanımı ile çözülebileceği değerlendirilmekle birlikte, 
ulusal anlamda Bulut Servis sağlayıcılarının yetersizliği ve KOBİ’lerimizin Bulut Servisleri’ne olan 
güvensizlikleri nedeni ile bu çözüme mesafeli durdukları anlaşılmaktadır.
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Bu yönde firmalarımızda güven oluşturabilecek örnek uygulamaların oluşturulmasına ve bu servisleri 
verecek firma sayısının artırılarak kullanımın yaygınlaştırılmasına ihtiyaç olduğu açıktır.

c)Yazılım Gereksinimleri
Firmalara, aşağıda listelenen sistemlere sahip olup olmadıkları ve bunların Merkezi bir sisteme entegre 
olup olmadığı sorulmuştur: 

• Kurumsal Kaynak Planlaması ( ERP - Enterprise Resource Planning)

• Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD – Computer-aided Design)

• Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM – Supply Chain Management)

• Üretim Planlama Sistemi (PPS – production planning system)

• İmalat Süreç Yönetimi Sistemi (MES - Manufacturing Execution System)

• Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM - Product Lifecycle Management)

• Ürün Veri Yönetimi (PDM – Product Data Management)

Elde edilen sonuçlar özetle;

• Katılımcı firmaların yaklaşık yarısında ERP sistemlerinin mevcut olduğu,

• Firmaların yaklaşık %70’i bir CAD yazılımını kullanmakta olduğu, 

• Tedarik Zinciri Yönetimi sisteminin %40 oranda mevcut olduğu,

• Üretim Planlama Sistemi’nin yaklaşık %47 oranında mevcut olduğu,

• İmalat Süreç Yönetimi Sistemi mevcudiyetinin %37 civarında olduğu,

• Ürün Yaşam Döngüsü sisteminin yaklaşık %26 oranında mevcut olduğu,

• Ürün Veri Yönetimi sistemlerinin %40 oranlarında kullanıldığı,

anlaşılmaktadır. Ayrıca bu sistemlerin merkezi bir noktada entegre olma durumları %30’ların altındadır.
Sanayi 4.0 kapsamında çalışma yapacak olan firmalarımızın öncelikli ihtiyaç duyduğu yazılımlar çeşitlilik 
arz etmekle birlikte, Kurumsal Kaynak Yönetimi, Üretim Yönetim Sistemi, Müşteri İlişkileri Yönetimi 
Sistemi, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Sistemi, Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi ve benzeri birçok 
yazılım ihtiyacı bulunacaktır. Örneğin Ankara KOBİ’lerinin büyük oranda tedarikçi firmalar oldukları ve 
üretmiş oldukları ürünlerin bireysel kullanıcılardan ziyade Kurumsal Kullanıcı’lara yönelik olduğu anket 
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verilerinden anlaşılmaktadır. Bu durumda, bu tür KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu Müşteri İlişkileri 
Yazılımlarının kurumsal müşteri odaklı olması önemlidir. 

Yukarıda sıralanmış olan tüm yazılım sistemlerinin satın alınarak firma içindeki BT kaynakları üzerinden 
servis verecek şekilde konuşlandırılması önemli oranda maliyet gerektirmektedir. Üstelik bu sistemlerin 
sürekli erişilirliğini ve güvenliğini sağlayabilecek yetkinlikte sistem yöneticisi gereksinimi de olacaktır. 
Tüm bunlar, KOBİ düzeyinde karşılanması zor maliyetler üretmektedir.

Alt Yapı Gereksinimleri maddesinde de belirtildiği üzere, yalnızca donanım kaynaklarının değil aynı 
zamanda yazılım kaynaklarının da servis olarak Bulut Bilişim Sistemleri üzerinden alınması ölçek 
ekonomisinin kullanımı sayesinde maliyet etkinlik yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda tüm bu sistemlerin 
diğer bileşenler ile entegrasyonunu da kolaylaştıracaktır. 

Bu doğrultuda, Endüstriyel Bulut Servisi sağlayacak olan Yerli Servis Sağlayıcı kurumların oluşmasına ve 
bu sistemler üzerinden firmalarımıza Marka Bağımlılığı oluşturmayacak şekilde alternatif çözümlerin 
sunulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konuda öncelikli olarak Organize Sanayi Bölgeleri’nin servis 
verebilecek şekilde yapılanmaya gitmesi önerilmektedir.

d) Sistem Entegrasyonu Gereksinimleri
Ankara firmalarının dijital teknolojilerden yararlanma oranı ile doğru orantılı olarak tedarikçileri ve 
müşterileri ile ortak dijital platform kullanım oranının da artıyor olduğu görülmektedir. Ancak hem 
anket verileri hem de diğer çalışmalardan elde edilen veriler göstermektedir ki; Ankara firmalarının 
tedarik zincirindeki bileşenleri ile sistem entegrasyonu çalışmasına %80 oranında ihtiyaç bulunmaktadır.
Sanayi 4.0’ın en önemli unsurlarından birisi olan Yatay-Dikey Sistem entegrasyonu süreçlerinin hayata 
geçirilmesi hem firmalarımızın verimliliğini artırmak sureti ile rekabet gücünü artıracak hem de 
sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. 

e) Teknoloji Tedarikçisi Firmaların Yetkinliklerinin 
Geliştirilmesi Gereksinimi
Ankara sanayicisi firmalar ne yazık ki yerli teknoloji tedarikçisi firmaların bu alandaki yetkinliklerini 
yeterli görmemektedir. Her ne kadar Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan firmaların çalışma 
alanlarına bakıldığında IoT gibi Sanayi 4.0 bileşenleri ile ilgili çalışma yapan firmalarımızın sayısı fazla 
gibi görünse de geliştirmiş oldukları ürünler ve yetkinlikleri açısından bakıldığında ne yazık ki gelişmiş 
ülke alternatiflerine göre gerilerde kaldığı değerlendirilmektedir.

Bu konularda yapılan teşvik ve destek mekanizmaları ile yürütülen Ar-Ge projelerinin daha iyi bir şekilde 
takip edilmelerine ve sonuçlarının daha iyi bir şekilde ölçülmesine ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir. 

Ar-Ge ve İnovasyon Gereksinimleri
Anket çalışması ve Arama Toplantılarından ortaya çıkan AR-GE ve İnovasyon alanlarındaki ilk öncelikli 
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sorunun Sanayi 4.0 konusundaki ciddi bir farkındalık ve bilgi eksikliğinin olduğudur. Nitekim, 
Ankara bölgesindeki anket katılımcısı firmalar tarafından AR-GE için ayırılan finans miktarının satış 
hasılalarına oranı %1-10 aralığında olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar firma büyüklükleri ile birlikte 
değerlendirildiğinde, Ankara firmalarının AR-GE yatırımlarına yönelik kaynakların nispeten düşük 
olduğu söylenebilir. Bu durumun nedenleri ve olası çözümleri konusunda analizlerin yapılmasına ve AR-
GE ve İnovasyon konusunda farkındalık yaratılmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Anket ve toplantılarda ortaya çıkan eksiklik ve ihtiyaçlardan bir diğeri Sanayi 4.0’a dayalı ürün ve 
teknolojiye yönelik Ankara bölgesindeki KOBİ’lere sağlanacak finansal ve danışmanlık desteğidir. 
Özellikle kamunun bu kapsamda öndelik yaparak, özellikle bilgiye, finans kaynaklarına ve ihtiyaç duyulan 
altyapıya erişim için Ankara Bölgesindeki KOBİ’lere yönlendirmesi ve desteklemesinin önemli bir katkısı 
olacağı değerlendirilmektedir.

Ankara bölgesindeki KOBİ’ler için nitelikli işgücünün istihdam edilmesi ve bu istihdamda süreklilik 
sağlanması da AR-GE ve inovasyona yönelim konusunda sıkıntılardan biridir. Nitelikli personel için 
kariyer planlaması ve İŞKUR’dan destek sağlanması, kamunun da sürece dâhil olmasını gerektirmektedir. 
Ankara’daki KOBİ’lerin AR-GE sürecinin hızlandırılması ve üretimin arttırılması dijital dönüşümlerine 
ivme katacaktır. Bu nedenle; teknoloji transfer ofislerinin, üniversitelerin, teknokentlerin, TÜBİTAK 
gibi teknoloji üreten ve destekleyen kurum ve kuruluşların sanayici ile buluşturulması, ortak projeler 
geliştirilmesi için gerekli altyapı ve ortamın sağlanması Ankara’daki KOBİ’leri Sanayi 4.0. uyumunda bir 
adım öne çıkartacaktır.   

Finansal Teşvik ve Destek Gereksinimleri
Yapılan çalışmalara katılım sağlayan firmalara yeni teknolojilere yatırım yapılması konusunda sahip 
oldukları finans/kredi imkanları sorulduğunda, yaklaşık %50’sinde az ya da hiç olmadığı, yaklaşık 
%30’unun orta seviyede sahip olduğu, yaklaşık %20’sinin ise yüksek seviyede finans/kredi imkanının 
bulunduğu bildirilmiştir. 

Öte yandan, katılımcı firmalara Sanayi 4.0 sürecindeki en önemli bariyerlerin neler olduğu ve geliştirilmesi 
gereken öncelikli alanlar sorulduğunda ilk sırada “Finansal İmkanlarının” geliştirilmesi yer almaktadır. 
Yapılacak olan çalışmalarda teşvik mekanizmasını kullanmak istediğini belirten firmaların oranı oldukça 
yüksektir ve hangi destek mekanizmasından yararlanmayı düşünürsünüz sorusuna ise %71’lik bir oranla 
ilk sırada KOSGEB destekleri, ikinci sırada %55’lik oranda TÜBİTAK destekleri gelmektedir.

Özellikle KOBİ seviyesindeki firmalarımızın Sanayi 4.0 süreci için gerekli olan teknolojilere yatırım 
yapabilme kabiliyetlerinin oldukça sınırlı olduğu ve teşvik mekanizmaları ile desteklenmesi gerektiği 
açıkça görülmektedir.

Nitelikli İşgücü Gereksinimi
Firmalarımıza, Sanayi 4.0 süreci açısından öncelikli geliştirilmesi gereken alanlar sorulduğunda %70’lik 
bir oranla ikinci sırada “Dijital teknolojiler konusunda donanımlı ve iyi yetişmiş insan gücü” gelmektedir. 
Ayrıca, yapılan Arama Toplantısı ve Değerlendirme Toplantıları’nda ilk sıralarda yine Nitelikli İnsan 
Gücü sorunu dile getirilmektedir. 
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Ankara Sanayisi’nin öncelikli ve elzem ihtiyaçlarından birisinin eğitim ve nitelikli insan gücü olduğu çok 
belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Danışmanlık ve Bilgi (Know-How) Transferi Gereksinimi
Firmalarımıza Sanayi 4.0 hakkındaki bilgileri ve uygulama seviyeleri sorulduğunda yalnızca %15’inin iyi 
ve üst seviyede bilgi sahibi olduğu, bunun dışında kalan %52’lik bir bölümün orta seviyede ilgi duydukları 
çeşitli kaynaklardan bilgi edinmeye çalıştıkları, %20’nin duydukları ancak hiç bilgi sahibi olmadıkları, 
%7’sinin kendileri ile ilgili olmadığını düşündüğü, %6’lık bir bölümün ise hiç duymadıkları sonucu 
çıkmaktadır.

Öte yandan, Sanayi 4.0’ın firmalarımız için ne anlam ifade ettiği sorusuna %76’lık yüksek bir oranda 
öncelikle “Otomasyon”, %62 oranında “Dijitalleşme” cevapları alınırken, %45’lik bir kesim “Verimlilik 
Artışı” olarak nitelendirmektedir. Buna ek olarak, üretim süreçlerinin hangi oranda otomasyona sahip 
olduğu sorulduğunda ise %80’inde yarıdan daha az olduğunu bilgisi alınmaktadır.

Ayrıca, verimlilik artışı sağlamak üzere Yalın Üretim tekniklerinin kullanılma durumu sorulduğunda 
%50’sinden daha fazlasında başlangıç seviyesi ve altında yanıtı alınmaktadır.

Tüm bu verilere ek olarak, firmalarımıza Sanayi 4.0 süreci açısından geliştirilmesi gereken alanlar 
sorulduğunda %55’lik gibi yüksek bir oranda “Dijital teknolojiler hakkında yeterli eğitim/danışmanlık 
hizmeti” yer almaktadır.

Tüm bu veriler göstermektedir ki, firmalarımızın Sanayi 4.0, Yalın üretim, vb. konularda önemli oranda 
know-how transferi ve danışmanlık hizmetine ihtiyacı bulunmaktadır. Kaldı ki, geliştirilmesi gereken 
alanlar açısından “Akademi ile işbirliği” alanı da %42 oranı ile beşinci sırada yer almıştır.

İşbirlikleri Gereksinimi
Yapılan çalışmalardan elde edilen veriler göstermektedir ki Üniversite-Sanayi işbirliğinin yeterli seviyede 
olmadığı ya da bu işbirliklerinin yeterince etkin sonuçlar üretmemiş olduğu düşünülmektedir. 

Firmalarımıza Sanayi 4.0 süreci açısından geliştirilmesi gereken alanlar sorulduğunda 5. ve 6. sırayı 
“Teknoloji Tedarikçileri ile İşbirliği” ve “Akademi ile İşbirliği” alanları almaktadır. 

Firmalarımızın öncelikli tercihinin Yurtiçi teknoloji tedarikçileri ve üniversiteler ile işbirliği yapmak 
olduğu gözlenmekle birlikte, her iki işbirliği yapılacak bileşenlerin de yetersizlikleri ve geliştirilmeye 
ihtiyaç olduğu dile getirilmektedir. Kısacası firmalarımızın teknoloji tedarikçilerinin yeterlilikleri ve 
üniversiteden alınacak danışmanlık hizmetinin yetkinliklerine yönelik güvenleri tam değildir. Bu 
konuda da firmalarımızın doğru şekilde bilgilendirilmelerine ve yönlendirilmeye ihtiyacı olduğu 
düşünülmektedir.
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Değerlendirmeler
Aşağıda sunulan değerlendirmeler proje kapsamında gerçekleştirilen, Anket, Arama Toplantısı ve Konferans/Çalıştay 
Toplantıları’nda dile getirilen unsurlardan üretilmiştir.

Kalkınma ve bunu sürdürebilmek, gelişmekte olan ekonomileri olduğu kadar gelişmiş ülkelerin de kaygılarından 
biridir. Bugün dünyada var olan sosyal, ekonomik ve çevresel zorlukların çoğu, inovasyon (yenilikçilik)  ve teknolojik 
ilerlemeye dayanan yaratıcı çözümler gerektirmektedir. 

Kalkınma için tek bir yol, tek bir çözüm yoktur. Kalkınmaya yönelik politika ve stratejileri, dünyanın farklı bölgelerinde 
toplumların içinde bulundukları koşullara göre değişkenlik göstermektedir. Ancak, bugün gelinen noktada tüm bu 
farklılıklara rağmen dijitalleşme,  gelişmiş altyapı, nitelikli işgücü, Ar-Ge ve inovasyon gibi Sanayi 4.0’ın temel unsurları  
“vazgeçilemez” koşullara dönüşmüştür.

İmalat sanayi işletmelerinin içinde bulundukları ekosistem, dijital dönüşüm çabalarının başarıya ulaşması açısından 
büyük bir öneme sahiptir. Söz konusu ekosistem devlet, kullanıcılar (sanayi işletmeleri), teknoloji tedarikçileri, eğitim 
kurumları (üniversiteler, araştırma enstitüleri), yatırımcılar (finans kurumları dâhil) ve işletmelerin değer zincirinde 
yer alan diğer şirketler gibi paydaşlardan oluşmaktadır. Bu paydaşların rollerini iş birliği ve eşgüdüm içinde yerine 
getirmesi dönüşümü tetikleyen kilit unsurlardan biridir.

Sanayi 4.0 vizyonunun bütünsel hedefi, imalatçıları ve tüm ilgili sanayileri tasarımdan lojistiğe, ürün sonu yaşam 
döngüsüne dönüştürmek ve dolaysıyla yeni iş modelleri ile birlikte, yeni ve verimli müşteri odaklı bir süreci hayata 
geçirmektir. Bu dönüşüm sürecinde, Sanayi 4.0’ın ayrıca şehirleri ve kamu hizmetlerini de benzeri biçimde 
dönüştürmesi beklenmelidir.

İşte bu nedenlerle TABİD, “Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması” Projesi ile Ankara ekonomisi 
için öncelikli hedef olarak gördüğü Sanayi 4.0 uyumuna yönelik bir yol haritasının hazırlanması ve uygulanması 
için, ilgili tüm aktörlerin katılımı ile Sanayi 4.0’ın Ankara ekonomisine sunacağı fırsatları analiz etmeyi, Ankara’nın 
potansiyelini ortaya koymayı ve öneriler geliştirmeyi hedeflemiştir. 

Proje kapsamında yapılan “Ankara Bölgesi Sanayi 4.0 Mevcut Durum, Eğilim ve Beklentiler” anketi,  Arama Toplantısı,  
en iyi uygulamalara yönelik fabrika ziyaretleri yapılmış, ulusal strateji ve yol haritası dokümanları incelenmiş ve kurulan 
İzleme Grubundaki katkılar ile beraber  önemli çıktılar elde edilmiştir. 

Kapsamlı bir Anket çalışması Ankara Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mevcut durumları, yetkinlikleri, bilgi ve 
beceri düzeyleri, dijital gelişmişlikleri gibi Sanayi 4.0’a yönelik çalışmalar için oldukça kritik veriler üretilmiştir. 

Ayrıntılı anket çalışmalarının ilk çıktısı, firmaların %67’sinde dijital teknolojilerden yararlanma oranın geliştirilmeye 
ihtiyaç duyulduğudur. Bu firmaların %50’si Sanayi 4.0 kavramını orta seviyede, %16’sı ise iyi düzeyde bildiğini 
belirtirken, %30’dan fazlası da kavramı duymadıkları ya da ilgilenmedikleri ifade etmişlerdir. 

Ne var ki, çapraz değerlendirmeler sonucunda firmaların önemli bir kısmında Sanayi 3.0 ve Sanayi 4.0 kavramlarının 
içerikleri konusunda bilgi eksikliği ya da karmaşa olduğu ve bu firmalarda imalat ve hizmet alanında otomasyon 
kullanımının da düşük olduğu görülmektedir.

Benzer biçimde, firmaların Sanayi 4.0’a yönelik bulut bilişim ve büyük veri konularında da hem farkındalık eksikliği 
vardır, hem de kullanım oranları çok düşüktür. 

Ankara bölgesindeki KOBİ’lerin %48’inin Siber Güvenlik teknolojilerini henüz kullanmıyor olması ve yaklaşık 
%35’inin gelecekte kullanma planlarının dahi olmadığını söylenmesinin Ankara KOBİ’lerimizin Siber saldırılara karşı 
ne denli savunmasız oldukları konusunda büyük bir tehlikeyi de işaret etmektedir.

Benzer biçimde firmaların en zayıf yönlerinden birinin de henüz Yalın Üretim gibi tekniklere yönelmekte geciktikleri 
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ve verimlilik artışı sağlayamadıkları olduğu görülmektedir. Bu konuda Model Fabrika’nın sunduğu fırsatlardan 
yararlanmak önemlidir. Akademik İşbirliği, Özel Sektör İşbirliği ve hizmet alımları konusundaki girişimlerin nispeten 
düşük olması da bu sorunun nedenlerinden sayılabilir. 

Anketin bir diğer kritik çıktısı ise, firmaların dijitalleşmesi açısından öncelikli olarak geliştirilmesi gereken alanlardır. 
Bu listedeki ilk üç sırada; 
i. Finansman imkânlarının geliştirilmesi (açık ara farkla), 
ii. Yetişmiş insan gücünün geliştirilmesi,
iii. Yeterli eğitim ve danışmanlık yer almıştır.

Ankete katılan firmalar, Ankara KOBİ’lerinin Sanayi 4.0 sürecinde önlerindeki ilk 5 engelin; 
i. Nitelikli insan gücü   %73.00
ii. Sermaye/Finans   %57.00
iii. Ar-Ge Birikimi    %38.78
iv. Destek yetersizliği   %37.44
v. Bilgi Teknolojisi Alt Yapısı  %35.10
olduğunu belirtmişlerdir.

Diğer yandan yalın üretim teknikleri uygulayanlar işletmelerdeçok büyük oranlarda verimlilik artışı gözlenmektedir. 
Ankara bölgesindeki firmaların üretim hatlarında dinamik, esnek ve değişime açık olmaları dijital dönüşüm açısından 
önemli bir avantajdır.  Sanayi 4.0’a yönelik çalışmalarda mutlaka göz önünde bulundurulup değerlendirilmesi 
gerekir. Bu açıdan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bazı illerde yaptığı pilot uygulamalar son derece olumlu bir 
yaklaşımdır.

Ankara bölgesindeki firmaların faaliyet alanlarına göre ilk 10 sektör aşağıdaki gibidir;
i. Makine İmalat   %35.58
ii. Savunma Sanayi  %29.81
iii. Elektrik-Elektronik  %22.12
iv. Malzeme   %15.38
v. Enerji    %12.50
vi. Bilişim    %10.58
vii. Havacılık ve Uzay  %10.58
viii. Otomotiv   %10.58
ix. Telekomünikasyon    %9.62
x. Metalürji     %8.65 

Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde kaynak ve finansal sıkıntılar gibi bazı sorunlar ortak 
olmakla birlikte, üretim konusu, öne çıkan sektörler, firmaların ölçekleri ve tedarik zincirindeki konumları gibi birçok 
farklı açıdan yerel özellikler sergilemektedir. 

Bugün dünyada çeşitli sorunların üstesinden gelebilmek ve refahı artırıcı kaynak ve gelir yaratma fırsatları sağlayacak 
araç arayışında inovasyon; temel bir politika ve strateji konusu olmuştur. İnovasyon elbette bütün olumsuzluklara 
rağmen sadece gelişmiş ülkelerle sınırlı olmayıp, gelişmiş ülkeler dışında da toplumun refahını sağlamak için yaratıcı 
ve etkili çözümler için bir öncelik haline gelmiştir. 

İnovasyon politikalarının ve programlarının belirlenmesi ve uygulaması oldukça önemlidir.  Özellikle, sanayide henüz 
ikinci ve üçüncü kuşak teknoloji ve uygulamaların olduğu Ankara bölgesinde Sanayi 4.0’a yönelik çalışma ve stratejilerin 
geçiş sürecini hızlandıracak etkili politika mekanizmaları tasarlanması önemli bir kaldıraç niteliği taşıyacaktır. 

Yerel üreticilere yönelik politika ve stratejilerin hayata geçirilmesi, Ankara’daki KOBİ’lerin hızlı bir dijital dönüşümü ve 
Sanayi 4.0 hazırlıklarının tamamlanmasına yönelik süreçler belirli ölçülerde ulusal bir inovasyon sistemini şekillendiren 
politika ortamı ile de ilişkilidir.
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PoLİTİKA ÖNErİLErİ
Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve yapılan toplantılarda dile 
getirilen öneriler dikkate alınarak hazırlanmış olan “Eğitim”, “Finansal Destek”, “Ar-Ge İnovasyon” ve 
“Yerli Milli Ürün” alanlarına yönelik politika önerilerimiz aşağıdadır. 
Bu politikalara ek olarak “Yerli-Milli” ve Ar-Ge İnovasyon” gibi başlıklar için de politika üretme 
çalışmalarımız devam etmektedir ve süreç içerisinde dokümanlarımıza yansıtılacaktır.

1. EĞİTİM PoLİTİKALArI
Gerekçe: Yapılan araştırma ve analiz çalışmalarında, Sanayi 4.0 sürecini etkileyen en önemli 
eksikliklerden birinin nitelikli eleman yetersizliği olduğu ortaya çıkmaktadır. Hem Ar-Ge, hem de 
uygulama aşamalarında görev alacak ve geliştirilen çözümlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak olan yetkin 
elemanların Üniversitelerin ilgili bölümlerinden konu ilgili bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmış olarak 
mezun olmaları önemlidir. Diğer yandan, mevcut çalışanlar ile eski üniversite mezunlarının da konu ile 
ilgili bilgi ve becerilerinin artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle personelin iş kaygısını ortadan 
kaldıracak olan bu yetkinliklerin belgelenmesi ve güvence altına alınması konusuna da odaklanılmalıdır. 

Bu doğrultuda; 

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinde Sanayi 4.0 unsurlarına yönelik yetkinlik kazandırıcı zorunlu derslerin 
verilmesi ve böylelikle kısa gelecekte ihtiyaç duyulan yetkin elemanlar yetiştirilmesi politikasının hayata 
geçirilmesi,

• Sanayi 4.0 unsurlarının çoğunlukla Bilişim Teknolojileri’ne dayanıyor olması ve Yapay Zeka’nın bu 
unsurlar içerisindeki yerinin ağırlığı nedeniyle, bu konudaki eğitim politikalarının gözden geçirilerek 
ilkokul’dan başlamak üzere her düzeyde eğitim müfredatına dahil edilmesi,

•Mevcut üniversite mezunları ve sanayi çalışanlarının konuyla ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerini artıracak 
Yaşam Boyu Öğrenme müfredatlarının hazırlanarak uygulanması sayesinde kısa sürede Sanayi 4.0 
doğrultusunda yol almasını sağlayacaktır. Bu politikanın uygulanması sırasında akreditasyon süreçlerinin 
de uygulanması,

• Meslek Yeterlilik Kurumu ya da üniversitelerin, ilgili alanlarda çalışacak olan personelin yetkinliğini 
ölçmek, değerlendirmek ve belgelemek üzere “Yeterlilik Çerçevesi” oluşturulması ve bu Çerçeveye uygun 
olarak geliştirilecek ölçme-değerlendirme sistemlerinin oluşturularak hayata geçirilmesi, önemlidir.

2. UYGULAMA / ProJE FİNANS DESTEK PoLİTİKALArI
Gerekçe: Yapılan analiz çalışmaları göstermektedir ki, Sanayi 4.0 uygulamalarının önündeki en 
önemli bariyer finansal yetersizliktir. Özellikle KOBİ seviyesindeki kurumların Sanayi 4.0 dönüşümü 
uygulamalarını öz kaynaklarından finanse etmeleri zor görünmektedir. Bu dönüşümün olmaması ise 
önemli oranda ulusal kayıp olarak değerlendirilmelidir. Aynı üretim hatlarından, aynı tezgâhlarla, aynı 
sayıdaki çalışan ile ve aynı toplam maliyetlerle üretilecek ürün sayısının katlarca azını üretiyor olmak 
(yani 100 birim üretebilecekken 50 birim üretilmesi), ulusal anlamda elimizdeki kaynakların israfından 
başka bir şey değildir. Buradan hareketle, hem Sanayi’de Verimlilik Artışı hemde Sanayi’de Dijital 
Dönüşümü’nü hayata geçirmek üzere aşağıdaki destek politikalarını önermekteyiz:

a) Adım-Adım Destek Politikası
Sanayi 4.0 kapsamında desteklenecek olan projeler için ayrılan kaynakların daha etkin ve verimli 
kullanılması için hedef ve ihtiyaç odaklı, başarıya dayalı ve aşamalı bir destek politikasının uygulanmasını 
önemsiyoruz. 

b) Model Fabrika EĞİTİM ve DANIŞMANLIK hizmetinden yararlanma desteği
Ankara Model Fabrika kapsamında 2019 yılında gerçekleştirilen Öğren-Dönüş programından yararlanmış 
olan 8 farklı firmada %30-150 gibi çok yüksek oranda verimlilik artışının, üstelik tek kuruşluk yatırım 
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yapılmadan sağlanabildiği gösterilmiştir. Bu örneğin çok iyi değerlendirilerek, öğren-dönüş programından 
KOBİ’lerimizin yararlanabilmesi için finans desteğinin sağlanması değerlendirilmelidir. 

c) Mükerrer Projelerin Desteklenmesi Politikası
Mükerrer yatırımlar ile kaynakların israf edildiği düşüncesi, aynı yönde üretilecek olan farklı ürünlerin 
rekabet etmesi ve daha kaliteli sonuçlar üretilmesi şansını ortadan kaldırmaktadır. Yeni geliştirilecek olan 
teknolojiler ve ürünlerin farklı yaklaşımlarla üretimini sağlamak, sahaya daha hızlı inmesini sağlamak ve 
en önemlisi üretim sonrası rekabet ortamı oluşturmak suretiyle kalite güvencesinin sağlanması önemlidir. 
Adım-adım destek politikası ile mükerrer dahi olsa projelerin desteklenmesi ve bu proje çıktılarının 
sahada kullanılma başarısına bağlı olarak desteğin devam ettirilmesi politikasını önermekteyiz.

d) Endüstriyel Bulut Strateji’sinin hayata geçirilmesi:
Sanayi 4.0 kapsamında ihtiyaç duyulan Bulut Bilişim, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zeka, 
Yatay-Dikey Sistem Entegrasyonu, ve sanayinin ihtiyaç duyduğu diğer yazılımlara ölçek ekonomisi tekniği 
kullanılarak maliyet etkin bir şekilde sahip olunmasının sağlanması önemlidir. Bu doğrultuda, mevcut 
ulusal stratejilerden olan Endüstriyel Bulut Platformu’nun biran önce hayata geçirilmesi için Üniversite-
Sanayi ortaklığında projelerin desteklenmesi ve bu projelerde mükerrerlikten kaçınılmaması, böylelikle 
rekabet edebilir farklı çözümlerin oluşumu sağlanarak en iyi hizmet kalitesinin güvence altına alınması 
önerilmektedir. Bu tarz projeler desteklenirken, elde edilen sonuçlara bakılarak destek mekanizmalarının 
işletilmesi, yani adım-adım destek politikasının benimsenmesi de önemlidir. Desteklenen projeler 
önceden belirlenmiş metrikler ile ölçülerek başarısız olanların destekleri durdurulmalı ve ancak başarı 
kriterini sağlaması halinde devam ettirilmelidir. Bu doğrultuda desteklenen projelerin sonucunda ortaya 
çıkan ürünün akredite edilmesi ve kalite güvencesinin sağlanması için hem standartlar oluşturulmalı, 
hem de akreditasyon süreci işletilmelidir.

e) Ölçek Ekonomisi Servislerinin Kullanım Desteği:
Ölçek Ekonomisi sayesinde büyük sanayicimizin ve KOBİ’lerimizin yenilikçi teknolojilerden kolaylıkla 
faydalanması sağlanmalı ve bu süreçte de yine yukarıda belirtmiş olduğumuz adım-adım ve başarı 
ölçütlerine bağlı destek mekanizmalarının oluşturulmasını öneriyoruz. Finans desteğinin yararlanıcıya 
değil servisinden yararlandığı kuruma yapılması, desteklerin izlenebilirliğini artıracağından bu yöntemin 
benimsenmesini öneriyoruz.

3. Ar-GE ve İNoVASYoN İÇİN BİLGİ TrANSFErİ VE PAYLAŞIMI PoLİTİKALArI
Gerekçe: Bölgemizde birçok yetkin Üniversite, Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 
Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve büyük Çözüm Üreticisi firmalarımız  bulunmaktadır. Buralarda 
sahip olunan bilgilerin paylaşımı ve sanayiye (özellikle KOBİ’lere) transferi konusunda çalışmalar 
yapılmasına ihtiyaç olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, oluşan bilgi birikiminin kullanılması ile yenilikçi 
fikirlerin hayata geçirilmesi, Ar-Ge / İnovasyon alanlarında daha etkin üretimin gerçekleştirilmesini 
önemsiyoruz. 

Bu doğrultuda aşağıdaki uygulamaları ve politikaları önermekteyiz:

• Dijital Dönüşüm çalışmalarında belirli oranda yol kat etmiş ve tecrübe biriktirmiş firmaların bu bilgi 
birikimlerini paylaşabilecekleri ortamların hazırlanması,

• Dijital Dönüşüm sürecine bütüncül bir anlayış ile, üreticiden-tüketiciye, yöneticiden-alt kademe 
çalışanlara kadar kültürel dönüşümü içerecek şekilde yaklaşılması ve bu doğrultuda çalışmaların 
yönlendirilmesi, seminer-çalıştay ve benzeri etkinliklerle farkındalık ve yönlendirme çalışmalarının 
yapılması,

• Büyük maliyetlerle oluşturulan bilgi birikimlerinin gençlere aktarılması, yenilikçi teknolojiler 
kullanılarak yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi doğrultusunda eğitim, danışmanlık ve geliştirme 
alanında yardımcı olacak İnovasyon Merkezleri’nin hayata geçirilmesi,
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DAYANAKLAr
Okuyucularımızın hem yukarıda sunulan ihtiyaç analizleri hemde politika önerilerine önemli oranda 
kaynak teşkil eden anket çalışması sonuç özetlerine bu aşamada yer vermeyi uygun buluyoruz. Daha 
kapsamlı sonuçlar bir sonraki bölümde yer almaktadır.

Anket sorularına verilen yanıtların analizinden çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

• Ankara KOBİ’lerinin büyük oranda tedarikçi konumunda oldukları, 

• Son kullanıcıya hizmet/ürün üretenlerin daha çok kurumsal müşterileri hedeflediği,

• Personel eğitim oranının yüksek olduğu firmaların endüstriyel devrimler açısından daha ileri de 
düzeyde oldukları,

• Doktoralı firma personelinin önemi konusunda farkındalık eksikliği olduğu ya da büyük orandaki 
firmalarda doktoralı personele ihtiyaç duyulmadığı,

• Anket katılımcısı firmaların faaliyet alanlarına göre dağılımlarında ilk 10 sırada: Makine İmalat (%35.58), 
Savunma Sanayi (%29.81), Elektrik-Elektronik (%22.12), Malzeme (%15.38), Enerji (%12.50), Bilişim 
(%10.58), Havacılık ve Uzay (%10.58), Otomotiv (%10.58), Telekomünikasyon (%9.62), Metalürji 
(%8.65) yer aldığı,

• Ankara KOBİ’lerinin, endüstriyel devrimlerin henüz 2.26 seviyesinde olduğu (henüz Sanayi 3.0 
seviyesine ulaşılamamış olduğu),

• Firmaların %67’sinde dijital teknolojilerden yararlanma oranının geliştirilmeye ihtiyaç duyulduğu,

• Girişimci gençlerin; Açık Ders Politikası ile eğitimi, Açık Kaynak yazılım politikası ile yazılım geliştirme 
yetkinliklerinin artırılması, Açık Veri politikaları ile yenilikçi çözümlerin geliştirilmesinin sağlanması 
sayesinde ulusal bilgi birikim ve yetkinliklerin artırılması,

• Yukarıdaki politikaların sonucu olarak hem Açık Kaynak Yazılımlara dayanan, hem de Yerli-Milli 
nitelikteki çözümlerin artırılması,

• Yerel “Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri”nin yanı sıra yerel ihtiyaçlar baz alınarak “İnovasyon 
ve Tasarım Merkezleri” oluşturularak yerel sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık, eğitim ve 
ürün geliştirme desteklerinin sağlanması,

4. YErLİ-MİLLİ PoLİTİKASI
Gerekçe: Sanayi 4.0 sürecinde ihtiyaç duyulan teknolojilerin yerli-milli üretimleri ve bu servislerin yerli-
milli servis sağlayıcıları tarafından verilmesi teknoloji hegemonyası oluşumunu engelleyecek en önemli 
unsur olacaktır. Hem yenilikçi teknolojilerde dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak, hem de uluslararası 
pazarda ülkemizin rekabet gücünü artıracak olan Yerli-Milli Politika’ların Sanayi 4.0 unsurları için de 
uygulamaya alınmasını önemsiyoruz.

Bu amaçlar doğrultusunda;

• Açık Kaynak kod sistemine dayalı ve Özgür Yazılım Felsefesi’ni benimsemiş teknolojik yerli çözümlerin 
üretilmesi için kamusal kaynakların seferber edilmesi,
• Ulusal ve Uluslararası Standartların geliştirilmesi ve yönlendirilmesi doğrultusunda daha etkin çalışmalar 
yapılması, bu tür çalışmaların finansal olarak desteklenmesi,
önerilerimiz arasındadır.
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• Tedarik zincirindeki diğer firmalar ile entegrasyon konusunda firmaların %80’inde geliştirmeye ihtiyaç 
olduğu,

• Yüksek oranda yatırımlarını dijitalleşmeye yönelten firmaların, Endüstriyel Devrim’in neresindesiniz 
sorusuna Sanayi 3.0 ve üzerinde olduğunu belirttikleri,

• Önemli orandaki firmaların önümüzdeki kısa dönemde yatırımlarını hangi birimlere yapma konusunda 
planlarının mevcut olmadığı, bunun da bir Yol Haritası eksikliğine işaret ediyor olabileceği,

• Yatırım planlarını birim bazında yapmış olanların ise önceliğinin AR-GE, Üretim/İmalat ve Bilgi İşlem 
alanları olduğu,

• Anket katılımcısı firmaların %50’si Sanayi 4.0 kavramını orta seviyede bildiklerini ifade ettikleri, iyi 
düzeyde bilenlerin oranı %16 civarında olduğu, %30’dan fazlasının ise kavramı duymadıkları ya da 
ilgilenmedikleri,

• Her ne kadar Sanayi 4.0 kavramı ile ilgili bilgilerini orta ve üst seviye olarak belirtmiş olsalar da çapraz 
değerlendirmeler sonucunda firmaların önemli bir kısmında Sanayi 3.0 ve Sanayi 4.0 kavramlarının 
içerikleri konusunda bilgi eksikliği ya da karmaşa olduğu,
• Firmalarımızda imalat ve hizmet alanında otomasyon kullanımının düşük olduğu,

• Firmaların Sanayi 4.0 süreçlerini destekleyecek süreçlere sahip olup olmadıkları sorusuna verilen 
yanıtlar değerlendirildiğinde yalnızca %18 oranında müsbet yanıtlar alındığı, diğer firmaların ya 
kararsız kaldıkları ya da mevcut olmadığını ifade ettiler, bu durum da yine firmalarımızın bu konularda 
bilgilendirilmelerine ihtiyaç olduğu, 

• Firmalarımızın en zayıf yönlerinden birinin Yalın Üretim gibi tekniklerle verimlilik artışı sağlayamadıkları,

• Firmaların üretim hatlarının dinamik, esnek ve değişime açık olduğunu belirttikleri, bunun da Dijital 
Dönüşüm açısından önemli bir avantaj sağladığı,

• Firma makine altyapılarının (1) BT üzerinden kontrol edilebilirliği, (2) m2m iletişimi ve (3) birlikte 
çalışabilirlikleri açısından en az %40 oranında uyumluluğunun belirtildiği, bunun Sanayi 4.0 süreci 
açısından önemli bir avantaj teşkil etmekte olduğu,

• Katılımcı firmaların yaklaşık yarısında ERP sistemleri mevcut olduğu,

• Firmaların yaklaşık %70’i bir CAD yazılımını kullanılmakta olduğu,

• Tedarik Zinciri Yönetimi sisteminin %40 oranda mevcut olduğu,

• Üretim Planlama Sistemi’nin yaklaşık %47 oranında mevcut olduğu,

• İmalat Süreç Yönetimi Sistemi mevcudiyetinin %37 civarında olduğu,

• Ürün Yaşam Döngüsü sisteminin yaklaşık %26 oranında mevcut olduğu,

• Ürün Veri Yönetimi sistemlerinin %40 oranlarında kullanıldığı,

• Gözlemlerle tutarlı olacak şekilde yalnızca %20 oranındaki firmalar, Sanayi 4.0 çalışmalarını yapmakta 
olduğu,

• Ankete yanıt veren firmaların vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinde Sanayi 4.0 ile ilgili çalışmalara 
%60 oranında yer verilmediği, 
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• Anket katılımcısı firmalardaki üst yönetimin Sanayi 4.0’ı yaklaşık %43 oranında destekliyor olduğu,

• Firmaların yarısından fazlasının (yaklaşık %53 oranında) teknolojik yatırımlar için kendi finans 
imkanlarının bulunduğunu belirttikleri, bunun da önemli bir avantaj teşkil edeceği,

• Anket katılımcısı firmaların %62’den daha fazlası ana tedarikçileri ile önemli konularda kurumsal 
iletişim kurduklarının belirtildiği, bunun Yatay ve Dikey Entegrasyon konusunda önemli bir avantaj ve 
değerli bir fırsat ortaya çıkarmakta olduğu,

• Bulut Bilişim uygulamasının %8 oranında mevcut olduğu ve bunun da çoğunlukla (9 yanıttan 7’si) 
KOBİ ölçeğindeki firmalarda kullanıldığı, kısmen kullanım oranının %15, konu hakkında bilgisi 
olmasına rağmen kullanmama oranı ise %50’den fazla olduğu,

• KOBİ’lerimizin Bulut Bilişim’in sağladığı olanakları bilmelerine rağmen çekincelerinin var olduğu ya 
da ihtiyaç duyulmadığı,

• Henüz Bulut hakkında bilgi sahibi olmayan firmaların oranının azımsanmayacak ölçüde (yaklaşık %25) 
olduğu,

• KOBİ’lerimizin %50’si önümüzdeki süreçte Bulut Bilişim uygulama planlarının var olmadığını ifade 
ettikleri, önümüzdeki iki yıl içerisinde bu teknolojiden yararlanmak isteyenlerin oranının 1/3 civarında 
olduğu,

• Büyük Veri Analitiği tekniklerini kısmen ya da ileri düzeyde kullanan firmaların oranı %18 civarında 
olduğu,

• Bulut Bilişim teknolojisine benzerlik gösteren oranların en önemli işaret ettiği konunun firmalarımızın 
%50’sinin bu teknolojiyi kullanma planlarının bulunmaması olduğu,

• Muhtemel sebeplerin; veri güvenliği konusundaki çekinceler ve Büyük Veri, Yapay Zeka gibi teknolojilerin 
güvenli uygulamaları hakkında farkındalık eksiklikleri olabileceği,

• Siber Güvenlik teknolojilerinin kullanım oranının %42 dolaylarında olmakla birlikte, bu konuda yeterli 
farkındalığın oluşmadığı sonucunun çıkarılabileceği,

• %48’lik bir oranın Siber Güvenlik teknolojilerini henüz kullanmıyor olması ve yaklaşık %35’inin 
gelecekte kullanma planlarının dahi olmadığını söylenmesinin Ankara KOBİ’lerimizin Siber saldırılara 
ne kadar açık olduklarını ve büyük bir tehlikeyi işaret etmekte olduğu,

• Modelleme ve Simülasyon teknolojilerinden yararlanma oranının %32’ler civarında kaldığı, yakın 
gelecekte kullanılma planlarının ise beklenen düzeyde olmadığı,

• Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin kullanım oranının %10 civarında olduğu ve konu hakkında bilgi 
sahibi olmayanların oranının %34 civarında olduğu,

• Gelecekte IoT kullanma planı olmayanların oranının %53 gibi yüksek bir oranda olduğu, 

• Sanayi 4.0 sürecinde planlanan çalışmaların hangi anahtar kelimeler ile tanımlanabileceği sorulduğunda 
alınan yanıtların ne yazık ki Sanayi 3.0 ile Sanayi 4.0 kavramlarının önemli oranda karıştırılmakta 
olduğunun söylenebileceği,

• Yakın gelecekte firmaların Sanayi 4.0 çalışmalarına büyük oranda başlayacağının ifade edildiği, ancak 
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çalışma planı olmayan %26’lık dilimin de bilinçlendirilmeye ihtiyacı olduğu,

• Ankara KOBİ’lerinin Sanayi 4.0 hedeflerini gözeterek, öncelikle Sanayi 3.0 çalışmalarına yönelmiş 
oldukları,
• Bu yöndeki çalışmaları hangi yöntemlerle gerçekleştirmeyi planladıkları sorulduğunda %55 gibi bir 
oranın Öz Kaynakları ile (hizmet alımı ya da işbirlikleri yerine) yapacağını belirttiği, bunun Ankara için 
önemli ve büyük bir fırsat niteliğinde değerlendirilebileceği, 

• Akademik İşbirliği, Özel Sektör İşbirliği ve hizmet alımları konusundaki oranların nispeten düşük 
olduğu, 

• Hangi teşvik mekanizmalarından yararlanmayı düşündükleri sorulduğunda ilk sırayı açık ara farkla 
KOSGEB’in aldığı ve bunu TÜBİTAK-TEYDEB desteklerinin izlediği,

• Sanayi 4.0 kavramının önümüzdeki 5 yıldan daha fazla süre içerisinde kurumlarına ait iş tanımlarını, 
gelirlerini artırma ya da maliyet düşürme girişimlerini destekleyeceğini düşündükleri, ancak %30 
gibi azımsanmayacak orandaki katılımcıların konu hakkında kararsız kaldıkları, bu durumun da yine 
Sanayi 4.0 çalışmalarının firmalar açısından ortaya çıkaracağı fırsatlar konusunda bilgilendirilmeye ve 
cesaretlendirilmeye ihtiyaçları olduğu yorumunun yapılabileceği,

• Ankara KOBİ’lerinin %60’ından daha fazlasının Sanayi 4.0 sürecine yaklaşımlarının olumlu olduğu,

• Anket katılımcılarına, firmaların dijitalleşmesi açısından öncelikli olarak geliştirilmesi gereken alanlar 
sorulduğunda ve bunları öncelik sırasına göre sıralamaları talep edildiğinde ilk 3 sırayı;

o Finansman imkanlarının geliştirilmesi (açık ara farkla), 

o Yetişmiş insan gücünün geliştirilmesi,

o Yeterli eğitim ve danışmanlık aldığı,

• Ankete katılan firmalara Anakara KOBİ’lerinin Sanayi 4.0 sürecinde önlerindeki bariyerlerin neler 
olduğu sorulduğunda ilk 5 sırada; 

o  Nitelikli insan gücü (%73),

o Sermaye/Finans (%57),

o Ar-Ge Birikimi (%38.78),

o Destek yetersizliği (%37.44),

o Bilgi Teknolojisi Alt Yapısı (%35.10) olduğu, 

• Bir önceki soruda Ankara özelinde alınan yanıtlar, ULUSAL düzeyde sorulduğunda sıralamanın 
değişmediği değerlendirilmiştir.
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Arama Toplantısı Sonuç Özetleri
Yapılan Arama Toplantısı katılımcılar tarafından belirlenen stratejiler ve bu stratejilerin hayata geçirilmesi 
için önerilen eylemler incelendiğinde şu sonuçları üretmek mümkündür:

• Sanayi 4.0 gelişmiş endeksinin (ya da hazırlık endeksi) gibi bir endeks çalışmasının gerekliliği, bu araç 
ile yapılacak ölçümler neticesinde firmaların bulundukları konumların derecelendirmesi ve yapılacak 
desteklerin de bu doğrultuda şekillendirilmesi gerekliliği belirtilmiş. Bu sürecin yetkili bir kamu kurumu 
tarafından gerçekleştirilmesi önerilmiş,

• Firmaların Sanayi 4.0 potansiyelleri belirlenerek, “Ankara Teknoloji Haritası”nın oluşturulmasının 
gerekliliği üzerinde durulmuş,

• Nitelikli işgücü yetiştirilmesinin gerekliliği ve önceliği vurgulanmış, bu doğrultuda ana okulundan 
başlayacak bir stratejinin benimsenmesi gerektiği, üniversitelerin ilgili bölümlerinin tümünde Sanayi 
4.0’a yönelik zorunlu derslerin mevcut olmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Önemli bir diğer 
eylemin ise Sertifika programlarının geliştirilmesi ve devlet teşvikleri ile bu programlara çalışanların/
bireylerin yönlendirilmesi ihtiyacı ortaya konulmuş,

• Nitelikli İnsan Gücü’nün önemine vurgu yapan bir diğer öneride; nitelikli insan gücünün yurt dışına 
gidişinin kötü sonuçları üzerinde durulmuştur. Aynı yöndeki bir başka öneride ise bu işgücü’nün 
Ankara’da tutulması için; personel maaşları için İşkur gibi firmalardan destek alınması, çalışanların 
kariyer planlarının oluşturulması, nitelikli insan kaynağının akademik anlamda da gelişmesi için devlet 
tarafından desteklenmesi gerekliliği vurgulanmış,

• Teknoloji Tedarikçileri ile Sanayiciler arasında “B2B Buluşmaları” gerçekleştirilmesi gerekliliği 
üzerinde durulmuş, böylelikle sanayicinin hangi teknolojiye ihtiyaç duyduğu hakkında bilgilendirilmesi 
ve teknoloji firmalarının buna göre teknoloji geliştirmesi gerektiği belirtilmiş,

• Kamuda dijital dönüşme liderlik edecek kişilerin liyakat ve ehliyet sahibi olmasının sağlanması, bilgiye 
erişimin kolaylaştırılması, Teknoloji Transfer Ofisleri’nin, üniversitelerin, teknokentlerin, TÜBİTAK 
gibi teknoloji üreten ve destekleyen kurum ve kuruluşların sanayici ile buluşturulması, ortak projeler 
geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmış,

• Teknoloji ithal etmek yerine Yerli ve Milli çözümlerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan strateji 
önerisinde; Sanayi 4.0 kapsamında donanım ve yazılımın yurtdışında hazır üretilmiş nihai ürünlerin 
alınması şeklinde değil, ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu sebeple, 
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donanım ve yazılımı üreten tedarikçilerin hem ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirmeleri hem de 
bunların uzun süreli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi için desteklenmesi gerekir denilmiştir. 
Bu kapsamda, Ar-Ge merkezlerinin oluşturulması için sanayicinin teşvik edilmesi ve Ar-Ge projelerinin 
ticari ürün haline getirilebilmesi için destek faaliyetlerinin artırılarak yürütülmesi gerekliliği vurgulanmış,

• Sanayi 4.0’ın gelişebilmesinin önkoşulu olarak Ankara bölgesindeki teknik altyapının iyileştirilmesi 
gerekliliği, bu doğrultuda mevcut ihtiyaç haritasının çıkarılarak fiber iletişim altyapısının güçlendirilmesi 
gerekliği belirtilmiş,

• Ankara’daki firmaların “AR-GE Sürecinin Hızlandırılması ve Üretimin Artırılması” başlığı ile önerilen 
strateji kapsamında; Ankara’daki firmaların bir havuza toplanarak iş birliğinin kolaylaştırılmasını sağlamak, 
Ankara’daki niş alanda çalışan firmaların bilinirliğini/görünürlüğünü arttırmak ve Holdinglerin start-
upları beslemesini sağlamak gerektiği belirtilmiş,

• “Farklı Sektörlerden Örnek Uygulamaların Desteklenmesi, Teşvik Edilmesi” başlığı ile önerilen strateji 
kapsamında; sektörlerin belirlenmesi ve örnek uygulamaların seçilmesi, talepler doğrultusunda eğitimin 
şekillendirilmesi ve bu eğitimlerin tetikleyici etkisinin kullanılması, uygulamaların seçilmesi ve eşleştirme 
yapılması (tedarikçilerle ihtiyaç sahiplerinin eşleştirilmesi), uygulamanın yapılması ve kamuoyu ile 
sonuçların paylaşılarak yaygınlaştırılması eylemleri önerilmiş,

• Ana firmaların bilinçlenmesi ve talepleri doğrultusunda tedarikçi sektörleri ilerlemeye/değişmeye 
teşvik etmesi/yönlendirmesinin önemi belirtilmiştir. 
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ANKARA BÖLGESİ SANAYİ 4.0 
MEVCUT DURUM, EĞİLİM ve 

BEKLENTİ ANALİZİ
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Anket Hedefleri ve Kapsamı
Akademisyen desteği ile gerçekleştirdiğimiz anket çalışması ile Ankara KOBİ’lerinin;
• Genel profil bilgileri, 
• Endüstriyel devrimler açısından mevcut gelişmişlik durumları, 
• Sanayi 4.0 konusundaki farkındalıkları, 
• Sanayi 4.0 hakkında genel bilgi düzeyleri, 
• Teknoloji kullanım düzeyleri, 
• Sanayi 4.0’dan beklentileri, 
• Mevcut ve gelecekte planladıkları yatırımlar,
• Sanayi 4.0 yolunda bariyerlerin tespiti, 
• Bu süreçte öncelikli yapılması gerekenler, 
• Teşvik mekanizmaları hakkında beklentileri 

Konularında firma değerlendirmeleri toplanmış ve bunların analizleri yapılarak diğer çalışmalara girdi 
oluşturmak sureti ile “Strateji ve Politika Önerileri” geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Anket sonuçlarının bu yönde yapılacak olan diğer araştırma çalışmalarına temel teşkil etmesi ve yeni 
çalışmaların başarımına katkı sunması da arzumuzdur. 

Ankara genelinde mevcut tüm KOBİ’lerin erişimine açık bir şekilde çevrimiçi ortamdan paylaşılarak 
veri toplama sürecinin gerçekleştirildiği anket sonuçları bu rapor ile sunulmaktadır. Yapılan tüm 
değerlendirmeler ankete katılım sağlamış olan 107 katılımcının ilettiği bilgilere dayanmaktadır. Ankete 
katılım daveti gönderilen firma sayısı oldukça yüksek olmakla birlikte, çevrimiçi ortamdan ankete erişim 
sağlayan toplam firma sayısı 303, anketi yarım bırakan firma sayısı 226 ve anketi tamamlayarak bilgileri 
ileten firma sayısı 107 olarak gerçekleşmiştir.

Rapor kapsamında anket sorularına verilen yanıtların öncelikli olarak basit analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Gerekli görülen durumlarda ise kapsamlı analizler yapılarak sonuçlar hem değerlendirme toplantılarında 
paylaşılmış hem de rapora eklenmiştir.

Yöntem
Anket oluşturulması sırasında “IMPULS Industry 4.0 Readiness [1]” gibi uluslararası ölçüm aracı ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan “İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü Raporu ve Yol Haritası” 
[2] kitapçığının hazırlanması sırasında kullanılan anket sorularından derlemeler yapılarak proje amaçları 
da dikkate alınarak üretilmiş yeni sorulardan oluşmaktadır.

Anket sorularının oluşumu sırasında öncelikle Anket Hedefleri belirlenmiş, bu anket hedeflerine 
ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan sorular LimeSurvey yazılımı kullanılarak anket formuna getirilmiş, 
daha sonra projenin Sanayi 4.0 danışmanı, proje yöneticisi ve diğer proje çalışanlarının katılımı ile 
değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmiş ve 
alan uzmanlarının erişimine açılarak anketin yapısı hakkında görüşler toplanmıştır. Bu görüşler de dikkate 
alınarak anketin son haline gelmesi sağlanmıştır. Son haline gelen anket; 4 grup halinde toplam 34 sorudan 
oluşmaktadır ve raporun ilerleyen bölümlerinde verilmiştir. 

Oluşturulan bu anket çevrimiçi ortamda açık kaynak kodlu “LimeSurvey” yazılımı aracılığı ile erişime 
açılmış ve tüm potansiyel anket katılımcılarına e-mail ile davetler iletilmiştir. Anket uygulanması sırasında 
anketin doldurulduğu kadarı ile kaydedilip daha sonra devam edilebilmesi mümkün olmuştur, ancak bu 
yöntemi kullanan kişi sayısı 2’yi geçmemiştir. Anket uygulaması hem IP (Internet Protokol) numarası, 
hem de kullanıcı bilgisayarındaki çerezler sayesinde bir kişiye birden fazla anket doldurma olanağı 
vermemiştir, ancak kişinin daha önce başladığı ankete kaldığı yerden devam etme olanağı sunulmuştur. 
Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde Python, SpreadSheet ve bazı istatistik paket programlarından 
yararlanılmıştır.
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Anket Soru Analizleri
Soru 1: Firma ismi
Ankete katılım sağlayan firma adı sorulmuş, ancak bu alan zorunlu tutulmamıştır. 

Soru 2: Firmanızda çalışan personel sayısı aşağıdaki gruplardan hangisine girmektedir?
Ankete katılım sağlayan firmaların büyüklükleri sorusuna alınan yanıtlardan anlaşılacağı üzere katılımcı 
firmaların %80’den fazlası KOBİ sınıfındadır. Proje hedefleri açısından değerlendirildiğinde anket 
katılımcılarının hedefler ile uyumlu olduğu görülmektedir.

Soru 3: Müşteri profilinizi aşağıdakilerden hangileri en iyi şekilde ifade etmektedir?
Anketin 3. sorusu ile katılımcı firmaların müşteri profili sorulmuş ve katılımcıların büyük oranda “tedarikçi” 
firmalar olduğu anlaşılmakla birlikte, son kullanıcı olarak “kişiler”den ziyade kamu ya da diğer kuruluşlara 
yönelik üretim yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu sonuç, Ankara firmalarımızın Müşteri İlişkileri Yönetimi-MİY 
(Customer Relationship Manager – CRM) uygulamaları konusunda Bireysel Müşteri’ye yönelik yazılımlardan 
daha fazla Kurumsal Müşteri’ye yönelik yazılımlara ihtiyacı olduğu sonucu çıkarılabilir. Yazılım ihtiyaçları 
analizi amacı ile bu sonuçlar değerlendirildiğinde;
• Bireysel Müşteri’den daha çok Kurumsal Müşteri İlişkileri’ne ağırlık verilmesi
• Diğer kurumlar ile dijital ortamda işbirliğini artıracak yazılımlara ihtiyaç olduğu
• Elektronik İhale sistemlerine entegrasyon ihtiyacı olduğu söylenebilir.
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Soru 4.: Ar-Ge çalışması yapan mevcut çalışan ve ek olarak ihtiyaç duyulan personelin eğitim 
durumları
Bu soru ile katılımcılara mevcut çalışanlarının ve ihtiyaç duydukları çalışanların eğitim durumlarına 
göre sayıları sorulmuştur. Sorudan elde edilen sonuçlar iki farklı amaçla değerlendirilmiştir. Birincisi 
eğitim durumlarına bağlı çalışan sayısının Endüstriyel devrimler açısından etkisinin ölçülmesi, ikincisi ise 
firmalarımızın bu konudaki ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Birinci amaca yönelik değerlendirmeler çapraz 
istatistiksel analizlerin yapıldığı bölümde 3.3 başlığı altında verilmiştir. İkincil amaç olan mevcut durumun 
ve ihtiyaçların belirlenmesi durumu ise aşağıda tablo halinde sunulmaktadır. 

Soru 5.: Satış hasılatının Araştırma-Geliştirme (Ar-GE) faaliyetlerine harcanan miktarı yüzde 
olarak nedir?
Katılımcı firmaların AR-GE için ayırdıkları finansal miktarın satış hasılatlarına oranı sorulduğunda alınan 
yanıtlar büyük oranda %1-10 aralığında olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar firma büyüklükleri ile 
birlikte değerlendirildiğinde, Ankara firmalarının AR-GE yatırımlarına ayırdıkları miktarın nispeten az 
olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. Bu durumun nedenleri konusunda ayrıca analizler yapılmasına ve 
AR-GE yatırımlarının geri dönüşleri konusunda farkındalık yaratılmasına ihtiyaç olduğu söylenebilir.

Veriler detaylı olarak analiz edildiğinde ek ihtiyaç bildiren ya da mevcut olmayıp ihtiyaç bildirenlerin 
oranının beklenenden düşük olduğu gözlenmiştir. Örneğin;
Doktoralı çalışanı olmayıp ihtiyaç bildiren firma sayısı 8,
Doktoralı çalışanı mevcut olup, ayrıca ek ihtiyaç bildiren firma sayısı 4,
Doktoralı çalışanı mevcut olup ek ihtiyaç olmadığını bildiren firma sayısı 21,
şeklindedir.

Yukarıdaki tabloda 21 firmanın yanıt vermiş olması, hepsinin ihtiyaç bildirdiği anlamına gelmemektedir. 
Ek ihtiyaç sorusuna sıfır(0) değerini yazmış olan firmalar da bu sayı içerisinde yer almaktadır.

Bu sonuçlar ileri analiz sonuçları ile birleştirilerek değerlendirildiğinde, çalışan eğitim oranının yüksek 
olduğu kurumların endüstriyel devrimler açısından daha ileride olduğu görülmekle birlikte, Ankara KOBİ 
işletmelerinin Doktoralı ve Yüksek Lisans dereceli çalışan gereksinimi konusunda yeterli farkındalığa 
sahip olmadığı söylenebilir. Bu durum, Üniversite-Sanayi işbirliğinin yeterli seviyede olmadığı, yada bu 
işbirliklerinin yeterince etkin sonuçlar üretmemiş olduğunu düşündürmektedir.
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Soru 6.: Faaliyet alanınızın ilişkili olduğu Sektör nedir? (Lütfen en fazla 3 alan seçiniz.)
Anket katılımcılarının faaliyet alanlarına göre dağılımları aşağıdaki gibidir. Katılımcılara 3 farklı alan seçme 
özgürlüğü tanınmış ve hesaplamalar hem seçim sıralamasına bağlı olarak, hem de toplam seçimlere göre 
yapılmıştır. Sonuçlar en büyükten küçüğe sıralanmış ve ilk 10 sıradaki alanlar grafikte gösterilmiştir. Anket 
katılımcısı firmaların faaliyet alanlarına göre dağılımları tablodaki gibidir ve ilk 10 sırayı; Makine İmalat 
(%35.58), Savunma Sanayi (%29.81), Elektrik-Elektronik (%22.12), Malzeme (%15.38), Enerji (%12.50), 
Bilişim (%10.58), Havacılık ve Uzay (%10.58), Otomotiv (%10.58), Telekomünikasyon (%9.62), Metalürji 
(%8.65) almaktadırlar.

Yukarıdaki tabloda ilk 10 sırada bulunan sektörler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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Soru 7.: Faaliyet çıktılarınızın ilişkili olduğu Sektör nedir? (Lütfen 0 ile 5 arasında yanıt seçin)
Anket katılımcısı firmaların faaliyet çıktılarının ilişkili olduğu sektörler sorulduğunda ilk sırayı Savunma 
Sanayi almaktadır. Firmaların ilgili olduğu alanlar sıralaması ile çıktılarının ilgili olduğu sektörler 
sıralamasında farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Bu soruya verilen yanıtlar, Sanayi 4.0 sürecinde 
etkileşimde olunacak sektörlerin tespit edilmesi açısından önemli sonuçlar vermektedir.

İlk 10 sırada yer alan sektörler, oranları ile birlikte aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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Soru 8.: Firmanızı genel olarak değerlendirdiğinizde, aşağıdaki endüstriyel gelişim diliminlerin 
neresinde yer aldığınızı düşünüyorsunuz?
Ankete katılan firmaların kendilerini sanayi devrimlerinin hangi evresinde gördüklerine dair sorumuza 
gelen yanıtlar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. 4’e normalize edilmiş ağırlıklı ortalamaya 
bakıldığında 2.26 ile 2. sanayi devrimin ilerisinde oldukları anlaşılmaktadır. Tablo dikkatle incelendiğinde 
anket katılımcısı firmalarımızın %35’i 3. Sanayi devrimini tamamlamış ve ötesine geçmiş olduklarını 
değerlendirmektedirler. Sanayi 4.0 çalışmasına başlama potansiyeli olan firma oranının %31 civarında 
olduğu görülmektedir. Çalışmalara başlamış olanların oranı ise %3.74 düzeyindedir.

Soru 9.: Firmanızda dijital teknolojileri ne oranda yaygın kullanmaktasınız?
Anket katılımcılarının 9. soruya verdikleri yanıtlar 8. soru ve 10. soru ile tutarlılık göstermektedir. 
Veriler, Ankara KOBİ firmalarının dijital teknolojilerden yararlanma oranının %33 civarında ileri ve çok 
ileri düzeyde olduğu sonucunu göstermektedir. Tersinden bir okuma ile, firmaların %67’sinde dijital 
teknolojilerden yararlanma oranının geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Bu durum KOBİ’lerimizin 
bu konuda bilinçlendirilmesine ve desteklenmesine ihtiyaç olduğunu işaret etmektedir. 
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Soru 10.: Tedarikçileriniz ve müşterilerinizle ortak dijital platform kullanma oranınız nedir?
Tedarikçiler ve müşterilerle ortak dijital platform kullanma oranı ile firma içerisinde dijital teknolojileri 
kullanma oranları arasında tutarlılık görülmektedir. Firmaların dijital teknolojilerden yararlanma oranları 
arttıkça, bileşenleri ile ortak platform kullanma oranlarının da doğal olarak artış sergilediği gözlenmektedir. 
Ancak, bu alanda çok büyük adımlar atılmasına ihtiyaç duyulduğu da verilerden görülmektedir. Tedarik 
zincirindeki entegrasyon konusunda firmaların %80’inde ihtiyaç olduğu çıkarımı yapılabilir.

Soru 11.: Firmanız yatırımlarının ne kadarını dijitalleşmeye ayırmaktadır?
Anket katılımcısı firmaların büyük çoğunluğunda, yatırımlarının nispeten az bir bölümünün dijitalleşmeye 
ayırmakta olduğu görülmektedir. Bu da henüz dijitalleşme çalışmalarının yeni başlamış olduğunun 
göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Yüksek oranda yatırımlarını dijitalleşmeye yönelten firmaların 
kendilerini konumlandırdıkları Endüstriyel Devrim’in neresindesiniz sorusuna Sanayi 3.0 ve üzerinde 
olduğunu belirttikleri de gözlenmiştir.



51www.ankarasanayi40.org

Soru 12.: Son iki yılda ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde, dijitalleşme alanında şirketinizin hangi 
bölümlerinde yatırım yaptınız ve gelecekle ilgili planlarınız
Firmalara son 2 yılda yapmış oldukları yatırımların hangi birimlere ve ne oranda yapıldığı sorulmuş ve ek 
olarak aynı birimlere önümüzdeki 5 yıl içerisinde hangi oranda yatırım planlandığı sorulmuştur. Aşağıdaki 
tablolarda her bir bölüm için ayrı ayrı olmak üzere verilen yanıtların sayıları ve oranları yer almaktadır. 
Bu tablolar içerisinde dikkat çekici olan “Yanıt Yok” satırıdır. Katılımcılar bu sorudaki seçeneklerden 
istediklerine yanıt verme özgürlüğüne sahip bırakılmışlardır. Ankara firmalarının hangi bölümleri 
öncelikli yatırım alanı olarak gördüklerini gösteren bu bilgiler, farkındalık yaratılması ve bilgilendirme 
çalışmalarında dikkate alınması gerekliliği görülmektedir. 

Bu soruya verilen yanıtlar ayrıca kapsamlı istatistiksel analiz bölümünde ele alınmıştır. Hemen tüm alanlara 
yapılması planlanan yatırım oranlarının artacağı bilgisi verilmiş olmakla birlikte, gelecek planları ile ilgili 
yanıt vermeyen firma sayısının artmış olması manidardır. Buradan hareketle firmaların yol haritalarını 
belirleme konusunda güçlük çektikleri sonucu üretilebilir. Bu anlamda ilk yapılması gereken çalışmalardan 
birinin, firmaların dijital dönüşüm sürecindeki yol haritalarının belirlenmesi aşamasında ele alacakları 
önemli unsurlar hakkında bilgilendirme gereksinimleridir.
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Soru 13.: Firmanızın Sanayi 4.0 konusundaki bilgi seviyesi sizce ne düzeydedir?
Anket katılımcı firmalarının yaklaşık %70’i orta seviyenin üzerinde Sanayi 4.0 ile bilgilerinin mevcut 
olduğunu belirtmektedir. Diğer bir bakış açısı ile %30 oranındaki katılımcıların bu kavramı duymadıkları, 
firmaları ile ilgili olmadığı ya da bilgi sahibi olmadıklarını belirtmektedir. Her ne kadar firmalar orta 
seviyede bilgi sahibi olduklarını belirtmiş olsalar da diğer sorulara verdikleri yanıtlar baz alındığında Sanayi 
3.0 ve Sanayi 4.0 kavramsal içeriklerinin bir miktar karıştırılmakta olduğu sonucu çıkarılabilir.
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Soru 14.: Sanayi 4.0 sizin için ne ifade ediyor?
Katılımcı firmalara Sanayi 4.0’ın kendileri için ne ifade ettiği sorulmuş ve yanıtlar aşağıdaki tabloda ve 
grafikte gösterilmiştir. Firmaların çoklu seçim yapabileceği belirtilmiştir. Otomasyon ve Dijitalleşme 
kavramlarının firmalar açısından Sanayi 4.0’ı ifade etmiş olduğu gözlenmektedir. Bu soruda özellikle Sanayi 
3.0 kavramlarına yer verilmiş ve “Diğer” seçeneği altında Sanayi 4.0 kavramlarına dair yanıtlar alınmak 
istenmiştir. Alınan yanıtlardan hareketle bir önceki soruda değerlendirmeler yapılmıştır.

Diğer seçeneği ile yazılı verilen yanıtlar ise aşağıdaki gibidir:
• Bilgi sahibi değiliz,
• Henüz genç işgücünün 1/4 üne iş veremeyen bir ülkenin bu söylemlerden önce yapması gereken şeyler 
olduğunu düşünüyorum,
• Genç nüfusunun 1/4 ü işsiz olan bir toplumda Sanayi 4.0’ın istihdam yaratacak teknik eğitimin yeterli 
hale getirilmesi için kullanılmasında fayda görmekteyim,
• Her sektörün ihtiyacı olmadığını ya da daha çok erken olduğunu,
• Akıllı Üretim,
• Veri Analizi ve AI destekli akıllı ve öğrenme sistemleri,
• Verimlilik artışı.
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Soru 15.: İmalat/Hizmet süreçlerinizin % kaçı otomasyona dayalıdır?
Firmaların imalat/hizmet süreçlerinde ne oranda otomasyona sahip oldukları sorulmuş ve alınan yanıtlar 
aşağıda tablo ve grafik halinde sunulmuştur. Yanıtlar değerlendirildiğinde firmalarımızda imalat ve hizmet 
alanında otomasyon kullanımının oldukça düşük olduğu söylenebilir. 

Soru 16.: Firmanızın Sanayi 4.0 uygulamalarını destekleyebilecek süreçlere sahip olduğuna 
inanıyor musunuz?
Firmaların Sanayi 4.0 süreçlerini destekleyecek süreçlere sahip olup olmadıkları sorusuna verilen yanıtlar 
değerlendirildiğinde yalnızca %18 oranında müspet yanıtlar alınmış, diğer firmalar ya kararsız kalmışlar ya 
da mevcut olmadığını ifade etmişlerdir. Bu durum da yine firmaların bu konularda bilgilendirilmelerine 
ihtiyacı olduğunu açıkça göstermektedir. 
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Soru 17.: Firmanızda Yalın Üretim ne derece uygulanmaktadır?
Firmaların öncelikle verimlilik artışına yönelik Yalın Üretim tekniklerini ne düzeyde uyguladıkları 
sorusu yöneltilmiş ve gözlemlere dayanan sonuçlarla tutarlı olacak şekilde yarısına yakınında henüz bir 
uygulamanın olmadığı sonucu elde edilmiştir. Bu sonuçlar ileri analiz teknikleri ile elde edilen sonuçlarda 
da en zayıf yönlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Firmalarımızın öncelikli olarak verimlilik artışı 
çalışmalarına ne denli yüksek oranda ihtiyaç duymakta olduğu sonucu çıkarılabilir.

Soru 18.: Üretim hattınızın dinamik, değişime açık ve esnek olma seviyesini nasıl derecelendirirsiniz?
Anket katılımcısı firmaların üretim hatlarının ne denli dinamik, esnek ve değişime açık olduğu sorusuna 
alınan yanıtlar bizleri umutlandırmaktadır. Çok büyük oranda olumlu yanıtlar alınmış ve bir önceki sorunun 
sonuçları ile birleştirildiğinde; Yalın Üretim konusunda bilgilendirme sürecinin ne denli elzem ve Ankara 
KOBİ’si açısından ne denli büyük bir fırsat olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Sanayi 4.0 süreci açısından bu 
unsurun önemli bir güçlü yan olduğu ileri analiz teknikleri sonucunda da elde edilmiştir.
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Soru 19.: Aşağıdaki fonksiyonellikler söz konusu olduğunda ekipman altyapınızı nasıl 
değerlendirirsiniz?  
Firmalara, ekipman alt yapılarının aşağıdaki fonksiyonlar çerçevesinde değerlendirmesi sorulmuştur:
• Makineler / sistemler BT üzerinden kontrol edilebilir
• M2M: makineden makineye haberleşme
• Birlikte çalışabilirlik
Alınan yanıtlar hem basit analiz teknikleri hem de ileri analiz teknikleri ile değerlendirilmiştir. Elde edilen 
sonuçlar, bu özelliklerin Ankara KOBİ’sinin güçlü yanları arasında olduğunu göstermektedir.
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Soru 20.: Aşağıdaki sistemlerden hangilerini kullanıyorsunuz? Kullandığınız sistemin Kurumsal 
Merkezi Yönetim sisteminize entegrasyonu var mı?
Firmalara, aşağıda listelenen sistemlere sahip olup olmadıkları ve bunların Merkezi bir sisteme entegre 
olup olmadığı sorulmuştur: 

• Kurumsal Kaynak Planlaması ( ERP - Enterprise Resource Planning)
• Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD – Computer-aided Design)
• Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM – Supply Chain Management)
• Üretim Planlama Sistemi (PPS – Production Planning System)
• İmalat Süreç Yönetimi Sistemi (MES - Manufacturing Execution System)
• Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM - Product Lifecycle Management)
• Ürün Veri Yönetimi (PDM – Product Data Management)

Elde edilen sonuçlar özetle;

• Katılımcı firmaların yaklaşık yarısında ERP sistemleri mevcut,
• Firmaların yaklaşık %70’i bir CAD yazılımını kullanmakta ,
• Tedarik Zinciri Yönetimi sisteminin %40 oranda mevcut olduğu,
• Üretim Planlama Sistemi’nin yaklaşık %47 oranında mevcut olduğu,
• İmalat Süreç Yönetimi Sistemi mevcudiyetinin %37 civarında olduğu,
• Ürün Yaşam Döngüsü sisteminin yaklaşık %26 oranında mevcut olduğu,
• Ürün Veri Yönetimi sistemlerinin %40 oranlarında kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu veriler önemli sonuçlar vermekle birlikte, yapılan detay analiz çalışmalarında beklenmeyen sonuçların 
çıkmasına da neden olmuştur. İstatistiksel olarak yalnızca CAD kullanımı oranı ile endüstriyel devrimlerin 
neresinde olduğu sorularına verilen yanıtlar arasında anlamlı ancak ters bir ilişki olduğu gözlenmiştir. 
Analiz sonuçları, CAD kullanımı oranı azaldıkça Endüstriyel Devrimlerin neresinde olunduğu sorusuna 
gelen yanıtların değerleri tersine bir hareketle artmakta olduğu sonucu çıkmıştır. Bu sonuç üzerine daha 
detaylı veri görselleştirme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve anket katılımcılarından Bilişim ve benzeri sektör 
firmalarının daha ileri seviyede olmalarına karşın CAD yazılımı ihtiyaçları olmaması nedeniyle bu ters 
orantının ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Her ne kadar “Yanıt Yok” değerlerinin yüksek olması göz önünde 
bulundurulsa dahi, bu soruya alınan yanıtlar ile Endüstriyel Devrimlerin neresinde sorusuna alınan 
yanıtların tutarlı olduğu söylenemez. Özetle, katılımcı firmaların bu soruya vermiş oldukları yanıtlar ile 
endüstriyel devrimler ölçeği arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir.
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Soru 21.: Firmanızda Sanayi 4.0’a yönelik çalışmalar yapılıyorsa hangi düzeydedir?
Firmaların Sanayi 4.0’a yönelik çalışmaları sorulmuş ve alınan yanıtlar aşağıda tablo ve grafiklerle 
sunulmuştur. Yanıtlar değerlendirildiğinde; gözlemlerle tutarlı olacak şekilde yalnızca %20 oranındaki 
firmalar çalışmaların yapılmakta olduğunu belirtmiştir. Bu sonuçlar firmalarımızın farkındalıklarının 
artırılması hususundaki önceliği ortaya koymaktadır. Ayrıca, örnek başarılı uygulamalar ile KOBİ’lerin 
bu yönde cesaretlendirilmesi, yatırım destekleri ile güçlendirilmesi ve harekete geçirilmesi gerekliliği de 
ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, anketin yapılmasını sağlayan bu projenin ne denli gerekli olduğunun da 
kanıtı durumundadır.

Soru 22.: Firmanızın vizyon ve stratejisinin belirlenmesi sürecinde Sanayi 4.0 ile ilgili çalışmalara 
ne derece yer veriliyor?
Ankete yanıt veren firmaların vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinde Sanayi 4.0 ile ilgili çalışmalara %60 
oranında yer verilmediği belirtilmiştir. Bu durum, anket katılımcısı firmalarda %40 gibi iyi bir oranın 
strateji belirlemede Sanayi 4.0’ı önemsedikleri anlaşılmaktadır.
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Soru 23.: İşletmenizdeki üst yönetimin Sanayi 4.0’ı destekleme derecesini nasıl değerlendirirsiniz?
Anket katılımcısı firmalardaki üst yönetimin Sanayi 4.0’ı yaklaşık %43 oranında destekliyor olduğunu 
gösteren bu sonuçlar, Dijital Dönüşüm çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayabileceğinin işareti olarak 
değerlendirilmiştir. 

Soru 24.: Yeni teknolojilere yatırım yapmak için ayırabileceğiniz finansman/kredi imkânlarınızı 
değerlendiriniz?
Anket katılımcısı firmaların yarısından fazlasının (yaklaşık %53 oranında) teknolojik yatırımlar için kendi 
finans imkanlarının bulunduğunu belirtmişlerdir. Her 5 firmadan 1’sinin ise yüksek seviyede finans kaynağı 
olduğunu gösteren bu veriler, dönüşüm sürecinin hızlı bir şekilde başlama olasılığını işaret etmekte olduğu 
değerlendirilmiştir. 
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Soru 25.: Kurum/kuruluşun ana tedarikçilerle önemli konularda kurumsal düzeyde iletişim 
kurma seviyesini değerlendiriniz?
Anket katılımcısı firmaların bu soruya verdiği yanıtlar ileri düzey istatistiksel analizler sonucunda Ankara 
KOBİ’lerinin Sanayi 4.0 sürecindeki en önemli güçlü yanlarından birisi olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, %62’den daha fazla oranda iletişim kurma seviyeleri olduğu 
belirtilmiş, bu da Yatay ve Dikey Entegrasyon konusunda önemli bir avantaj ve değerli bir fırsat ortaya 
çıkarmaktadır.
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Soru 26.: Aşağıdaki teknolojilerle ilgili olarak firmanızın mevcut kullanım durumunu ve 
önümüzdeki süreçte kullanım stratejisi konusunu değerlendiriniz.
Sanayi 4.0 alanında kullanılan teknolojilerin mevcut olup olmadığı ve önümüzdeki süreçte kullanma 
stratejisinin olup olmadığı sorulmuş, alınan yanıtlar tablolar halinde aşağıda verilmektedir. Verilen 
yanıtlar, Endüstriyel devrimlerin neresinde olunduğu ve bilgi seviyesi hakkındaki sorulara verilen yanıtlar 
ile tutarlılık göstermektedir. Özet değerlendirmeler şu şekildedir:

• Bulut Bilişim uygulamasının %8 oranında mevcut olduğu ve bunun da çoğunlukla (9 yanıttan 7’si) 
KOBİ ölçeğindeki firmalarda kullanıldığı, kısmen kullanım oranının %15, konu hakkında bilgisi olmasına 
rağmen kullanmama oranı ise %50’den fazla olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar KOBİ’lerimizin Bulut 
Bilişim’in sağladığı olanakları bilmelerine rağmen çekincelerinin var olduğunu yada ihtiyaç duyulmadığını 
göstermektedir. Ayrıca, henüz bu konuda bilgi sahibi olmayan firmaların oranının da azımsanmayacak 
ölçüde (yaklaşık %25) olduğu söylenebilir. Öte yandan, KOBİ’lerimizin %50’si önümüzdeki süreçte 
uygulama planlarının var olmadığını ifade etmişlerdir. Önümüzdeki iki yıl içerisinde bu teknolojiden 
yararlanmak isteyenlerin oranı da 1/3 civarındadır.

• Büyük Veri Analitiği tekniklerini kısmen yada ileri düzeyde kullanan firmaların oranı %18 civarındadır. 
Ülkemizde henüz yeni yaygınlaşmakta olan bir teknoloji ile ilgili bu kullanım oranının önemli olduğu 
değerlendirilmiştir. Bulut Bilişim teknolojisine benzerlik gösteren oranların en önemli işaret ettiği konu 
firmalarımızın %50’sinin bu teknolojiyi kullanma planlarının bulunmamasıdır. Muhtemel sebeplerin; 
veri güvenliği konusundaki çekinceler ve Büyük Veri, Yapay Zeka gibi teknolojilerin güvenli uygulamaları 
hakkında farkındalık eksiklikleri olabilir.

• Siber Güvenlik konusu, bu soru ile alınan yanıtlar arasında en fazla kullanıldığı bildirilen teknolojilerdendir. 
Kullanım oranı %42 dolaylarında olmakla birlikte, bu konuda da yeterli farkındalığın oluşmadığı 
söylenebilir. %48’lik bir oranın Siber Güvenlik teknolojilerini henüz kullanmıyor olması ve yaklaşık 
%35’inin gelecekte kullanma planlarının olmadığı söylenmesi Ankara KOBİ’lerimizin Siber saldırılara ne 
kadar açık olduklarını ve büyük bir tehlikeyi işaret etmektedir.

• Modelleme ve Simülasyon teknolojilerinden yararlanma oranının %32’ler civarında olduğu, yakın 
gelecekte kullanılma planlarının ise beklenen düzeyde olmadığı görülmektedir.

• Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin kullanım oranı %10 civarında seyrederken, konu hakkında bilgi 
sahibi olmayanların oranı %34 civarındadır. Gelecekte kullanma planı olmayanların oranı %53 gibi yüksek 
bir orandadır. Bu durum da yine firmalarımızın farkındalık konusunda eksiklerine işaret etmekle birlikte, 
teknoloji maliyetlerinden dolayı çekincelerinin olduğu da bir başka gerekçe olabilir.

• Diğer teknolojik alanlar da yukarıdaki teknolojilere benzer sonuçlar ortaya koymaktadır.
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Soru 27.: Yeni Sanayi Devrimi sürecinde planladığınız çalışmalar aşağıdaki anahtar kelimelerden 
hangisi ya da hangileri ile tanımlanabilir? En çok alakalı olduğunu düşündüğünüz en fazla 7 
seçeneği tüm seçenekleri okuduktan sonra seçiniz.
Sanayi 4.0 sürecinde planlanan çalışmaların hangi anahtar kelimeler ile tanımlanabileceği sorulduğunda 
alınan yanıtlar ne yazık ki Sanayi 3.0 ile Sanayi 4.0 kavramlarının bir miktar karıştırılmakta olduğu 
görülmektedir. Sonuçlardan da görüleceği gibi, Sanayi 4.0’ı var eden teknolojilerle ilgili anahtar kelimeler 
ilk olan Bulut Bilişim, Büyük Veri, Yapay Zeka, Makineler arası iletişim, Siber Güvenlik, Nesnelerin İnterneti, 
Otonom Sistemler gibi kelimeler kendilerine ancak alt basamaklarda yer bulmaktadır. Buna karşılık, Sanayi 
3.0 ile eşleştirilmesi gereken Otomasyon, ERP gibi başlıklar ilk sıralarda yer almaktadır. Anket katılımcısı 
firmaların yanıtlarından elde edilen en önemli sonuç olan “farkındalık ve bilgi eksikliği” bu soruda da 
ortaya çıkmaktadır.

./..
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Soru 28.: Sanayi 4.0 çalışmaları kapsamında yakın gelecekte firmanızda yapmayı planladığınız 
çalışmaların ne seviyede olduğunu belirtiniz.
Yakın gelecekte firmaların Sanayi 4.0 çalışmalarına büyük oranda başlayacağının ifade edildiği bu soru 
umut vericidir. Ancak, çalışma planı olmayan %26’lık dilimin de bilinçlendirilmeye ihtiyacı olduğu 
açıktır. Öte yandan, bu oranlar ile önceki 3 soruda ortaya çıkan oranlar birlikte değerlendirildiğinde, 
anket katılımcılarının önemli bir bölümünün Sanayi 3.0’ın gerektirdiği dönüşüm çalışmalarını 
gerçekleştirecekleri ve bu dönüşümü Sanayi 4.0 olarak adlandırmakta oldukları sonucu çıkarılabilir. Şu 
hâlde, Ankara KOBİ’lerinin Sanayi 4.0 hedeflerini gözeterek, öncelikle Sanayi 3.0 çalışmalarına yönelmiş 
olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır.

Soru 29.: Bir önceki soruya verdiğiniz yanıtlarda belirtilen çalışmaları hangi yöntemlerle yapmayı 
planlıyorsunuz?
Bir önceki soruda gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları hangi yöntemlerle gerçekleştirmeyi 
planladıkları sorulduğunda %55 gibi bir oranın Öz Kaynakları ile yapacağını belirtmesi önemli ve büyük 
bir fırsat niteliğinde gibi değerlendirilmekle birlikte, firmaların dış kaynaklardan elde edilecek çözümlere 
güven eksikliğine de işaret ediyor olabilir. Akademik İşbirliği, Özel Sektör İşbirliği ve hizmet alımları 
konusundaki oranların nispeten düşük olması da bunun sonucu olabilir. Teşvik Mekanizmalarından 
yararlanması düşünenlerin oranı %32 seviyelerindedir.
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Soru 30.: Bir önceki soruda belirttiğiniz çalışmalara yönelik teşvik mekanizmalarından 
faydalanmayı planlıyor iseniz hangi desteklerden faydalanmayı planladığınızı öncelik sırasına 
göre belirtiniz.
Firmalara, hangi teşvik mekanizmalarından yararlanmayı düşündükleri sorulduğunda ilk sırayı açık ara farkla 
KOSGEB almakta, bunu TÜBİTAK-TEYDEB destekleri izlemektedir. Kalkınma Ajansı desteklerinin %15 
seviyesinde kalması manidar bulunmuştur. Firmalarımızın destek mekanizmaları ile ilgili bilgilendirilme 
ihtiyaçları olduğu söylenebilir.

Soru 31.: Sanayi 4.0 kavramının önümüzdeki 5 yıldan daha fazla süre içerisinde kurumumuza ait 
iş tanımlarımızı, gelirimizi ya da maliyet düşürme girişimlerimizi değiştireceğini düşünmekteyim.
“Sanayi 4.0 kavramının önümüzdeki 5 yıldan daha fazla süre içerisinde kurumunuza ait iş tanımlarınızı, 
gelirinizi ya da maliyet düşürme girişimlerinizi değiştireceğini düşünüyor musunuz” sorusuna verilen 
yanıtlarda büyük çoğunluğun olumlu olduğu anlaşılmakla birlikte, %30 gibi büyük azımsanmayacak 
orandaki katılımcıların konu hakkında kararsız kaldıkları görülmektedir. Bu durum da yine Sanayi 4.0 
çalışmalarının firmalar açısından ortaya çıkaracağı fırsatlar konusunda bilgilendirilmeye ve hatta örnek 
uygulama sonuçları ile cesaretlendirilmeye ihtiyaçları olduğu sonucunu çıkarmamıza neden olmaktadır. 
%60’dan daha fazla orandaki katılımcıların farkındalıkları ise Ankara KOBİ’lerinin Sanayi 4.0 sürecine 
yaklaşımlarının olumlu olduğunu göstermektedir.
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Soru 32.: Firmaların dijitalleşmesi açısından öncelikli olarak geliştirilmesi gerektiğini 
düşündüğünüz 5  alan hangisidir? Lütfen önem derecesine göre sıralayınız. (Kullanıcı: dijital 
dönüşümü uygulayacak firmalar, Teknoloji tedarikçisi : Dijital dönüşüm için teknoloji üreten 
firmalar anlamına gelmektedir.)
Anket katılımcılarına, firmaların dijitalleşmesi açısından öncelikli olarak geliştirilmesi gereken alanlar 
sorulmuş ve bunları öncelik sırasına göre sıralamaları talep edilmiştir. İlk sırayı açık ara farkla finansman 
imkanlarının geliştirilmesi almıştır. Sanayi 4.0 çalışmalarını öz kaynakları ile gerçekleştirmeyi planlayan 
%55’lik oranın neden yüksek olduğu da bununla açıklanabilir. Firmalarımızın büyük bir bölümü finans 
desteklerini yeterli bulmamakta ya da mevcut finans desteklerinden yeterince haberdar olmadıkları 
sonucu üretilebilir. Yetişmiş insan gücünün geliştirilmesi talebi haklı olarak ikinci sırada yer almıştır. Bunu 
“yeterli eğitim ve danışmanlık” izlerken, yukarıdaki soruların analizinden çıkarım yaptığımız “farkındalık 
ve bilgilendirme eksikliği” sonuçlarının katılımcı firmalar tarafından açıkça da ortaya konulduğu 
görülmektedir. Bu sorudan alınan en ilginç yanıtlardan bir diğeri ise “teknoloji tedarikçilerinin yetkinliği” 
konusu olmuştur. Teknoloji tedarikçileri ile işbirliği konusundan daha öncelikli olarak yetkinliklerinin 
geliştirilmesi gerektiğini söylemeleri, teknoloji tedarikçisi firmalar açısından önemli bir sonuç olarak 
değerlendirilmeli ve bu doğrultuda çalışmaların yapılması gerektiği söylenebilir.
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Soru 33.: Sanayi 4.0’a geçişte firmanızın karşılaşabileceği sorunların kaynağına yönelik en önemli 
3 faktör sizce ne olacaktır? (Lütfen 0 ile 3 arasında yanıt seçiniz)
Ankara’daki  KOBİ’lerin Sanayi 4.0 sürecinde önlerindeki bariyerlerin anlaşılması amacı ile sorulan bu 
soruya verilen yanıtlara bakıldığında “Nitelikli insan gücü” %73 gibi bir oranla açık ara önde çıkmıştır. 
Bunu %57’lik oranla sermaye (finans) izlemiştir. Ar-Ge Birikimi, Bilgi Teknolojisi Alt Yapısı ve Fiziksel ve 
Teknolojik Alt Yapı’nın da önemli bir oranda bariyer olduğu anlaşılmaktadır. Bu alanda yapılan diğer tüm 
analiz sonuçları ile uyumlu çıkan sonuçların Strateji ve Politika belirleyiciler açısından dikkatle ele alınması 
gerekliliği açıktır.
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Soru 34.: Sanayi 4.0’a geçişte ULUSAL düzeyde karşılaşılabilecek sorunların kaynağına yönelik 
en önemli 3 faktör sizce ne olacaktır? (Lütfen 0 ile 3 arasında yanıt seçiniz)
Bir önceki soruda Ankara özelinde alınan yanıtlar, bu soruda ULUSAL düzeyde sorulmuş ve sıralama aynı 
çıkmıştır. Birinci sırayı “Nitelikli İnsan gücü” ve ikinci sırayı “teşvik mekanizmalarının yetersizliği” yani 
finans sorunu almıştır. Sanayi 4.0 tanıtım/farkındalık eksikliği %22 oranında işaret edilirken, Yol Haritası 
eksikliği de %20 oranındadır. Bu sonuçların hem Arama Toplantısı, hem Strateji ve Politika belirlenmesi 
çalışmalarından dikkatle ele alınması gerekliliği söylenebilir.
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DETAY  ANALİZLER
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Sektörlere Göre Dijital Dönüşüm Seviyeleri
Ankara ili genelinde firmaların faaliyet gösterdikleri sektörlere göre dijital dönüşüm sürecinin hangi 
aşamasında oldukları incelenmiş olup aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Genel olarak bakıldığında tüm 
sektörler için henüz Sanayi-3’e geçişin dahi tamamlanmadığı söylenebilir. Bilişim sektörünün Sanayi 4.0’a 
geçiş sürecinde başı çekmekte olduğu ve bunu Telekomünikasyon, İlaç-Eczacılık ve Kimya sektörlerinin 
takip ettiği söylenilebilir. Buna karşılık Tarım sektörü başta olmak üzere Çevre Teknolojileri ve Madencilik 
sektörlerin henüz 1. Sanayi devrimi seviyesinde kaldıkları görülmektedir.

./..
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Dijital Dönüşüm Seviyeleri Arasındaki Sektörel Farklılıklar
Firmaların faaliyet gösterdikleri sektörler arasındaki durum farklılıkları ise tek yönlü ANOVA testi ile 
karşılaştırılmış olup sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde 
Bilişim ve Telekomünikasyon sektörlerinin tüm sektörler arasında Sanayi 4.0’a geçişe en yakın olan 
sektörler olduğu ve en çok yol kat etmiş olduğu söylenebilir. Diğer sektörlerin çoğundan istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde dijital dönüşümde daha ileriki bir safhada oldukları gözükmektedir. Buna karşılık 
Çevre Teknolojileri ve Tarım sektörlerinin ise dijital dönüşüm sürecince istatistiksel olarak anlamlı çıkan 
farklarla pek çok sektörün gerisinde kalmış oldukları gözlemlenmiştir. Diğer sonuçlar açısından anlamlı 
denilebilecek farklar olmadığından tabloda yer almamışlardır.

./..
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Faaliyet Alanlarına Göre Dijital Dönüşüm Seviyeleri
Bölüm 3.1’de yapılan analize benzer bir analiz de firmaların faaliyet gösterdikleri alanlara göre 
gruplandırılması ve bu öncelik sıralarına göre dijital dönüşüm sürecinde hangi aşamada olduklarını tespit 
etmek amacıyla yapılmıştır.

Firmaların 1. sırada hizmet verdikleri sektörlere göre yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar aşağıdaki 
gibidir. Sonuçlar Bölüm 3.1’de ulaşılan sonuçlara benzerlik taşımakla birlikte liderlik Telekomünikasyon 
sektörüne geçmiş görülmekte ve Bilişim sektörü onun takipçisi konumuna geçmiştir. Otomotiv sektörü 
ise İlaç-Eczacılık ve Kimya sektörleriyle birlikte 3. sıraya yükselmiştir. Buna karşılık Tarım sektörüyle 
beraber Çevre Teknolojileri ve Madencilik sektörleri en geride konumlanmış olup henüz 1. Sanayi devrimi 
seviyesinde kalanlar arasına Makine-İmalat sektörünün de dahil olduğu görülmektedir.
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Firmaların 2. sırada hizmet verdikleri sektörlere göre yapılan analizlerde ise Bilişim sektörünün açık ara 
liderliği geri aldığı ve Enerji sektörün ise 2.sıraya yükseldiği görülmüştür. Bu sektörleri Havacılık-Uzay ve 
Kimya sektörleri takip etmektedir. Makine-İmalat ve Gıda sektörleri ise henüz 1. Sanayi devrimi seviyesinde 
kalanlar arasında yer almıştır.
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Firmaların 3. sırada hizmet verdikleri sektörlere göre yapılan analizlerde ise Bilişim sektöründe faaliyet 
gösteren firma olmaması nedeni ile liderlik Telekomünikasyon sektörüne geçmiş olup Elektrik-Elektronik 
ve Hayvancılık sektörleri onu takip etmektedir. Tarım, Otomotiv ve Malzeme sektörleri ise henüz 1. Sanayi 
devrimi seviyesinde kalanlar arasında yer almıştır.
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Çalışan Personel Eğitim Düzeyine Göre Dijital Dönüşüm Seviyeleri
Firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde bulundukları yerin çalışan personellerinin eğitim düzeylerine göre 
dağılımı aşağıdaki gibidir. Doktora ve yüksek lisans mezunu sayısındaki artışa bağlı olarak dijital dönüşüm 
sürecinde daha ileri seviyelerde yer aldıkları söylenebilir.
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Hizmet Verilen Müşteri Tipine Göre Dijital Dönüşüm Seviyeleri
Firmaların dijital dönüşüm sürecinde bulundukları seviyenin hizmet verdikleri müşteri türlerine göre 
dağılımları incelenmiş olup elde edilen bulgulara göre tedarikçi, son kullanıcı ya da kamuya hizmet eden 
firmaların, kime hizmet verdiklerine göre gruplanarak yapılan analizlerde bu firmaların dijital dönüşüm 
seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak kurumsal müşteriler yerine son 
kullanıcı olarak direkt kişilere hizmet veren firmaların seviyelerinin istatistiksel olarak anlamlı olmamakla 
beraber bir miktar düşük olduğu söylenebilir.

Sanayi 4.0’a Geçiş İçin Firmaların Sektör Bazında Mevcut 
Durumlarının Analizi
İncelenen firmaların Sanayi 4.0’a hazırlık durumları ve mevcut durumlarının, geçiş için elzem olan bazı 
kriterlere göre sektör bazlı değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir.
Genel bir değerlendirme yapılırsa Ankara ilinde firmaların en güçlü olduğu yanlarının:
• Üretim hatlarının dinamik, değişime açık ve esnek olması, 
• Tedarikçiler ve müşteriler ile ortak dijital platform kullanma oranı,
• Makineler / sistemler BT üzerinden kontrol edilebilirlik,
• M2M: makineden makineye haberleşme,
• Birlikte çalışabilirlik: diğer makineler / sistemlerle entegrasyon ve işbirliği,
olduğu söylenebilir.

• Ancak mevcut durumda en önde çıkan alanlar olmalarına karşılık çoğunun 10’luk skala üzerinden 
yaklaşık 5 seviyesinde kaldığı görülmektedir.
• Sonuçlara bakıldığında firmaların en zayıf yanlarının ise:
• Ciddi bir farkla başta AR-GE harcama oranları olmak üzere,
• Yatırımların dijitalleşmeye ayrılan miktarı,
• Yalın üretim uygulamalarının olmayışı yer almaktadır.
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Sanayi 4.0’a Geçiş İçin Firmaların Sektör Bazında Yapmakta 
oldukları Çalışmalar
İncelenen firmaların Endüstri 4.0’a geçiş amacıyla yapmakta oldukları çalışmaların sektörlere göre 
değerlendirmesi çeşitli kriterlere göre aşağıdaki şekildedir.
Genel bir değerlendirme yapılırsa Ankara ilinde firmaların hazırlık faaliyetleri açısından en güçlü olduğu 
yanlarının:
• Önümüzdeki 5 yıldan daha fazla süre içerisinde Sanayi 4.0 kavramının kurumlarına ait iş tanımlarını, 
gelirlerini ya da maliyetleri düşürme girişimlerini değiştireceğini düşünmeleri,
• Ana tedarikçilerle önemli konularda kurumsal düzeyde iletişim kurma seviyeleri ve
• Yeni teknolojilere yatırım yapmak için ayırabilecekleri finansman/kredi imkânları sayılabilir.
Sonuçlara bakıldığında firmaların en zayıf yanlarının ise:
• En başta ciddi anlamda düşük düzeyde geçiş için mevcut çalışmaların eksikliği görülmektedir. Bunu 
takiben,
• Yakın gelecekte yapmayı planladıkları çalışmaların seviyesinin düşüklüğü ve
• Vizyon ve strateji belirlenmesi sürecinde Sanayi 4.0 ile ilgili çalışmalara yeterli yerin verilmemesi sayılabilir.
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Dijital Dönüşüm Sürecinde Gelinen Seviyeyi Belirleyen 
Metriklerin Tespiti
Firmaların dijital dönüşüm sürecinde yer aldıkları dilimi belirlediği düşünülen ve aşağıda listesi verilen 32 
adet metrik lineer regresyon analizine sokulmuş olup takip eden tabloda yer alan 13 adet metriğin %95 
güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Belirtilen metriklerin, 
firmaların dijital dönüşüm sürecinde yer aldıkları dilim üzerine olan etki oranları bahsedilen tablonun 
Beta sütununda verilmiştir.

Analize sokulan 32 adet metrik aşağıdaki gibidir:

1. Firmanızda çalışan personel sayısı aşağıdaki gruplardan hangisine girmektedir?

2. Aşağıdaki teknolojilerle ilgili olarak firmanızın mevcut kullanım durumunu ve önümüzdeki süreçte 
kullanım stratejisi konusunu değerlendiriniz. Aşağıdaki her bir satır için iki farklı bölüm bulunmaktadır. 
Solda “Mevcut Durum” sağda ise “Planlanan” çalışmalara ilişkin yanıt vermeniz beklenmektedir.  [Bulut 
Platformu][Ölçek 1], 

3. Aşağıdaki fonksiyonellikler söz konusu olduğunda ekipman altyapınızı nasıl değerlendirirsiniz?   [Birlikte 
çalışabilirlik: diğer makineler / sistemlerle entegrasyon ve işbirliği],

4. Firmanız yatırımlarının ne kadarını dijitalleşmeye ayırmaktadır?

5. Son iki yılda ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde, dijitalleşme alanında şirketinizin hangi bölümlerinde yatırım 
yaptınız ve gelecekle ilgili planlarınız neler?   [Satış/Pazarlama][Ölçek 1],

6. Aşağıdaki teknolojilerle ilgili olarak firmanızın mevcut kullanım durumunu ve önümüzdeki süreçte 
kullanım stratejisi konusunu değerlendiriniz. Aşağıdaki her bir satır için iki farklı bölüm bulunmaktadır. 
Solda “Mevcut Durum” sağda ise “Planlanan” çalışmalara ilişkin yanıt vermeniz beklenmektedir.  [Eklemeli 
İmalat Malzemeler, Ekipmanlar, Yazılımlar][Ölçek 1], 

7. Üretim hattınızın dinamik, değişime açık ve esnek olma seviyesini nasıl derecelendirirsiniz?

8. Aşağıdaki teknolojilerle ilgili olarak firmanızın mevcut kullanım durumunu ve önümüzdeki süreçte 
kullanım stratejisi konusunu değerlendiriniz. Aşağıdaki her bir satır için iki farklı bölüm bulunmaktadır. 
Solda “Mevcut Durum” sağda ise “Planlanan” çalışmalara ilişkin yanıt vermeniz beklenmektedir.  [Nesnelerin 
İnterneti Platformu][Ölçek 1], 

9. İmalat/Hizmet süreçlerinizin % kaçı otomasyona dayalıdır?

10. Yeni teknolojilere yatırım yapmak için ayırabileceğiniz finansman/kredi imkânlarınızı değerlendiriniz?

11. Aşağıdaki teknolojilerle ilgili olarak firmanızın mevcut kullanım durumunu ve önümüzdeki süreçte 
kullanım stratejisi konusunu değerlendiriniz.  Aşağıdaki her bir satır için iki farklı bölüm bulunmaktadır. 
Solda “Mevcut Durum” sağda ise “Planlanan” çalışmalara ilişkin yanıt vermeniz beklenmektedir.  [Yenilikçi 
Sensörler][Ölçek 1], 

12. Son iki yılda ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde, dijitalleşme alanında şirketinizin hangi bölümlerinde 
yatırım yaptınız ve gelecekle ilgili planlarınız neler?   [Lojistik][Ölçek 1], 

13. Satış hasılatının Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine harcanan miktarı yüzde olarak nedir?
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14. Kurum/kuruluşun ana tedarikçilerle önemli konularda kurumsal düzeyde iletişim kurma seviyesini 
değerlendiriniz?

15. Son iki yılda ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde, dijitalleşme alanında şirketinizin hangi bölümlerinde 
yatırım yaptınız ve gelecekle ilgili planlarınız neler?   [Üretim / İmalat][Ölçek 1], 

16. Aşağıdaki teknolojilerle ilgili olarak firmanızın mevcut kullanım durumunu ve önümüzdeki süreçte 
kullanım stratejisi konusunu değerlendiriniz.  Aşağıdaki her bir satır için iki farklı bölüm bulunmaktadır. 
Solda “Mevcut Durum” sağda ise “Planlanan” çalışmalara ilişkin yanıt vermeniz beklenmektedir.  [M2X 
Yazılım ve Donanımları][Ölçek 1], 

17. İşletmenizdeki üst yönetimin Sanayi 4.0’ı destekleme derecesini nasıl değerlendirirsiniz?

18. Tedarikçileriniz ve müşterilerinizle ortak dijital platform kullanma oranınız nedir?

19. Aşağıdaki teknolojilerle ilgili olarak firmanızın mevcut kullanım durumunu ve önümüzdeki süreçte 
kullanım stratejisi konusunu değerlendiriniz.  Aşağıdaki her bir satır için iki farklı bölüm bulunmaktadır. 
Solda “Mevcut Durum” sağda ise “Planlanan” çalışmalara ilişkin yanıt vermeniz beklenmektedir.  [Siber 
Güvenlik Çözümleri][Ölçek 1], 

20. Aşağıdaki teknolojilerle ilgili olarak firmanızın mevcut kullanım durumunu ve önümüzdeki süreçte 
kullanım stratejisi konusunu değerlendiriniz.  Aşağıdaki her bir satır için iki farklı bölüm bulunmaktadır. 
Solda “Mevcut Durum” sağda ise “Planlanan” çalışmalara ilişkin yanıt vermeniz beklenmektedir.  [Modelleme 
ve Simülasyon Çözümleri][Ölçek 1], 

21. Aşağıdaki teknolojilerle ilgili olarak firmanızın mevcut kullanım durumunu ve önümüzdeki süreçte 
kullanım stratejisi konusunu değerlendiriniz.  Aşağıdaki her bir satır için iki farklı bölüm bulunmaktadır. 
Solda “Mevcut Durum” sağda ise “Planlanan” çalışmalara ilişkin yanıt vermeniz beklenmektedir.  [Akıllı 
Fabrika Sistemleri][Ölçek 1], 

22. Son iki yılda ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde, dijitalleşme alanında şirketinizin hangi bölümlerinde 
yatırım yaptınız ve gelecekle ilgili planlarınız neler?   [Operasyon Servisleri][Ölçek 1], 

23. Aşağıdaki teknolojilerle ilgili olarak firmanızın mevcut kullanım durumunu ve önümüzdeki süreçte 
kullanım stratejisi konusunu değerlendiriniz.  Aşağıdaki her bir satır için iki farklı bölüm bulunmaktadır. 
Solda “Mevcut Durum” sağda ise “Planlanan” çalışmalara ilişkin yanıt vermeniz beklenmektedir.  [Büyük 
Veri Analitiği][Ölçek 1], 

24. Son iki yılda ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde, dijitalleşme alanında şirketinizin hangi bölümlerinde 
yatırım yaptınız ve gelecekle ilgili planlarınız neler?   [IT (Bilgi İşlem)][Ölçek 1], 

25. Aşağıdaki teknolojilerle ilgili olarak firmanızın mevcut kullanım durumunu ve önümüzdeki süreçte 
kullanım stratejisi konusunu değerlendiriniz.  Aşağıdaki her bir satır için iki farklı bölüm bulunmaktadır. 
Solda “Mevcut Durum” sağda ise “Planlanan” çalışmalara ilişkin yanıt vermeniz beklenmektedir.  [Robot, 
Otomasyon, Ekipman, Yazılım ve Yönetim Sistemleri][Ölçek 1], 

26. Aşağıdaki fonksiyonellikler söz konusu olduğunda ekipman altyapınızı nasıl değerlendirirsiniz?   
[Makineler / sistemler BT üzerinden kontrol edilebilir], 

27. Son iki yılda ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde, dijitalleşme alanında şirketinizin hangi bölümlerinde 
yatırım yaptınız ve gelecekle ilgili planlarınız neler?   [Ar-Ge Bölümü][Ölçek 1], 

28. Firmanızda Yalın Üretim ne derece uygulanmaktadır?
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29. Firmanızın vizyon ve stratejisinin belirlenmesi sürecinde Sanayi 4.0 ile ilgili çalışmalara ne derece yer 
veriliyor?, 

30. Firmanızda dijital teknolojileri ne oranda yaygın kullanmaktasınız?

31. Son iki yılda ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde, dijitalleşme alanında şirketinizin hangi bölümlerinde 
yatırım yaptınız ve gelecekle ilgili planlarınız neler?   [Satın alma][Ölçek 1], 

32. Aşağıdaki fonksiyonellikler söz konusu olduğunda ekipman altyapınızı nasıl değerlendirirsiniz?   [M2M: 
makineden makineye haberleşme] 

Analize sokulan 32 adet metrik içinden 19 adedi anlamlı etkiler taşımaması nedeni ile elenmiş olup, kalan 
13 metrikten oluşan modelin geçerliliği ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre istatistiksel 
olarak bulunan sonuçların kabul edilebilir olduğu ve kullanılan 13 adet değişkenin firmaların yer aldığı 
Endüstriyel dilimlerdeki farklılıkların ortaya çıkaran faktörlerin yaklaşık %60’ını açıkladığı söylenebilir.
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Yukarıdaki tabloda listelenen 13 adet metriğin tamamı istatistiksel olarak firmaların dijital dönüşüm 
seviyesinde etkisi olduğu kanıtlanan metriklerdir. Bu metriklerin etkileri ise farklılık göstermekte olup 
tablonun Beta sütununda bu etkilerin yönü ve miktarları görülebilmektedir. Göze çarpan bulgular ise 
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• En büyük etkiye sahip değişkenin dijital teknolojilerin ne derece yaygın kullanıldığı olduğu söylenebilir.
• Bunu takip eden ikinci en önemli metrik ise Firmaların vizyon ve stratejisinin belirlenmesi sürecinde 
Sanayi 4.0 ile ilgili çalışmalara ne derece yer verildiği gelmektedir. Daha önceki analizlerden hatırlanacağı 
üzere Ankara ilinde bulunan firmaların zayıf yönlerinden birisi olan bu süreç bir nokta da firmaların neden 
Dijital Dönüşüm sürecinde henüz Sanayi 2 seviyelerinde kalmış olduklarını açıklamada önemli bir etkendir.
• Eklemeli İmalat Malzemeler, Ekipmanlar, Yazılımların kullanımı ise göze çarpan en önemli 3. etkendir.

Sanayi 4.0’a Geçiş İçin Kullanmayı Planladıkları Kaynakların 
Sektörlere Göre Analizi
Firmaların faaliyet gösterdikleri sektörlere göre Sanayi 4.0’a geçiş süreçlerinde kullanmayı planladıkları 
yöntemler aşağıdaki gibidir.
Aşağıdaki tablolarda sektör bazlı detay analizleri verilen kaynak dağılımları ile ilgili genel bir değerlendirme 
yapıldığında aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:
• Ankara’daki firmaların büyük çoğunluğunun henüz bir planı olmadığı gerçeği bir kez daha görülmektedir.
• Geçiş sürecinde firmaların çoğu öz kaynaklarına güvenmekte olup,
• Akademik ya da özel sektör işbirliği düşünen firma sayısı oldukça azdır.
• Yurtiçi/yurtdışı hizmet ya da teknoloji alımı yine çok fazla planlanan faaliyetler arasında yer almamaktadır.
• Bir seviyeye kadar ise teşvik mekanizmalarından yararlanma fikri olduğu söylenebilir.
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Kullanılması Planlanan Teşvik Mekanizmalarının Sektörlere 
Göre Dağılımı
Sektörlere göre Sanayi 4.0’a geçiş sürecinde firmaların faydalanmayı düşündükleri kaynak tercihleri aşağıda 
belirtilmiştir.
Bu dağılımlara bakıldığında en çok KOSGEB, TEYDEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek türlerinden 
faydalanılmasının planlandığı söylenebilir.

Dijital Dönüşüm Sürecinde Geliştirilmesi Gerekli Alanların 
Önceliklendirilmesi
Dijital dönüşüm sürecinde geliştirilmesi gerekli alanların öncelik sıralarına göre dağılımları aşağıdaki 
tablolarda verilmiştir.

Bu sonuçlar ağırlıklandırılarak değerlendirildiğinde;

• Birincil olarak finans imkanları başta olmak üzere yetişmiş insan gücü ve teknoloji tedarikçilerinin 
yetkinliği alanlarının,

• Bu ilk üç alanı takiben ise teknoloji tedarikçileri ile işbirliği ve teknoloji konusundaki yeterli eğitim/
danışmanlık alanlarının geliştirilmesine ihtiyaç duyduğu konusunda firmaların hemfikir olduğu 
gözlenmiştir.

Gelişim aciliyeti açısından en az öneme sahip alanlar ise “tedarikçilerin finans imkanları”, “tedarik 
zincirindeki diğer oyuncularla işbirliği” ve “kendi sektörlerindeki diğer oyuncularla işbirliği” olarak 
bulunmuştur.



105www.ankarasanayi40.org



106 www.ankarasanayi40.org



107www.ankarasanayi40.org



108 www.ankarasanayi40.org



109www.ankarasanayi40.org



110 www.ankarasanayi40.org

Geçiş Sürecinde Yaşanılabilecek Problemlerin Önceliklendirilmesi
Önceki analize benzer bir şekilde geçiş sürecinde yaşanabilecek  problemlerin kaynaklarının 
önceliklendirilmesi yapılmış olup ağırlıklandırılmış sonuçlar incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
• Nitelikli İnsan Gücü alanın açık ara tüm firmalar tarafından en büyük problem kaynağı olabileceği 
düşünülmektedir ve bunu sermaye alanı takip etmektedir.
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Geçiş Sürecinde Yaşanılabilecek Ulusal Düzeydeki Problemlerin 
Önceliklendirilmesi
Geçiş sürecinde yaşanabilecek ulusal problemlerin kaynaklarının önceliklendirilmesi de aynı şekilde yapılmış 
olup ağırlıklandırılmış sonuçlar incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
• Nitelikli İnsan Gücü alanının kayda değer bir farkla tüm firmalar tarafından en büyük problem kaynağı 
olabileceği düşünülmektedir. Bunu “Teşvik Mekanizmalarının Yetersizliği” takip etmektedir.
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Kullanılan Sistemlerin ve Entegrasyonun Dijital Dönüşüm 
Seviyesine olan Etkileri
Firmaların kullandıkları sistemlere ve bu sistemlerin merkezi sistemlerine entegre olup olmamasına göre 
yapılan gruplandırma ve bu grupların hesaplanan dijital dönüşüm seviyelerinin ortalamaları (7’lik skala 
olarak) aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Bu tablolarda yer alan (1) değeri firmaların bu sistemi kullandığını; 
(2) değeri ise kullanmadıklarını göstermektedir. 

Aşağıda listelenen sistemlerin varlıkları ve entegrasyonları için istatistiksel analizler yapılmıştır:

• Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP - Enterprise Resource Planning) sisteminin mevcudiyeti,

• Kullanılan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP - Enterprise Resource Planning) sisteminin Kurumsal 
Merkezi Yönetim sistemine entegrasyonu, 

• Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD – Computer-aided Design) sisteminin mevcudiyeti,

• Kullanılan Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD – Computer-aided Design) sisteminin Kurumsal Merkezi 
Yönetim sistemine entegrasyonu, 

• Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM – Supply Chain Management) sisteminin mevcudiyeti,

• Kullanılan Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM – Supply Chain Management) sisteminin Kurumsal Merkezi 
Yönetim sistemine entegrasyonu, 

• Üretim Planlama Sistemi (PPS – Production Planning System) sisteminin mevcudiyeti,

• Kullanılan Üretim Planlama Sistemi (PPS – Production Planning System) sisteminin Kurumsal Merkezi 
Yönetim sistemine entegrasyonu, 

• İmalat Süreç Yönetimi Sistemi (MES - Manufacturing Execution System) sisteminin mevcudiyeti,

• Kullanılan İmalat Süreç Yönetimi Sistemi (MES - Manufacturing Execution System) sisteminin Kurumsal 
Merkezi Yönetim sistemine entegrasyonu, 

• Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM - Product Lifecycle Management) sisteminin mevcudiyeti,

• Kullanılan Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM - Product Lifecycle Management) sisteminin Kurumsal 
Merkezi Yönetim sistemine entegrasyonu, 

• Ürün Veri Yönetimi (PDM – Product Data Management) sisteminin mevcudiyeti,

• Kullanılan Ürün Veri Yönetimi (PDM – Product Data Management) sisteminin Kurumsal Merkezi Yönetim 
sistemine entegrasyonu, 

• Üretim Veri Toplama (PDA – Production Data Acquisition) sisteminin mevcudiyeti,

• Kullanılan Üretim Veri Toplama (PDA – Production Data Acquisition) sisteminin Kurumsal Merkezi 
Yönetim sistemine entegrasyonu, 
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• Makine Veri Toplama (MDC – Machine Data Collection) sisteminin mevcudiyeti,

• Kullanılan Makine Veri Toplama (MDC – Machine Data Collection) sisteminin Kurumsal Merkezi Yönetim 
sistemine entegrasyonu, 

Yapılan bağımsız örnekler t-testi sonuçlarına göre ise gruplar arası ortalama karşılaştırmalarında yalnızca 
CAD/CAM sistemi kullanıp kullanmayan firmalar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu 
gözlemlenmiş olup bunun ters orantılı olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun kaynağı veri görselleştirme ve 
detay incelemeler yapılarak, endüstriyel devrimler açısından ileride olduğunu belirten sektörlerde CAD/
CAM kullanılmıyor olması olduğu değerlendirilmiştir.
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Sonuç ve Değerlendirmeler
Yapılan anket çalışmasından elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde;

• Ankete katılım sayısı tüm sektörlerle ilgili ayrı ayrı genelleme yapabilmeyi olanaklı kılmamakla birlikte, 
Ankara KOBİ’lerinin geneli hakkında sonuçlar üretmemize yardımcı olacak nitelikte olduğu,

• Anket hedefleri kısmında listelenmiş hedefler doğrultusunda değerli sonuçlar elde edilmiş olduğu,

• Arama Toplantısı içeriğinin belirlenmesi için değerli bilgiler çıkarılabileceği,

• İhtiyaç Analizi yapılmasına yardımcı olacak nitelikte verilerin elde edilmiş olduğu,

• Firma Ziyaretleri sırasında ne tür bilgilerin toplanması gerektiği ve neler üzerinde yoğunlukla konuşulacağı 
konusunda önemli oranda yol gösterici nitelikte olduğu, 
değerlendirilmiştir.

Anket sorularına verilen yanıtların analizinden çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

• Ankara KOBİ’lerinin büyük oranda tedarikçi konumunda oldukları, 

• Son kullanıcıya hizmet/ürün üretenlerin daha çok kurumsal müşterileri hedeflediği,

• Personel eğitim oranının yüksek olduğu firmaların endüstriyel devrimler açısından daha ileri düzeyde 
oldukları,

• Doktoralı firma personelinin önemi konusunda farkındalık eksikliği olduğu ya da büyük orandaki 
firmalarda doktoralı personele ihtiyaç duyulmadığı,

• Anket katılımcısı firmaların faaliyet alanlarına göre dağılımlarında ilk 10 sırada: Makine İmalat (%35.58), 
Savunma Sanayi (%29.81), Elektrik-Elektronik (%22.12), Malzeme (%15.38), Enerji (%12.50), Bilişim 
(%10.58), Havacılık ve Uzay (%10.58), Otomotiv (%10.58), Telekomünikasyon (%9.62), Metalürji (%8.65) 
yer aldığı,

• Ankara KOBİ’lerinin endüstriyel devrimlerin henüz 2.26 seviyesinde olduğu (henüz Sanayi 3.0 seviyesine 
ulaşılamamış olduğu),
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• Firmaların %67’sinde dijital teknolojilerden yararlanma oranın geliştirilmeye ihtiyaç duyulduğu,

• Tedarik zincirindeki diğer firmalar ile entegrasyon konusunda firmaların %80’inde geliştirmeye ihtiyaç 
olduğu,

• Yüksek oranda yatırımlarını dijitalleşmeye yönelten firmaların, Sanayi Devriminin neresindesiniz sorusuna 
Sanayi 3.0 ve üzerinde olduğunu belirttikleri,

• Önemli orandaki firmaların önümüzdeki kısa dönemde yatırımlarını hangi birimlere yapma konusunda 
planlarının mevcut olmadığı, bunun da bir Yol Haritası eksikliğine işaret ediyor olabileceği,

• Yatırım planlarını birim bazında yapmış olanların ise önceliğinin AR-GE, Üretim/İmalat ve Bilgi İşlem 
alanları olduğu,

• Anket katılımcısı firmaların %50’si Sanayi 4.0 kavramını orta seviyede bildiklerini ifade ettikleri, iyi düzeyde 
bilenlerin oranı %16 civarında olduğu, %30’dan fazlasının ise kavramı duymadıkları yada ilgilenmedikleri,

•  Her ne kadar Sanayi 4.0 kavramı ile ilgili bilgilerini orta ve üst seviye olarak belirtmiş olsalar da çapraz 
değerlendirmeler sonucunda firmaların önemli bir kısmında Sanayi 3.0 ve Sanayi 4.0 kavramlarının içerikleri 
konusunda bilgi eksikliği yada karmaşa olduğu,

• Firmalarımızda imalat ve hizmet alanında otomasyon kullanımının düşük olduğu,

• Firmaların Sanayi 4.0 süreçlerini destekleyecek süreçlere sahip olup olmadıkları sorusuna verilen yanıtlar 
değerlendirildiğinde yalnızca %18 oranında müspet yanıtlar alındığı, diğer firmaların ya kararsız kaldıkları 
ya da mevcut olmadığını ifade ettiler, bu durum da yine firmalarımızın bu konularda bilgilendirilmelerine 
ihtiyaç olduğu, 

• Firmalarımızın en zayıf yönlerinden birinin Yalın Üretim gibi tekniklerle verimlilik artışı sağlayamadıkları,

• Firmaların üretim hatlarının dinamik, esnek ve değişime açık olduğunu belirttikleri, bunun da Dijital 
Dönüşüm açısından önemli bir avantaj sağladığı,

• Firma makine altyapılarının (1) BT üzerinden kontrol edilebilirliği, (2) m2m iletişimi ve (3) birlikte 
çalışabilirlikleri açısından en az %40 oranında uyumluluğunun belirtildiği, bunun Sanayi 4.0 süreci açısından 
önemli bir avantaj teşkil etmekte olduğu,

• Katılımcı firmaların yaklaşık yarısında ERP sistemleri mevcut olduğu,

• Firmaların yaklaşık %70’i bir CAD yazılımının kullanılmakta olduğu,

• Tedarik Zinciri Yönetimi sisteminin %40 oranda mevcut olduğu,
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• Üretim Planlama Sistemi’nin yaklaşık %47 oranında mevcut olduğu,

• İmalat Süreç Yönetimi Sistemi mevcudiyetinin %37 civarında olduğu,

• Ürün Yaşam Döngüsü sisteminin yaklaşık %26 oranında mevcut olduğu,

• Ürün Veri Yönetimi sistemlerinin %40 oranlarında kullanıldığı,

• Gözlemlerle tutarlı olacak şekilde yalnızca %20 oranındaki firmaların Sanayi 4.0 çalışmalarını yapmakta 
olduğu,

• Ankete yanıt veren firmaların vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinde Sanayi 4.0 ile ilgili çalışmalara %60 
oranında yer verilmediği, 

• Anket katılımcısı firmalardaki üst yönetimin Sanayi 4.0’ı yaklaşık %43 oranında destekliyor olduğu,

• Firmaların yarısından fazlasının (yaklaşık %53 oranında) teknolojik yatırımlar için kendi finans 
imkanlarının bulunduğunu belirttikleri, bunun da önemli bir avantaj teşkil edeceği,

• Anket katılımcısı firmaların %62’den daha fazlası ana tedarikçileri ile önemli konularda kurumsal iletişim 
kurduklarının belirtildiği, bunun Yatay ve Dikey Entegrasyon konusunda önemli bir avantaj ve değerli bir 
fırsat ortaya çıkarmakta olduğu,

• Bulut Bilişim uygulamasının %8 oranında mevcut olduğu ve bunun da çoğunlukla (9 yanıttan 7’si) KOBİ 
ölçeğindeki firmalarda kullanıldığı, kısmen kullanım oranının %15, konu hakkında bilgisi olmasına rağmen 
kullanmama oranı ise %50’den fazla olduğu,

• KOBİ’lerimizin Bulut Bilişim’in sağladığı olanakları bilmelerine rağmen çekincelerinin var olduğu yada 
ihtiyaç duyulmadığı,

• Henüz Bulut hakkında bilgi sahibi olmayan firmaların oranının azımsanmayacak ölçüde (yaklaşık %25) 
olduğu,

• KOBİ’lerimizin %50’si önümüzdeki süreçte Bulut Bilişim uygulama planlarının var olmadığını ifade 
ettikleri, önümüzdeki iki yıl içerisinde bu teknolojiden yararlanmak isteyenlerin oranının 1/3 civarında 
olduğu,

• Büyük Veri Analitiği tekniklerini kısmen ya da ileri düzeyde kullanan firmaların oranı %18 civarında 
olduğu,

• Bulut Bilişim teknolojisine benzerlik gösteren oranların en önemli işaret ettiği konunun firmalarımızın 
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%50’sinin bu teknolojiyi kullanma planlarının bulunmaması olduğu,

• Muhtemel sebeplerin; veri güvenliği konusundaki çekinceler ve Büyük Veri, Yapay Zeka gibi teknolojilerin 
güvenli uygulamaları hakkında farkındalık eksiklikleri olabileceği,

• Siber Güvenlik teknolojilerinin kullanım oranının %42 dolaylarında olmakla birlikte, bu konuda yeterli 
farkındalığın oluşmadığı sonucunun çıkarılabileceği,

• %48’lik bir oranın Siber Güvenlik teknolojilerini henüz kullanmıyor olması ve yaklaşık %35’inin gelecekte 
kullanma planlarının dahi olmadığını söylenmesinin Ankara KOBİ’lerimizin Siber saldırılara ne kadar açık 
olduklarını ve büyük bir tehlikeyi işaret etmekte olduğu,

• Modelleme ve Simülasyon teknolojilerinden yararlanma oranının %32’ler civarında kaldığı, yakın gelecekte 
kullanılma planlarının ise beklenen düzeyde olmadığı,

• Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin kullanım oranının %10 civarında olduğu ve konu hakkında bilgi 
sahibi olmayanların oranının %34 civarında olduğu,

• Gelecekte IoT kullanma planı olmayanların oranının %53 gibi yüksek bir oranda olduğu, 

• Sanayi 4.0 sürecinde planlanan çalışmaların hangi anahtar kelimeler ile tanımlanabileceği sorulduğunda 
alınan yanıtların ne yazık ki Sanayi 3.0 ile Sanayi 4.0 kavramlarının önemli oranda karıştırılmakta olduğunun 
söylenebileceği,

• Yakın gelecekte firmaların Sanayi 4.0 çalışmalarına büyük oranda başlayacağının ifade edildiği, ancak 
çalışma planı olmayan %26’lık dilimin de bilinçlendirilmeye ihtiyacı olduğu,

• Ankara KOBİ’lerinin Sanayi 4.0 hedeflerini gözeterek, öncelikle Sanayi 3.0 çalışmalarına yönelmiş oldukları,

• Bu yöndeki çalışmaları hangi yöntemlerle gerçekleştirmeyi planladıkları sorulduğunda %55 gibi bir oranın 
Öz Kaynakları ile (hizmet alımı ya da işbirlikleri yerine) yapacağını belirttiği, bunun Ankara için önemli ve 
büyük bir fırsat niteliğinde değerlendirilebileceği, 

• Akademik İşbirliği, Özel Sektör İşbirliği ve hizmet alımları konusundaki oranların nispeten düşük olduğu, 

• Hangi teşvik mekanizmalarından yararlanmayı düşündükleri sorulduğunda ilk sırayı açık ara farkla 
KOSGEB’in aldığı ve bunu TÜBİTAK-TEYDEB desteklerinin izlediği,

• Sanayi 4.0 kavramının önümüzdeki  5 yıldan daha fazla süre içerisinde kurumlarına ait iş tanımlarını, 
gelirlerini artırma ya da maliyet düşürme girişimlerini destekleyeceğini düşündükleri, ancak %30 
gibi azımsanmayacak orandaki katılımcıların konu hakkında kararsız kaldıkları, bu durumun da yine 
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Sanayi 4.0 çalışmalarının firmalar açısından ortaya çıkaracağı fırsatlar konusunda bilgilendirilmeye ve 
cesaretlendirilmeye ihtiyaçları olduğu yorumunun yapılabileceği,

• Ankara KOBİ’lerinin %60’ından daha fazlasının Sanayi 4.0 sürecine yaklaşımlarının olumlu olduğu,

• Anket katılımcılarına, firmaların dijitalleşmesi açısından öncelikli olarak geliştirilmesi gereken alanlar 
sorulduğunda ve bunları öncelik sırasına göre sıralamaları talep edildiğinde ilk 3 sırayı;

o Finansman imkanlarının geliştirilmesi (açık ara farkla), 

o Yetişmiş insan gücünün geliştirilmesi,

o Yeterli eğitim ve danışmanlık aldığı,

• Ankete katılan firmalara Anakara KOBİ’lerinin Sanayi 4.0 sürecinde önlerindeki bariyerlerin neler olduğu 
sorulduğunda ilk 5 sırada; 

o  Nitelikli insan gücü (%73) 

o Sermaye/Finans (%57),

o Ar-Ge Birikimi (%38.78),

o Destek yetersizliği (%37.44)

o Bilgi Teknolojisi Alt Yapısı (%35.10) olduğu, 

• Bir önceki soruda Ankara özelinde alınan yanıtlar, ULUSAL düzeyde sorulduğunda sıralamanın değişmediği
değerlendirilmiştir.
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ANKARA BÖLGESİ SANAYİ 4.0 
ARAMA TOPLANTISI RAPORU
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Amaç ve Kapsam
Yapılan Arama Konferansı ile Ankara KOBİ’lerinin Sanayi 4.0 açısından Güçlü, Zayıf yönleri ile Fırsatlar 
ve Tehdileri ortaya koymak ve Sanayi 4.0 çerçevesinde ilerleyebilmek adına strateji ve eylem önerilerini 
ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu maksatla, yapılan arama toplantısına Ankara Sanayisinde söz sahibi 
toplam 35 davetli katılmıştır. Rapor kapsamı bu toplantıya katılım sağlayan bireylerin ortaya koyduğu 
unsurları ve yaptıkları Strateji önerilerini içermektedir. Öneriler üzerinde herhangi bir düzeltme yada 
düzenleme yapılmamıştır.

Yöntem
Arama konferansının başlangıcında, daha önce yapılmış olan ANKET sonuçları hakkında kısa 
bilgilendirmeler yapılmış, hem katılımcıların kendilerini tanıtmaları hem de anket ile ilgili genel 
düşüncelerinin ifadesi için 45 dakikalık ön hazırlık oturumu oluşturulmuştur. Ayrıca, bu ön hazırlık 
oturumunda, yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak SWOT analizi oturumuna geçilmiş 
ve tüm katılımcıların katkıları ile SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. 

SWOT analizi oturumu sonrası verilen yemek arasının ardından katılımcılara önce SWOT analizi 
çıktıları özetlenmiş ve 4 farklı masada gruplanarak Strateji belirleme ve belirlenen stratejilerin hayata 
geçirilmesi için gerekli olan Eylem’leri ortaya koymaları istenmiştir. Katılımcıların üretmesi beklenen 
Strateji ve Eylem’leri nasıl üretecekleri ve hangi formda cümle kuracakları konusunda bilgilendirilme 
ihtiyacı görülmüştür. Bu nedenle, SWOT analizi doğrultusunda ilk akla gelebilecek 2 farklı Strateji 
örneği oluşturulmuş, çalışma öncesinde Strateji, Politika ve Eylem’lerin ne tür cümleler içerdiği ve 
nasıl üretilebileceği örnekler üzerinden anlatılmıştır. Ayrıca, masalar arası ziyaretler yapılabileceği 
ve diğerlerinin neler hazırladığı konusunda bilgiler edinilebileceği, mümkün olduğunda mükerrer 
önerilerin olmasının engellenmesi istenmiştir.

Bu çalışma sırasında herbir masada bir moderatör görevlendirilmiş, bu moderatörler içerikler konusunda 
görüş bildirmemiş, herhangi bir yönlendirmede bulunmamış, yalnızca çalışmanın formatı ve yöntemi 
konusunda katılımcılara yardımcı olmuşlar ve katılımcıların aldığı kararları önceden hazırlanmış olan 
excel formlarına işlemişlerdir. Moderatörler, kayda geçirdikleri her cümleyi tekrar okuyarak masa 
katılımcılarının onayını almışlardır. Eğer bir cümle tam olarak anlaşılamıyor ise açıklık getirmeleri talep 
edilerek katılımcıların söylemleri aynen formlara yansıtılmıştır.
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SWoT Analizi
SWOT analizinin temel amacı, ele alınan bir konu için karar verme sırasında, içinde bulunulan güçlü, 
zayıf durumları, fırsat ve tehditlerin tamamının birlikte ele almasını sağlamaktır. Böylelikle alınacak 
kararların tüm bu yönlerce gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmış olur.

SWOT analizi yaparken içerisinde barındırdığı tüm unsurlar sıra ile ele alınır. Güçlü yönler, zayıflıklar, 
fırsatlar ve tehditler listenerek ortaya çıkarılır. Bu unsurları tespit etmek için sorulabilecek bazı sorular 
olabilmektedir. Örneğin güçlü yönleri tespit etmek adına: “Diğerlerine kıyasla hangi avantajlara 
sahipsiniz? Diğerlerine kıyasla daha iyi yaptığınız neler var? Ne tür artı kaynaklara sahipsiniz?” gibi sorular 
sorulabilmektedir. Aynı şekilde zayıf yönleri anlamak için: “Eksik olduğunu veya diğerlerine kıyasla daha 
iyi yapılamadığını düşündüğünüz unsurlar nelerdir? Hangi yönlerinizin iyileştirilmeye ihtiyacı vardır? 
Sakınılması gereken şeyler var mıdır? Ele alınan konunun tam olarak yapılmasını engelleyen size özgü 
sebepler nelerdir?” gibi sorular cevaplanabilir. Fırsatları listelerken: “Konu ile alakalı sizi avantajlı duruma 
taşıyacak unsurlar var mıdır? İlgili alanda boşluklar bulunuyor mu? Bu boşluğu siz doldurabilir misiniz? 
İleride oluşabilecek herhangi bir dış etkinin sizi daha avantajlı duruma getirmesi söz konusu mu?” tarzı 
sorulara cevap bulmamız gerekmekte. SWOT analizinin son maddesi olan tehditlerin tespiti için de: 
”Ne gibi engellerle karşı karşıyayız? Konu ile ilgili olumsuz etkisi olacak unsurlar nelerdir? Mevcut ve 
potansiyel rakipler neler yapmakta? Zayıf yönlerimizin ortaya çıkardığı tehditler nelerdir?” gibi sorulara 
cevaplar aranabilir.

Bu doğrultularda, arama toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen SWOT analizi ile Ankara’nın Sanayi 
4.0 sürecine ilişkin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, var olan fırsatları ve tehditleri konusunda listeler 
oluşturulmuş ve her katılımcının bu listede belirtilen unsurlardan 3 tanesine öncelikli/önemli/ağırlıklı 
olduğunu belirten işaret koyması istenerek ağırlıklandırılmış liste oluşturmaları sağlanmıştır. Böylelikle, 
bu alana yönelik olarak güçlü yönler ve fırsatlardan olabildiğince yararlanan ve aynı zamanda zayıf 
yanların ve tehditlerin olumsuz etkilerini mümkünse yok edecek ya da bu olamıyorsa en aza indirgeyecek 
stratejilerin belirlenmesi ve belirlenen bu stratejilerin hayata geçirilmesi için atılması gereken adımları 
içeren eylemler hakkında ipuçları belirlenmiştir. Dolayısı ile bir yandan mevcut durumun detaylı bir resmi 
çekilirken, geleceğe yönelik kararların bu resim doğrultusunda nasıl şekilleneceği çalışması yapılmıştır.
Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, aşağıdaki Tablo 1’de, dört kolon altında önem/öncelik 
sırasına göre liste olarak verilmiştir.
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Yukarıdaki Tablo’da tüm veriler sunulmuştur. Ayrıca, her bir bölümde yer alan ilk 5 maddenin içerildiği 
SWOT Matrisi Tablo 2’de sunulmuştur.
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Strateji ve Eylem Önerileri oturumu
Yöntem bölümünde de anlatıldığı üzere Arama Toplantısı’nın öğleden sonraki oturumunda öncelike 
yapılan SWOT analizi sonuçları özetlenmiş, daha sonra katılmcılar 4 farklı masada gruplandırılarak 
Strateji ve Eylem önerileri oluşturmaları talep edilmiştir. SWOT analizi sonuçlarının bu doğrultuda 
ipuçları oluşturabileceği, belirlenen stratejiler ile bir yandan zayıf yönlerin güçlendirilmesi, tehditlerin 
ortadan kaldırılması yada etkilerinin hafifletilmesi hedeflenirken, diğer yandan güçlü yanları artırıp 
mevcut fırsatlardan olabildiğince yararlanmayı mümkün kılarken yeni fırsatlar ve yeni güçlü yönler 
yaratarak Ankara KOBİ’lerinin Sanayi 4.0 sürecinde öncü olmalarının sağlanmasının hedeflenebileceği 
açıklanmıştır. Yalnızca ulusal anlamda değil, aynı zamanda uluslararası anlamda rekabet edebilir, 
rakiplerine kıyasla daha güçlü bir sanayi yaratmanın yanısıra, sürdürülebilirlik konusunun da ele 
alınmasının önemi belirtilmiştir.

Bu açıklamardan sonra tüm masalarda çalışmalar yapılmış ve yapılan çalışmanın sonuçları önceden 
hazırlanmış olan Excel formları içerisine masa moderatörleri tarafından işlenerek toplanmıştır. Toplanmış 
olan bu stratejiler aşağıda listelenmiştir. Liste oluşumunda herhangi bir önem sırası gözetilmemiş, 
toplanan veriler aynı kopyaları şeklinde yalnızca yazım hataları düzeltilerek yansıtılmıştır. 
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Sonuç ve Değerlendirmeler
Yapılan Arama Toplantısı ile öncelikle SWOT analizi gerçekleştirilmiş, ardından Sanayi 4.0’a yönelik 
olarak strateji belirleme çalışması yapılmıştır. Katılımcılar tarafından belirlenen stratejiler ve bu 
stratejilerin hayata geçirilmesi için önerilen eylemler incelendiğinde şu sonuçları üretmek mümkündür:

• Sanayi 4.0 gelişmiş endeksinin (ya da hazırlık endeksi) gibi bir endeks çalışmasının gerekliliği, bu araç 
ile yapılacak ölçümler neticesinde firmaların bulundukları konumların derecelendirmesi ve yapılacak 
desteklerin de bu doğrultuda şekillendirilmesi gerekliliği belirtilmiş. Bu sürecin yetkili bir kamu kurumu 
tarafından gerçekleştirilmesi önerilmiş,

• Firmaların Sanayi 4.0 potansiyelleri belirlenerek, “Ankara Teknoloji Haritası”nın oluşturulmasının 
gerekliliği üzerinde durulmuş,

• Nitelikli işgücü yetiştirilmesinin gerekliliği ve önceliği vurgulanmış, bu doğrultuda ana okulundan 
başlayacak bir stratejinin benimsenmesi gerektiği, üniversitelerin ilgili bölümlerinin tümünde Sanayi 
4.0’a yönelik zorunlu derslerin mevcut olmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Önemli bir diğer 
eylemin ise Sertifika programlarının geliştirilmesi ve devlet teşvikleri ile bu programlara çalışanların/
bireylerin yönlendirilmesi ihtiyacı ortaya konulmuş,

• Nitelikli İnsan Gücü’nün önemine vurgu yapan bir diğer öneride; nitelikli insan gücünün yurt dışına 
gidişinin kötü sonuçları üzerinde durulmuştur. Aynı yöndeki bir başka öneride ise bu işgücü’nün 
Ankara’da tutulması için; personel maaşları için İşkur gibi firmalardan destek alınması, çalışanların 
kariyer planlarının oluşturulması, nitelikli insan kaynağının akademik anlamda da gelişmesi için devlet 
tarafından desteklenmesi gerekliliği vurgulanmış,
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• Teknoloji Tedarikçileri ile Sanayici’ler arasında “B2B Buluşmaları” gerçekleştirilmesi gerekliliği 
üzerinde durulmuş, böylelikle sanayicinin hangi teknolojiye ihtiyaç duyduğu hakkında bilgilendirilmesi 
ve teknoloji firmalarının buna göre teknoloji geliştirmesi gerektiği belirtilmiş,

• Kamuda dijital dönüşme liderlik edecek kişilerin liyakat ve ehliyet sahibi olmasının sağlanması, bilgiye 
erişimin kolaylaştırılması, Teknoloji Transfer Ofisleri’nin, üniversitelerin, teknokentlerin, TÜBİTAK 
gibi teknoloji üreten ve destekleyen kurum ve kuruluşların sanayici ile buluşturulması, ortak projeler 
geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmış,

• Teknoloji ithal etmek yerine Yerli ve Milli çözümlerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan strateji 
önerisinde; Sanayi 4.0 kapsamında donanım ve yazılımın yurtdışında hazır üretilmiş nihai ürünlerin 
alınması şeklinde değil, ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu sebeple, 
donanım ve yazılımı üreten tedarikçilerin hem ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirmeleri hem de 
bunların uzun süreli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi için desteklenmesi gerekir denilmiştir. 
Bu kapsamda, Ar-Ge merkezlerinin oluşturulması için sanayicinin teşvik edilmesi ve Ar-Ge projelerinin 
ticari ürün haline getirilebilmesi için destek faaliyetlerinin artırılarak yürütülmesi gerekliliği vurgulanmış,

• Sanayi 4.0’ın gelişebilmesinin önkoşulu olarak Ankara bölgesindeki Teknik Altyapı’nın iyileştirilmesi 
gerekliliği, bu doğrultuda mevcut ihtiyaç haritasının çıkarılarak fiber iletişim altyapısının güçlendirilmesi 
gerekliği belirtilmiş,

• Ankara’daki Firmaların AR-GE Sürecinin Hızlandırılması ve Üretimin Artırılması başlığı ile önerilen 
strateji kapsamında; Ankara’daki firmaların bir havuza toplanarak iş birliğinin kolaylaştırılmasını sağlamak, 
Ankara’daki niş alanda çalışan firmaların bilinirliğini/görünürlüğünü arttırmak ve Holdinglerin start-
upları beslemesini sağlamak gerektiği belirtilmiş,

• “Farklı Sektörlerden Örnek Uygulamaların Desteklenmesi, Teşvik Edilmesi” başlığı ile önerilen strateji 
kapsamında; sektörlerin belirlenmesi ve örnek uygulamaların seçilmesi, talepler doğrultusunda eğitimin 
şekillendirilmesi ve bu eğitimlerin tetikleyici etkisinin kullanılması, uygulamaların seçilmesi ve eşleştirme 
yapılması (tedarikçilerle ihtiyaç sahiplerinin eşleştirilmesi), uygulamanın yapılması ve kamuoyu ile 
sonuçların paylaşılarak yaygınlaştırılması eylemleri önerilmiş,

• Ana firmaların bilinçlenmesi ve talepleri doğrultusunda tedarikçi sektörleri ilerlemeye/değişmeye 
teşvik etmesi/yönlendirmesi’nin önemi belirtilmiştir. 

Yapılan Strateji önerilerinde; 
• SWOT analizi sonuçlarının dikkate alınması, 
• Belirlenen stratejiler ile zayıf yönlerin güçlendirilmesi, 
• Tehditlerin ortadan kaldırılması ya da etkilerinin hafifletilmesi, 
• Güçlü yanları artırıp mevcut fırsatlardan olabildiğince yararlanmayı mümkün kılması
• Yeni fırsatlar ve yeni güçlü yönler yaratması beklenir.
Yapılan öneriler dikkatle incelendiğinde; katılımcıların daha çok “Tehditlerin ortadan kaldırılmasına” 
yönelik önerilerde bulunmuş oldukları gözlenmektedir. 



142 www.ankarasanayi40.org

AR-GE ve İNOVASYON RAPORU
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TÜBİTAK tarafından Ar-Ge; “insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcının arttırılması 
ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen 
yaratıcı çalışmalar” olarak, inovasyon ise (yenilik) ; “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda 
veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir 
pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanmaktadır. 
İnovasyon yaşam standartlarındaki gelişmeler için merkezi bir noktadır ve bireyleri, kurumları, 
tüm ekonomik sektörleri ve ülkeleri çeşitli şekillerde etkileyebilir. İnovasyonun sağlıklı bir şekilde 
ölçülmesi ve araştırmada inovasyon verilerinin kullanılması, politika yapıcıların ekonomik ve sosyal 
değişimleri daha iyi anlamalarına, inovasyonun sosyal ve ekonomik hedeflere katkısını (pozitif veya 
negatif) değerlendirmelerine ve politikalarının etkinliklerini ve verimliliklerini izlemelerine ve 
değerlendirmelerine yardımcı olabilir.

Amaç
TABİD tarafından yürütülen “Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması Projesi”nin 
temel amacı Sanayi 4.0’a yönelik hazırlıklarının etkin olarak hayata geçirilebilmesi noktasında katkıda 
bulunacak bir yapının oluşturulmasıdır. Özellikle, sanayide henüz ikinci ve üçüncü kuşak teknoloji ve 
uygulamaların olduğu bu bölgede Sanayi 4.0’a yönelik çalışma ve stratejilerin geçiş sürecini hızlandıracak 
etkili politika mekanizmaları tasarlanması önemli bir kaldıraç niteliği taşıyacaktır.

Sanayi 4.0’ın önemli bileşenlerinden Ar-Ge ve özellikle inovasyon toplumun refahını sağlamak için 
yaratıcı ve etkili çözümler için bir öncelik haline gelmiştir. 

Gelişmekte olan ülkeler bağlamındaki inovasyon yetkinliğinin yerel ihtiyaçlara cevap vermenin yanı sıra 
uluslararası pazarlarda da rekabeti sağlayacak biçimde planlanması gerekmektedir. Bu nedenle de Ar-Ge 
ve inovasyon politikalarının ve programlarının belirlenmesi ve uygulaması oldukça önemlidir.

Bu raporda proje kapsamında elde edilen verilerin değerlendirilerek, Ankara’daki yerel işletmelere 
yönelik Ar-Ge ve inovasyon yeteneklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için politika ve strateji önerileri 
yer almaktadır.

Kapsam
Projenin öncelikleri her ne kadar Ankara bölgesindeki üreticiler olsa da, Sanayi 4.0 gibi geniş ölçekli ve 
çok fazla değişkeni olan bir konuda sadece yerel veriler ve hedefler ile başarı sağlanması olası değildir. Bu 
nedenle Ar-Ge ve inovasyon konusunda küresel hedef ve çalışmalar ile bunların Sanayi 4.0 kapsamındaki 
değerlendirmeleri, ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar ve belirlenen genel strateji ve yol haritaları, 
Ankara özelinde var olan ve yapılacak çalışmalar açısından oldukça önemlidir. 

Bu raporda ülkemizde yapılan inovasyon ve Ar-Ge ile ilgili yapılan çalışmalar, strateji ve yol haritaları 
incelenerek, anket ve arama toplantıları ile en iyi örnek fabrika ziyaretlerinin çıktıları ışığında Sanayi 
4.0’a yönelik Ankara bölgesindeki mevcut durumun değerlendirilmesi yapılacaktır.
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Sanayi 4.0
Ar-Ge ve özellikle inovasyon, temelde ürün ve süreçlerdeki maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin 
artırılmasını hedefleyen araç/yöntemler olarak Sanayi 4.0 ile daha fazla öne çıkmaktadır. 

İnovasyon, büyük oranda Ar-Ge çabalarının sonucunda ortaya çıkan bir durumu ifade ettiği için Ar-Ge 
harcamaları ve patent sayıları, temel yenilik göstergeleri olarak kabul edilmektedir.  Ar-Ge harcamalarının 
GSYİH’ye oranı bir ülkedeki Ar-Ge yoğunluğunu göstermektedir. Finlandiya, Japonya ve Güney Kore gibi 
ülkeler %3-4’lük bir oranla ilk sıralarda yer alırken, ülkemizde bu oran %1 düzeyindedir. 

OECD, inovasyon kavramını teknoloji ve üretim alanında inceleyerek, teknolojik bir ürün inovasyonunu, 
“tüketiciye objektif olarak yeni veya iyileştirilmiş hizmetler sunmak gibi gelişmiş performans özelliklerine 
sahip bir ürünün uygulanması veya ticarileştirilmesi” olarak tanımlarken, teknolojik süreç inovasyonunu da, 
“yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş üretim veya teslimat yöntemlerinin uygulanması ve benimsenmesi” 
olarak tanımlamaktadır. Ar-Ge ve yeni teknolojiyi içeren makinelerin satın alınmasını da otomatik olarak 
ürün ve süreç inovasyonu faaliyetleri içerisinde sıralanmaktadır. 

İstatistiklere göre Türkiye’de KOBİ’ler üretim sanayisinde ağırlıklı olarak düşük ve orta teknolojili ürün 
üreticisi durumundadırlar. Ne var ki Sanayi 4.0 için temel nitelik durumundaki dijital dönüşüm altyapısı 
yoğun bir yatırım ihtiyacı, KOBİ’lerin dijital dönüşüm sürecine hızlı bir uyumunu zorlamaktadır. 

2014 yılı verilerine göre, ülkemizdeki üretim tesislerinin ortalama yarattığı katma değer, aynı dönemdeki 
AB ortalamasının dörtte birinden daha düşüktür. Sanayi 4.0 kavramının üreticisi olan Alman sanayisinin 
ise %10’undan daha az bir katma değer yaratılmaktadır. 

İşgücü verimliliği açısından da benzer bir tablo mevcuttur. Çalışanlarımızın imalatta yarattığı katma 
değer, AB ortalamasının üçte biri, Almanya ortalamasının ise dörtte biri kadardır. Sanayi verimliliği 
açısından AB ülkelerinin veriminden çok daha düşük olan görünüm, Sanayi 4.0’a uygun üretim sürecine 
yönelik doğru strateji ve tedbirler alınmazsa kapanması bir yana daha da büyüme riski içermektedir. 

Akıllı üretim sistemlerine yatırım yapılmaması veya yapılmasındaki gecikme, mevcut düşük katma değerli 
üretim eğiliminin değişmeden sürdürülmesine yol açacak ve Türkiye’nin rekabet gücünü giderek daha 
fazla yitirmesine yol açacaktır. 

Diğer yandan, gelişen ve değişen teknoloji üretim sektörünün yanı sıra her kesimini etkilemektedir. Bu 
açıdan bakıldığında küresel ölçekte gerileyecek bir rekabet, doğal olarak yerel ölçekte de refah seviyesi 
üzerinde olumsuz etkileri olacaktır.

Bu nedenlerle, Ankara Bölgesindeki KOBİ ağırlıklı işletmelerin Sanayi 4.0 ile hedeflenen maliyet 
etkin ve yüksek verimli bir üretim süreçlerine uyumları ve uyum hızları oldukça önemlidir. Bunun 
sağlanabilmesi için inovasyon süreçlerinin doğrudan veya dolaylı olarak izlenmesi, temel olarak inovasyon 
sistemlerini güçlendirmek ve teknolojik kabiliyetlerini arttırmak için gerekli politikaların tasarlanması ve 
değerlendirilmesi için sağlam bir temel oluşturacaktır.   

TABİD, bu projede bu konuda dışarıdan bir gözle, Ankara’daki Sanayi 4.0 faaliyetlerine yönelik bir 
izleme mekanizmasının hayata geçirilmesi için projenin Ar-Ge ve inovasyon bileşenlerini ulusal yaklaşım 
ve göstergelerle irdeleyerek, bazı politika ve stratejilerin oluşturulmasına yönelik öneriler oluşturacaktır.
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Türkiye’deki Mevcut Durum
Ülkemiz özellikle 2023 hedeflerinde kendisini ilk 10 ekonomi içerisine konumlandırmayı hedeflemiştir. 
Bu nedenle, üretim yeteneklerinin artırılması yanında üretim süreçlerinin dijitalleştirilerek, küresel 
alanda rekabete dayanıklı ve maliyet etkin bir üretici olunması bu hedeflerin temel parçası olarak 
görülmektedir.

Üretim ve yönetim süreçlerinde dijital dönüşüm yaklaşımı, aynı zamanda Sanayi 4.0 dönüşümüne 
de yönelik olarak sadece devlet bakışı olarak kalmamış, gerek akademik alanda gerekse de sektörün 
kendisinde karşılık bulmuştur. Ayrıca, bu amaçla bir dizi destek ve teşvik mekanizmaları da hayata 
geçirilmiştir. 

Çeşitli dönemlerde gerek ülke genelinde gerekse sektörel bazda küresel arenada konumumuzu 
belirlemeye yönelik çeşitli tespit ve izleme çalışmaları yapılmıştır. 

Bu proje kapsamında Ankara özelinde bir çalışma yapılırken, Sanayi 4.0’ın en önemli unsurlarından olan 
Ar-Ge ve özellikle inovasyon bölümü de özellikle irdelenmiştir.

Bu verileri doğru değerlendirebilmek için öncelikle kamu, özel sektör ve akademi tarafından yapılan 
ulusal çaplı çalışmaları da göz önünde bulundurmak, Proje açısından doğru ve kullanılabilir çıktılara 
ulaşılmasını sağlayacaktır.

Sanayi 4.0 yaklaşımında Ar-Ge ve inovasyonun etkilerini bugün sadece maliyet ve verimlilik ile sınırlamak 
doğru olmayacaktır. Ayrıca özellikle inovatif yaklaşımlarla ortaya çıkan yıkıcı (disruptive) teknoloji ve 
hizmetler, Sanayi 4.0 sürecindeki diğer önemli etkenler niteliğindedir.

İnovasyona yönelik yapılan sürekli çalışmalardan birisi 2007’de başlatılan ve çeşitli sektörlerde yapılan 
Küresel İnovasyon Endeksi (Global Innovation Index GII)’dir. Bu endeks çalışmalarındaki Türkiye’nin 
genel konumu ve bazı alt başlıklardaki konumu aşağıdaki gibidir:
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Verilerden görüleceği gibi Türkiye, İnsan Kaynakları, Ar-Ge ve Yaratıcı Çıktılar konularında nispeten 
daha iyi bir görünüm sergilerken, Regülasyon Ortamı ve İnovasyon Bağlantıları gibi alanlarda ise oldukça 
aşağı sıralarda yer almaktayız.

Yaratıcılık konusundaki başarılı çıktıların Ar-Ge alanındaki başarılarla destekleniyor olması, diğer 
alanlardaki eksikliklerden dolayı somut olarak sonuçlara yansımaması, Projemiz kapsamında elde edilen 
yerel veri ve tespitleri teyit eder durumdadır.

Nitekim yerel olarak yapılan çalışmalar da mevcut durumu iyileştirmeyi hedefleyen strateji ve yol 
haritalarının gerekliliğine işaret etmektedir.

Strateji Çalışmaları ve Belgeleri
Ülkemizde Sanayi 4.0, dijital dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon üzerine birçok çalışma ve etkinlik 
gerçekleştirilmiştir. Bunların arasından en kapsamlı olanları, TÜBİTAK, TÜSİAD, MÜSİAD, 
TÜRKONFED ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından strateji belgeleri ve yol haritalarıdır. 

Dünyadaki ve gelişmiş ülkelerdeki gelişmeler ışığında, ülkemizin Sanayi 4.0 sürecindeki konumunun 
güçlendirilmesi ve sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması amacıyla Şubat 2016’da gerçekleştirilen 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 29. Toplantısı’nda bu konuya ilişkin bir dizi karar alınmıştır.  
Buna göre T.C. BSTB “Yürütme, Uygulama ve İzleme Modeli” ile “Teşvik ve Destek Mekanizmaları” için 
çalışmalar,  TÜBİTAK ise “Hedef Odaklı Ar-Ge Çalışmalar” yapmakla görevlendirilmiştir.

TÜBİTAK, Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri 
Teknoloji Yol Haritası
Haziran 2016’da, ilgili teknolojik alanlarda TÜBİTAK’tan Ar-Ge desteği almış olan yaklaşık 1.000 özel 
sektör kuruluşuna kapsamlı bir anket uygulanmıştır. Kuruluşların Ar-Ge ve akıllı üretimle alakalı ilgi ve 
entegrasyon seviyelerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşan bölümlerin yanı sıra; Ar-Ge ve uluslararası 
işbirliği ihtiyaçları, ilgili teknolojiler bazında ulusal yetkinlik, firma seviyesinde ve ulusal seviyesinde etki 
potansiyelini de değerlendirmeye yönelik sorular içeren anket, ülkemiz genelindeki sanayinin mevcut; 

•Farkındalık ve Eğilimi,

•Dijital Olgunluk Seviyesi,

•Katma Değer Durumunu,

belirlemeyi hedeflemiştir. 

Bu anket sonuçlarına göre firmaların yalnızca %22’si kapsamlı bilgiye sahip olduğu görülmektedir. Bu 
çalışmada, farkındalığı en yüksek 3 sektör: (i) Elektronik, (ii) Yazılım ve (iii) Malzeme (Kauçuk ve Plastik) 
olarak belirlenmiştir. En Çok Katma Değer Sağlayacağı Değerlendirilen 3 Teknoloji; (i) otomasyon ve 
kontrol sistemleri, (ii) ileri robotik sistemler ve (iii) eklemeli üretim olarak belirlenmiştir. Katma Değerin 
En Yüksek Olacağı Değerlendirilen 3 Sektör ise (i) Makine ve ekipman, (ii) Bilgisayar, elektronik ve optik 
ürünler ve (iii) otomotiv ve beyaz eşya yan sanayisi olarak belirlenmiştir.
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TÜSİAD, Türkiye’nin Küresel rekabetçiliği için Bir Gereksinim 
olarak Sanayi 4.0 
TÜSİAD raporunda, “rekabet gücü yüksek ekonomiler kümesi içinde Sanayi 4.0’ın uygulayıcı öncü 
ekonomileri arasında yer almanın kaçınılmaz bir önemde olduğu” belirtilmektedir. Sanayi 4.0 yaklaşımı 
ile rekabet gücü avantajlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve artırmak ama bunun ötesinde katma 
değeri yüksek ve dünya üretim değer zincirinden çok daha fazla pay alan bir Türk sanayisi yaratmak 
hedeflenmelidir.  Bu çerçevede, Sanayi 4.0 dönüşümüyle verimlilik, büyüme, yatırım ve istihdam 
alanlarında hızlı gelişmelerin kaydedilmesi beklenmektedir.
TÜSİAD Sanayi 4.0. Farkındalık Anketi sonuçları aşağıdaki gibidir:

TÜSİAD raporuna göre Türkiye bir yol ayrımındadır: Küresel rekabet gücünü kaybetmek veya gelişmiş 
ülkeler arasına katılmak için dev bir adım atması gerekmektedir. 

Bu yapısal zorlukların yanı sıra, küresel Sanayi 4.0 dönüşüm süreciyle diğer ülkelerin üretim 
verimliliklerinde yaşanabilecek olası artışlar Türkiye’nin rekabetçiliğini küresel düzeyde zayıflatabilir.  
Dr. Fuat Özlü’nün çalışmasında da aynı risk vurgulanmaktadır.  

Maliyetler açısından Türkiye’den oldukça yüksek düzeyde olan Almanya, Sanayi 4.0 potansiyelini tam ve 
doğru bir biçimde gerçekleştirmesi durumunda, %15-25 oranında verimlilik artışı, Türkiye’nin mevcut 
rekabet avantajını tamamen azaltabilir. 

Türkiye’nin Sanayi 4.0 yatırımlarını gerçekleştirmediği ya da bu yatırımlarda gecikmesi durumda ise, 
küresel pazarlarda birbirleriyle etkileşerek gelişen teknolojileri ve insan kaynağı kalitesini yakalaması, 
çıtanın sürekli yükselmesi sebebiyle daha da zorlaşacaktır.

TÜSİAD raporuna göre “Sanayi 4.0, Türkiye için düşük katma değerli üretim kısır döngüsünü kırmak 
adına önemli bir fırsat” niteliğindedir. 

Sanayi 4.0 Dönüşümü bağlamındaki yetkinlik alanları, teknoloji perspektifi, istihdam boyutu, iktisadi 
büyüklük, tedarik zinciri içindeki rol gibi unsurlar da dâhil olmak üzere çeşitli sosyo-ekonomik 
değerlendirmeler neticesinde altı pilot sektör; 
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• Otomotiv ve otomotiv yan sanayi,

• Makine,

• Beyaz eşya,

• Gıda ve içecek,

• Tekstil,

• Kimya,

olarak çalışma kapsamında ele alınmak üzere belirlenmiştir. 

Uygulama ve potansiyel faydalar, şirketler ve sektörler özelinde farklılık göstermektedir.

• Hâlihazırda küresel değer zincirlerine entegre olan ve küresel rekabet eden şirketler, daha avantajlı bir 
başlangıç ve bilinç düzeyine sahiptirler, kısa vadeli potansiyelleri daha yüksektir.

• Ölçeği büyük olan şirketlerin, gerekli yatırımları yapma kabiliyeti daha yüksektir.

• Büyük ölçekli şirketler aynı zamanda, karşılaştırmalı olarak küçük şirketlere kıyasla Sanayi 4.0’dan daha 
çok faydalanma fırsatına sahiptir. Çoğu Türk şirketi gelişmiş ülkelerdeki rakiplerine kıyasla daha küçük 
olduğu için, Türkiye için Sanayi 4.0’ın mutlak kazançları nispeten daha düşük olacaktır.

• Mevcut teknolojik olgunluk düzeyi, uygulama kapsamını kısıtlamaktadır.
Birçok şirkette, bilançoda on yıl önce faydalı ömrünü tamamlamış olmasına rağmen hala kullanılmakta 
olan eski makine parklarının çevresiyle bağlanırlığını arttırabilmesi için sermaye yatırımı yapılması 
gerekmektedir. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin Sanayi Devrimi 
Yol Haritası
T.C. STB raporundaki verilere göre; 2017 yılında imalat sanayinin GSYH içindeki payı %17,5 ve toplam 
ihracat içindeki payı %93,7 olarak gerçekleşmiştir. İmalat sanayinin ihracattaki yüksek teknoloji ürünlerin 
payı %3,9 olup, ülkemizin dünya ihracatından aldığı pay %0,97 olarak gerçekleşmiştir.

İmalat sanayi 2016 yılında 3,7 milyon kişi ile toplam istihdamın %13,6’sını oluşturmaktadır. Bu oran 
%24,4’lük dünya ortalamasının oldukça altındadır. 

T.C. STB liderliğinde Sanayi 4.0’a yönelik yapılan ilk çalışmalardan biri TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, 
YASED ve TTGV’den oluşan Sanayide Dijital Dönüşüm Platform’u kurulmuş ve ülkemizin öncelikleri 
üzerine odaklanan altı çalışma grubu oluşturmuştur;  
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T.C. STB tarafından düzenlenen Ankete katılan işletmelerin Ar-Ge merkezi olan büyük şirketler olduğu 
görülmektedir. 

Bu bağlamda anket sonuçlarının Türkiye’deki şirketlerin dijitalleşme seviyesinde üst sınırı tanımladığı, 
geri kalan şirketlerin dijitalleşme seviyesinin ankete katılan işletmelere göre daha geride olabileceği 
değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla, bir taraftan dijitalleşmede önde gitmesi beklenen anketin örneklem grubunda dijital 
uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanırken, diğer taraftan da bunlar dışındaki işletmelere yönelik 
farkındalık artırıcı çalışmaların yürütülmesinin imalat sanayindeki dijitalleşme sürecini hızlandırıcı etki 
yapacağı öngörülmektedir. 

Ancak anketin çıktıları, dijital dönüşüme yönelik belirlenen uygulama adımlarının gerçekleştirilmesinde 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Nitekim anket sonuçları, sanayi işletmelerinin %37’sinin dijitalleşme stratejisi 
belirlemiş olduğunu, ancak bu işletmelerin sadece %24’ünün dijitalleşme hedefleri için bütçe tahsis 
ettiğini göstermektedir. Bu işletmelerden de yalnız 16’sı dijitalleşme konusunda performans ölçütleri 
belirlemiştir. 

Ankete yanıt veren işletmelerin önemli bir kısmının Ar-Ge merkezi olan büyük işletme olduğu dikkate 
alındığında imalat sanayinin geneli için çok daha düşük oranlardan bahsedilebileceği açıktır. 

Dijitalleşme, dijital teknolojileri kullanmanın ötesinde bu amaca yönelik kurumsal kültür ve yeteneklerin 
geliştirilmesini de gerekli kılmaktadır. Ancak mevcut durum, çoğu şirketin kaynak yetersizliği, dijital 
yeteneklerin eksikliği veya farklı önceliklerinden dolayı dijitalleşme sürecine yeterli önemi veremediğini 
göstermektedir.

T.C. STB’nın çalışmasına göre, ankete katılan işletmelerin dijital dönüşüm strateji, bütçe ve hedefleri 
bir arada ele alındığında, dijitalleşmeye yönelik stratejisi, ayrı bir bütçesi ve performans hedefleri olan 
işletmelerin toplam içindeki payları %6’dır. 

Tedarikçilere imalat sanayinin dijitalleşmesi önündeki en önemli engellerin ne olduğu sorulduğunda 
“kullanıcıların dijital teknolojilerin fayda ve maliyetlerini doğru analiz edememesi” ilk sırada yer almıştır. 
Teknoloji tedarikçilerinin yaşadıkları en büyük sorunların ilk üç sırasına müşterileri ile ilgili hususlar 
yerleşmiştir. Teknoloji tedarikçileri müşterilerinin dijital teknoloji ve uygulamaların fayda-maliyet 
analizlerini yapamadıklarını, bu teknolojileri ve uygulamaları yeterince tanımadıklarını ve dijitalleşmeye 
yeterince önem vermediklerini düşünmektedir.

Yeterli finansman bulamama dördüncü, devletin dijitalleşmeyi yeterince teşvik etmemesi ise beşinci en 
önemli sorun alanı olarak ifade edilmiştir. Bu soruya verilen nitel cevaplarda ise özellikle büyük sanayi 
işletmelerinin kendilerini ispatlamış yabancı teknoloji tedarikçilerinin hazır çözümlerini tercih ettikleri 
gibi önemli saptamalarda da bulunulmuştur.



151www.ankarasanayi40.org

T.C. STB tarafından oluşturulan önceliklendirme modeli sonucuna göre; Ülkemizin önümüzdeki 
dönemde odaklanacağı sektörler kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, makine ve teçhizat, yarı iletkenler 
ve elektronik ile gıda ve içecek ürünleri olarak belirlenmiştir. 

Ülkemizin 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. Bu bağlamda, dijitalleşme faaliyetlerinin ekonomik değere dönüştürülebilmesi için nitelikli bir 
imalat sanayi yapısına sahip olması gerekmektedir. 

MÜSİAD,  Değer Tabanlı Teknolojik Dönüşüm 2017
MÜSİAD tarafından hazırlanan rapor, Ar-Ge ve inovasyon konusuna ağırlık vermiş ve bu iki kavramın hem 
teorik hem de uygulama bağlamında ayrıntılı olarak irdeleyerek oldukça somut öneriler sunmaktadır.

MÜSİAD Raporuna göre “Türkiye daha çok orta teknoloji grubunda, katma değeri düşük ürünlerde 
yoğunlaşırken ileri teknoloji ürünlerin üretimi ise %3-5 seviyesindedir. Ar-Ge harcamalarının çıktısı ve 
teknoloji-yenilik üretme ölçüsü olarak alınan patent sayısı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye 
ekonomisinin bu konudaki performansı sınırlıdır.” 

Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ye oranı bir ülkedeki Ar-Ge yoğunluğunu göstermektedir.

Dünya’da Ar-Ge yoğunluğunun gelişimi izlendiğinde, Finlandiya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin, 
%3-4 ile başı çektiği görülmektedir. Bu grubu ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkeler izlemektedir. 
Türkiye’de ise, Ar-Ge yoğunluğu %1 düzeyindedir.

Raporda “teknolojik yetenek kavramı, firmaların üretim, yatırım ve yenilik yapabilme becerilerini ifade 
etmektedir. Teknolojik yetenek, ulusal Ar-Ge sisteminin büyüklüğü ve etkinliği, Ar-Ge harcamalarının 
niteliği ve niceliği, transfer edilecek teknolojinin seçimi, özümsenme kapasitesi, yeniden üretilebilir hale 
getirilmesini sağlayacak altyapı ve beceriler olarak sıralanabilecek pek çok faktöre bağlı olarak oluşmakta 
ve gelişmekte” olduğu belirtilmektedir. 

Avrupa Birliği içinde küresel krizin etkileri sonucu yaşanan farklılaşma, sanayi ve üretim ekonomisinin 
önemini gözler önüne sermiştir. Ekonomisi hizmetler sektörüne dayalı İspanya ve Yunanistan gibi ülkeler 
krizden daha çok etkilenmişken; Almanya gibi sanayi ağırlıklı ülkeler krizden daha fazla zarar görmüştür. 
MÜSİAD raporunda “üretim küreselleşirken Ar-Ge tüm dünyayı kapsayan şekilde küreselleşmediği” 
ve “teknolojiye egemen büyük firmalar, özellikle Ar-Ge faaliyetlerini belirli gelişmiş ülkelerde 
gerçekleştirdikleri” vurgulanmaktadır. 

Küresel rekabetin etkinliği  “teknoloji” ve “inovasyon” temelli alanlarda giderek artmaktadır. 

Rapor “bilgiyi üreten ve onu katma değere dönüştüren ülkelerin küresel rekabet ortamında en başarılı 
ülkeler olduğunu” ve “teknolojik yeteneğin ülkenin rekabetçi gücünü geliştirebilmesi açısından hayati 
önem taşıdığını” dolayısıyla başarılı olabilmenin “Ar-Ge, eğitim ve inovasyon konularına önem vermekten 
geçtiğini” belirtmektedir.  
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TÜrKoNFED, DİJİTAL ANADoLU- Dönüşüm için Yeni Dünya 
Kuralları ve Çözümler 2018
TÜRKONFED raporu da MÜSİAD raporundaki temel yaklaşıma sahiptir ve raporda “dijital dönüşümün 
en genel tanımıyla yeni bir tekno-ekonomik paradigmaya geçişi ifade ettiği” belirtilmektedir.

Raporda bu dönüşümün yarattığı etkilerden üç tanesi üzerinde durulmaktadır: 

• Yıkıcı inovasyonların ölçek ekonomisi ve marjinal maliyetleri değiştirmesi, 

• Deflasyonist etkilerin maliyet odağından inovasyon odağına kayışı tetiklemesi ve 

• Üstel olarak artan inovasyonların asimetrik piyasa yapısını ortaya çıkarması.

Rapora göre, “radikal ve teknolojik inovasyonlar ekonomik, sosyal ve kültürel olarak ülkeleri 
etkilemektedir.” 

Raporda, T.C. STB raporunda yer alan tespitlere benzer biçimde “küçük işletmeler ile büyük şirketlerin 
teknoloji kullanımları arasındaki fark” vurgulanarak “Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
üretiminin kendi makro ekonomik ve mikro ekonomik yapısına adapte edilmesine ve kendi modellerini 
geliştirmesine ihtiyaç duyulduğuna” işaret edilmektedir.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan çalışmalarda ülkemiz;

•Global İnovasyon Endeksi’nde 127 ülke arasında 43’üncü, 

•Teknolojik Hazır Olma Endeksi’nde 139 ülke arasında 48’inci, 

•Küresel Rekabet Endeksi’nde 137 ülke arasında 53’üncü sıradadır. 

Raporda “Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nde yaratılan katma değeri ortaya koyan endekste de Türkiye 34 
OECD ülkesi arasında son sıralarda bulunduğu” belirtilmektedir.

Rapora göre “son 15 yıl içinde Türkiye, Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payını %0,5’ten %0,7’ye 
yükseltirken, Güney Kore, %2,2’den %4,1’e yükseltmiştir.”  Benzeri biçimde “Türkiye bilgi ve iletişim 
teknolojileri üretiminde %0.29’luk bir paya sahipken, Güney Kore’nin %7,5’in üzerinde yarattığı değer 
ile ilk sırada yer almaktadır.”   

Ayrıca, geçmişte Türkiye’nin gerisinde yer alan ülkelerin, bugün yüksek teknolojiye dayalı katma değerli 
üretimleriyle daha ileride oldukları ve farkı da giderek artırdıkları belirtilmektedir.

TÜRKONFED “Sektör Bazlı Dijital Dönüşüm Yol Haritası 2018” başlıklı 2. Raporunda “Otomotiv sektörü 
sanayi 3.0 düzeyine yakın çıkarken, strateji ve akıllı üretim boyutunda 3.0 seviyesinin altında kaldığını 
göstermektedir. Tekstil-hazır giyim sektörü stratejide 2.0 seviyesinde yer alırken, teknik altyapı, akıllı 
üretim ve insan, organizasyonda 2.5 seviyesine yaklaşmıştır. Seracılık ise diğer sektörleri geriden takip 

Raporun dikkat çektiği bir diğer konu da eğitimdir. Türkiye’nin eğitim harcamalarının özellikle OECD 
ortalamalarının çok altında kaldığı vurgulanmakta ve eğitimin kalitesi ile ilgili en önemli göstergelerden 
biri olarak kabul edilen öğrenci başına yapılan 3.327 $ harcamayla 45 ülke arasında 33. sırada yer aldığı 
belirtilmektedir.
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ederek stratejik anlamda 2.0 seviyesinin altında, teknik altyapı anlamında 2.0’a yakın, akıllı üretim ve 
organizasyonda ise 2.0’ın biraz üzerinde olarak ekrana yansımış” olduğu tespitini yapmaktadır. 

Bu tespitler, TABİD tarafından yapılan anket ve arama toplantılarının sonuçları ile benzer niteliktedir.

TÜRKONFED raporunda da, “her sektörde azımsanmayacak bir sorun olarak dijital dönüşümün finansman 
boyutunun ortaya çıktığı” ve “dijitalleşme yatırımlarının bir risk oluşturduğu” uyarısı yapılmaktadır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023 Sanayi ve Teknoloji 
Stratejisi
Bakanlık tarafından hazırlanan Raporda, “Küresel Üretim Maliyetlerine ilişkin yapılan bir çalışmada 
ülkemizin iş gücü maliyetleri açısından avantajlı olduğu”, “ancak sanayide hedeflenen dijital dönüşüm 
Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştiğinde bu avantajın önemini yitirebileceği” 
vurgulanmaktadır. 

Raporda kullanılan küresel üretim endeksine göre “Türkiye, 98 ortalama birim maliyet ile üretim yaparken; 
ABD’nin 100, Almanya’nın ise 121 ortalama birim maliyetle üretim gerçekleştirdiği” belirtilerek “Almanya 
Sanayi 4.0 ile beklediği %15-25 oranındaki verimlilik artışını sağladığında, Türkiye ile hemen hemen 
aynı birim maliyetle üretim yapabilecek konuma geleceği” uyarısı yapılmaktadır. Ayrıca “gerekli Ar-Ge 
ve inovasyon yatırımlarının yapılması ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını karşılayacak tedbirlerin 
alınmasının üretimdeki uluslararası rekabet avantajımızı korumak için elzem” olduğu belirtilmektedir. 

Raporda bir diğer önemli tespit de “fiziksel ve siber dünyaların yakınsaması ile ileri üretim teknolojilerinin 
kullanımının küresel rekabetin geleceğini belirleyeceği” konusudur. 

OECD araştırmasına göre, OECD’ye dâhil olan ülkelerdeki mevcut işlerin %15’inin önümüzdeki 15-20 
yıl içerisinde tamamen otomatize olacağı, %32’sinin ise dijitalleşme ile yıkıcı bir dönüşüme uğrayacağı 
öngörülmektedir.  

2002-20118 döneminde yapılan toplam 177 milyar TL Ar-Ge yatırımının %48’i özel sektör, %42’si 
üniversiteler, %10’u kamu kurumlarına aittir. Yapılan Ar-Ge yatırımlarında özel sektörün payı 2002 
yılında %29’dan yıllar içinde artış göstererek 2017 yılında %57’ye çıkmıştır.

Ar-Ge Faaliyetleri ve Yıllar İtibariyle Sektörel Dağılım (Milyar TL) 

Aynı dönemde TÜBİTAK tarafından verilen desteklerin sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir;
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TÜBİTAK Destekleri (2002-2018) 

Diğer taraftan Bakanlık, “Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik 
bağımsızlığını temin edecek kritik teknolojilerde atılım sağlayacak politikaların, “Milli Teknoloji Hamlesi” 
yaklaşımında yapılandırıldığını” belirtmektedir. 

Bu yaklaşımın ilk başarılı örneği olan savunma sanayisinde projeler, yerli tedarikçilerin teknoloji üretme 
kabiliyetini artırmış, maliyetleri azaltmış ve insansız hava aracı, füze, radar sistemi ve uydu gibi ileri 
teknolojilerde ürün geliştirme kapasitesini ortaya çıkarmıştır. Savunma sanayisinde kritik teknolojilerin 
yerli üretimi ve yerli ürün kullanım düzeyi %20’lerden %68’lere yükseltilmiştir.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin 6 Temel Önceliği aşağıdaki gibidir; 
1. Kapsayıcı, bütünsel ve “paydaş-odaklı” yaklaşım
2. Veriye dayalı, etki odaklı ve hesap verilebilir hedefler
3. Dünyayı yakından izleyen ve öncü atılımlara yön veren politikalar
4. Çevik, değişim odaklı ve yeniliklere uyarlanabilir politikalar
5. Beşeri Sermayenin Gelişimini Önceliklendiren Politikalar
6. Bağımsızlık ve Küresel Rekabet
Raporda “sanayi ve teknoloji alanlarındaki etkileşim ve entegrasyonun, planlamalarda bütüncül bir 
değerlendirmeyi gerekli kıldığı” belirtilmektedir. 

Ar-Ge ve İnovasyon Politikaları ve Yol Haritaları
TÜBİTAK tarafından hazırlanan raporda, “bilgi ve iletişim teknolojilerinin yardımıyla üretim maliyetlerinin 
düşürülmesinin önem kazandığı belirtilmektedir. Sanayideki bu dönüşüm gerçekleştiğinde ülkelere 
önemli rekabet üstünlüğü sağlayacağı gibi, ülkemizde bu dönüşümün kaçırılması durumunda mevcut 
durumda ülkemizin üretimdeki lojistik avantajı ve düşük işgücü maliyetinden doğan avantajlarının 
geçerli olmayacağı” öngörülmektedir. 

Anket sonucunda “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” çıkartılmış ve;

•3 Teknoloji Grubunda 

•8 Kritik Teknoloji 

•10 Stratejik Hedef 

•29 Kritik Ürün belirlenmiştir.  

Bu kapsamda T.C. STB tarafından hazırlan raporda, yapılan inceleme ve değerlendirmelerde “imalat 
sanayinin gayrisafi yurtiçi hâsılamız içindeki payı 1998-2017 yılları arasında 4,8 puan azalarak %17,5’e 
gerilediği” ve “imalat sanayinin dijital dönüşümü son yıllarda ülkemizde de sıkça konuşulur ve tartışılır 
hale geldiği, farklı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından işletmelerimizin bu konudaki 
farkındalıklarının artırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldığı ve imalat sanayinin dijital dönüşümüne 
verilen önem farklı platformlarda ele alındığı” belirtilerek “sanayi işletmelerimizin önemli bir kısmının 
dijital dönüşüm sürecinden haberdar olduğu” sonucuna varılmaktadır. 
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Raporda imalat sanayinin dijital dönüşümüne yönelik çalışmalar ve planlar özetlenmiştir. 

İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü Faaliyetleri 

Aynı raporda Sanayi 4.0 dönüşümüne yönelik;

• Uygulamalı Ar-Ge stratejisi hazırlanması; 

o 60 bin öncelikli teknolojilerde ihtisaslaşmış Ar-Ge personeli ve 

o 2.500 Ar-Ge merkezlerinde uygulanan dijital inovasyon projesi sayısı

• 10 Dijital dönüşüm merkezi açılması,

• 2.500 İmalat sanayii işletmesinin yüksek dijital olgunluğa eriştirilmesi

• 81 İlde dijital dönüşüm bilgi merkezi oluşturulması hedeflenmektedir. 

TÜSİAD Raporunda öncelik “politika yapıcılar ve kamunun özellikle altyapı, eğitim, regülasyon ve yatırım 
çerçevesini oturtmasına” verilmiştir. 

Bunu sağlamanın en iyi yolu iş dünyasının, kamunun, sektör örgütlerinin ve şirketlerin aşağıdakilerin 
gerçekleştirmesine yönelik ortak çalışmalar yapmasından geçmektedir:

• Teknolojik altyapının, sabit ve mobil geniş bant hizmetleri başta olmak üzere güncellenmesi 
gerekmektedir. Altyapılar, şirketlerin gerçek zamanlı veri akışını sağlayabilmeleri için kullanabilecekleri 
ölçüde hızlı ve güvenilir düzeyde olmalıdırlar.

• Müfredatların, mesleki eğitim ve yükseköğretim programlarının, işgücünün BT ile bağlantılı beceri 
ve yenilik yetkinliklerini arttıracak şekilde doğru uyarlanması ve girişimci yaklaşımların güçlendirilmesi 
gerekmektedir. 

• Sadece büyük değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de yeni teknolojiler, üretim/çalışma metotları ve 
daha yetkin işgücüne erişim gibi alanlarda gerekli yatırımları gerçekleştirmelerini mümkün kılmak için 
kurgulanmış bir teşvik sistemi hayati önem taşımaktadır. 

T.C. STB tarafından hazırlanan raporda, Ar-Ge ve inovasyona yönelik hızlı adımların atılması ve 
kullanılabilir çıktıların üretilebilmesi amacıyla Teknokentler, Teknoloji Geliştirme Merkezleri ve Ar-Ge 
Merkezleri kurulmasının teşvik edildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de toplam 893 Ar-Ge 
Merkezi kurulmuş olup yaklaşık 47.000 Ar-Ge personeli çalışmaktadır. En fazla Ar-Ge Merkezine sahip 
iller sırasıyla; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir’dir.  
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SEKTÖR       AR-GE MERKEZİ SAYISI 
1 Makine ve Teçhizat İmalatı   175
2 Otomotiv Yan Sanayi    128
3 Yazılım      111
4 Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri  79
5 Elektrik-Elektronik    78

MÜSİAD tarafından hazırlanan raporda, Ar-Ge ve özellikle inovasyon konularına çok ciddi bir ağırlık 
verilmiş, olup bu konularda önemli veri, değerlendirme ve öneriler bulunmaktadır.

Raporda, “Türkiye ekonomisinin teknolojik düzeyinin yükseltilmesinin yeni ve ileri teknoloji üretiminde 
yetkinliğini arttırması ve bu amaca hizmet eden Ar-Ge ve teknoloji transferi ile sağlanabileceği” 
belirtilmektedir.

“Bunun için Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların arttırılması, yeterli ve nitelikli Ar-Ge personelinin yetiştirilmesi, 
doğru alanlarda doğru Ar-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, gerekli ileri teknolojilerin transfer edilmesi 
ve iyi işleyen, etkin bir Ulusal Yenilik (İnovasyon) Sisteminin oluşturulması” önerilmektedir. 

Raporda vurgulanan bir diğer konuda finansman konusudur. Raporda “tüm dünyada bankalar, bir Ar-
Ge projesini ancak güçlü bir bilanço veya yüksek teminat var ise doğrudan fonlamakta, bunun yanında 
girişim sermayesi fonlarına, uzman risk sermayesi şirketlerine kaynak kullandırabildiği” ifade edilip “bu 
yüzden, bir yandan Türk bankacılık sisteminin melek, risk ve girişim sermayesi yapılarını destekleyebilecek 
bir yapı oluşturmak; diğer yandan ise Türk bankalarını Ar-Ge projelerini fonlayabilecek bir uzmanlığa 
kavuşturmak gerektiği” belirtilmiştir. 

MÜSİAD raporunun dikkat çektiği bir diğer konuda destek ve teşvik mekanizmalarıdır. “Ar-Ge için en 
önemli girdinin “nitelikli bilim adamı ve araştırmacı” olması ve bu nitelikli işgücü oluşumunun zaman 
alan bir süreci ifade etmesi, Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşümünün önündeki bir diğer sorun olarak 
karşımıza çıktığı” uyarısı ile “bu ihtiyacı karşılamak için ülkemizin ileri teknoloji yatırımlarında istihdam 
edilmek üzere yabancı araştırmacı çalıştırmayı cazip kılacak teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi” 
önerilmektedir. 

Raporda “bilim ve teknoloji yönetişimi olarak görülebilecek “stratejik inovasyon politikası” eğilimin 
OECD ülkeleri nezdinde en önemli göstergelerinden biri inovasyon ve kritik sektörlerde yatırımları 
canlandırmak amacıyla kamu kuruluşlarının doğrudan risk sermayesi (venture capital) sağlamaları” 
olduğu belirtilip “Ağustos 2016’da açıklanan Küresel İnovasyon Endeksi’nde 42. sırada olan Türkiye’nin 
teknolojik düzeyini yükseltmesi ve yenilikçiliğe dayalı bir ekonomi haline gelmesi için bilim-teknoloji 
politikası, sanayi politikası, ticaret politikası, para/maliye politikaları ve kalkınma politikasının bu 
amaçları sağlayacak eşgüdüm ve birliktelik içinde oluşturulması ve uygulanması gerektiği, bütün bu 
politikalar birleşik kaplar gibi birbirine bağlı” vurgulanmaktadır . 

MÜSİAD raporunda, kamu yönetiminin öncelikle “sınaî ve teknolojik dönüşümü yakalayacak ve küresel 
rekabet gücünü artıracak bir yenilik ekosistemi oluşturması” ve  “bu ekosistem inşası ise yenilik (ya da 
popüler ifadesiyle inovasyon) konusunda paradigmayı değiştirmesi” gerektiğini belirtmektedir. 

Bunun için de yapılması gerekenin “firmanın üretim, yönetim ve inovasyon kapasitesi, iş geliştirme 
süreçlerinin etkinliği üzerine odaklanılması” olduğunu ifade etmektedir. 

“Yenilikçi (inovatif) bir ürünün ortaya çıkartabilmenin uzun dönemli, maliyetli ve riskli bir süreç” 
olduğunu vurgulayan rapor, “mevcut bankacılık sisteminin yüksek riskli Ar-Ge faaliyetlerini fonlamakta 
zorlandığını” ve bu nedenle de  “inovasyon odaklı kalkınma için, diğer fonlama modellerinin geliştirilmesi 
ve Türk bankalarının Ar-Ge projelerini fonlayabilecek bir uzmanlığa kavuşturulması” gerektiğine dikkat 
çekmektedir. 

MÜSİAD raporunda eğitim konusundaki sıkıntılara da değinilerek “teknolojik yeteneğin, ülkenin 
rekabetçi gücünü geliştirebilmesi açısından hayati önem taşıdığı ve kazananlar tarafında olmak için Ar-
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Ge, eğitim ve yenilik konularına önem vermek gerektiği” ifade edilmektedir. 
Raporda ayrıca “Türkiye’nin, kalkınma ve küresel rekabet gücü konusunda, bugüne kadar elde ettiği 
deneyimleri de göz önüne alarak, kendi özgün milli ekonomi politikalarını belirlemesinin  elzem” olduğu 
belirtilmektedir. 

raporda özet olarak;

• Etkin bir Ulusal Yenilik (İnovasyon) Sisteminin oluşturulması,

• Teknoloji açığının öncelikle teknoloji transferi ile giderilmesi

o Bu transferlerin Ar-Ge ile desteklenerek özümsenmesi, 

o Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların arttırılması, 

o Yeterli ve nitelikli Ar-Ge personelinin yetiştirilmesi, 

o Kıt Ar-Ge kaynaklarının doğru alanlarda seçici şekilde kullanılması,

• T.C. STB altında “Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Merkezi/Kurumu” kurulması,

• Küresel rekabet için gerekli üstün niteliklere sahip insan gücünü sağlayabilecek kalitede ve nitelikte bir 
eğitim sistemini oluşturması,

• Yenilikçilik ve teknoloji üretim yeteneğini arttırmak için SSDF benzeri Bilim ve Teknolojiyi Ürüne 
Dayalı Sanayileştirme Destekleme ve Araştırma Geliştirme Destekleme Fonu’nun kurulması,

• TÜBİTAK, İleri Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumuna dönüştürülmeli, 

o Sanayi ile rekabet eden kurum olmaktan çıkarılmalı, 

o Süreç değil sonuç odaklı Ar-Ge destekleri ile sanayiyi teşvik etmesi,

• Ar-Ge yaparak teknolojik ürün ve sistem geliştiren ve üreten milli şirketlere 49 yıl süre ile bedelsiz arsa 
tahsisi yapılması sağlanması,

• Sanayileşmede sektörel/mikro bazda planlamalar içeren politikalar oluşturulması,

•, Küresel rekabet gücünün gerçekleştirilmesi için ülke içinde istikrarlı bir sosyal, politik ve makroekonomik 
ortamın oluşturulması,

•  İstikrarlı bir sosyal ve politik ortam için sosyal adalet, uzlaşma ve demokratik bir toplum;

o Sosyal adalet projelerinin geliştirilmesi 

o Katılımcılığa ve uzaklaşmaya hizmet eden “Toplumsal Toplam Kalite Yönetimi Projesi”nin oluşturulması,

• 2023 hedefleri doğrultusunda bilişim stratejisinin elden geçirilmesi ve geliştirilmesi, 

• Bilişim sektöründe yerli danışmanlık ve denetim firmalarının gelişiminin desteklenmesi, 

• Bilişimdeki KOBİ’lerin önünün açılması ve bunların teşvik edilmesi,

o Güçlü şirketlerin finansman ve güven verme kapasiteleri ile büyük işleri alarak KOBİ’lere dağıtması 
demek olan “Kaz Modeli”nin uygulanması,

o Aselsan ve Havelsan gibi şirketlerin, KOBİ’leri destekleyecek şekilde konumlandırılması,
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• Doğru ve ihtiyaç duyulan alanlara Ar-Ge desteği ile Ar-Ge’nin ticarileştirilmesi, 

• Kamu bilişim alımlarında adil rekabet koşullarının oluşturulması,

• Kamu bilişim alımlarında yerli ürün ve hizmetlere öncelik verilmesi, 

• Kamu bilişim teşviklerinin geliştirilmesi, genişletilmesi ve özel sektöre verilen teşviklerin denetiminin 
bilişim sektörü STK’ları tarafından denetlenmesi,

• Bilişim sektörünü geliştirecek alternatif finansman modelleri oluşturulması,

o Bu yeteneğine sahip KOBİ, proje ve inovasyon finansmanı sağlanması,

TÜRKONFED tarafından hazırlanan raporda “bütün bu teknolojik inovasyonların ortak noktası dijital 
dönüşüm olarak” ifade edilmektedir.

Raporda “teknolojik inovasyon ve dijitalleşmenin yaygınlaşması ile ortaya çıkan bu değişikliklerin 
ekonomik paradigmada değişikliğe ve iş ve sosyal hayatta bir dönüşüme işaret ettiği” ve “daha bütüncül 
bir bakış açısı ile teknolojik ve dijital dönüşüm için yatırımların zaman içinde ve ekosistemin farklı 
alanlarında optimize edilmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Raporda “fiziki sermayenin öneminin azalması ve inovasyonun öne çıkmasının daha önce görülmemiş 
bir şekilde şirketler ve sektörler arasındaki işbirliği imkânlarını artırdığını” ifade edilmektedir. 

“Özellikle büyük veriyi kullanabilen, dijital ve fizikseli bir araya getirebilen platform işbirlikleri, geleneksel 
sektörlerdeki iş yapma biçimlerini, tüketici alışkanlıklarını ve üretim şekillerini bozma eğilimi taşıdığı” 
ve  “bu işbirliklerini kurabilen şirketlerin de, geleneksel sektör yapılanmalarını ve değer zincirlerini 
tehdit ettiği ve şirketlerle tüketici arasındaki ilişkiyi de yeniden kurguladıkları” konusundaki uyarıdan 
hareketle “artan bu işbirliklerinde, hiyerarşik dikey yapılar hantal kalmaları sebebi ile tercih edilmediği 
ve şirketlerin  inovasyona açık yatay gelişime odaklandığı” belirtilmektedir.

Rapora göre “Türkiye’de BİT’de toplam katma değeri en düşük ülke olmasına rağmen, bilgi teknolojileri 
ve servislerinde ve telekomünikasyon sektörlerinde yarattığı katma değer birçok gelişmekte olan OECD 
ülkesi ile yakın seviyededir.” Bu nedenle;

1) Dijital Dönüşüm Ekonomik Kalkınma İçin Bir Kaldıraç Olarak Kullanılmalı,
2) Her Ülke Dijital Dönüşümde Kendi Özgün Reçetesini Yazmalı,
3) Dijital Dönüşüm, Sektörel Darboğazları Aşmak İçin Bir Çözüm Sunmalıdır. 
Raporda yapılan sektörel analizlerin sonucunda, her sektör için üniversiteler, kamu ve sektörel kuruluşlar 
ile şirketler özelinde bir takım politika önerilerinde bulunulmuştur. 

Rapordaki bütün bu politika önerileri, bu üç sektörde ortak olarak bir takım makro seviyede ihtiyaçlara 
da işaret etmektedir: 

• Sektörel vizyon, stratejik perspektif ve pozisyonlama ihtiyacı bulunmaktadır.

• Dijital dönüşüm, ancak ekosistem anlayışıyla rekabet gücünü artırabilir. 

• Sektörel stratejilerin şirket düzeyinde uygulamaya geçmesi gerekmektedir.

• Prototip çözüm merkezleri, yatay ve dikey ekosistem anlayışıyla sektörleri dönüştürebilir.

• Dijital dönüşümün her stratejik inisiyatif gibi ele alınırken, özellikle iş modeli değişikliği, operasyonel 
verimlilik, işgücü ihtiyaç dönüşüm boyutlarının anlaşılması, planlanması ve yönetilmesi önemlidir.  
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T.C. STB Raporunda, sanayide dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0 ile ilgili önceliklerinden biri nitelikli işgücü 
ve araştırmanın yetiştirilmesi olarak ifade edilmektedir.. Bu amaç doğrultusunda “Sanayi Doktora Destek 
Programı” kapsamında 33 farklı üniversitenin, 77 farklı firmayla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmiş ve 
bu sürecin sonunda 120 farklı proje ile ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi 
hedeflenmiştir. 

Raporda açıklanan bir diğer hedef, imalat sanayi ihracatına yöneliktir. İmalat sanayi ihracatı orta yüksek 
ve yüksek teknoloji ürünlerin payı 2018 yılında sırası ile %36,4 ve %3,2 olarak gerçekleşmiştir;

• Bu oranların 2023 yılına kadar sırası ile %44,2 ve %5,8’e çıkarılması hedeflenmektedir. 

• Ayrıca, 2017 yılında %1 olan Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki oranının 2023’te %1,8’e çıkarılması 
hedeflenmektedir.

Türkiye’de Ar-Ge insan kaynağı 2017 yılında tam zaman eşdeğeri cinsinden 153 bin, araştırmacı sayısı 
112.000’dir. 

• Bu rakamların 2023 yılında sırası ile 300.000 ve 200.000 çıkarılması hedeflenmektedir.

Raporda “yıkıcı teknolojiler üzerinde geliştirilen yeni ürün ve hizmetlerin geleneksel ürün ve hizmetlerin 
yerini hızla almakta” olduğu belirtilmektedir. Bakanlık raporunda da MÜSİAD raporuna benzer bir 
biçimde bir paradigma değişikliği vurgulanıp, “geleneksel oyuncular yeniliklere hızlı uyum göstermede 
birçok güçlükle karşılaştığından bu alanlarda yeni oyuncular ortaya çıkmaya başladığı” belirtilmektedir. 
Raporda “stratejik olarak henüz markalaşmış ürünleri olmayan ülkeler için yıkıcı teknolojilerin 
dönüştürdüğü ürün ve hizmet alanlarında küresel ölçekte yer edinecek girişimlere fırsat verilmesi” 
gerektiği ifade edilmektedir. 

Ankara’daki Sanayiye Yönelik Mevcut Durum Tespitleri
“Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması” projesinin sağlıklı ve uygulanabilir 
çıktılar sağlayabilmesinin ön koşulu, mevcut durumun tam ve doğru olarak belirlenmesidir. Yine 
bunun devamında sektörde var olan eğilim ve beklentilerin de bilinmesi projenin amaç ve hedeflerine 
ulaşılabilmesi için temel girdiler olarak değerlendirilmiştir.

Bu amaçla, projenin ilk adımı olarak kapsamlı bir “Ankara Bölgesi Sanayi 4.0 Mevcut Durum, Eğilim ve 
Beklentiler” anketi hazırlanarak uygulanması hedeflenmiştir.
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Ankara Bölgesi Sanayi 4.0 Mevcut Durum, Eğilim ve Beklentiler Anketi

TABİD, “Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması” Projesi kapsamında yapılan 
“Ankara Bölgesi Sanayi 4.0 Mevcut Durum, Eğilim ve Beklentiler” Anket çalışması Ankara Bölgesinde 
faaliyet gösteren firmaların mevcut durumları, yetkinlikleri, bilgi ve beceri düzeyleri, dijital gelişmişlikleri 
gibi Sanayi 4.0’a yönelik çalışmalar için oldukça kritik veriler üretilmiştir. Bu anket çıktılarından bir 
bölümü de Ar-Ge ve inovasyona yönelik önemli veriler olup, bu çalışmada Ankara bölgesi sanayisi ile ilgili 
bu veriler kullanılmıştır.

Arama Toplantısına Göre Tespitler

Eylül ayı içerisindeAnkara Sanayisinin ileri gelen temsilcilerinin katılımıyla bir Arama Toplantısıyapılmıştır. 
Bu toplantıda, Ankara sanayisi temsilcilerinin gerek mevcut durum gerekse de Sanayi 4.0’da dâhil olmak 
üzere beklenti ve planları çok kapsamlı bir biçimde tartışılmıştır.

Arama Toplantısında;

• “Ankara Bölgesi Sanayi 4.0 Mevcut Durum, Eğilim ve Beklentiler” anketi sonuçları hakkında kısa 
bilgilendirmeler yapılmış, 

• Katılımcıların anket sonuçları üzerine değerlendirmeleri alınmış ve 

• Ankara Sanayisi için SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. 

Toplantı sonunda ortaya çıkan SWOT Matrisi aşağıdaki gibidir.
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