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TABLO LİSTESİ GİRİŞ

Sanayi üretiminde yaşanan büyük değişimler ve sanayi devrimleri, 
ülkelerin ekonomi politikalarına yön vermektedir. Ülkeler, ekonomik 
alanda rekabet gücünü arttırabilmek için söz konusu değişim 
hareketine uyum sağlayacak çeşitli stratejiler geliştirmektedir. 

Endüstri 4.0’ın bileşenleri içerisinde internet, iletişim, bilişim, sensör, 
otomasyon, yapay zeka ve robotik teknolojileri endüstriye önemli ölçüde yön 
vermektedir [1]. Bu süreçten beklenen en önemli iki etki, yüksek verimlilik 
ve yüksek katma değer elde edebilmektir. Gelişmekte olan ekonomilerin 
süreci yakalayıp sürdürebilmeleri, ilerleyen zamanda küresel konjonktürde 
yer edinebilmeleri açısından kritik öneme sahiptir. Yaratacağı katma değer 
nedeniyle Endüstri 4.0’ın itici gücü olan dijitalleşme, ekonomik ilişkileri yeni 
bir boyuta taşımakta ve ekonomik teorileri, iş modellerini ve rekabetçi ortamı 
değiştirmektedir [1, 2]. Dijital dönüşüm kapsamında gelişen yeni rekabet 
modelinde, yapay zeka teknolojisi ve veri bilimini içeren inovasyon kapasitesi 
büyük rol oynamaktadır [3].

Dijital dönüşümde öncü teknolojiler olarak yapay zeka, otonom robotlar, 
büyük veri ve ileri analitik, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, 
nesnelerin interneti, eklemeli imalat, yeni nesil akıllı sensör teknolojileri ve 
siber güvenlik, doğru bir yol haritası ve planlama ile yönlendirilen firmaların 
katma değerini, verimliliğini, kârlılığını, kalitesini ve benzeri birçok unsuru en 
üst seviyeye çıkaracaktır.  
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Teknoloji, iş dünyasının her köşesinde vücut bulmakta, her sektöre, şirkete, 
sürece, planlamaya ve iş modellerine uzanarak şirketlerin örgüt yapıları, 
yönetim biçimleri, karar alma süreçleri, iş birlikleri, faaliyet ve rekabet 
tarzlarında derin değişikliklere yol açmaktadır. Yeni Çağ’da ya yeni kuralların 

ve kazanımların olacağı yeni bir oyun alanında dönüşüm sürecine ayak uydurulacak 
ya da dijital öncesi çağın köhne yollarında kazanımları kısıtlanmış bir şekilde ayakta 
kalma mücadelesi verilecektir.  Dijital dönüşümü ve Endüstri 4.0 ismiyle hayatımıza 
giren sanayi devrimini iyi anlamaya çalışmak bu yolculuktaki en önemli adımdır. 

Dijital dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesinin sunduğu imkanların 
ve organizasyonların / şirketlerin toplumun ihtiyaçlarını gözeterek daha etkili ve 
verimli hizmet vermesinin, kullanıcı / tüketici memnuniyetinin arttırılmasının ve 
düşük maliyetli, daha hızlı ve daha verimli üretim için insan, iş ve teknoloji etkenlerinin 
bütüncül birleşimidir olarak tanımlanabilir [4]. 

Sanayi devriminde yaşanan endüstriyel gelişmeler dört döneme ayrılmıştır ve birinci 
sanayi devriminde makineleşen endüstri, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinde daha 
hızlı ve verimli bir hal almıştır. Dördüncü sanayi devrimi ile elde edilen teknolojik 
gelişmeler sanayiye önemli ölçüde yön vermiştir. Şekil 1’de Sanayi Devriminin 
belirtilen süreçleri, yıl bazında evre evre verilmiştir. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 
dördüncü sanayi devrimi, ilk olarak 2011 Hannover Fuarı’nda gündeme gelmiş, 2012 
yılında ise Alman Hükümeti’nin oluşturduğu bir çalışma grubu tarafından hazırlanarak 
2013 yılında nihai rapor olarak açıklanmıştır. Yüksek verimlilik ve yüksek katma 
değer elde edebilmek bu süreçteki en önemli beklentilerdir. Bu gelişim sürecinde 
gelişmiş ekonomiler rekabet gücünü ellerinde tutmayı amaçlarken gelişmekte olan 
ekonomilerin ise sürecin takipçisi olarak süreci yakalayıp sürdürülebilir kılması, 
küresel konjonktürde yer bulabilmeleri adına kritik önem arz etmektedir [2].  

Şekil 1. Endüstri Devrimi 
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Fuarı’nda gündeme gelmiş, 2012 yılında ise Alman Hükümeti’nin oluşturduğu bir çalışma 

grubu tarafından hazırlanarak 2013 yılında nihai rapor olarak açıklanmıştır. Yüksek verimlilik 

ve yüksek katma değer elde edebilmek bu süreçteki en önemli beklentilerdir. Bu gelişim 

sürecinde gelişmiş ekonomiler rekabet gücünü ellerinde tutmayı amaçlarken gelişmekte olan 

ekonomilerin ise sürecin takipçisi olarak süreci yakalayıp sürdürülebilir kılması, küresel 

konjonktürde yer bulabilmeleri adına kritik önem arz etmektedir [2].  

 
Şekil 1. Endüstri Devrimi  

Nesnelerin interneti (IOT), büyük veri ve analitikler, akıllı makineler, bulut bilişim, siber fiziksel 

sistemler, siber güvenlik, üç boyutlu yazıcılar, endüstriyel robotlar, simülasyon, arttırılmış 

gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri Endüstri 4.0’ın yapıtaşları olarak gösterilmektedir (Şekil 

Nesnelerin interneti (IOT), büyük veri ve analitikler, akıllı makineler, bulut bilişim, 
siber fiziksel sistemler, siber güvenlik, üç boyutlu yazıcılar, endüstriyel robotlar, 
simülasyon, arttırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri Endüstri 4.0’ın yapıtaşları 
olarak gösterilmektedir (Şekil 2). Endüstri 4.0 uygulamalarının etki alanının ne kadar 
genişleyeceği henüz bilinmese dahi bu uygulamaların radikal katkılar sağlayacağı 
günümüzde ulaşılan seviyeden anlaşılmaktadır. Geleceğin kablosuz ağı olarak sunulan 
5G teknolojisiyle yüksek veri iletim hızlarına ve düşük gecikme sürelerine sahip servisler 
kullanılarak cihazların birbirleriyle etkileşim içerisinde olacağı öngörülmektedir. 5G 
teknolojisinin iş süreçlerinde kullanımı Endüstri 4.0 için bir kilometre taşı olacaktır. 
Cihazları birleştiren kablosuz bir ağ olarak tasarlanan 5G teknolojisi ile etkili yönetim, 
operasyonel verimlilik, giderlerde azalma, sürdürülebilirlik, tutarlılık, anlık analiz ve 
hataların en aza indirgenmesi sağlanabilecektir.

Endüstri DevriYENİ DİJİTAL ÇAĞ: 
ENDÜSTRİ 4.0
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Dijitalleşmenin etkisi ile akıllı fabrikalarda daha düşük maliyetli, daha hızlı, daha 
verimli üretim yapılabilecektir. Bu gelişmelerle birlikte, kurum ve kuruluşlar arasındaki 
gerçek zamanlı bilgi alışverişi sayesinde fabrikalar, bireyler, iş kanalları, sanayi-devlet 
ilişkileri ve devletler arası ilişkiler de yeni boyut kazanacaktır [5]. Dijital teknolojilerin 
uygulanabildiği temel ticari işlemlerin, ürünlerin, süreçlerin, organizasyon yapılarının 
ve yönetim kavramlarının değişimi amaçlanmaktadır. Üretkenliğin ve üretimin artması 
ile yeni değerler yaratılması ve müşteri etkileşiminde yenilikler sunabilecek olması, 
dijital dönüşümün gereksinimini yalın bir şekilde açıklamaktadır [6].  n

Şekil 2. Endüstri 4.0’ın yapıtaşları

Nüfus:  2021 yılının başlarında dünya nüfusunun 7,83 milyar iken Birleşmiş 
Milletler nüfusun yılda %1 arttığını belirtmektedir. Küresel toplam göz önünde 
bulundurulduğunda bu durum, nüfusun 2020’nin başından bu yana 80 milyon kişiden 
fazla arttığı anlamına gelmektedir.

Mobil:  Dünya nüfusunun % 66,6’sı cep telefonu kullanmaktadır. Bu da 5,22 milyar 
insanın cep telefonu kullandığı anlamına gelmektedir. Özgün kullanıcıların sayısı Ocak 
2020’den bu yana % 1,8 (93 milyon) artarken, toplam mobil bağlantı sayısı 72 milyon 
(% 0,9) artarak 2021’in başında toplam 8,02 milyara ulaşmıştır. 

İnternet:  İnternet kullanımı, geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl 316 milyon (% 7,3) artmıştır. 
Dünya genelinde Ocak 2021’de 4,66 milyar insanın internet kullandığı belirtilmektedir. 
Küresel olarak internet kullanımı % 59,5 yaygınlık göstermektedir [9].

Alman Hükümeti’nin oluşturduğu çalışma grubunun açıklamış olduğu Endüstri 
4.0’ın sunmuş olduğu fırsatlar, küresel boyutta büyük etki yaratmakla birlikte 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki rekabeti arttıracak ortam 
sunmaktadır [7]. Almanya’da sanayiye yönelik dijital dönüşümde önemli rol 

üstlenen öncü firmalar bulunmakta ve dijital dönüşümdeki etkin oyuncular arasında 
yer almaktadır.  Amerika Birleşik Devletleri ise gelişmiş alt yapısı ve inovasyon kültürü 
ile dijital rekabet seviyesi oldukça yüksek ülkelerden biridir [8]. Çin, önümüzdeki on yıl 
içerisinde yapay zeka teknolojilerinde dünya liderliğini hedeflemekte olup dijitalleşme 
sürecine otomasyon kanalından odaklanmaktadır. Finlandiya, dönüşümün öneminin 
farkında olup ülkeye kazancının çok büyük olacağını düşünmektedir ve bu dönüşüm 
için yoğun çalışmalar yürütmektedir. Japonya, yapay zeka ve nesnelerin interneti 
teknolojisine ve her nesnenin birbirleri ile bağlantıda olduğu teknolojilerin etkin 
kullanımına önem vermektedir. Ocak 2021’deki küresel “Dijital Durum” için ana 
istatistikler ve eğilimler incelendiğinde nüfus, mobil ve internet bazında elde edilen 
veriler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

KÜRESEL BOYUTTA 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
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Tüm bu artış ve gelişmelerle birlikte dördüncü sanayi devriminin trendleri oluşmuştur. 
Şekil 3, 2021’deki trendleri ve getirdiği yenilikleri göstermektedir.

Dünyada dijital dönüşümün toplam net ekonomik faydasının yaklaşık 30 trilyon 
dolar olacağı tahmin edilmektedir. Nesnelerin interneti, dijital dönüşümün en temel 
teknolojilerinden biridir ve 2025 yılı itibarıyla yılda 4 ila 11 trilyon dolar arasında 
ekonomik değer yaratacağı beklenmektedir. Dünya Ekonomik Forumuna göre 
nesnelerin interneti, yapay zeka ve ileri robotik teknolojiler net verimlilikte artış 
sağlamaya başlamıştır. Bu verimliliğin toplum üzerindeki etkisinin arttırılabilmesinin 
devletler, üniversiteler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında yapılabilecek 
iş birlikleri ile mümkün olabileceği belirtilmektedir. Dijital dönüşümün sosyal ve 
ekonomik açılardan yaratacağı değerin on yıllık dönemde toplam 100 trilyon dolar 
olacağı öngörülmektedir [11].

Sürekli gelişen teknoloji, insanların yaşam şekillerini ve ihtiyaçlarını da hızla 
değiştirmektedir. Değişen bu ihtiyaçların karşılanması ise daha yoğun dijitalleşmiş 
teknolojiler gerektirmektedir. Birbirini besleyen bu döngü firmaların iş yapma 
şekillerini de etkilemekte ve farklı iş modelleri ortaya çıkarmaktadır. Dünya üzerindeki 
dijital iş modelleri incelendiğinde, temelde üç farklı modelin kullanıldığı görülmüştür. 
Şirketten Şirkete (B2B-Business to Business) modelinde alıcı ve satıcı tüzel kişilerdir. 
Firmadan Tüketiciye (B2C-Business to Consumer) iş modelinde firmalar ticari ilişkiyi 
doğrudan bireysel tüketicilerle alım-satım işlemini gerçekleştirerek kurmaktadır. 
Tüketiciden Tüketiciye (C2C-Consumer to Consumer) iş modelinde ise alıcı ve satıcı 
bireysel kişilerden oluşmaktadır. 

Şekil 3. 2021’deki en iyi 10 Endüstri 4.0 trendleri ve yenilikler [10]

 

 
12 

 

Tüm bu artış ve gelişmelerle birlikte dördüncü sanayi devriminin trendleri oluşmuştur. Şekil 3, 

2021’deki trendleri ve getirdiği yenilikleri göstermektedir. 

 

Şekil 3. 2021'deki en iyi 10 Endüstri 4.0 trendleri ve yenilikler [10] 

Dünyada dijital dönüşümün toplam net ekonomik faydasının yaklaşık 30 trilyon dolar olacağı 

tahmin edilmektedir. Nesnelerin interneti, dijital dönüşümün en temel teknolojilerinden 

biridir ve 2025 yılı itibarıyla yılda 4 ila 11 trilyon dolar arasında ekonomik değer yaratacağı 

beklenmektedir. Dünya Ekonomik Forumuna göre nesnelerin interneti, yapay zeka ve ileri 

robotik teknolojiler net verimlilikte artış sağlamaya başlamıştır. Bu verimliliğin toplum 

üzerindeki etkisinin arttırılabilmesinin devletler, üniversiteler, iş dünyası ve sivil toplum 

kuruluşları arasında yapılabilecek iş birlikleri ile mümkün olabileceği belirtilmektedir. Dijital 

dönüşümün sosyal ve ekonomik açılardan yaratacağı değerin on yıllık dönemde toplam 100 

trilyon dolar olacağı öngörülmektedir [11]. 

Sürekli gelişen teknoloji, insanların yaşam şekillerini ve ihtiyaçlarını da hızla değiştirmektedir. 

Değişen bu ihtiyaçların karşılanması ise daha yoğun dijitalleşmiş teknolojiler gerektirmektedir. 

Birbirini besleyen bu döngü firmaların iş yapma şekillerini de etkilemekte ve farklı iş modelleri 

ortaya çıkarmaktadır. Dünya üzerindeki dijital iş modelleri incelendiğinde, temelde üç farklı 

modelin kullanıldığı görülmüştür. Şirketten Şirkete (B2B-Business to Business) modelinde alıcı 
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Belirtilen iş modelleri temel alınarak geliştirilen ve dijital dünyada kullanılmaya başlanmış 

reklam destekli, paylaşım bazlı, talebe bağlı, e-ticaret odaklı ve pazar yeri nitelikli iş modelleri 

Belirtilen iş modelleri temel alınarak geliştirilen ve dijital dünyada kullanılmaya 
başlanmış reklam destekli, paylaşım bazlı, talebe bağlı, e-ticaret odaklı ve pazar 
yeri nitelikli iş modelleri mevcuttur. Reklam destekli serbest modeldeki ana fikir 
kullanıcılara ücretsiz hizmet sunarak sunulan hizmeti kullanan kişileri ürün haline 
getirmektir. Yazılım sektöründe sıkça kullanılan serbest modelde ise kullanıcılara 
öncelikle ürünün temel bir modeline ücretsiz erişim ve kullanım hakkı tanınmaktadır. 
Ancak, ürünün daha gelişmiş versiyonlarından yararlanmak veya üst versiyonlarını 
kullanmak isteyen tüketicilerin ücret ödemesi veya abone olması sağlanarak gelir 
elde edilmektedir. Paylaşım modelinde kullanıcı fiziksel bir ürüne sahip olmadan onu 
belli bir süre kullanarak karşılığını ödemektedir. Bu modelden farklı olarak talebe bağlı 
model yaklaşımında kiralama, sanal bir ürün veya hizmete yönelik olabilmektedir. 
E-ticaret modeli dijital iş modellerinden en yaygın kullanılanlardan biridir. Bu modelde, 
satıcı çevrim içi platformlardan ürünlerini satmakta ve satış işlemi gerçekleştikten 
sonra ürünler tüketicilerin belirttikleri adreslerine gönderilmektedir. Pazar yeri 
modelinde alıcı ve satıcılar üçüncü bir tarafa ait çevrim içi platformu kullanmaktadır. 
Satıcı, ürün veya hizmetini üçüncü bir tarafın sunduğu platformda alıcıların beğenisine 
sunmakta ve alıcı satın alma işlemini aynı platformda gerçekleştirebilmektedir. Tüm 
bu iş modellerinin hâlihazırda başarıyla kullanılıyor olmasına karşın firmalar için 
hangi modelin daha uygun olacağı yapılan işin niteliği çerçevesinde belirlenmelidir. n
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Türkiye’de, Endüstri 4.0’a doğru bir yönelim mevcut olmakla birlikte, bu sürece 
adaptasyon henüz gelişme aşamasındadır. Danish Institute of Industry 4.0 
tarafından hazırlanan Küresel Endüstri 4.0 Hazırlık Raporunda bu alanda 
yeterli veriye sahip 120 ülke arasında bir sıralama yapılmıştır [12]. Dünyadaki 

her bölgenin bir veya birkaç ülke aracılığıyla temsil edildiği bu rapora göre Türkiye, 
Endüstri 4.0’a hazırlık sıralamasında 55. sırada yer almaktadır. 

Küresel dünya düzeninde, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Endüstri 4.0 yoğun 
olarak etkisini göstermiştir. Türkiye ekonomisinde büyük pay sahibi olan KOBİ’ler 
(TÜİK 2020 raporuna göre 3 milyon 295 bin girişim KOBİ sınıfına girmektedir [13]) 
genel olarak yoğun emek ve düşük teknoloji içeren işletme özelliği göstermektedir. 
KOBİ’lerin modern üretim sistemleri içeren şirketlerle rekabet edebilmesi için değişim 
ve dönüşüm bir zorunluluktur. Değişime ayak uyduramayan işletmelerin orta ve uzun 
vadede pazar içerisinde konumunu koruyabilme imkânı olmayacağı düşünülmektedir 
[14]. Endüstride dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için, bu husustaki farkındalığın arttırılması ve 
dijitalleşme olgunluk seviyelerinin belirlenerek işletmelerin eksiklerinin saptanması 
ve odaklanılması gereken noktaları içeren dönüşüm yol haritalarının belirlenmesi 
gerekmektedir. İşletmelerin organizasyon ve yönetişim, satış pazarlama ve müşteri 
yönetimi, ürün geliştirme, Ar-Ge, tedarik zinciri ve stok yönetimi, üretim gibi dijital 
hale getirilebilecek her iş sürecine dönüşüm uygulanabilir.

2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planında Türkiye’nin rekabetçi üretim 
yapısını güçlendirmek, hızlı, esnek ve daha verimli kılmak için imalat sektöründe dijital 
dönüşüm hızlandırıcı yatay politikaları belirlenmiştir [15]. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programına ilişkin raporda dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerin iş gücüne 
kazandırılmasına yönelik planlar ile altyapı ve güvenlik gibi kısıtlamalar için ileriye 
yönelik önlemler belirlenmiştir [16].       

TÜRKİYE’DE DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM

TÜBİSAD’ın 2020’de yayınlamış olduğu Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi raporuna 
göre, Türkiye’nin dijital dönüşümdeki yerini tespit edebilmek için dijital dönüşüm 
endeksi hesaplanmıştır [17]. Türkiye’nin bu dönüşümde nerede olduğu konusunda 
önemli fikirler vereceği aşikârdır. 2019’dan 2020’ye küçük bir gelişme görülmüşse de, 
bu ortalama performans Türkiye’nin dijital dönüşüme uyumu açısından kat etmesi 
gereken önemli bir mesafe olduğuna işaret etmektedir. Türkiye için elde edilen endeks, 
gelişme düzeyleri ve büyüklükleri farklı 20 ülke ile karşılaştırılmıştır.

Gelişmiş üretim teknolojilerinin Türkiye genelinde kullanıldığı alanlar otomotiv 
ve havacılık endüstrileridir. Buna ek olarak, dayanıklı tüketim malları, elektronik, 
kimyasallar, makineler, çelik, inşaat, tekstil, enerji ve madencilik endüstrileri de 
küresel ileri üretim trendlerini benimsemektedir [18]. Ülkemizde ileri teknoloji, yüksek 
katma değer yaratmasına rağmen yüksek teknoloji ihracatına yansıması kısıtlıdır. İleri 
teknoloji ürünlerinin üretilmesinde kullanılan yerli girdi payı az olduğundan yaratılan 
katma değer Türkiye’de kalmadan dışarı çıkmaktadır. Diğer bir konu ise, yüksek 
teknolojide kullanılan hammaddenin çok pahalı olmasıdır. Bu durum, Türkiye’nin 
ileri teknoloji ihracatının küresel boyuttaki payını azaltmaktadır. Dünya Bankası’nın 
tanımına göre yüksek teknoloji ihracatçı sektörler, havacılık, bilgisayar, ilaç, bilimsel 
aletler ve elektrikli makineler gibi yüksek Ar-Ge yoğunluğuna sahip sektörlerdir. 
TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın 2018 tarihli raporuna göre Kore, İsrail, Japonya, 
Danimarka ve İsviçre gibi ülkelerin Ar-Ge yoğunluğu rakamlarının %3 ile 4,5 arasında 
ilk başı çektiği görülmekte iken Türkiye’de ise bu oran %1 seviyesindedir [19]. Ar-Ge 
harcamalarının artırılması ileri teknoloji ihracatını olumlu bir şekilde etkilemektedir. 
Bir diğer konu ise teknoloji-yenilik üretme ölçüsü olarak bilinen patent sayılarıdır. Türk 
Patent Enstitüsü verilerine göre ABD ve Almanya, Türkiye’de Türkiye’den çok daha fazla 
tescil başvurusunda bulunmaktadır ve yine ülkemizdeki patent sayıları diğer ülkeler 
ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin bu konuda performansı bir hayli düşüktür [20].

Türkiye ekonomisinin dijital dönüşüme uyum sürecinde güçlü ve zayıf yönlerinin, 
fırsatların ve tehditlerin ortaya konulması çok önemlidir. Nüfusumuzun yaklaşık 
üçte birinin 18 yaş altında olması ve bu nüfusun dijital dönüşüm alanında kaliteli 
eğitilmesi ile sağlanacak avantajlar, uyum sürecinin en güçlü yönlerinden biridir. 
Yüksek karlılık seviyesi, verimlilik artışı, coğrafi konum ve endüstrilerin artan 
rekabetçi gücü diğer güçlü yönler olarak değerlendirilmektedir. Bununla beraber 
ithalata yüksek bağımlılık, yetkin iş gücü eksikliği, yatırımların yetersizliği, geliştirme 
ve uyum maliyetlerinin yüksekliği, ülkemizin dijital dönüşüm uyum sürecindeki 
zayıflıkları olarak sayılabilir [21]. 
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Endüstriyel sektörlerde dijital dönüşümün yapılandırılması nitelik ve planlama 
bakımından doğru şekilde sağlanırsa, ülkemizin uluslararası iş bölümündeki 
konumunun iyileşmesi, hızlı ve sürdürülebilir büyüme elde edebilmesi ve 
kişiselleştirilmiş üretim ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak arttırılmış müşteri 
memnuniyeti mümkün olabilecektir.  Buna bağlı olarak sektörde oluşabilecek büyüme 
potansiyeli ve alınabilecek teşvikler de ülkemizin üretimde ve diğer sektörlerde 
küresel pazar payını arttırabilecektir [17]. n

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 357 OSB, 
1229 Ar-Ge merkezi, 360 tasarım merkezi, 87 Teknoloji geliştirme bölgesi 
bulunmaktadır. Dijital Türkiye Yol Haritası (2018) raporunda sanayinin dijital 
dönüşüm sürecinde Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Endüstri Bölgeleri ve 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile özel sektör Ar-Ge Merkezlerinin öncü bir rol 
üstleneceği belirtilmiştir [22]. Türkiye’ye özgü bir model olan dijital dönüşümle birlikte, 
bu sürecin gerektirdiği yenilik, verimlilik ve dijital kapasitelerinin artırılmasında 
bir arayüz olacak şekilde, yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar artarak 
gerçekleştirilmektedir. 

9. ve 10. Kalkınma Planlarında yer alan öncelikler doğrultusunda koordine edilen 
“Organize Sanayi Bölgelerinde Teknoloji Geliştirme Projesi” dahilinde Mart 2017 
- Ocak 2018 tarihleri arasında 9 ilde bulunan 12 OSB’de 293 firma ile yüz yüze 
görüşme gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmasıyla OSB’lerin firmalar üzerindeki etkileri 
ve firmaların teknoloji konularındaki ihtiyaçları tespit edilmiştir [23]. Bu sonuçlar, 
OSB’lerin Türkiye sanayinin verimliliğine yaptığı pozitif katkıyı desteklemekle birlikte 
OSB’lerin yenilikçilik konusundaki etkilerinin beklenen düzeyde olmadığını ortaya 
koymaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 2019’da hazırlanan 
proje raporunda ülkemizin verimliliğe dayalı ekonomi modelinden yenilikçiliğe dayalı 
ekonomi modeline başarıyla geçebilmesi için OSB’lerde teknoloji kullanımına yönelik 
yeni yapıların kurulması (Arayüz Modeli) önerilmekte ve bu yapıların etkin kullanımı 
teşvik edilmektedir. 

2020’de Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) “Sanayide Dijital Dönüşüm” 
çağrısı kapsamında Bilişim Vadisinin yürütücü olduğu “Sanayide Dijital Dönüşüm 
Analiz Programı” başlatılmıştır. Bu program dahilinde Otomotiv Yan Sanayi ve İhtisas 
OSB (TOSB), İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları Sanayi Sitesi (İMES) ve Güzeller 
OSB’deki 15 işletmeye dijitalleşme olgunluk analizi yapılması ve bu alanda yol haritası 
belirlenmesi planlanmıştır [24].

OSB’LER ÖZELİNDE 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
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Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, “Dijital Dönüşüm 
Sürecinde İşletmelerin Teknolojik Hazır Oluş Seviyelerinin Belirlenmesi” konulu 
araştırma çalışmasına geçtiğimiz yıl başlamıştır. Envanter araştırması kapsamında 
istihdam sayısı, üretim kapasitesi, makine parkuru ve ithalat/ihracat verilerine göre 
3 ana sektörden toplamda 45 firma belirlenmiştir. Firmaların üretim yapısından, 
insan kaynakları, lojistik ve ithalat/ihracat durumları hakkında bilgi alınarak, dijital 
dönüşüm süreçlerin hazırlık seviyeleri belirlenerek raporlanması hedeflenmektedir 
[25]. 

Eskişehir OSB (EOSB) yürütücülüğünde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 
tarafından desteklenen “Sanayi Kuruluşlarının Entegre Olarak Dijital Dönüşümlerini 
Hızlandıracak Dijital Dönüşüm Platformunun (Merkezinin) Kurulumu” projesi 2021 
yılında başlatılmıştır. EOSB Dijital Dönüşüm Platformu ile sanayi kuruluşlarının 
dijital dönüşümünü hızlandırma, birbirleri ile entegre şekilde dijital dönüşüm 
uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlama, dijitalleşme stratejileri belirlemelerine 
öncülük etmek yoluyla işletmelerin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir 
[26]. 

11. Kalkınma Planının beş temel ekseninden biri olan rekabetçi üretim ve verimlilik 
dahilinde dijital dönüşüme entegrasyonun sürdürülebilir olabilmesi için ülkemiz 
öz kaynakları ile gerçekleşmesi önem arz etmektedir [27]. Bu kapsamda, Boğaziçi 
Üniversitesi tarafından Endüstri 4.0 Projesi çerçevesinde proje ortakları olan İstanbul 
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (İDOSB) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) üyesi 100 
sanayi kuruluşunun dijital dönüşüm değerlendirmesi yapılarak hazırlık seviyesinin 
belirlenmesi önemli bir kazanım olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 
Platformu tarafından hazırlanan Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı’nın (D3A) 2019-
2020 sonuçlarına göre, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) dönüşümün 5 
farklı alanında 4 üzerinden yapılan değerlendirmede 1,10-1,55 aralığında bir seviyede 
bulunduğu tespit edilmiştir [11].

2019’da tamamlanan bir çalışmada, Elazığ OSB içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin, 
Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 hakkındaki bilgi seviyelerini ölçmek ve mevcut alt 
yapılarının dijital dönüşüme ne kadar uygun olduğunu belirlemek hedeflenmiştir [28]. 
Üretimdeki teknolojik değişimin getireceği faydaların işletmeler tarafından ne kadar 
bilindiği konusu da araştırılmıştır. Elazığ OSB’de faaliyet gösteren 9 farklı sektörden, 
82 işletmeye uygulanan anket sonuçlarına göre işletme yetkililerinin Endüstri 4.0 
konusunda yetersiz bilgiye sahip oldukları ve Endüstri 4.0’a yönelik herhangi bir hedef 
ve amaçlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. n

TÜBİSAD’ın 2020 Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi Raporunda [17], sektör 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarıyla mülakatlar 
yapılmıştır. Bu mülakatlarla Türkiye’nin dijital dönüşümündeki sorunların 
tespiti ve bu sorunlara yönelik çözümlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

görüşmeler neticesinde, Türkiye’nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma 
hedefi olmasına karşılık neredeyse her alanda yürütmüş olduğu çabalarını arttırması 
ve tüm çabaları hızlandırması gerektiği görülmüştür. Dijital ekonomiye geçişinde 
Türkiye’nin, şirketlerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve çeşitli kamu kurumlarında 
birçok çalışma yer almaktadır; fakat bu çalışmalar bütüncül bir strateji olarak 
yürütülmemektedir. 

Dijital ekonomiye geçişte ya da geçiş aşamasında başarılı olan diğer ülkelerin 
tecrübeleri, dijital dönüşümün gerisinde kalmamak için konunun ciddiyetinin farkında 
olarak her kesim tarafından sahiplenilmesi ve bütüncül bir kapsayıcılıkla bir yönetim 
modeli uygulanması gerektiğini göstermektedir. 

Türkiye’de dijital dönüşümdeki kısıtlar, uzmanlar tarafından en çok altyapı ve nitelikli 
eleman olduğu yönündedir. En çok belirtilen bir diğer önemli husus ise işgücüne 
dijital beceriler kazandırılmasıdır. Dönüşümde göze çarpan bu kısıtlar, dönüşümü 
yavaşlatacağı gibi yeni teknolojilerin kullanımını da sınırlama riski taşımaktadır. Bu 
dönüşümü gerçekleştirebilmek için, Türkiye’nin yüksek vasıflı işgücü gerekliliğinin, 
yüksek teknoloji ürünlerinin düşük ihracat payı gibi eksikliklerinin ve zorluklarının 
farkında olması ve dijital dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik altyapı ve destek 
programları üzerine çalışması gerekmektedir [28]. Bugünün ekonomik yapısında 
bile nitelikli insan kaynağı, işgücü talebini karşılamakta zorlanmaktadır. Bu kısıtlara 
en kısa zamanda çözüm bulunmadığı takdirde dijital dönüşümün gelecekteki hızına 

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMÜNE YÖNELİK 
GEREKSİNİMLER
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ayak uydurulamayacak ve dijital yetkinlik kazanmış olan işgücü talebinin karşılanması 
daha da zor bir hal alacaktır. Tüm bu zorluklara ek olarak işsizlik sorunu da ayrıca 
üzerinde durulması gereken bir konudur. Dijital dönüşümle birlikte işgücü talebinin 
karşılanamaması işsizlik sorununu da arttırabileceği için alanların yetkinliklerinin 
belirlenerek hangi işgücüne ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi ve dijital 
yetkinliklerle donatılması temel hedefler arasında olmalıdır. Literatür araştırmasından 
elde edilen bilgiler doğrultusunda, Türkiye’nin dijitalleşmesi için gereksinimler Şekil 
4’te listelenmiştir. n
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Şekil 4. Türkiye’nin dijital dönüşümüne yönelik gereksinimler 
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Şekil 5. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinin kuşbakışı görüntüsü

Cerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB), Çerkezköy ve Kapaklı olmak üzere 
iki ilçe sınırı içerisinde bulunmakta olup Şekil 5’te gösterildiği gibi bu parseller 
üzerinde üretim, inşaat ve proje aşamasında olan toplam 306 sanayi kuruluşu 
yer almaktadır. ÇOSB bünyesinde ayrıca yönetim binası, Atık Su Arıtma Tesisi, 

İtfaiye Teşkilatı, sosyal tesisleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konferans Salonu, 
Kreş ve Gündüz Bakım Evi gibi birimler de bulunmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, ÇOSB bünyesindeki yer alan Elektrik ve Elektronik, Tekstil, 
Makine ve Makine Bileşen, Eczacılık, Metal, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri, Kimya, Plastik ve 
Kauçuk, Gıda, Ulaştırma ve Lojistik ve Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 
sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların dijitalleşme çalışmaları farklı ana başlıklar 
altında değerlendirilmiş ve Endüstri 4.0’a hangi seviyede hazır oldukları belirlenmiştir.

ÇERKEZKÖY ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİNDE 
DİJİTALLEŞME ETKİLERİ
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulmakta olan Sanayide Dijital 
Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’ne yönelik oluşturulan Trakya Kalkınma 
Ajansı destekli bu proje kapsamında 11 farklı sektörden 100 firmaya anket yapılmıştır. 
Elde edilen veriler temel alınarak firmaların dijitalleşme olgunluk seviyesi tespit 
edilmiştir. Anket çalışması 7 ana başlık altında sektörel boyutta ve 100 firma düzeyinde 
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.  Kurumsal düzeyde ise ÇOSB yönetimi ve 
birimlere yönelik anket çalışması 8 ana başlık altında irdelenmiştir. Analiz sonuçları 
ile firmaların ve kurumsal düzeyde ÇOSB’nin dijitalleşmeye yönelik mevcut durumu 
tespit edilmiş ve önerilerin sunulduğu dijital yol haritalarından oluşan değerlendirme 
raporları ile firmalar ve kurum bilgilendirilmiştir. n

Dijital dönüşümün kaçınılmaz hale geldiği yeni dünya düzeninde firmaların 
dijitalleşmesine yönelik örgütsel yeteneklerini, kültürlerini ve aynı zamanda 
alt yapılarını bu doğrultuda yenilemeleri veya geliştirmeleri sürdürülebilir 
bir dijital dönüşüm için en önemli gereksinimlerdir. Yapay zeka, nesnelerin 

interneti, büyük veri alt yapısı ve veri analizi sistemleri, robotik, sanal gerçeklik, üç 
boyutlu yazıcılar gibi dijitalleşmenin önemli bileşenlerinin firma düzeyinde kullanım 
alanlarının tespit edilmesi ve Endüstri 4.0 kapsamında firmaların hangi seviyede hazır 
olduğunun değerlendirilmesi, firmaların mevcut seviyelerini artırması için stratejik 
hedeflerini belirlemesi açısından kritik öneme sahiptir. Şirket kültüründe dijital 
dönüşüm etkisinin içselleştirilmesi ile başlanan bu serüvende araçlara ve insana 
yönelik yapılan yatırımlar ve mevcut sistemlerin amaca yönelik iyileştirilmesi veya 
yükseltilmesi gibi yeni dijital ortama uyum süreci önemli kilometre taşlarıdır. Ancak 
sürdürülebilir dijital dönüşüm için bu adımların daha fazlasına ihtiyaç vardır. Dijital 
dönüşüm için, riskli derin değişiklikler yerine kilometre taşlarının dijitalleşme yoluna 
yayılması ve bu amaçla firma vizyonunun ve stratejik planlarının hedefe yönelik 
belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada sunulan öneriler, izlenecek yolu bu bağlamda 
desteklemektedir. n

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
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Firmalara uygulanan anket ile 7 ana başlık altında 64 soru üzerinden dijitalleşme 
olgunluk seviyeleri belirlenmiştir. Firmaların ve anketi dolduran kişilerin bağlı 
olduğu birimlerin bilgilerini elde etmek için ayrıca üç soru sorulmuştur. Ankette 
yer alan sorular çok seçenekli, tek seçenekli ve metinsel cevap olmak üzere üç 

tipte hazırlanmıştır. 

DİJİTALLEŞME 
OLGUNLUK SEVİYESİ 
ÖLÇME METODOLOJİSİ

Farklı soru sayılarından ve soru tiplerinden oluşan 7 ana başlıkta hazırlanan 
anket ile firmaların mevcut durumu, her bölüm 100 puan üzerinden olmak üzere 
toplam 700 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Bölümlerdeki her bir soru 100 puan 
üzerinden değerlendirilmiş olup, soru tiplerine bağlı olarak seçenekler arası puan 
dağılımı dijitalleşme seviyesi temel alınarak belirlenmiştir. Ankette yer alan iki soru 
firmaların dijitalleşmeye ilişkin karşılaştığı sorunları ve zorlukları belirlemeye yönelik 
olduğundan ve firma çalışanların görüşlerini yansıttığından diğer nesnel sorular gibi 
puanlandırılmamıştır. Bölümlerde yer alan sorular dijitalleşme seviyesini belirleyecek 
biçimde ağırlıklandırılmıştır. Her bir sorudaki dijitalleşmeye etki eden ağırlık (katsayı) 
önem derecesine bağlı olarak belirlenmiştir. Böylece her bölümün maksimum puanı 
100 olacak şekilde soruların puanları birer katsayı ile çarpılmıştır. Anketin toplam 
puan hesabında aşağıdaki formül kullanılmıştır.

Farklı soru sayılarından ve soru tiplerinden oluşan 7 ana başlıkta hazırlanan 
anket ile firmaların mevcut durumu, her bölüm 100 puan üzerinden olmak üzere 
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üzerinden değerlendirilmiş olup, soru tiplerine bağlı olarak seçenekler arası puan 
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firmaların dijitalleşmeye ilişkin karşılaştığı sorunları ve zorlukları belirlemeye yönelik 
olduğundan ve firma çalışanların görüşlerini yansıttığından diğer nesnel sorular gibi 
puanlandırılmamıştır. Bölümlerde yer alan sorular dijitalleşme seviyesini belirleyecek 
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önem derecesine bağlı olarak belirlenmiştir. Böylece her bölümün maksimum puanı 
100 olacak şekilde soruların puanları birer katsayı ile çarpılmıştır. Anketin toplam 
puan hesabında aşağıdaki formül kullanılmıştır.

Şekil 6. Soru tiplerinin anket içindeki dağılımı
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k: Bölüm numarasını belirten indis (k=1, ... ,7) 
K: Bölüm kümesi 
 j: Bölüm içindeki soru numarasını belirten indis (j=1, … ,m) 
mk: k.bölümün soru sayısı (her bölüm için soru adeti farklıdır.) 
xkj : k.bölümdeki j. sorunun puanı 
wkj : k.bölümdeki j. sorunun dijitalleşme ağırlığı (katsayısı) 
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puanlar, toplam puanı oluşturmakta ancak normalizasyon (Min-Maks) ile veri üzerinde 

doğrusal bir dönüşüm yapılarak nihai seviye belirlenmektedir.  
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 ALT KATEGORİLER                                                                                                                          SEVİYELER
8. DİJİTAL LİDERLER 5. SEVİYE
7. OLGUNLAR

4. SEVİYE
6. GELİŞMİŞ UYGULAYICILAR
5. BİLİNÇLİ UYGULAYICILAR

3. SEVİYE
4. SINIRLI UYGULAYICILAR
3. BİLİNÇLİ TAKİPÇİLER
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2. SINIRLI TAKİPÇİLER
1. YENİ BAŞLAYANLAR 1. SEVİYE

Şekil 7. Dijitalleşme olgunluk seviyeleri

Şekil 8. Bir firmanın örnek not baremi

Sunulan proje ile ÇOSB bünyesinde farklı sektörlerden oluşan 100 firmanın 
dijitalleşme yolunda seviyelerini görmeleri sağlanmış ve bu seviyeleri 
geliştirmek için önerilerden oluşan dijital yol haritası gizlilik koşullarına 
uygun olarak değerlendirme raporu kapsamında firmalara tebliğ edilmiştir. 

Firmaların dijitalleşme seviyelerini belirlemek amaçlı uygulanan anket sonrasında, 
ÇOSB’deki katılımcı firmalara sunulan değerlendirme raporundaki dijitalleşme 
olgunluk seviyelerini gösteren örnek not baremi Şekil 8’de gösterilmiştir. 

FİRMALARIN DİJİTALLEŞME 
OLGUNLUK SEVİYELERİ

DİJİTALLEŞME OLGUNLUK SEVİYELERİ
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Değerlendirmede yer alan tüm sayısal veriler, yüz yüze (%30) veya çevrimiçi (%70) ola-
rak doldurulan Dijitalleşme Olgunluk Düzeyi Araştırması anket sonuçları kullanılarak 
elde edilmiştir. Anket firma bünyesinde yer alan ve Şekil 9’da gösterilen farklı birimler-
deki katılımcılar tarafından doldurulmuştur.

Ankette yer alan 7 ana başlık ve altlarındaki 64 adet sorunun dağılımı Şekil 10’da ve-
rilmiştir. Görüldüğü üzere en fazla soru sayısı 12 adetle Bilgi Teknolojileri ve en az soru 
sayısı 7 adetle Şirket Kültürü ve Dijitalleşme stratejisi altında yer almaktadır.

Bölüm 1: Organizasyon ve Yönetişim Yaklaşımı

Organizasyon ve Yönetişim Yaklaşımı ana başlığı altında firmaların dijital teknolojileri 
stratejik planlarına dâhil etme ölçütü, insan kaynakları yönetiminde kullanımı, dijital 
teknolojilere yönelik eğitim yaklaşımı, yasal zorunluluklar konusunda bilgi düzeyi ve 
çalışan yetkinliği dijitalleşme esasına dayanan 9 soruluk ankete verilen cevaplar temel 
alınarak irdelenmiştir. Bölüm 1 için 100 firmanın ortalama puanı ve firmaların puan 
dağılımı Şekil 11 ve Şekil 12’de gösterilmiştir.
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Bölüm 2:  Şirket Kültürü ve Dijitalleşme Stratejisi 

Şirket Kültürü ve Dijitalleşme Stratejisi ana başlığı altında firmaların mevcut dijital 
araç kullanımı, bilgi ve iletişim, bilgi işlem hizmetleri, yazılım araçlarının güncellenme 
sıklığı ve dijital becerileri arttırma eğitimleri dijitalleşme esasına dayanan 7 soruluk 
ankete verilen cevaplar temel alınarak analiz edilmiştir. Bölüm 2 için 100 firmanın or-
talama puanı ve firmaların puan dağılımı Şekil 13 ve Şekil 14’te gösterilmiştir.

Bölüm 3: Satış Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Yaklaşımı

Satış Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Yaklaşımı ana başlığı altında firmaların internet 
satışları, satış faaliyeti takibi, çevrim içi hizmetler, dijital pazarlama faaliyeti, satış son-
rası hizmetler ve satış talep tahmini dijitalleşme esasına dayanan 8 soruluk ankete 
verilen cevaplar temel alınarak analiz edilmiştir. Bölüm 3 için 100 firmanın ortalama 
puanı ve firmaların puan dağımı Şekil 15 ve Şekil 16’da gösterilmiştir.
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Bölüm 4: Ürün Geliştirme,  Ar-Ge ve Kümelenme Yaklaşımı 

Ürün Geliştirme, Ar-Ge ve Kümelenme Yaklaşımı ana başlığı altında firmaların ürün ge-
liştirme süreci, Ar-Ge ekibi yetkinlikleri, Ar-Ge proje yönetimi, kümelenme faaliyetleri 
ve iletişim kanalları dijitalleşme esasına dayanan 8 soruluk ankete verilen cevaplar 
temel alınarak irdelenmiştir. Bölüm 4 için 100 firmanın ortalama puanı ve firmaların 
puan dağımı Şekil 17 ve Şekil 18’de gösterilmiştir.

Bölüm 5: Tedarik Zinciri ve Stok Yönetimi Yaklaşımı

Tedarik Zinciri ve Stok Yönetimi Yaklaşımı ana başlığı altında firmaların tedarik zinciri 
entegrasyonu, malzeme ihtiyaç planlaması, tedarik zinciri riskleri, depo yönetimi ve 
sevkiyat takibi dijitalleşme esasına dayanan 11 soruluk ankete verilen cevaplar temel 
alınarak irdelenmiştir. Bölüm 5 için 100 firmanın ortalama puanı ve firmaların puan 
dağımı Şekil 19 ve Şekil 20’de gösterilmiştir.

Şekil 17. Ürün geliştirme,  Ar-Ge ve kümelenme yaklaşımı bölümü için 100 firmanın ortalama 
puanı

Şekil 19. Tedarik zinciri ve stok yönetimi yaklaşımı bölümü için 100 firmanın  
ortalama puan

Şekil 18. Ürün geliştirme,  Ar-Ge ve kümelenme yaklaşımı bölümü için 100 firmanın puan 
dağılımı Şekil 20. Tedarik zinciri ve stok yönetimi yaklaşımı bölümü için 100 firmanın  

puan dağılımı
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Bölüm 6: Üretim Yönetimi Yaklaşımı

Üretim Yönetimi Yaklaşımı ana başlığı altında firmaların üretim planlaması, üretim 
teçhizatının entegrasyonu, malzeme ve yarı mamul taşımaları, iş gücü planlaması ve 
iş emirleri dijitalleşme esasına dayanan 9 soruluk ankete verilen cevaplar temel alına-
rak irdelenmiştir. Bölüm 6 için 100 firmanın ortalama puanı ve firmaların puan dağımı 
Şekil 21 ve Şekil 22’de gösterilmiştir.

Bölüm 7: Bilgi Teknolojileri Kapasitesi 

Bilgi Teknolojileri Kapasitesi ana başlığı altında firmaların otomatik veri toplama, alt 
yapı olanakları, siber güvenlik, anlık veri ulaşım sistemleri ve kritik doküman erişimi 
dijitalleşme esasına dayanan 12 soruluk ankete verilen cevaplar temel alınarak irde-
lenmiştir. Bölüm 7 için 100 firmanın ortalama puanı ve firmaların puan dağımı Şekil 23 
ve Şekil 24’te gösterilmiştir.

Şekil 21. Üretim yönetimi yaklaşımı bölümü için 100 firmanın ortalama puanı Şekil 23. Bilgi teknolojileri kapasitesi bölümü için 100 firmanın ortalama puanı 

Şekil 22. Üretim yönetimi yaklaşımı bölümü için 100 firmanın puan dağılımı
Şekil 24. Bilgi teknolojileri kapasitesi bölümü için 100 firmanın puan dağılımı
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Firmaların ilgili bölümlerden aldıkları ortalama puan Şekil 25’te gösterilmiştir. Firma-
ların tüm bölümlerden aldığı puanların toplamı ilgili firmanın toplam puanını vermek-
tedir. Buna göre firmaların toplam puanlarının dağılımı Şekil 26’da verilmiştir.

Firmaların aldıkları toplam puanlar ve bölüm puanlarının irdelenmesi ile belirlenen 
dijitalleşme olgunluk seviyelerinin ve ilgili alt kategorilerinin dağılımı Şekil 27 ve Şekil 
28’de verilmiştir. n
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Firmaların aldıkları toplam puanlar ve bölüm puanlarının irdelenmesi ile belirlenen dijitalleşme 
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Cerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet alanına göre kategorize 
edilmiş 11 farklı sektör çatısı altında 100 firma ankete katılmıştır. Elektrik 
ve Elektronik, Tekstil, Makine ve Makine Bileşen, Eczacılık, Metal, Kağıt 
ve Kağıt Ürünleri, Kimya, Plastik ve Kauçuk, Gıda, Ulaştırma ve Lojistik ve 

Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı ankete katılan firmaların faaliyette 
olduğu sektörlerdir. Ankete katılan firma sayısının oldukça az olduğu Gıda, Ulaştırma 
ve Lojistik ve Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı sektörleri Diğer başlığı 
altında birleştirilmiştir. Şekilde belirtilen 9 sektöre yönelik mukayeseli analizler 
gerçekleştirilmiştir. 

Anketi oluşturan 7 ana başlık için sektörel değerlendirme Sektörel Analiz: Ayrıntılı Bölüm 
Değerlendirmeleri başlığı altında verilmiştir. Sektörü oluşturan firmaların ortalama 
puanları çoklu nicel değişkenleri karşılaştırmak için kullanılan radar diyagramlardaki 
verileri oluşturmuştur. Bu çalışmada sektörel alanda dijitalleşmenin etkilerinin ana 
başlıklar halinde yansıması, anketi dolduran firmaların verdiği cevaplara bağlıdır. n

SEKTÖREL ANALİZ:  
GENEL DEĞERLENDİRME

 

 
33 

 

➢ Sektörel Analiz: Genel Değerlendirme 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet alanına göre kategorize edilmiş 11 farklı sektör 

çatısı altında 100 firma ankete katılmıştır. Elektrik ve Elektronik, Tekstil, Makine ve Makine 

Bileşen, Eczacılık, Metal, Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Kimya, Plastik ve Kauçuk, Gıda, Ulaştırma ve 

Lojistik ve Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı ankete katılan firmaların faaliyette 

olduğu sektörlerdir. Ankete katılan firma sayısının oldukça az olduğu Gıda, Ulaştırma ve Lojistik 

ve Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı sektörleri Diğer başlığı altında 

birleştirilmiştir. Şekilde belirtilen 9 sektöre yönelik mukayeseli analizler gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 29. ÇOSB bünyesinde ankete katılan firmaların yer aldığı sektörler 

 

 

 
Şekil 30. Ankete katılan firmaların sayı bazında sektörel dağılımı 

 

 

 
33 

 

➢ Sektörel Analiz: Genel Değerlendirme 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet alanına göre kategorize edilmiş 11 farklı sektör 

çatısı altında 100 firma ankete katılmıştır. Elektrik ve Elektronik, Tekstil, Makine ve Makine 

Bileşen, Eczacılık, Metal, Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Kimya, Plastik ve Kauçuk, Gıda, Ulaştırma ve 

Lojistik ve Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı ankete katılan firmaların faaliyette 

olduğu sektörlerdir. Ankete katılan firma sayısının oldukça az olduğu Gıda, Ulaştırma ve Lojistik 

ve Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı sektörleri Diğer başlığı altında 

birleştirilmiştir. Şekilde belirtilen 9 sektöre yönelik mukayeseli analizler gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 29. ÇOSB bünyesinde ankete katılan firmaların yer aldığı sektörler 

 

 

 
Şekil 30. Ankete katılan firmaların sayı bazında sektörel dağılımı 

 

Şekil 29. ÇOSB bünyesinde ankete katılan firmaların yer aldığı sektörler

Şekil 30. Ankete katılan firmaların sayı bazında sektörel dağılımı

Tablo 1. Sektörler içinde bulunan firmaların dijitalleşme olgunluk seviyelerinin 
dağılımı

 

 
34 

 

Anketi oluşturan 7 ana başlık için sektörel değerlendirme Sektörel Analiz: Ayrıntılı Bölüm 

Değerlendirmeleri başlığı altında verilmiştir. Sektörü oluşturan firmaların ortalama puanları 

çoklu nicel değişkenleri karşılaştırmak için kullanılan radar diyagramlardaki verileri 

oluşturmuştur. Bu çalışmada sektörel alanda dijitalleşmenin etkilerinin ana başlıklar halinde 

yansıması, anketi dolduran firmaların verdiği cevaplara bağlıdır. 

Tablo 1. Sektörler içinde bulunan firmaların dijitalleşme olgunluk seviyelerinin dağılımı 

 

 
 
 
 
 



46 47

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde ankete katılan 100 firmanın dijitalleşme 
olgunluk seviyeleri belirlenirken bölümlere ayrılmış 7 ana başlık altında 
firmanın mevcut durumu irdelenmiştir. 

Bölgede yer alan ve ankete katılan tüm firmalardan elde edilen bilgiler ile gerçekleştirilen 
sektöre yönelik genel değerlendirme, bölümlerde belirtilen üst başlıklar altında analiz 
edilmiştir. Ankete katılan firmaların sektörel bazda 100 üzerinden ortalama bölüm 
puanları Tablo 2’de verilmiştir.

Bölüm 1: Organizasyon ve Yönetişim Yaklaşımı

Bölüm 2: Şirket Kültürü ve Dijitalleşme Stratejisi

Bölüm 3: Satış Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Yaklaşımı

Bölüm 4: Ürün Geliştirme, Ar-Ge ve Kümelenme Yaklaşımı

Bölüm 5: Tedarik Zinciri ve Stok Yönetimi Yaklaşımı

Bölüm 6: Üretim Yönetimi Yaklaşımı

Bölüm 7: Bilgi Teknolojileri Kapasitesi

SEKTÖREL ANALİZ: 
AYRINTILI BÖLÜM 
DEĞERLENDİRMELERİ

Tablo 2. Ankete katılan firmaların sektörel bazda bölüm puanları 
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➢ Sektörel Analiz: Ayrıntılı Bölüm Değerlendirmeleri 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde ankete katılan 100 firmanın dijitalleşme olgunluk 

seviyeleri belirlenirken bölümlere ayrılmış 7 ana başlık altında firmanın mevcut durumu 

irdelenmiştir.  

• Bölüm 1: Organizasyon ve Yönetişim Yaklaşımı 

• Bölüm 2: Şirket Kültürü ve Dijitalleşme Stratejisi 

• Bölüm 3: Satış Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Yaklaşımı 

• Bölüm 4: Ürün Geliştirme, Ar-Ge ve Kümelenme Yaklaşımı 

• Bölüm 5: Tedarik Zinciri ve Stok Yönetimi Yaklaşımı 

• Bölüm 6: Üretim Yönetimi Yaklaşımı 

• Bölüm 7: Bilgi Teknolojileri Kapasitesi 

Bölgede yer alan ve ankete katılan tüm firmalardan elde edilen bilgiler ile gerçekleştirilen 

sektöre yönelik genel değerlendirme, bölümlerde belirtilen üst başlıklar altında analiz 

edilmiştir. Ankete katılan firmaların sektörel bazda 100 üzerinden ortalama bölüm puanları 

Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Ankete katılan firmaların sektörel bazda bölüm puanları 

 

 
 
 

Bölüm 1: Organizasyon ve Yönetişim Yaklaşımı

Tüm sektörlerin organizasyon ve yönetişim süreçlerinde dijital teknolojileri kullanma 
seviyesi ortalaması %55 olarak elde edilmiştir. Sektörlerin dijital teknolojileri organi-
zasyon ve yönetişim süreçlerinde kullanma seviyesi %42 ile %64 arasında değişmekte-
dir. En düşük seviye Kağıt ve Kağıt Ürünleri sektöründe gözlenmiş olup Elektrik & Elekt-
ronik sektörü bu alanda liderliği elinde tutmaktadır. Eczacılık sektörünün bu alandaki 
dijital teknolojileri kullanma seviyesi %61 olup, sektörel sıralamada ikinci sırada yer 
almaktadır. Makine ve Makine Bileşen, Metal, Kağıt ve Kağıt Ürünleri bu alanda ortala-
manın altında kalmaktadır.

Şekil 31. Sektörlerin organizasyon ve yönetişim alanında dijitalleşme yansımaları



48 49

Başta ortalamanın altında kalan sektörler olmak üzere, tüm sektörlerin bu alanda di-
jitalleşme olgunluk seviyelerini yükseltecek şekilde stratejilerini güncellemesi ve ive-
dilikle devreye alması gerekmektedir. Organizasyon ve yönetişim süreçlerinde bilişim 
teknolojilerinin kullanımının organizasyon yapıları içerisinde yer alan tüm süreçlere 
uygulanması, kurulan dijital iş modellerinden en yüksek faydayı sağlamaya ve reka-
betçi üstünlük elde etmeye olanak verecektir.

Firmaların %31’inde dönemsel stratejik planlama yapılmaktadır ancak dijital teknolo-
jiler sadece operasyonel düzeyde kullanılmaktadır. Anket yapılan firmaların %54’ünde 
ise stratejik planlama yapılmaktadır ve dijital teknolojiler her planlamada dikkate 
alınmaktadır. Stratejik plan yaparak belli süreçlerinde dijital teknolojilerden faydala-
nan firmaların oranının %85 seviyesinde olması sevindiricidir. Buna karşın firmaların 
%15’inde stratejik planlama yapılmadığı, bunların arasından %2’lik dilimde ise dijital 
teknolojilerden organizasyon ve yönetişim süreçlerinde hiç faydalanılmadığı görül-
müştür. Ankete katılan firmaların dönemsel stratejik planlarına dijital teknolojileri da-
hil etme seviyelerine göre sayıları Şekil 32’de yer almaktadır.

İnsan kaynakları yönetiminde personel temini (işe alma, personel seçimi, vb.), başa-
rı değerlendirme ve performans yönetimi, ücretlendirme (performansa dayalı ücret-
lendirme, vb.) ve avans yönetimi, eğitim ve geliştirme (iş eğitimi, oryantasyon, eğitim 
ihtiyaç analizi, vb.), iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda dijital teknolojilerden yararla-
nılmaktadır. Şekil 33’e göre anket yapılan 100 firmadan 79’u personel temininde dijital 
teknolojileri kullanmaktadır. Ücretlendirme alanında kullanım oranı %65 seviyesine 
düşerken, performans yönetimi uygulamalarının kullanımı %50 seviyelerine inmekte-
dir. Firmaların %7’sinde insan kaynakları yönetiminde dijital program ve kanallardan 
yararlanmadan yönetimin tecrübesine dayalı işlem yapılmaktadır. Endüstri 4.0’ın getir-
diği bilişim ve teknolojik alanlardaki değişimlerle birlikte daha karmaşık hale gelen iş 
süreçlerini geleneksel yöntemlerin kullanımıyla yönetmek büyük zorluk getirmektedir. 
Dijitalleşen dünyada firmalardaki insan kaynakları yönetimi süreçleri de dijital dönü-
şüme uyum sağlamalı ve dijital insan kaynakları sistemlerinden faydalanılmalıdır. Bu 
şekilde, insan kaynakları yönetim süreçleri hızlı, dinamik ve etkili olarak işleyecektir. 
Ayrıca daha geniş kitlelere ulaşarak en ideal çözümleri elde etmeyi mümkün kılacaktır.

Firmalarda dijitalleşme seviyesini korumak için, firma çalışanlarına belirli aralıklarla 
dijital teknolojiler ve uygulamaları alanında eğitim verilmelidir. ÇOSB’de ankete katı-
lan firmaların %17’si çalışanlarına yapacakları işe yönelik belirli aralıklar ile dijital tek-
nolojiler (yapay zeka, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, blok zincir, vb.) konusunda 
bilgilendirme yapmaktadır. Firmaların %27’si güncel dijital yönelimlerle ilgili periyodik 
olarak bilgilendirme yapıldığını, %73’ü ise işe alımlarının ilk dönemlerinde firmadaki 
otomasyon sistemleri konusunda bilgi verildiğini belirtmiştir. Firmaların bazıları yu-
karıda belirtilen eğitim faaliyetlerinin bir ya da birkaçını aynı anda yaparken %21’lik 
bir kesim dijital teknolojilere yönelik eğitim verme ile ilgili bir çalışmaları olmadığını 
ifade etmiştir. Dijital teknolojilere yönelik eğitim veren firmaların sektörel bazda sayı-
ları Şekil 34’te verilmiştir. Dijital teknolojilerle ilgili farkındalığı oluşturma ve uygulama 
hususlarında Elektrik & Elektronik ve Plastik & Kauçuk sektörlerinin diğer sektörlere 
göre önde olduğu görülmektedir.
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dijital iş modellerinden en yüksek faydayı sağlamaya ve rekabetçi üstünlük elde etmeye olanak 

verecektir. 

Firmaların %31’inde dönemsel stratejik planlama yapılmaktadır ancak dijital teknolojiler 

sadece operasyonel düzeyde kullanılmaktadır. Anket yapılan firmaların %54’ünde ise stratejik 

planlama yapılmaktadır ve dijital teknolojiler her planlamada dikkate alınmaktadır. Stratejik 

plan yaparak belli süreçlerinde dijital teknolojilerden faydalanan firmaların oranının %85 

seviyesinde olması sevindiricidir. Buna karşın firmaların %15’inde stratejik planlama 

yapılmadığı, bunların arasından %2’lik dilimde ise dijital teknolojilerden organizasyon ve 

yönetişim süreçlerinde hiç faydalanılmadığı görülmüştür. Ankete katılan firmaların dönemsel 

stratejik planlarına dijital teknolojileri dahil etme seviyelerine göre sayıları Şekil 32’de yer 

almaktadır. 
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Firmaların dijital teknolojilere yönelik yasal zorunluluklara uyma konusundaki bilgi 
düzeyi irdelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde firmaların %61’i dijital teknolojilere 
yönelik her faaliyetin hukuki sonuçları konusunda bilgi sahibidir. Tüm hukuksal tedbir-
leri almakta ve sorumlulukları yerine getirmektedir. %19’luk dilim ise firmanın belirli 
alandaki faaliyetlerinde (sözleşmeler, vb.) kısmi olarak dijital teknolojilere yönelik ya-
sal mevzuatı dikkate aldığını ifade etmiştir. Bunların yanı sıra dijital teknolojilere yö-
nelik yasal mevzuat konusunda bilgi sahibi olmayan ve herhangi bir işlem yapmayan 
%8’lik bir dilim bulunmaktadır. Dijital teknolojilere yönelik yasal zorunlulukları dikka-
te alma seviyelerine göre firmaların dağılımı Şekil 35’te gösterilmektedir.

Dijital teknolojilerin hızla artması ve uygulanması, firmalarda bu alanlarda yetkin çalı-
şanların olmasını zaruri kılmaktadır. Ankete katılan firmalardan yetkin çalışana sahip 
oldukları dijital teknoloji alanları hususunda bilgi alınmış ve Şekil 36’da bu alanların 
dağılımı verilmiştir. Firmalarda siber güvenlik, mobil uygulamalar ve bulut bilişim 
alanlarında çalışan oranı %50 üzerinde iken, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik ve blok 
zincir alanlarında oran %10’un altına düşmektedir. Sektör bazında yapay zeka ve siber 
güvenlik konularında yetkin çalışana sahip firmaların oranları Şekil 37 ve Şekil 38’de 
verilmiştir.

Şekil 35. Dijital teknolojilere yönelik yasal zorunlulukları dikkate alma seviyelerine göre 
firmaların dağılımı

Şekil 36. Dijital teknolojiler alanında yetkin çalışana sahip firmaların dağılımı

Şekil 37. Sektörel bazda yapay zeka konusunda yetkin çalışana sahip firmaların dağılımı

Şekil 38. Sektör bazında Siber Güvenlik konusunda yetkin çalışana sahip firmaların dağılımı
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Firmalarda dijital teknolojiler konusunda nitelikli iş gücü yaratma açısından karşılaşı-
lan zorluklar arasında yöneticilerin dijital teknolojilere çekimser yaklaşımı, dijital tek-
nolojiler kullanma ve çözüm geliştirme konusunda mevcut çalışan düzeyinde nitelik 
eksikliği, mevcut iş gücünü eğitmeye yönelik eğitim paketlerinin oldukça pahalı ve/
veya yetersiz olması, nitelikli iş gücü istihdamı için finansal ve sosyal cazibe yaratma 
zorluğu ve iş gücü istihdam sürecinde adayların işe uygun dijital teknoloji vasıflarının 
yetersizliği yer almaktadır. Şekil 39’da görüldüğü gibi ÇOSB’de anket yapılan firmaların 
50’si nitelikli iş gücü istihdamında en önemli zorluklardan birinin adayların dijital tek-
nolojiler alanındaki vasıflarının yetersizliği olduğunu ifade etmiştir. Firmaların 40’ı ve 
31’i finansal ve sosyal cazibe yaratma zorluğunun önemini vurgulamıştır.

Yapılan anketler neticesinde firmaların birçoğunun dijitalleşme yolunda satın alma ve 
tedarik yönetimi, üretim süreçleri, maliyet analizi, finansal süreçler, insan kaynakları, 
yeni pazar oluşturma, yeni ürün geliştirme, veri madenciliği (büyük veri, veri analizi, 
vb.), satış süreci, satış sonrası hizmetler, müşteri deneyimi, lojistik yönetimi, tekno-
lojik altyapı yenileme süreçlerinde başarıyla uyguladığı görülmüştür. Bu süreçlerin 
her birinde dijital teknolojileri kullanan firmaların sayıları Şekil 40’da verilmiştir. Bu 
şekilden üretim, tedarik yönetimi ve finansal süreçlerde firmaların %70’ten fazlasının 
dijital teknolojileri kullandığı görülmektedir. Dijital teknolojiler yeni pazar oluşturma, 
veri madenciliği ve müşteri deneyimi alanlarında daha düşük oranda kullanılmaktadır.

Şekil 39. Nitelikli iş gücü istihdamında en sık karşılaşılan problemlere ilişkin görüş bildiren 
firmaların dağılımı

Şekil 40. Süreç bazında dijital teknoloji kullanan firmaların dağılımı
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Bölüm2: Şirket Kültürü ve Dijitalleşme 

Tüm sektörlerin şirket kültürü ve dijitalleşme alanındaki ortalama seviyesi %65 olarak 
elde edilmiştir. Eczacılık sektörünün bu alandaki dijital teknolojileri kullanma seviyesi 
%73 olup, sektörler arasında liderliği elinde tutmaktadır. Metal ve Kağıt ve Kağıt Ürün-
leri sektörleri bu alanda da ortalamanın altında kalmaktadır ve en düşük seviyeler 
olan %56 ve %55 seviyelerine sahiptir. Bu analizden tüm ÇOSB için şirket kültürü ve 
dijitalleşme konusunda seviyenin Orta olduğu görülmüştür.

Bu diyagramdan ÇOSB bünyesindeki firmaların şirket kültürü ve dijitalleşme sürecine 
yeterince ilgi gösterdiği görülmektedir. Bunun yanında Düşük ve Yetersiz seviyelerin-
deki toplam oran %30’dur. Bu rakam önemli bir göstergeyi açığa çıkarmaktadır. Firma-
ların bazıları firma kültürel birikimi ve yeni trendlere uyum konusunda hazırlıklı iken 
bir başka önemli bölümünün henüz bu değişim sürecine hazır olmadığını görülmek-
tedir. Bu bakımdan stratejik olarak şirket kültürü dijitalleşme konusunda düşük ve ye-
tersiz seviyede olan firmaların dijital değişim sürecine hazırlanması ve üst seviyelere 
çekilmesi elzemdir.

Şekil 42’de iş süreçlerinde dijital teknoloji kullanma seviyelerine göre firmaların dağı-
lımı görülmektedir. Kullanım göstergeleri Yüksek, Orta, Düşük, Yetersiz ve Yok şeklinde 
toplam beş kategori ile değerlendirilmiştir. İlgili firmaların hangi kategoriye dahil edi-
leceği, kullanılan dijital teknolojilerin kabiliyeti nispetinde değerlendirilmiştir. Yapay 
zeka tabanlı çözümler, nesnelerin interneti, veri analitiği, gelişmiş görüntüleme gibi 
yeni nesil eğilimlerin iş süreçlerinde kullanımı ilgili firmaların yüksek kodlu kategoride 
yer almasını sağlamaktadır. Burada, ilgili iş sektörlerindeki ihtiyaç durumlarının farklı 
olabileceği düşünülerek, birden çok unsur yüksek kodlu kategorinin belirlenmesinde 
göz önünde bulundurulmuştur. Şekil 42’deki sonuçlara bakıldığında ÇOSB’de faaliyet 
gösteren firmaların 43’ü Yüksek kodlu kategoride bulunmaktadır. Bu gösterge ÇOSB’de 
anket yapılan firmaların dijitalleşme konusundaki genel duyarlılık seviyesinin ortala-
ma düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca dijitalleşme sürecine yatırım yapıldığını, 
yeni nesil teknolojik ürünlerin iş süreçlerine dahil edilmesi konusunda çaba olduğunu 
göstermektedir. Bununla birlikte, bu gösterge dijitalleşme sürecinin iyi seviyede ol-
duğu fikrini doğursa da tek başına karar verici bir gösterge olmadığını da belirtmek 
gerekmektedir. Zira dijital teknolojilerin iş süreçlerinde kullanım yaygınlığı ve önem 
faktörü de dikkate alınmalıdır. Bu bakımdan grafik verilerine bakıldığında Orta düzey 
kod kategorisindeki firma sayısı 26’dır ve bu kategorideki firmaların iş süreçleri ağır-
lıklı olarak kaynak planlama programları ile gerçekleştirilmektedir. Bu kategorideki 
firmaların yeni nesil araçlar ile iş süreçlerini revize etme konusunda çaba göstermesi 
gerekmektedir. Bu süreçte alışkanlıkların kırılması ve karar vericilerin ikna edilmesi 
zor ve kararlılık gerektiren bir süreçtir. Bu bakımdan, özellikle orta kategoride yer alan 
firmaların yeni nesil dijital araç kullanımı konusunda vizyon ortaya koyması, ÇOSB 
için dijitalleşme seviyesinin arttırılması konusunda önemli hedeflerden biri olmalıdır. 
Düşük kodlu kategoride yer alan şirketler iş süreçlerini şirket bünyesinde geliştirilen 
probleme özgü modüller ile takip etmektedirler. Bu kategorideki firma sayısı 12’dir. Bu 

Şekil 41.  Sektörlerin şirket kültürü ve dijitalleşme stratejisi alanında dijitalleşme yansımaları

Şekil 42. İş süreçlerinde dijital teknoloji kullanma seviyelerine göre firmaların dağılımı
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tür çözümler genel olarak sadece lokal, şirket içi süreçleri çözüme kavuşturmaktadır. 
Dolayısıyla üretim verimi, üretimin teknolojik süreçlere adaptasyonu, müşteri ilişkile-
ri, pazarlama gibi alanlarda zaman içinde mutlak olarak karşılaşılan problemlere karşı 
çözüm sunması pek mümkün değildir. Bu kategorideki firmaları orta seviyeye çekmek, 
orta seviyedeki firmaların yüksek seviyelere çekilmesinden daha kolay olabilmektedir. 
Çünkü teknolojik yenilik ve müşteri ilişkilerindeki iyileşmeler şirket kar payları üze-
rinde doğrudan etkiye sahiptir. Değerlendirmeye alınan son kategori ise Yetersiz kod-
lu kategoridir. Bu kategorideki firmalar standart kurumsal kaynak planlama yazılımı 
kullanmaktadırlar. Bu tip çözümler standart problemleri göz önüne alarak şirketlerin 
yerel ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremezler. Bu bakımdan dijitalleşme sürecinde 
azimli olan firmaların ilk olarak değiştirmesi gereken unsurlardandır. Bu kategorideki 
firmaların daha yüksek kategorilere geçirilmesi diğer geçişlere göre en kolay olanıdır. 
Çünkü yapılan yatırımlar göreceli olarak daha az olduğundan ilgili firmaların ikna edil-
mesi daha kolay olabilmektedir.

Şekil 43’de ÇOSB’deki firmalar, firma içindeki personellerinin haberleşme ihtiyaçla-
rını karşılamada dijital teknolojilerden faydalanma düzeylerine göre sunulmuştur. 
Haberleşme süreçlerinde teknoloji kullanım seviyeleri Gelişmiş, Orta, Gelişmekte ve 
Başlangıç kodları ile tanımlanmıştır. Genel olarak bakıldığında 20 firma Gelişmiş ka-
tegorisine dahil edilmiştir. Bu gruptaki firmalar, ilgili haberleşme teknolojisini yönet-
mekte ve denetlemede öz kaynaklarına yüksek oranda bağlıdırlar. Bu bakımdan şirket 
içi süreçlerde karşılaşılan problemleri sınıflayıp probleme özgü alt haberleşme ağları 
kurmaktadırlar. Böylece ilgili problemin tespiti, çözümü ve tekrar etmemesi adına tec-
rübe edinmiş özel odaklı personel gruplarına sahiptirler. Bir sonraki seviye olan Orta 
kodlu değerlendirme grubuna dahil olan firma sayısı 27 olup ankete katılan firmaların 
%27 sine karşılık gelmektedirler. Bu gruptaki firmalar şirkete özel veya hizmet alımıyla 
temin edilmiş standart platforma sahip haberleşme yaklaşımları kullanmaktadırlar. 
Platform tipine bağlı olarak mobil veya sahaya özgü çözümler sunabilmektedirler. 
Dolayısıyla dijitalleşme sürecinde bir üst seviyeye geçiş için gerekli modüler gereksi-
nimleri kolayca tespit edebilecekleri kullanım tecrübeleri vardır. Bir sonraki değerlen-
dirme seviyesi olan Gelişmekte kategorisine atanmış firma sayısı 41’dir. Gelişmekte 
kategorisi, değerlendirmesi yapılan firmalar içinde en yüksek orana sahiptir ve ağırlıklı 
olarak genel haberleşme uygulamalarını kullanmaktadır. Bu uygulamalar halk tarafın-
dan da kullanılan uygulamalar olup firma gereksinimine göre uyarlanmış çözümlerdir. 
Bu kategoriye dahil olan firmalarda teknik ve sosyal problemler yaşanabilmektedir. 
Teknik olarak bakıldığında bu haberleşme sistemleri cep telefonları üzerinden haber-
leşmeyi mümkün kılmakta, dolayısıyla paylaşım yapılan dosyaların görüntülenmesi 
veya dosya paylaşımı yapılması kullanıcılar arasında problem teşkil edebilmektedir. 

Şekil 43. Dijital haberleşme ağlarını seviyelerine göre kullanan firmaların dağılımı

Sosyal olarak mesai kavramının fazlasıyla esnetildiği sonuçlar doğabilir. Genel olarak 
bakıldığında, gizlilik ve arşiv kontrolü açısından problemler ortaya çıkabilmektedir.

Başlangıç kodlu seviyeye dahil olan firma sayısı 12’dir. Bu kategorideki firmalar haber-
leşme için sadece telefon kullanmaktadır. Bu durum, iş süreçlerinin takibi, sorunların 
çözülmesi, süreçlerin raporlanması gibi konularda çözüm getirmeyen ve kurumsal ve-
rimliliği azaltan en önemli faktörlerden biri olarak gösterilebilecek bir sorundur. Ha-
berleşme konusunda tüm firmaların en azından orta seviyeye çekilmesi ÇOSB dijital-
leşme sürecinin gelişimi için önemli motivasyonlardan biri olmalıdır. Dolayısıyla, şirket 
içi haberleşme süreçlerinin iyileştirme stratejisinde düşük seviyelerin orta seviyelere 
çekilmesi, orta seviyelerin yükseğe çekilmesinden daha öncelikli olarak yer almalıdır.
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Şekil 44’te bilgi işlem birimlerinin kabiliyet bakımından en yüksek düzeyde olduğu fir-
maların dağılımı göz önüne alınarak sektörel bazda değerlendirme sunulmuştur. Bilgi 
işlem birimleri şirket kültürü ve dijitalleşme bölümü göz önüne alındığında incelenme-
si gereken en önemli birimdir. Şirketin dijitalleşme süreci ve kültürel vizyonu bu birim 
içinde üretilen argümanlar neticesinde projelendirilebilmektedir. Bilgi işlem birim-
lerinin temel olarak teknik destek, sunucu altyapı planlaması, eğitim programları ve 
de ihtiyaca özgü yazılım geliştirilmesi veya projelendirilmesi konularında görev aldığı 
söylenebilir. Yüksek kabiliyete sahip bilgi işlem birimleri şirket içi ihtiyaçlara göre yazı-
lım geliştirme veya ilgili gereksinime uygun proje geliştirip teminini sağlayabilmelidir. 
Anket çalışması neticesinde Diğer kategorisine ait firmaların %80’i, Tekstil kategorisin-
deki firmaların % 64’ü ve Plastik & Kauçuk kategorisine ait firmaların % 56’sı üst düzey 
bilgi işlem birimine sahip olduğu görülmüştür. Bunun yanında, Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
sektöründe oran %20’dir. Bu sonuçlar ışığında, bu problem özelinde bilgi işlem birim-
lerinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve tüm sektörlerde %50’nin üzerine çıkarılması, 
dijitalleşme sürecinde öncelikli hedeflerden olmalıdır.

Dijital becerilerin arttırılması konusunda verilen kurum içi eğitim faaliyetleri önemli 
işleve sahiptir. Şekil 45’te dijital becerilerinin arttırılması konusunda verilen kurum içi 
eğitim faaliyetlerinin düzeyi bazında ÇOSB’ye bağlı firmaların sayıları paylaşılmıştır. 
Değerlendirmeye tabi olan kategoriler Yüksek, Gelişmekte, Orta, Temel şeklinde kod-
lanmıştır. Dijitalleşme ile ilgili farkındalık ya da teknik olarak hiçbir eğitimin verilme-
mesi durumu ise Yok ile ifade edilmiştir.

Dijitalleşme süreci yaşayan bir süreçtir. Dolayısıyla yenilenme, uyum ve alt yapı gelişi-
mini sürekli talep eden, bunun karşılığında şirket içi süreçlerde yaşanan performans 
kayıpları veya maddi-manevi zararları azaltan bir karakteristiğe sahiptir. Bu bakımdan 
şirket içi ve tüm sektörde eğitim ve farkındalık toplantılarının düzenli aralıklarla ya-
pılması elzemdir. Anket sonuçları değerlendirildiğinde firmaların dijital becerilerinin 
arttırılması konusunda Yüksek seviyede eğitim veren firma sayısının 21 olduğu gö-
rülmektedir. 30 ile en yüksek sayıya sahip olan kategori Orta’dır. Şekil 45’te en dikkat 
çeken sonuç ise Yok kodlu kategorinin 23 firma ile genel sıralamada ikinci olmasıdır. 
Yüksek seviyeli kategorideki firmalar ilgili çalışanlarına yapay zeka, nesnelerin inter-
neti, veri bilimi vs. eğitimlerini veren firmalardır. Bu firmalar, dijitalleşme sürecinde, 
ÇOSB içindeki firmaların şirket içi eğitim vermeleri veya eğitimleri geliştirmeleri adına 
başlatılacak seferberliğe örnek olarak sunulabilir. Eğitim sürecindeki tecrübelerini di-
ğer firmalara aktarabilir ve destek sunabilirler. Eğitim faaliyetlerinin ele alınmasında 
Yok kategorisindeki firmaların Temel kategorisine terfi edilmesi yerine Yüksek veya 
Gelişmekte kategorilerine terfi edilmesi stratejik açıdan daha verimli olabilmektedir. 
Her firma içinde dijital süreçlere yatkın personel bulunabilmektedir. İlgi personellerin 
kümelenmesi ile tümdengelim yaklaşımı benimsenerek yeni nesil teknolojiler konu-
sunda farkındalık eğitimlerine başlanması sağlanabilirse, dijitalleşme sürecinde orta-
ya çıkan engellerin bertaraf edilmesi kolaylaşacaktır.

Şekil 44. Sektörel bazda bilgi işlem birimine sahip firmaların dağılımı

Şekil 45. Eğitim düzeyi bazında dijital becerileri arttırma konusunda eğitim  
veren firmaların dağılımı
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Şekil 46’da dijital teknolojiler konusunda farkındalık eğitimleri veren firmaların eği-
tim içeriklerine göre sayıları sunulmaktadır. Ankette sorulan farkındalık eğitim çeşitle-
ri nesnelerin interneti, büyük veri ve analitikler, endüstriyel robotlar, sanal gerçeklik, 
yapay zeka teknolojileri, eklemeli imalat, siber fiziksel sistemler, üç boyutlu yazıcılar, 
bulut teknolojileri, mobil telefonlar için uygulama tasarımı, akıllı makineler, hızlı inter-
net, internet sitesi tasarımı ve otomasyon sistemleri olarak belirlenmiştir. Bahsi geçen 
eğitimlerin hiçbirini çalışanlarına sağlamayan firmalar Hiçbiri kodu ile Şekil 46’da be-
lirtilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde otomasyon sistemleri içerikli eğitim 48 firma 
tarafından verilmektedir. Bu eğitim, belirtilen konular içinde açık ara en fazla firma ta-
rafından tercih edilmektedir ve yüzdelik pay olarak dikkate alındığında ankete katılan 
firmaların 48’i bu eğitimi ilgili çalışanlara vermektedir. 

Bir başka çarpıcı sonuç ise bu eğitimlerin hiçbirini vermeyen firma sayısının 39 olması-
dır. Dijitalleşme sürecinde en çok tercih edilen ve kullanılan alanların eğitim başlıkları 
ankete dahil edilmesine rağmen Hiçbiri kategorisine bu kadar büyük bir oranın gir-
mesi önemli bir göstergedir. Dijitalleşme seviyesinin arttırılması için stratejik olarak 
düzeltilmesi gereken başlıca sorunlardan biri, Hiçbiri kategorisindeki firmaların bahsi 
geçen eğitim içeriklerinden sektörüne uygun olanlarında düzenli eğitim faaliyetlerine 
başlamasıdır. Eğitim faaliyeti olan firmalar incelendiğinde bulut teknolojileri hakkın-
da 28, endüstriyel robotlar konusunda 24, hızlı internet konusunda 23, nesnelerin in-
terneti konusunda 16 firmanın farkındalık eğitimi verdiği görülmektedir. Bu rakamlar, 
ÇOSB bünyesindeki genel dijital dönüşüm sürecinin ilgili firmalar ile yakın iş birliği te-
sis edilmesi halinde hızlandırılabileceği sonucunu çıkarmaktadır. İlgili eğitimleri veren 
firmaların kabul etmesi halinde, aynı sektördeki diğer firmaların da farkındalık eğitim-
lerine uzaktan erişim araçları ile katılımı sağlanabilir. 

Ayrıca firmalar arasında bilgi alışverişi karşılıklı olarak da tesis edilebilir. Örneğin, kar-
şılıklı olarak ihtiyaç duydukları eğitimleri firmalar birbirine sağlayabilir. Sonuç olarak 
dijitalleşme süreci dikkate alındığında en temel adımın farkındalık eğitimleri olduğu 
açıktır. Bu bakımdan Şekil 46’nın belli aralıklar ile çizdirilmesi durumunda Hiçbiri kate-
gorisinin sıfıra yaklaşması, diğer eğitim kategorilerinin de düzenli artışının tespiti ÇOSB 
genelinde dijitalleşme sürecinin seviyesinin iyileşmesi hakkında bilgi verebilmektedir.

Şekil 46. Dijital teknolojiler konusundaki farkındalık eğitimlerinin içeriklerine göre 
çalışanlarına eğitim olanağı sağlayan firmaların dağılımı
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Bölüm 3: Satış Pazarlama ve Müşteri İlişkileri

Tüm sektörlerin satış pazarlama ve müşteri ilişkileri süreçlerinde dijital teknolojileri 
kullanma seviyesine ait ortalama %31 olarak elde edilmiştir. Sektörlerin dijital tek-
nolojileri satış pazarlama ve müşteri ilişkileri süreçlerinde kullanma seviyesi %25 ile 
%40 arasında değişmektedir. Bu alandaki dijitalleşme seviyesinin en düşük Metal sek-
töründe, en yüksek ise Elektrik & Elektronik sektöründe olduğu görülmektedir. Makine 
& Makine Bileşen sektörü ile Diğer sektörler %37 dijitalleşme oranı ile satış pazarlama 
ve müşteri ilişkileri alanındaki ikinciliği paylaşmakta iken Kimya sektörü %35 oran ile 
ortalamanın üzerinde kalan son sırayı almaktadır. Plastik & Kauçuk, Eczacılık, Kağıt ve 
Kağıt Ürünleri, Tekstil sektörleri ise bu alanda ortalamanın altında kalmaktadır.

Ankete katılan tüm sektörlerin; satış pazarlama ve müşteri ilişkileri gibi dijital teknoloji 
kullanımının yüksek olması beklenen bir alanda ortalama %32 gibi görece düşük bir 
orana sahip olması, incelenen sektörlerde belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi 
konusunda eksiklikler olduğunu gösterebilir. Diğer yandan bu sonuçların, seçili sektör-

ÇOSB bünyesinde anket yapılan 100 firmanın cirosunu internet satışlarından sağla-
ma oranı Şekil 48’de verilmiştir.  Firmaların 79’u satış pazarlama faaliyetlerinde inter-
netten satış kanallarını hiç kullanmamakta olup, 19’u toplam cirosunun %1-25’ini in-
ternet üzerinden yapılan satışlardan elde etmektedir. Firmaların yalnızca 2’si toplam 
cirosunun %26-50’si oranında internet satışlarından elde etmekte olup, genel olarak 
değerlendirildiğinde tüm firmalar için internet satışlarından elde edilen gelirler, top-
lam cironun %50’sinin altındadır. Firmaların dijital satış pazarlama kanallarını kullan-
ma seviyeleri düşük bulunmuştur. Firmaların bir kısmının ağır sanayi veya yan sanayi 
üretimde olmaları sebebiyle internet üzerinden doğrudan satışları bulunmamaktadır. 
Bunların dışındaki internet satışı olmayan firmaların ilgili alana yatırım yapmaları 
önerilmektedir. Bu firmalar gelişen teknolojileri ve stratejileri de göz önüne alarak diji-
talleşme konusuna önem ve öncelik vermelidir. 7/24 açık satış kanalı imkanı sağlayan 
e-ticaret uygulamalarının kullanılmaya başlanması ile firmalar aynı faaliyet alanında 
bulunan rakipleriyle rekabet edebileceklerdir. İnternet satış kanallarının kullanılmıyor 
olması ya da yeterli seviyede olmaması durumunda, satış pazarlama ve müşteri ilişki-
lerinin takibinin sağlıklı yapılması da mümkün olmayacaktır. Ayrıca, stok takip yöneti-
minde aksaklıklar yaşanabilecek ve bu durum sipariş yönetiminde de çeşitli sorunlara 
sebebiyet vererek müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyebilecektir.

Şekil 47. Sektörlerin satış pazarlama ve müşteri yönetimi alanında dijitalleşme yansımaları

Şekil 48. Cirosunu internet satışlarından sağlayan firmaların dağılımı

lerde dijitalleşme odaklı stratejilerin halen geliştirme aşamasında olduğunu gösterme 
ihtimali de bulunmaktadır. Gerek satış pazarlama gerekse müşteri ilişkileri alanında 
süreç iyileştirmesini sağlayabilmek için dijital teknolojilere daha fazla yer verilmesi ve 
dolayısıyla sektörel bazda dijitalleşme olgunluk seviyesinin yükseltilmesi firmaların 
başlıca hedefi olmalıdır. 
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Firmaların, satış faaliyetlerinin takibinde genellikle firmaya özel uygulamalar ile 
e-posta sistemlerini tercih ettikleri tespit edilmiştir Bununla birlikte sosyal medya ve 
sohbet uygulamaları da zaman zaman kullanılabilmektedir. Şekil 49’dan görüleceği 
üzere firmaların 18’i satış personellerini takip etmemektedir. Satış göstergelerinin 
günlük, haftalık ve aylık takibinin dijital araçlar kullanılarak yapılması satışların artı-
şını sağlayacak unsurlardan birisidir. Ayrıca dijital kanallar aracılığıyla satış faaliyetle-
rinin ve personelinin takibi ile müşteri ilişkileri zincirindeki riskleri belirleme, bertaraf 
etme veya etkisini azaltma ve satış personelinin performanslarını değerlendirme gibi 
faaliyetler oldukça hızlı bir şekilde raporlanarak değerlendirilebilmektedir. Böylece ay 
sonu performans yönetimi açısından personellerin sistem üzerinden değerlendirilme-
si ve bu yönlü satış planlamasının yapılması da mümkün olacaktır.

Çevrim içi platformlar aracılığıyla satış pazarlama alanında sağlanan hizmetler ince-
lendiğinde firmaların 37’sinin hiçbir faaliyetini çevrim içi olarak gerçekleştirmediği gö-
rülmüştür (Şekil 50). Bunun yanı sıra firmaların büyük çoğunluğu müşterileriyle çevrim 
içi platformlar aracılığıyla iletişim kurma, veri paylaşımı, oluşabilecek sorunların takibi 
ve siparişlerin takibi, ödeme alınması, anlık promosyon, katalog incelemesi gibi alan-
larda hizmetler vermektedir. Sadece 3 firma, yapay zeka içeren yardımcı araçlardan 
faydalanmaktadır. Çevrim içi anlık danışmanlık hizmetleri, satış hizmetlerinde müşte-
rilerin talep ve şikayetlerine anlık cevap verilmesi noktasında uygulanan ara yüzlerin 
kullanılmaya başlanması ile müşteri memnuniyeti artmaktadır. Ayrıca çevrim içi satış 
alanında müşterilere sunulan seçeneklerin artması hedef kitlenin artmasına ve böyle-
ce satışların hedeflenen rakamlara ulaşmasına vesile olacaktır.

Şekil 49. Satış faaliyetlerinin takibinde kullanılan kanallara göre firmaların dağılımı

Şekil 50. Çevrim içi platformlar aracılığıyla satış pazarlama alanında sağlanan hizmetler 
bazında firmaların dağılımı
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Firmalarda satış ve pazarlama için yazılı görsel medya, sosyal medya, elektronik tica-
ret, sohbet uygulaması gibi dijital satış kanalları kullanılmaktadır. Bu kanalları kulla-
nan firmaların dağılımı Şekil 51’de verilmiştir. Firmaların 65’inin dijital satış kanallarını 
kullanmadığı, 18’inin yazılı görsel medya, 14’ünün sosyal medya, 14’ünün elektronik 
ticaret, 13’ünün sohbet uygulaması kanallarını kullandığı görülmektedir. Dijital satış 
kanalları, e-ticaret uygulamaları, sosyal medya, yazılı görsel medya kanallarının kul-
lanımı firmanın e-ticaret üzerinden yaptığı satışları arttıracağı gibi sosyal mecralarda 
da (Instagram, Facebook, Linkedin vb.) tanınırlığını arttırmış olacaktır. Ayrıca, müşteri 
talep ve isteklerine anlık cevap verilebilecektir ve böylece müşteri memnuniyeti sağ-
lanacaktır. Son yıllarda sosyal medya kullanımının artması, e-ticaret yapılan alanların 
çeşitlenmesini sağlamıştır. Dijital içerik yönetiminde görsel kullanımının artışı hedef 
kitle içerisinde marka bilinirliğini arttırmaktadır. Tüm bu nedenlerle dijital satış kanal-
larının çeşitlendirilmesi marka bilinirliğini, müşteri memnuniyetini, daha fazla hedef 
kitleye ulaşılmasını sağlayacaktır ve firma cirosunu arttıracaktır.

Firmaların 47’sinin dijitalleşme sürecinde bilgi ve girişim eksikliği noktasında sorunlar 
yaşadığı görülmüştür (Şekil 52). Bunun ardından ise 28 firma nitelikli işgücü ile ilgili 
eksiklikler belirtilmiştir. Tüm bu veriler analiz edildiğinde, firmaların periyodik ger-
çekleştirilecek bilgilendirmeler, eğitim ve seminerler ile dijitalleşme hususunda ce-
saretlendirilmeleri gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Pandemi süreciyle birlikte şirketler 
iş yapış biçimlerini değiştirmek zorunda kalmışlardır. Artık kısa ve orta vadede tüm 
şirketlerin dijitalleşmeye yatırım yapması ve bu konuda proaktif olmaları gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle firmalar tüm zorluklarla baş ederek üretimde, satın al-
mada, müşterileriyle iletişimde, satış pazarlamada ve tüm diğer operasyonlarda dijital 
araçları, veri aktarım platformlarını, müşterilerle ortak API/uygulamaları kullanmaya 
önem vermeli ve daha ileri teknolojileri takip ederek dijitalleşme seviyelerini arttırma-
lıdır.

Şekil 51. Kullanılan dijital satış kanalları bazında firmaların dağılımı Şekil 52. Dijitalleşme sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin bildirilen görüşlerin dağılımı
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Satış sonrası verilen hizmetler bazında firmaların dağılımı Şekil 53’te gösterilmekte-
dir. Bu şekilden firmaların yalnızca 15’inin satış sonrasında herhangi bir faaliyette bu-
lunmadığı diğerlerinin ise satış sonrası hizmetlerini aktif olarak verdiği ve bu sayede 
müşterilerin, satın alma öncesi ve sonrası faaliyetlerini araştırıp, satın alma kararlarını 
olumlu yönde etkileyebildikleri sonucuna ulaşılmaktadır. Bu bağlamda firmalar satış 
sonrası hizmet talep ve takibi, çevrim içi eğitim faaliyetleri, canlı destek, uzaktan ba-
kım, çağrı merkezi hizmetleri, telefon e-posta uygulamaları gibi teknolojileri geliştire-
rek dijitalleşme olgunluk düzeyini en üst seviyeye taşımalıdır.

Firmaların dijital pazarlama faaliyetlerinin seviyesi incelendiğinde firmaların 55’inde 
herhangi bir dijital pazarlama faaliyeti olmadığı, 20’sinin ise ileri düzeyde dijital pazar-
lama faaliyetlerinden yararlandığı görülmektedir (Şekil 54). Dijital pazarlama sistemi-
nin üst düzeyde kullanılması ile yeni hedef kullanıcılar ve küresel pazaryerlerine erişim 
artacaktır. Dijital pazarlama için danışmanlık hizmetleri alınarak veya firma bünyesin-
de gerekli altyapı oluşturularak yeni müşterilere erişim, sosyal medya yönetiminin ya-
pılması, müşterilerin anlık talep ve isteklerine cevap verilmesi, müşteri memnuniyeti-
ni önemli ölçüde arttıracaktır.

Şekil 53. Satış sonrası verilen hizmetler bazında firmaların dağılımı Şekil 54. Dijital pazarlama faaliyetlerinin seviyeleri bazında firmaların dağılımı
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Kullanılan satış/talep tahmin yöntemleri bazında firmaların dağılımı incelendiğinde 
firmaların neredeyse tamamının (96 firma) bu amaçla belirli bir yöntem kullandığı so-
nucuna ulaşılmıştır (Şekil 55). Satış talep tahmin faaliyetlerinin dijital yöntemler ile 
gerçekleştiriliyor olmasıyla, satış ve talepler analiz edilmekte, muhtemel senaryolar ve 
durumlar öngörülebilmektedir. Bu sayede kaynaklar optimum kullanılmaktadır. Satış 
talep tahmin sistemi ile güncel ekonomik veriler dikkate alınarak ürünlerin üretim ve 
satış maliyetleri belirlenebilmekte ve bu durumda piyasa koşullarında ürünlerin satış 
değerinin net olarak belirlenmesi mümkün olmaktadır. Kar maksimizasyonu hedefiyle 
kurulan sistem sayesinde kalite ve marka değeri göz önüne alınarak ürünlerin satış 
fiyatı belirlenebilmektedir ve güncel rakamlar e-ticaret sitelerine anında yansıyabil-
mektedir.

Ürün geliştirme, araştırma geliştirme ve kümelenme yaklaşımında; sektörlerin %55 
gibi bir ortalamaya sahip olması dijital dönüşüm için oldukça büyük bir öneme sahip 
olan bu alan adına umut vericidir. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gös-
teren ve ankete katılan tüm sektörlerin, araştırma geliştirme ve ürün geliştirme gibi 
yerli üretim bilincine katkısı yadsınamaz olan alanlarda dijital çalışma olanaklarına 
veya ortamlarına daha çok yer vermesi beklenmektedir. Bunun yanında sektörlerin fa-

Şekil 55. Kullanılan satış/talep tahmin yöntemleri bazında firmaların dağılımı

Bölüm 4: Ürün Geliştirme, Ar-Ge ve Kümelenme Yaklaşımı 

Tüm sektörlerin ürün geliştirme, araştırma geliştirme ve kümelenme yaklaşımındaki 
dijital teknolojileri kullanma seviyesi ortalaması %55 olarak elde edilmiştir. Sektör-
lerin dijital teknolojileri ürün geliştirme, araştırma geliştirme ve kümelenme yaklaşı-
mında kullanma seviyesi %48 ile %71 arasında değişmektedir. Bu alandaki dijitalleş-
me seviyesinin en düşük Kağıt ve Kağıt Ürünleri sektöründe, en yüksek ise Elektrik & 
Elektronik sektöründe olduğu görülmektedir. Eczacılık sektörü %60 dijitalleşme oranı 
ile ürün geliştirme, araştırma geliştirme ve kümelenme yaklaşımındaki ikinci sektör 
olmaktadır. Kimya sektörü ise bu alanda beklendiği üzere ortalamanın üzerinde kal-
makta ve üçüncü sırada yer almaktadır. Ortalama ile aynı orana sahip olan sektör ise 
Plastik & Kauçuk sektörüdür. Makine & Makine Bileşenleri, Diğer, Metal ve Tekstil ise bu 
alanda ortalamanın altında kalan sektörlerdir. 

Şekil 56. Sektörlerin ürün geliştirme, Ar-Ge ve kümelenme alanında dijitalleşme yansımaları
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aliyet ekosisteminde yer alan kümelenme unsurlarını dijital dönüşüme entegre etmek 
için yapacağı çalışmalar bu alandaki ortalama olgunluk seviyesini çok daha yükseğe 
taşıyacaktır.

Ürün geliştirme, Ar-Ge ve kümelenme işletme değer zincirinin önemli unsurlarından-
dır. Ürün geliştirme süreçleri tüketicinin ihtiyaçları ve beklentisi doğrultusunda üre-
tilen yeni ve uygun ürünlerin kısa sürede markete yerleştirilmesi anlamına gelmek-
tedir. Dijital teknolojilerden yararlanmak, üreticiyi tüketicinin beklentisini karşılayan 
ürüne daha çok yaklaştırmaktadır. Ürün geliştirme sürecinde kullanılan yazılımlar ve 
ileri teknoloji araçları sürecin alt basamaklarının paralel ilerlemesine ve kısa sürede 
tamamlanmasına olanak tanımaktadır. Ürün geliştirme ve araştırma süreçleri gerek-
tirdiği dijital altyapı açısından benzer olmaktadır. Bunların yanı sıra üreticiler, tedarik-
çiler, üniversiteler, büyük veya küçük işletmeler, mükemmeliyet merkezleri gibi benzer 
iş kolunda faaliyet gösteren kümelenme unsurları ile dijital etkileşimin artırılması fir-
maların iletişim ve iş birliklerini güçlendirecektir.

Ürün Geliştirme

ÇOSB’de dijital olgunluk seviyesi anketini cevaplayan firmaların ürün geliştirme sü-
reçlerindeki dijital olgunluk seviyeleri, Şekil 57’de gösterildiği gibi; 9 firma için yüksek, 
53 firma için orta, 28 firma için düşük ve 10 firma için yetersiz olarak belirlenmiştir. 
Katılımcı firmaların 90’ının ürün geliştirme departmanı bulunmakta iken yeni ürün ge-
liştirmek için otomatik veri toplayan ve talep tahmini yapabilen bir yazılım kullanan 
firma oranı oldukça düşük kalmaktadır. Sonuçlar incelendiğinde firmaların yarısın-
dan çoğunun ürün geliştirme süreçlerinde elektronik tablolar kullanarak çalışmala-
rını yürüttüğü görülmektedir. Herhangi bir dijital yöntem kullanmadan operasyonel 
düzeyde yeni ürün geliştirme fikrinin tartışılması ise firmaların çeyreğinden fazlasında 
kullanılan geleneksel ve eski trendlerde bir yöntemdir. ÇOSB’de ankete katılan firma-
ların ürün geliştirme konusunda dijitalleşme üzerine belirli bir yol kat ettiği görülse de 
henüz gelişmeye açık olduğu sonucuna varılmaktadır. Dijital dönüşüme hazır olmak 
isteyen firmaların verimli ve tüketici beklentisine yakın bir şekilde ürün üretebilmesi 
için Ürün Yaşam Döngüsü (Product Lifecycle Management) programları kullanmaya 
başlaması önem arz etmektedir.

Anketi cevaplayan firmaların ürün geliştirme sürecinde dijital olgunlukları açısından 
9’u ileri seviye, 51’i orta seviye, 28’i düşük ve 10’u yetersiz olarak belirlenmiştir. İleri se-
viye olarak belirlenen firmalar ürün geliştirme çalışmalarını sanal gerçeklik ve benzeri 
ileri teknolojiler ile donatılmış bir laboratuvarda gerçekleştirmektedir. Orta seviye ola-
rak belirlenen firmalar ise çalışmalarını analiz ve benzeri programları kullanarak bil-
gisayar ortamında sürdürmektedir. Firmaların bir kısmı ise ürün geliştirme sürecinde 
dijital teknolojileri kullanmaz iken buna yönelik eğitim çalışmalarını devam ettirmek-
tedir.  Şekil 58’te verilen ürün geliştirme sürecinde dijital teknoloji kullanım durumları 
incelendiğinde çoğunluğun seviyesi Orta’dır. Ürün geliştirmeye yer veren firmaların 
günümüzün teknoloji eğilimlerini takip etmesi ve seviyelerini ileri düzeye taşıması di-
jital dönüşüm olgunluk seviyelerini de yukarıya taşıyacaktır.

Şekil 57. Ürün geliştirme süreçlerindeki dijitalleşme seviyelerine göre firmaların dağılımı

Şekil 58. Ürün geliştirme sürecinde dijital teknolojilerin kullanımına göre firmaların dağılımı
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Ürün geliştirme süreçlerinde kullanılan teknolojiler en çok kullanılandan en az kulla-
nılana doğru bilgisayar destekli tasarım, otomasyon sistemleri, üç boyutlu yazıcı ile 
tasarım, mobil cihazlar, makineler arası iletişim ve sensör ağları, endüstriyel robot-
lar, bulut bilişim, siber fiziksel sistemler, artırılmış/sanal gerçeklik ve dijital ikiz, ya-
pay zeka sistemleri olarak sıralanmaktadır. Bunun yanı sıra ankete katılan firmaların 
çeyreğinden fazlası (%28) bu teknolojilerden hiçbirini kullanmamaktadır. 2023 Dijital 
Türkiye Yol Haritası Raporu’nda yer alan bilgilere bakıldığında üç boyutlu baskı ma-
kineleri ile hızlı prototipleme sayesinde ürün geliştirme ve pazara erişim sürelerinde 
%20 ile %50 arasında kısalma olduğu saptandığı görülmektedir. Ayrıca simülasyon 
yazılımları veya üç boyutlu yazıcıların imal ettiği prototip ürünlerin testleri çok daha 
hızlı gerçekleştiğinden ürün geliştirme süreçlerini oldukça kısalttığı belirtilmektedir. 
Tüm bu sebeplerden dolayı Şekil 59’da yer alan dijital teknolojilerin kullanımı yaygın-
laştırıldığı takdirde firmalar hem dijital dönüşüm aşamasında hem de pazara erişim 
süresinde oldukça büyük bir ivme kazanacaktır.

Şekil 59. Ürün geliştirme sürecinde kullanılan dijital teknolojilere göre firmaların dağılımı

Şekil 60. Ar-Ge ekibinin dijital yetkinlik seviyelerine göre firmaların dağılımı

Araştırma Geliştirme

ÇOSB’de dijitalleşme olgunluk seviyesi anketini cevaplayan firmaların araştırma geliş-
tirme ekibinin dijital yetkinlik seviyelerine göre sayıları Şekil 60’da gösterilmektedir. 
Bu an göre, 28 firma gelişmiş, 29 firma orta, 20 firma ise başlangıç seviyesindedir. Katı-
lımcı firmaların 3’ü dijital teknoloji kullanmaz iken 20’sinin ise bir araştırma geliştirme 
ekibi veya departmanı bulunmamaktadır. Araştırma geliştirme ekibi bulunan katılımcı 
firmalara bakıldığında çalışmalarını dijital teknolojiler içeren bir ortamda gerçekleş-
tiren gelişmiş seviyeli ekiplerin oranı ile özelleşmiş bilgisayar destekli yazılımları kul-
lanan ancak bir dijital bir ortama sahip olmayan ekiplerin oranının birbirine oldukça 
yakın olduğu görülmektedir. Tüm bunların yanında başlangıç seviyesinde bulunan 
ve yalnızca temel bilgisayar programlarını kullanan ekibe sahip firmaların oranı tüm 
firmaların arasında 1/5 olmaktadır. Araştırma geliştirmeye önem veren yönetimlerin 
ekiplerini dijital dönüşüm gereksinimlerine uygun olarak yetiştirmesi beklenmektedir.
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Katılımcı firmalar araştırma geliştirme ekiplerinin dijital yetkinlik seviyesini artırmak 
üzere çalışmalar planlarken Şekil 61’de yer verilen proje yönetim biçimini de dikkate 
almaları önerilmektedir. Katılımcı firmalara araştırma geliştirme süreçlerinde kullan-
dıkları proje yönetim biçimi sorulduğunda 10 firmanın dijital altyapı ile, 18 firmanın 
kurum içi proje yönetim programları ile, 44 firmanın e-posta üzerinden ve 11 firmanın 
yüz yüze gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. 17 firmanın ise araştırma geliştirme çalış-
ması veya bu çalışmalarda proje yönetimi bulunmadığı görülmektedir. Proje yönetim 
aşamasında toplamda %55 oranında sıradan haberleşme yöntemleri kullanıldığı söy-
lenebilir. Ürün geliştirme aşamasında olduğu gibi araştırma geliştirme aşamasında da 
dijital teknolojilerin ve proje yönetim programlarının kullanılmaya başlanılması ürün-
lerin pazara erişme süresini kısaltarak firmalara zaman kazancı sağlayacak ve ilerle-
yen iş dünyasının teknolojik seviyesine bir adım daha yaklaştıracaktır.

Şekil 61. Ar-Ge süreçlerinde proje yönetim biçimlerine göre firmaların dağılımı

Şekil 62. İşbirliği içerisinde olunan kümelenme unsurlarına göre firmaların dağılımı

Kümelenme Yaklaşımı

Katılımcı firmaların kümelenme yaklaşımı bir başka deyişle benzer iş kolunda faali-
yet gösteren, konum olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde 
olan üretici veya destekleyici firmalar ile bir arada çalışması oldukça önemli bir dijital 
strateji değeridir. Üreticiler, tedarikçiler, üniversiteler gibi benzer iş kolunda faaliyet 
gösteren kümelenme unsurları ile dijital etkileşimin artırılması firmaların iletişim ve 
işbirliklerini güçlendirmek adına önem arz etmektedir.

Bu önem ve değer göz önüne alındığında, katılımcı firmalara Şekil 62’de yer verildiği 
gibi işbirliği içinde oldukları kümelenme unsurları sorulmuştur. Kümelenme unsurla-
rının payı büyükten küçüğe doğru tedarikçiler, müşteriler, ana sektördeki firmalar, üni-
versiteler, dağıtım kanalları, meslek odaları, kamu kurumları, dernekler ve araştırma 
enstitüleri olarak sıralanmaktadır. Firmaların iştirakçi unsurlar ile temasında şirkete 
özel mesajlaşma yazılımları, mobil uygulamalar, kurumsal arası özel web sitesi veya 
portal, uzaktan erişim, görüntülü toplantı modülleri, e-posta ve telefon gibi teknolo-
jilerden yararlandıkları görülmüştür. Anket dolduran katılımcı firmaların 22’sinin ise 
herhangi bir kümelenme faaliyeti bulunmamaktadır.
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Kümelenme unsurları ile kuruma özel olarak oluşturulan platformları kullanarak çalı-
şan firmaların oranı Şekil 63’de sektörel bazda incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda 
Elektrik ve Elektronik sektörünün diğer tüm sektörlerin önünde geldiği görülmektedir. 
Bu sektörü sırayla Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Tekstil, Plastik ve Kauçuk, Kimya, Metal, Ma-
kine ve Makine Bileşeni ile Eczacılık sektörleri izlemektedir.

Katılımcı firmaların, kümelenme faaliyetinde bulundukları iştirakçi unsurların dijital 
yetkinlik seviyelerine göre sayıları Şekil 64’te verilmiştir. Buna göre, 57 firma orta se-
viye, 13 firma düşük seviye ve 6 firma ileri seviyede dijital yetkinliğe sahip kümelen-
me unsurlarına sahip olduklarını beyan etmişlerdir. Firmaların 24’ü ise kümelenme 
faaliyetinde bulunmadıklarını belirtmişlerdir. 76 firma kümelenme faaliyetinde bulu-
nurken, sadece 13 firmanın birlikte çalıştığı yan kuruluşların dijital dönüşüme uygun 
olmadıklarını düşünmesi umut vericidir. Katılımcı firmaların ürün geliştirme, Ar-Ge ve 
kümelenme başlıkları altındaki dijitalleşme seviyeleri yetersiz olmamakla birlikte ge-
lişmeye açık bulunmuştur.

Şekil 63. Kuruma özel platform kullanarak kümelenme unsurları ile çalışan sektörel bazda 
firmaların dağılımı

Şekil 64. Kümelenme unsurlarının dijital yetkinlik seviyelerine göre firmaların dağılımı
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Bölüm 5: Tedarik Zinciri ve Stok Yönetimi Yaklaşımı            

Tüm sektörlerin tedarik zinciri ve stok yönetimi yaklaşımındaki dijital teknolojileri 
kullanma seviyesine ait ortalama %34 olarak elde edilmiştir. Sektörlerin dijital tek-
nolojileri tedarik zinciri ve stok yönetimi yaklaşımında kullanma seviyesi %21 ile %39 
arasında değişmektedir. Bu alandaki dijitalleşme seviyesinin en düşük Kağıt ve Kağıt 
Ürünleri sektöründe, en yüksek ise Makine & Makine Bileşenleri sektöründe olduğu gö-
rülmektedir. Diğer sektörler %38 dijitalleşme oranı ile tedarik zinciri ve stok yönetimi 
yaklaşımındaki ikinci sektör olmaktadır. Elektrik & Elektronik, Eczacılık, Kimya, Plas-
tik & Kauçuk sektörleri ise bu alanda %36 seviyesi ile üçüncülüğü paylaşmaktadırlar. 
Tekstil, Metal ise bu alanda ortalamanın altında kalan diğer sektörlerdir.

Şekil 65. Sektörlerin tedarik zinciri ve stok yönetimi alanında dijitalleşme yansımaları

Tedarik zinciri ve stok yönetimi, yapısal olarak çok çeşitli dijitalleşme unsurlarına yer 
verilebilecek ve dijitalleşme olgunluk seviyesinin hızla yükseltilebileceği bir alandır. 
Dolayısıyla bu alandaki sektörlerin %34 ortalama elde etmesi yetersiz bulunmaktadır. 
Bölgede yer alan ve ankete katılan tüm sektörlerin tedarik zinciri kadar stok yönetimi 
hususunda da dijital iletişim uygulamalarına ve otonom sistemlere yer vermesi, sektö-
rel bazda zaman ve maliyet açısından verimi artırmakla kalmayıp satış ve karlılığa da 
olumlu etkide bulunması beklenmektedir.

Ankete katılan tüm ÇOSB firmaları göz önünde bulundurulduğunda, firmaların büyük 
bir kısmının tedarikçileriyle dijital entegrasyon seviyelerinin düşük veya yetersiz oldu-
ğu tespit edilmiştir (Şekil 66).

Bununla birlikte firmaların %3’nün yüksek entegrasyon seviyesinde eşzamanlı veri 
paylaşımı yapabildiği ve %27’lik kısmının da tedarikçileriyle orta seviyede dijital en-
tegrasyon kurabildiği göz önünde bulundurulursa, tedarikçi entegrasyonunu dijital 
seviyeye taşıyabilen firmaların varlığı umut vaat etmektedir. Ancak firmaların geneli 
değerlendirildiğinde, tedarikçileriyle ihtiyaç halinde iletişim kurdukları ve e-posta ve/
veya telefon gibi basit iletişim araçlarıyla iletişim ve veri paylaşımı yapabildikleri gö-
rülmektedir. Şirketlerin gelişimi tedarikçilerinin gelişmişlik ve dijitalleşme olgunluk se-
viyeleri ile doğrudan ilişkili olduğundan ÇOSB bölgesindeki firmaların tedarikçileriyle 
beraber bu alana henüz yeteri kadar yatırım yapmadıkları değerlendirilmiştir. Yüksek 
entegrasyonun tedarik zincirinde yaşanabilecek potansiyel sorunları (örneğin, gecik-
meler, eksik/yanlış teslimatlar) ortadan kaldıracağı göz önüne alınarak firmaların bu 
alanda yatırım yapmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Şekil 66. Tedarikçileriyle olan dijital entegrasyon seviyelerine göre firmaların dağılımı
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Şekil 67’de görüldüğü üzere ÇOSB’deki firmaların çok büyük bir kısmının malzeme ihti-
yaç planlaması yapma şekilleri açısından yüksek bir dijitalleşme olgunluk seviyesinde 
oldukları görülmektedir. Diğer taraftan, malzeme ihtiyaç planlamasını dijital ortama 
taşıyamayan veya sadece elektronik tablo ortamına taşıyabilen firma sayısı 27 olarak 
tespit edilmiştir. Dolayısıyla, bu firmaların malzeme ihtiyaç planlaması ile üretim sü-
reçlerinin bağlantısını manuel veya basit araçlarla yaptıkları şeklinde yorumlanabilir. 
İlgili firmaların bu alana yatırım yapmaları durumunda malzeme ihtiyaç planlamasını 
üretim süreçleriyle entegre etme şansları olacak ve bu sayede stokları hakkında anlık 
bilgi alabilecek, stok seviyelerini optimum seviyede tutabilecek ve olası üretim kesin-
tilerinin önüne geçebileceklerdir.

Tedarik zinciri dijitalleşme seviyeleri açısından firmaların yaklaşık yarısının Orta veya 
Gelişmekte kategorilerinde bulundukları tespit edilmiştir (Şekil 68). Mevcut durum, fir-
maların 63’nün dijitalleşme açısından pilot uygulamalara başladığını, bazı alanlarda 
dijitalleşmeyi başardığını veya tüm tedarik zinciri alanlarında dijitalleşmeye geçtiğini 
göstermektedir. Bunun yanında, firmaların 20’si dijital dönüşüm için planlama aşa-
masında olduklarını beyan etmişlerdir. Bu aşamadaki firmalar da dâhil edildiğinde, 
eldeki sonuçlar firmaların tedarik zinciri alanlarında dijitalleşme olgunluk seviyelerini 
tamamlama açısından istekli oldukları şeklinde yorumlanabilir. Ancak, tedarik zinciri 
süreçlerini dijital ortama taşıma açısından aksiyon almayan 17 firma için ise ÇOSB yö-
netiminin veya ilgili kurumların yönlendirici ve destekleyici adımları atmaları faydalı 
olacaktır.

Şekil 67. Malzeme ihtiyaç planlaması yapma şekillerine göre firmaların dağılımı

Şekil 68. Tedarik zinciri dijitalleşme seviyelerine göre firmaların dağılımı
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Şekil 69’da görüldüğü üzere, ÇOSB bünyesindeki firmaların depo yönetimi faaliyet-
lerinde genellikle ERP, MRP, MRP-II veya RFID gibi teknolojileri tercih ettikleri tespit 
edilmiştir. Bu durum, firmaların depo yönetiminde dijital araçları kullanma yetenek-
lerinin geliştiğini ancak dijitalleşme olgunluk seviyelerini bir üst kademeye taşıyacak 
teknolojilere (otonom araçlar, yapay zeka, IoT, vb.) henüz geçmediklerini göstermek-
tedir. Ayrıca, kullanılan araçların daha çok depo yönetim süreçlerindeki veri akışlarını 
dijital ortama aktarma yönünde oldukları tespit edilmiş, ancak depo operasyonların-
da kullanılan fiziksel araçların (AGV, AS/RS, vb.) henüz yüksek seviyede kullanılmadı-
ğı ve dolayısıyla veri akışını sağlayan yazılımlarla entegrasyonunu sağlayacak dijital 
platformların da olmadığı görülmektedir. Bu fiziksel araçların yatırım maliyetlerinin 
yüksekliği de göz önünde alındığında ilgili araçlara yatırım yapılmadan önce fayda/
maliyet analizlerinin detaylı yapılması gerektiği tavsiye edilmektedir.

Şekil 70’teki sonuçlar incelendiğinde sevkiyatlarını yüksek oranda (%50 ve üzeri) anlık 
takip edebilen firmalar sadece tekstil sektöründe yer almaktadır. Bu açıdan, sevkiyat-
larını anlık takip edebilen sektör sayısı düşük olarak yorumlanmıştır. Özellikle Makine 
ve Makine Bileşen, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri, Plastik ve Kauçuk ve Eczacılık sektörlerinde 
sevkiyatların takibinin anlık yapılmadığı ve dolayısıyla dijitalleşme olgunluk seviyesi 
açısından bu sektörlerdeki yatırımların artmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Şekil 69. Depo yönetiminde ilgili teknolojileri kullanan firmaların dağılımı

Şekil 70. Sektörel bazda anlık sevkiyat takibi gerçekleştirebilen firmaların dağılımı 
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Firmaların gelişmeleri ve pazar paylarını artırmalarında tedarikçi performanslarının 
önem arz ettiği göz önünde bulundurulursa, tedarikçi performanslarını yazılımlarla 
dijital ortama taşıyan firmaların dağılımının çoğu sektörde düşük olduğu Şekil 71’de 
açıkça görülmektedir. Sadece Elektrik ve Elektronik ve Plastik ve Kauçuk sektörlerinde 
%50’nin üzerinde bir orana ulaşılmıştır. Dolayısıyla, ÇOSB bünyesinde bulunan firma-
ların tedarikçi değerlendirmelerinde dijital yetkinlik seviyeleri düşük olarak yorumlan-
mıştır.

Şekil 71. Sektörel bazda tedarikçi performans değerlendirmesini yazılımlarla gerçekleştiren 
firmaların dağılımı

Şekil 72’de görüldüğü üzere tedarikçi seçimlerini karar destek sistemleri/yapay zeka 
gibi otomatik şekilde gerçekleştirecek uygulamalarla yapan firmaların dağılımı çoğu 
sektörde düşük olarak görülmektedir. Ancak, bu sistemlerin varlığının yüksek dijital-
leşme seviyesinde var olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, elde edilen so-
nuçlar tutarlıdır. Öte yandan, bu alanda dijitalleşme anlamında ilk adım olarak veriye 
dayalı çok kriterli karar verme tekniklerinden ve makine öğrenmesi yöntemlerinden 
yararlanılabilir.

Şekil 72. Sektörel bazda tedarikçi seçimini Karar Destek Sistemi/Yapay Zeka yardımıyla 
gerçekleştiren firmaların dağılımı
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Sipariş takibini özel yazılımlarla yapan firmaların dağılımı tüm sektörlerde %50’nin 
üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 73). Bununla birlikte, Tekstil, Makine ve Makine Bile-
şen, Kimya ve Plastik ve Kauçuk sektörlerinde bu oran %80 veya üzerine çıkmaktadır. 
Sonuçlar, tüm sektörlerdeki firmaların sipariş takibini büyük oranda özel yazılımlar-
la gerçekleştirdiklerini ve bu anlamda dijital yetkinlik seviyelerinin yüksek olduğunu 
göstermektedir.

Şekil 73. Sektörel bazda sipariş takibini özel yazılımlarla gerçekleştiren firmaların dağılımı

Şekil 74. Sektörlerin üretim yönetimi alanında dijitalleşme yansımaları

Bölüm 6: Üretim Yönetimi Yaklaşımı          

Tüm sektörlerin üretim yönetimi yaklaşımındaki dijital teknolojileri kullanma seviyesi-
ne ait ortalama %45 olarak elde edilmiştir. Sektörlerin dijital teknolojileri üretim yöne-
timi yaklaşımında kullanma seviyesi %37 ile %54 arasında değişmektedir. Bu alandaki 
dijitalleşme seviyesinin en düşük Makine & Makine Bileşenleri sektöründe, en yüksek 
ise Eczacılık sektöründe olduğu sonucuna varılmaktadır. Elektrik & Elektronik ve Teks-
til sektörleri %53 dijitalleşme oranı ile bu alandaki ikinci sıralamada yer almaktadır. 
Kağıt & Kağıt Ürünleri, Kimya, Metal, Plastik & Kauçuk, Makine & Makine Bileşenleri ve 
Diğer sektörler ortalamanın altında kalan sektörlerdir.

Üretim yönetimi, üretim sürecindeki verimliliği yükselterek maliyeti düşürmesi nede-
niyle tüm sektörler için oldukça önemlidir. Bu nedenle bu alanda elde edilen %45 di-
jitalleşme olgunluk oranı beklenenin altında kalmaktadır. Üretim yönetim stratejileri; 
dijital teknoloji adaptasyonu ile otomatik üretim süreçlerine odaklı hale getirilirse bu 
alanda hızla daha etkili sonuçlar alınacak ve ortalama seviye beklenenin üzerine taşı-
nacaktır.
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Üretim planlamasını özel yazılımlar veya ERP yazılımları ile yapan firmaların dağılı-
mının tüm sektörlerde %50’nin üzerinde olduğu görülmektedir (Şekil 75). Ayrıca, bu 
oranlar Tekstil ve Plastik ve Kauçuk sektörlerinde %80’in üzerinde ve Eczacılık ve Metal 
sektörlerinde ise %60’ın altında gerçekleşmiştir. Firmaların üretim planlaması anla-
mında dijitalleşme olgunluk seviyeleri iyi görünmekle birlikte bazı sektörlerin (Ecza-
cılık ve Metal gibi) bu alana biraz daha önem vermeleri ve yatırım yapmaları faydalı 
olacaktır.

Firmaların fabrika içi malzeme ve yarı mamul taşıma yöntemlerinde genellikle fork-
lift vb. motorlu araçları tercih ettikleri tespit edilmiştir (Şekil 76). Motorlu araçlardan 
sonra en çok tercih edilen yöntem ise transpalet veya el arabası gibi yarı kas gücüne 
dayalı araçlardır. İleri seviye araçların (örneğin, konveyör ve AGV) tercih edilmesi ihti-
yaç veya üretim sisteminin uygunluğuna bağlı olduğu ve dijitalleşme olgunluk sevi-
yesine doğrudan bağlanmasının doğru olmayacağı düşünüldüğünden firma özelinde 
değerlendirmelerin yapılması daha uygun olacaktır. Ayrıca, firmaların depo yönetim 
sistemlerinde de kullanılan fiziksel araçların (AGV, AS/RS, vb.) yüksek seviye tekno-
lojide olmadığı göz önünde bulundurulursa, firmaların bu alana yatırımı artırmaları 
önemsenmelidir. Ancak, bu araçların yatırım maliyetlerinin yüksekliği, ilgili araçlara 
yatırımlar yapılmadan önce fayda/maliyet analizlerinin detaylı bir şekilde yapılmasını 
gerektirmektedir.

Şekil 75. Sektörel bazda üretim planlamasını özel yazılım veya ERP ile gerçekleştiren 
firmaların dağılımı

Şekil 76. Kullanılan malzeme ve yarı mamül taşıma yöntemlerine göre firmaların dağılımı
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İş gücü planlamasını özel yazılımlarla gerçekleştiren firma oranı tüm sektörlerde 
%25’in altında (Diğer sektörü hariç) gerçekleşmiştir (Şekil 77). Yazılım kullanılmaması 
iş yükü dağılımında dengesizliklere ve dolayısıyla üretimde, operasyonlarda veya hiz-
mette verimsizliklere sebep olabilmektedir. Ayrıca, ergonomi ve iş güvenliği açısından 
da problemler ortaya çıkabilir. İş gücü planlaması için çok sayıda yazılımın varlığı, fir-
maların bu tür yazılımlara erişimini kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla, tüm sektörlerdeki 
firmaların işgücü planlaması açısından dijital yetkinlik seviyeleri düşük bulunmuştur 
ve ilgili alana yatırım yapmaları önerilmektedir.

ÇOSB’de yer alan firmalar makine, teçhizat ve aletlerinin bakım yönetimi açısından 
dijitalleşme olgunlukları büyük oranda birinci ve üçüncü seviyededir (Şekil 78). Diğer 
bir deyişle, firmaların %36’sı bir bakım ve yönetim sistemine haizken, %33’ü bakım sü-
reçlerini elektronik tablo veya yazılı dokümanlarla takip etmektedir. Bakım yönetimi 
sistemleri (üçüncü seviye) düzenli bir bakım yönetimini gerçekleştirme imkânı tanı-
maktadır, ancak firmaların kısa ve orta vadede kestirimci bir bakım yönetimine ihtiyaç 
duyacakları öngörülmektedir. Kestirimci bakım yönetimi veya dijital ikiz gibi teknolo-
jilere geçilmemesi durumunda kullanılan makine ve teçhizatın kısa ve uzun vadedeki 
davranışlarının ve durumlarının önceden tespit/tahmin edilmesi ve gerektiğinde hızlı 
müdahalelerin yapılabilmesi zor olacaktır.

Şekil 77. İş gücü planlamasını özel yazılımlarla gerçekleştiren sektörel bazda  
firmaların dağılımı

Şekil 78. Bakım yönetimi dijitalleşme seviyelerine göre firmaların dağılımı
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Bölüm 7: Bilgi Teknolojileri Kapasitesi           

Elektrik & Elektronik, Tekstil, Makine & Makine Bileşen, Eczacılık, Metal, Kağıt Ve Kağıt 
Ürünleri, Kimya, Plastik & Kauçuk ve Diğer sektörlerinin bilgi teknolojileri kapasitesi 
ortalaması %74 olarak elde edilmiştir. Sektörler arasında en yüksek bilgi teknolojileri 
kapasitesi seviyesine sahip olan sektör %80’lik ortalama değerle Elektrik & Elektronik 
sektörüdür. Bu durum, teknolojik gelişimleri yakından takip etmesi ve uygulaması za-
ruri olan bu sektör için beklenen bir durumdur. Eczacılık sektörü %78 ortalama değerle 
ikinci sırada yer almaktadır.  Makine &Makine Bileşen ve Plastik & Kauçuk sektörlerinin 
bilgi teknolojileri kapasitesinin sektörlerin ortalamasının üzerinde olduğu görülmüş-
tür. Tekstil ve Kağıt ve Kağıt Ürünleri sektörlerinin bilgi teknolojileri kapasitesi sektör 
ortalama değeri olan %74’e eşittir. Diğer tüm sektörler ortalamanın altında yer almak-
tadır. En düşük seviyede bilgi teknolojileri kapasitesine sahip sektör, %66 ortalama ile 
Metal sektörüdür. Ortalamanın altında kalan sektörlerde bilgi teknolojileri kapasitesi 
alanındaki dijitalleşme olgunluk seviyelerini yükseltmek için ivedilikle strateji belir-
lenmesi ve bu alanda yatırım yapılması fayda sağlayacaktır. Böylece bu sektörlerde 
maliyet/zaman açısından efektif çözümler elde edilmesi sağlanacaktır.

Firmalar bünyesinde oluşturulan verilerin kurumsal dijital arşivler, bulut depolama, 
harici hard disk, USB bellek, optik sürücü ve yerel bilgisayar gibi altyapı olanaklarıyla 
saklandığı görülmüştür. Verilerini kurumsal dijital arşiv altyapısı ile saklayan firmala-
rın oranı %72 olup bu firmaların oranlarının sektörel bazda dağılımı Şekil 80’de veril-
miştir. Tüm sektörlerde verilerini kurumsal dijital arşiv altyapısı ile saklayan firmaların 
oranının %60’ın üzerinde olduğu görülmektedir. Eczacılık sektöründe bu oran %86’lara 
kadar çıkarken en düşük oran %60 ile Makine & Makine Bileşen ve Metal sektörlerinde 
bulunmaktadır.

Şekil 79. Sektörlerin üretim yönetimi alanında dijitalleşme yansımaları

Şekil 80. Sektörel bazda verilerini kurumsal dijital arşiv altyapısı ile saklayan  
firmaların dağılımı
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Verilerini bulut depolama altyapısı ile saklayan firmaların oranı ise %51’dir. Bu firma-
ların sektörel bazda dağılımının yer aldığı Şekil 81’den bu altyapıyı en yüksek oranda 
kullanan sektörün de Eczacılık olduğu görülmektedir. Eczacılık sektöründe %71 ora-
nında bulut bilişim sistemleri kullanılırken Makine & Makine Bileşen ve Metal sektörle-
rinde bu sistemleri kullanım durumlarının sırasıyla %20 ve %27 seviyelerine düştüğü 
görülmektedir. Kağıt Ve Kağıt Ürünleri, Kimya, Plastik & Kauçuk Ve Elektrik & Elektro-
nik sektörlerinde bu oranın %50’nin üzerinde olduğu görülmektedir. 

Verilerin saklanması amacıyla firmaların kurumsal dijital arşiv ve bulut depolama 
teknolojisini kullanması, firmanın bu amaçla gelişmiş seviyede bir altyapı olanağını 
kullandığını göstermektedir. Harici hard disk kullanımı orta seviyede bir altyapının 
kullanımını gösterirken optik sürücü, USB bellek ve yerel bilgisayarın kullanımı düşük 
seviyede dijital teknoloji içeren tercihlerdir. Firmaların verilerini saklamada kullandık-
ları altyapı olanaklarının gelişmişlik seviyelerine göre oranları Şekil 82’de yer almakta-
dır. Burada anket yapılan firmalardan %80’inin verileri saklamak için gelişmiş altyapı 
olanaklarından faydalandığı görülmektedir. %16’lık bir kesim orta seviyede, %2’lik 
bir kesim düşük seviyede teknoloji içeren tekniklerle verilerini saklarken %2’lik bir 
kesimde veri saklanmadığı görülmüştür. Firmaların %96’sının veri saklama altyapısı 
için dijitalleşme olgunluk seviyeleri orta ve üstü görünmekle birlikte %4’lük dilimdeki 
firmaların bu alana ivedilikle yatırım yapmaları faydalı olacaktır.

Şekil 81. Sektörel bazda verilerini bulut depolama altyapısı ile saklayan firmaların dağılımı Şekil 82. Verileri saklamada kullandıkları altyapı olanaklarının gelişmişlik seviyelerine göre 
firmaların dağılımı



98 99

Firmalar bünyesinde oluşturulan verilerin yedeklenme sıklığı bilgi teknoloji kapasite-
sinin belirlenmesi açısından ayırt edici bir özelliktir. Firmaların yedeklemelerini gün-
lük, haftalık, aylık, 3 aydan az aralıklarla, 6 aydan az aralıklarla ve yıllık olarak yaptığı 
belirlenmiştir. Firmaların %83’ünün günlük yedekleme yaptığı görülmüştür. Günlük 
yedekleme yapan firmaların sektörel bazda dağılımı Şekil 83’te verilmiştir. Günlük ye-
dekleme yapan firma oranı Makine & Makine Bileşen sektörü haricinde %70’lerin üze-
rinde yer almaktadır. Bu durum firmaların veri yedekleme sıklığı açısından dijitalleşme 
olgunluk seviyelerinin iyi seviyede olduğunu göstermektedir. Makine & Makine Bileşen 
sektöründe bu oran %60 olup bu sektördeki firmaların bu alana biraz daha önem ver-
meleri önerilmektedir.

Verilerini günlük ve haftalık yedekleyen firmalar yüksek seviyede yedekleme yapan 
kategoride değerlendirilmektedir. Firmaların %89’unda yüksek seviyede yedekleme 
yapılırken %4’ü düşük seviyede yedekleme yapmaktadır. %2’lik bir kesimde ise yedek-
leme yapılmamaktadır (Şekil 84). Bu firmada stratejik veri kaybına sebep olabilecek 
bir durumdur. Firmadaki kritik veri kaybının maliyet ve zaman anlamında olumsuz 
sonuçları olacağı aşikardır. Bu sebeple, yedekleme yapmayan ya da düşük seviyede 
yapan firmaların yedekleme alanındaki stratejilerinde iyileştirmeye yönelmeleri fay-
dalı olacaktır.

Firmalarda elde edilen verilerinin analizinde büyük veri, yapay zeka, iş zekası, PLM, 
ERP ve MS Excel kullanıldığı ifade edilmiştir. Firmalar bu araçlardan birini ya da birka-
çını kullanmaktadır. Veri analizinde kullanılan araçlar bazında firmaların dağılımı Şekil 
85’te verilmektedir. Anket yapılan firmaların 85’i ERP kullanmaktadır. ERP orta üstü 
dijitalleşme olgunluk seviyesini temsil etmektedir. Excel kullanan firma sayısının 71 
olması firmaların veri analizinde gelişmiş çözümlerin yanı sıra elektronik tablolardan 
da faydalanıyor olduğunu göstermektedir.

Şekil 83. Verilerini günlük olarak yedekleyen firmaların sektörel bazda dağılımı

Şekil 84. Veri yedekleme sıklıklarına göre firmaların dağılımı

Şekil 85. Veri analizinde kullanılan araçlar bazında firmaların dağılımı
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Veri analizinde büyük veri, yapay zeka ve iş zekası platformlarının kullanımı yüksek 
dijitalleşme olgunluk seviyesini temsil etmektedir. 15 firma büyük veri platformunu 
kullanırken yapay zeka ve iş zekası platformlarını kullanan firmaların sayısı sırasıyla 
3 ve 12’de kalmaktadır. Büyük veri, yapay zeka ve iş zekası platformu kullanan firma-
ların sektörel bazda oranları Şekil 86-88 arasında verilmiştir. Büyük veri platformunu 
kullanan firmaların sektörel bazda oranı incelendiğinde en yüksek miktarda kullanım 
oranının Kimya sektöründe olduğu görülmektedir. %30’lardaki bu oran diğer sektör-
lere göre üstün olmasına karşın tüm sektörlerde bu oranın arttırılması maliyet/zaman 
efektif çözümler elde edilmesi için önerilmektedir. Yapay zeka kullanımının en yüksek 
oranda Diğer sektöründe yer aldığı görülmüştür. Makine & Makine Bileşen, Eczacılık, 
Metal, Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Kimya ve Plastik & Kauçuk sektörlerinde bu oran %0 
seviyesindedir. Bu sebeple büyük veri, yapay zeka ve iş zekası platformlarının kullanı-
mının yaygınlaştırılması önerilmektedir. Verilerin yapay zeka ve büyük veri platform-
ları gibi ileri teknoloji dijital araçlar ile analiz edilmesi bilgi edinme sürecinin kalitesini 
arttıracak ve yatırım maliyetlerini azaltabilecek katkılar sunacaktır.

Şekil 86. Veri analizinde büyük veri platformu kullanan firmaların sektörel bazda dağılımı

Şekil 87. Veri analizinde yapay zeka platformu kullanan firmaların sektörel bazda dağılımı

Şekil 88. Veri analizinde iş zekası platformu kullanan firmaların sektörel bazda dağılımı
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Firmalarda kritik dokümanlara erişimin doküman yönetim sistemi, mobil cihazlar, sa-
nal sürücü ve e-posta üzerinden yapıldığı ifade edilmiştir. Doküman yönetim sistemini 
kullanan firmaların oranı %58 seviyelerinde iken firmaların %5’i mobil cihazlar üzerin-
den, %20’si sanal sürücü üzerinden kritik dokümanlara eriştiklerini belirtmiştir. Bu fir-
maların kritik dokümanlara erişimdeki dijitalleşme olgunluk seviyesi orta ve üstü sevi-
yededir. E-posta üzerinde erişim yapan %17 oranında firma olup dijitalleşme olgunluk 
seviyeleri yetersiz bulunmuştur. Bu firmalara bilgiye erişim sürecinde bir doküman 
yönetim sistemi kullanılması önerilmektedir. Kritik dokümanlara erişim için doküman 
yönetim sistemi kullanan firmaların sektörel bazda oranları Şekil 89’da verilmiştir. Do-
küman yönetim sistemini en yüksek oranda kullanan sektörün %100 oranla Makine & 
Makine Bileşen olduğu görülmektedir. Bu durum memnuniyet vericidir. Bu oran Metal 
ve Tekstil sektörlerinde %40-50 aralığında olup diğer tüm sektörlerde %50’nin üzerin-
dedir. Tüm sektörlerde bu oranın %70 üzerine çekilmesi önerilmektedir. Bu sistem her 
türlü belge, bilgi ve görsel materyalin etkin biçimde saklanıp yönetilebileceği bir dijital 
arşiv imkânı sunacaktır. Dijital arşiv sisteminin kullanılması ile kurumun kişi bağımlı-
lığı ortadan kalkacak, veri kaybının önüne geçilecek ve kurumsal hafızanın dijitalleş-
mesi sağlanacaktır.

Firmada elde edilen verilerin işlenmesi kadar saklanması da önem arz etmektedir. Bu 
sebeple firmaların elde ettikleri verileri saklamak için kullandıkları güvenlik yaklaşım-
ları irdelenmiştir. Tam zamanlı çalışan siber güvenlik ekibinin mevcut olması, düzenli 
olarak güvenlik açığı testleri yapılması, güvenlik duvarı ve antivirüs kullanımı ve erişim 
kısıtlanması ve/veya yetkilendirme yapılmış olması bu alanda dijitalleşme olgunluk 
seviyesinin yüksek olduğunu temsil etmektedir.

Düzenli olarak güvenlik açığı testleri yapılan firmaların dağılımının sektörlerin çoğun-
da %50’nin üzerinde olduğu görülmektedir (Şekil 90). Bu oranlar Makine & Makine Bi-
leşen sektöründe %80, Elektrik & Elektronik, Eczacılık ve Kağıt ve Kağıt Ürünleri sek-
törlerinde sırasıyla %58, %57 ve %60 olarak gerçekleştirilmiştir. Sektörler genelinde 
güvenlik duvarı ve antivirüs programı kullanımı çok yaygın olmakla birlikte dijitalle-
şen endüstrilerde güvenlik açıklarının giderilmesine yönelik daha gelişmiş çözümlere 
yönelmek özellikle Metal, Plastik ve Kauçuk ve Diğer sektörlerdeki firmalar için fayda 
sağlayacaktır.

Şekil 89. Kritik dokümanlara erişim için doküman yönetim sistemi kullanan firmaların 
sektörel bazda dağılımı

Şekil 90. Düzenli olarak güvenlik açığı testleri yapılan firmaların sektörel bazda dağılımı
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Firmalarda mevcut bilgi teknolojisini geliştirmek dijital gelişmişlik seviyesini iyileşti-
recektir. Bu amaçla yaygın kullanılan yöntemler üniversite ile Ar-Ge işbirliği, yabancı 
firma ile Ar-Ge işbirliği ya da ortaklık/satın alma, yerli firma ile Ar-Ge işbirliği ya da 
ortaklık/satın alma, öz kaynaklar ile Ar-Ge, teknoloji transferi ve tersine mühendislik 
olarak sıralanabilir.

ÇOSB’de anket yapılan firmaların mevcut bilgi teknolojisini geliştirmek için kullanıldı-
ğı yöntemler bazında sayıları Şekil 91’de verilmiştir. Mevcut bilgi teknolojisini geliştir-
meye yönelik sektörde en çok tercih edilen yöntem 46 firma dahilinde Öz kaynak ile Ar-
Ge olmuştur. Yerli firma ile Ar-Ge yapmayı tercih eden 33 firma daha bulunmaktadır. 27 
firma ise Yerli Firma ile Ortaklık/Satın Alma yolunu seçerek mevcut bilgi teknolojilerini 
geliştirmeyi tercih etmiştir. Yabancı Firma ile Ar-Ge yapan 21 firma ve Yabancı Firma 
ile Ortaklık/Satın Alma yöntemine başvuran 20 firma bulunmaktadır. Dijitalleşme ol-
gunluk seviyesinin iyileştirilmesi için firmalarda tercih edilecek sistemin platform ya-
pılar, açık Ar-Ge ortamları ve dijital ekosistemin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri de 
destekleyebilecek şekilde yapılandırılması önem arz etmektedir. Firmaların Ar-Ge yö-
netim kapasitelerini artırabilmek amacı ile mentörlük-koçluk mekanizmalarına baş-
vurmaları ve alanında deneyim sahibi profesyoneller ile çalışmaları faydalı olacaktır.

Üniversite ile Ar-Ge yaparak mevcut bilgi teknolojisini geliştiren firma oranı tüm sek-
törlerde %50’nin altında olduğu görülmektedir (Şekil 92). Bu oranlar Elektronik & 
Elektronik sektöründe %33, Plastik & Kauçuk sektörü için %25, Makine ve Makine Bile-
şen ile Metal sektörleri için %20 olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre Ar-Ge ve ye-
nilik sisteminin en önemli kurumlarından olan üniversiteler ile özel sektör işbirliğinin 
yetersiz olduğu görülmektedir. Üniversite sanayi iş birliğinin, işletmeler arası ortak Ar-
Ge ve yenilik faaliyetleri ile dijitalleşmeye yönelik yenilikçi girişimciliği en üst düzeye 
çıkarmak üzere etkinleştirilmesi için çalışmaların sürdürülmesi faydalı olacaktır.

Şekil 91. Mevcut bilgi teknolojisini geliştirmek için kullanılan yöntemler bazında  
firmaların dağılımı

Şekil 92. Üniversite ile Ar-Ge yaparak mevcut bilgi teknolojisini geliştiren firmaların sektörel 
bazda dağılımı
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Firmalarda kullanılan bilgi teknolojileri firmaların dijitalleşme olgunluk seviyesini 
belirlemek için kullanılabilecek göstergelerden birisidir. Firmaların kullandığı bilgi 
teknolojileri yüksek seviyeden düşük seviyeye doğru dijital ikiz, arttırılmış gerçeklik, 
nesnelerin interneti, büyük veri, siber güvenlik, ileri robotik sistemler, otomasyon ve 
kontrol sistemleri, E-ticaret, sensör teknolojileri, bulut bilişim, bilgisayar yazılımları ve 
donanımı, internet ve haberleşme ekipmanları şeklinde sıralanabilir.

Dijital ikiz alanında bilgi teknolojisi kullanan firmaların sektörel bazda oranları Şekil 
93’te yer almaktadır. Bu oranın tüm sektörlerde %20’nin altında olduğu görülmekte-
dir. Bu oranlar Eczacılık sektöründe %14, Metal sektörü için %13 ve Kimya sektörü için 
%10 oranında gerçekleştirilmiştir. Bu sonuçlara göre sektördeki firmaların dijital ikiz 
alanında bilgi teknolojisi kullanımının çok yetersiz olduğu görülmektedir. Dijital ikiz 
teknolojisi, karmaşık ürünler üzerinde tümleşik bir veri, model ve analiz aracı olarak 
ürün tasarımı, gerçek zamanlı simülasyon, takip ve optimizasyon konularında üretici-
lerin ürünlerini daha iyi anlayabilmelerini ve bu doğrultuda analizler yapabilmelerini 
mümkün kılmaktadır. Bu teknoloji, arızaların oluşmadan önlenmesinde ve tespit edil-
mesinde, sistemin ya da ürünün uzaktan izlenmesinde, oluşan problemlerin uzaktan 
çözüme ulaştırılmasında, uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde önemli faydalar sağla-
yarak iş yapma yöntemlerinde maliyet ve zaman tasarruflu çözümler sağlayabilecektir.

Büyük veri alanında bilgi teknolojisi kullanan firmaların dağılımının tüm sektörlerde 
%50’nin altında olduğu görülmektedir (Şekil 94). Bu oranlar Eczacılık sektöründe %43, 
Elektrik ve Elektronik sektörü için %42 ve Kimya sektörü için %40 oranında gerçekleş-
tirilmiştir. Bu sonuçlara göre sektördeki firmaların büyük veri alanında bilgi teknolojisi 
kullanımının geliştirilebilir olduğu görülmektedir. Büyük veri analizi, atılda bulunan 
çok sayıda çok çeşitli bilginin işlenerek katma değer yaratan bir enformasyon haline 
dönüşmesini sağlar. Büyük veri, teknoloji altyapısı ve analizler konusunda yetişmiş 
insan gücü gibi isterler bakımından yüksek yatırım maliyetine sahip olmakla birlikte 
karar alma mekanizmalarında gösterdiği üstün performans, daha etkin ürün geliştir-
me, orta ve uzun vadede maliyetleri düşürme gibi fırsatları da barındırmaktadır. Dijital 
dönüşüm sürecine başlamış ve/veya bu süreçte ilerleme kat etmiş firmalardaki yapısal 
değişiklikler büyük veri, verilerin dijitalleşme süreçlerine uygun şekilde depolanması 
ve işlenmesi odaklı sürdürebilirse, etkin çözüm odaklı, daha iyi karar alabilen, maliyeti 
düşük, denetlenebilir, güvenli ve sürdürülebilir bir hizmet modeli elde edilmiş olacak-
tır.  n

Şekil 93. Dijital ikiz alanında bilgi teknolojisi kullanan firmaların sektörel bazda dağılımı

Şekil 94. Büyük veri alanında bilgi teknolojisi kullanan firmaların sektörel bazda dağılımı
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ÇOSB Özelinde Mevcut Sorunlar, Zorluklar ve Kısıtlamalar

Cerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde dijitalleşmeye yönelik mevcut sorunlar, 
zorluklar ve kısıtlamalar, ankete verilen cevaplar ve yüz yüze anketlerdeki 
firmaların görüşleri esas alınarak irdelenmiştir. Ankete verilen cevaplar 
çerçevesinde katılımcı firmalar açısından dijitalleşmeye yönelik eğitim 

ve yetkinlik eksikleri, finansal zorluklar ve sosyal kısıtlar, teknik alt yapı eksikliği, 
psikolojik etkiler, paydaşlar ile iş birliği eksikliği, hukuksal ve bürokratik alt yapı 
eksikliği dijitalleşme esasına dayanarak Şekil 95’de listelenmiştir.

Dijital Dönüşüm için Yol Haritası

Anket verileri temel alınarak oluşturulan Dijital Dönüşüm için Yol Haritası, firmaların 
mevcut durumundaki seviyeyi artırmasına yönelik yol gösterici niteliği taşımaktadır. 
Dijital teknolojilerin verimliliğe, hızlı çözüm oluşturmaya, iş süreçlerinde kaliteyi 
artırmaya ve personel seçimi ile performans yönetiminde adil bir ortam sağlamaya 
yönelik etkisi oldukça yüksektir. Ayrıca kolay geribildirim sağlaması, hızlı ve hatasız 
izlemeler ve çözümler oluşturması ve iletişim engellerini ortadan kaldırılması 
dijitalleşmeyi kullanan firmaların en önemli kazancıdır.  Dijital Dönüşüm için Yol Haritası, 
önce genel değerlendirme ve ardından 7 ana başlık çatısı altında oluşturulmuştur.

Dijital dönüşümün sürdürülebilirliğini sağlamak için güçlü bir bilgi işlem departmanı ve 
yetkinliği olan iş gücü istihdamı gerekmektedir.

Şirket hedef ve stratejik planlarına dijital dönüşüm faaliyetleri her daim eklenmelidir. Belirli 
aralıklar ile izlenmeli ve gelinen seviye ölçümlenmelidir.

Firma içinde yönetişim yaklaşımıyla çalışanların fikir ve projeleri teşvik edilmeli, 
ödüllendirilmeli ve uygulanabilir olanlar faaliyete geçirilmelidir.

Yönetim kadrosunun dijital kültürü firma bünyesinde gerek eğitimler ile gerekse dijital 
teknolojilerin çeşitli alanlarda uygulanabilirliği ile çalışanlara bir değer algısı olarak 
benimsetmesi ve bu olguyu içselleştirmesi için seferber etmesi gerekmektedir. Bu durum 
ayrıca firma vizyonuna da yansıtılmalıdır.

Ürün ve hizmetleri pazarlamak ve müşteri ilişkileri ile operasyonel süreçleri bağlamak için 
dijital teknolojiler kullanılmalıdır.

Sektöre ve firma dinamiklerine uygun kapsamlı bir dijital yol haritası takip edilmeli ve 
teknolojinin gelişimine bağlı olarak belirli aralıklarda güncellenmelidir.

Dijital Dönüşüm Direktörü (CDO) veya dijital dönüşüme önderlik edecek bir lider ve ekibi 
netleştirilmeli,  üstlenilecek görev sorumluluklar oluşturulmalı ve aktarılacak kaynaklar 
firma içinde belirlenmelidir.

Firma içinde eski teknolojilerin kullanımından kaynaklanan darboğaz unsurları tanımlanmalı, 
sınırlar belirlenmeli, yeni teknolojiye uygun çözümler geliştirilmeli, maliyet/performans 
kıstası altında sahada uygulama senaryoları oluşturulmalıdır.

İlk adım için belirlenen bir dar boğaz, yeni dijital teknolojiler kullanılarak somut uygulanabilir 
hale getirilmelidir. Bir sonraki uygulamada ise ölçek büyütülmelidir.

Firma içinde çalışan performans verileri, nesnelerden toplanan veriler, müşteri ve paydaş 
deneyim verileri uygun karar destek sistemleri ile analiz edilmeli, gelecek planlamalara yol 
gösterecek şekilde anlamlandırılmalıdır.

MEVCUT DURUM VE 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN 
YOL HARİTASI

Şekil 95. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde mevcut sorunlar, zorluklar ve kısıtlamalar

Dijital Dönüşüm için Yol Haritası: Genel Değerlendirme
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Firmalarda üst düzey yönetimin stratejik planlarına ve yatırım hedeflerine dijital teknolojiler 
eklenmelidir.

Firmalar kaynak ihtiyaçlarını, iş süreçlerini ve iş modellerini dijital dönüşüme uygun bir 
şekilde oluşturmalıdır.

İnsan kaynakları yönetiminde, personel temininde, başarı değerlendirme ve performans 
yönetiminde, performansa dayalı ücretlendirme ve avans yönetiminde, iş eğitiminde, iş 
sağlığı ve güvenliğinde dijital kaynakların kullanımı artırılmalıdır.

İnsan kaynakları yönetimine dijital teknolojilerin dahil edilmesi için bilişim ve siber güvenlik 
alt yapısı güçlendirilmelidir.

İnsan kaynakları yönetimi üzerine özelleştirilmiş yazılım paketlerinin entegrasyonun 
önemine yönelik firmalara farkındalık eğitimleri verilmelidir.

Eğitimlerin iş yapış şekillerini gösteren sanal oryantasyon videoları, animasyon ve 
oyunlaştırma teknikleri ile e-eğitim şeklinde yapılması sağlanmalıdır.

Yeni nesil giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti, görüntü işleme ve yapay zeka teknikleri 
ile çalışanların ve nesnelerin uzaktan izlenebilirliğinin artırılmasına yönelik alt yapılar 
güçlendirilmelidir.

E-ticaret uygulamalarına ve platformlarına yer verilmesine yönelik iş modelleri ve alt yapılar 
yeni teknolojiye uygun olarak güncellenmelidir.

Satış pazarlama ve müşteri bildirimlerini takip etmek için web tabanlı veya mobil uygulamalar 
geliştirilmelidir.

Satış ve pazarlama alanlarında kullanılan dijital platformlar ile stok takip yönetiminin 
birbirleri ile bağlantılı olması sağlanmalıdır. 

Müşterinin memnuniyetini ve beklentisini çekinmeden iletebileceği ve gerektiği durumda 
geri bildirimler ile bilgilendirileceği dijital ortamlar oluşturulmalıdır.

Firmaların faaliyet bölgeleri dışında kalan alanlarda da bilinirliğini sağlayacak e-ticaret 
portallarını kullanması yaygınlaştırılmalıdır.

Satış personelinin aktivitesinin anlık konum takibi yapan uygulamalar ile yönetilmesi ve 
optimizasyon algoritmaları ile yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

Satış göstergelerinin günlük, haftalık ve aylık takibi dijital araçlar kullanılarak yapılmalıdır.

Çevrim içi platformlar aracılığıyla müşteriyle iletişim, veri paylaşımı, oluşabilecek sorunların 
takibi ve siparişlerin takibi, ödeme alınması, anlık promosyon ve katalog incelemesi için alt 
yapı oluşturulmalıdır.

Müşterileriyle iletişimde, satış pazarlamada ve tüm diğer operasyonlarda dijital araçları, veri 
aktarım platformlarını, müşterilerle ortak API/uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır.

Ürün geliştirme bölümü; maliyet hesaplamaları, talep tahmini, otomatik veri toplama 
araçları gibi dijital çözümler kullanılarak oluşturulmalı veya yenilenmelidir.

Araştırma geliştirme ekibine dijital teknolojiler ile ilgili önce farkındalık düzeyinde ardından 
ilgili alanda derinleştirilmiş teknik eğitimler verilmelidir.

Araştırma geliştirme bölümünde kullanılan geleneksel yöntemler, dijital teknolojiler ile 
değiştirilerek kestirimci/tahminci yöntemler süreçlere dahil edilmelidir.

Veri güvenliği ve süreç takibinin kolaylaştırılması açısından araştırma geliştirme projelerinin 
yönetiminin dijital teknolojiler ile sağlanmasına yönelik alt yapı oluşturulmalıdır.

Kümelenme ilişkilerini takip eden firma ekibine ve kümelenmeye dahil olan diğer kurumlara 
yönelik eğitici ve bilgilendirici etkinlikler düzenlenmelidir.

Şirket içi kaynak planlama programları dijitalleşme sürecine göre modüler akışa uygun 
şekilde yapılandırılmalıdır. 

Endüstri 4.0’ın temel yapı taşları olan dijital teknolojiler ve sektörel bazda yeni nesil eğilimler 
konusunda farkındalık eğitimleri planlandırılmalıdır.

Şirket içi bireyler arası ve birimler arası haberleşme platformları (mobil uygulama, web 
tabanlı uygulamalar vb.) kurulmalı ve kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

Ağ alt yapısı ve kapasitesi bakımından şirket alt yapısını ve kabiliyetini artırmaya yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır.

Firmalarda nesnelerin interneti, veri analitiği, hızlı internet, bulut teknolojileri, siber fiziksel 
sistemler, eklemeli imalat, sanal gerçeklik, üç boyutlu yazıcılar, akıllı makineler gibi konular 
içerisinden firma dinamiklerine ve sektöre uygun olanların ilgili birimlere entegrasyonuna 
başlanmalıdır.

Dijital Dönüşüm için Yol Haritası: Organizasyon ve Yönetişim Yaklaşımı Dijital Dönüşüm için Yol Haritası:  Satış Pazarlama ve Müşteri İlişkileri

Dijital Dönüşüm için Yol Haritası: Ürün Geliştirme,   
Ar-Ge ve Kümelenme Yaklaşımı

Dijital Dönüşüm için Yol Haritası: Şirket Kültürü ve Dijitalleşme Stratejisi
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Tedarik zinciri ve stok yönetimi operasyonlarında malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi, 
planlanması, tedariki, sevkiyat takibi ve depo içindeki operasyonlara yönelik malzeme 
ihtiyaç planlaması ve depo yönetimi için güncel yazılım paketlerinin sisteme entegrasyonu 
sağlanmalıdır.

Yapay zeka ve karar destek sistemi gibi dijital araçlar operasyonlara yönelik elde edilen 
verilerin anlamlandırılmasına dair daha yüksek seviyede kullanılmalıdır.

Tedarik zincirinde oluşabilecek riskler tanımlanmalı, sınırlar belirlenmeli ve bu riskleri 
ortadan kaldırmaya yönelik dijital teknolojiler faaliyete geçirilmelidir.

Dijital Dönüşüm için Yol Haritası: Tedarik Zinciri ve Stok Yönetimi 
Yaklaşımı

Üretim yönetimin dijitalleşmesi için dijital interaktif ekranlara, bilgisayar destekli üretim 
sistemlerine ve iş istasyonları arası otomasyon sistemleri gibi teknolojilere yatırım 
yapılmalıdır.

Üretime ilişkin otomatik sistemlerin kullanımı, üretim teçhizatlarının/makinelerin/iş 
istasyonlarının entegrasyonu ve haberleşme sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Müşteri sisteminden veri çekme, iş emirleri oluşturma, iş gücü planlama, bakım planlama 
gibi süreçlerini yürütmek için ERP veya özel yazılımların kullanımı artırılmalıdır. 

Dijital Dönüşüm için Yol Haritası: Üretim Yönetimi Yaklaşımı

Firmalardaki tüm birimlerin; veriye otomatik erişimi, veri saklama, veri yedekleme ve 
analizinde kullanılan dijital teknolojileri bünyesine entegre etmesi gerekmektedir.

Kritik dokümanlara erişim, otomatik veri toplama ve veriye anlık ulaşma için kullanılan 
araçlara ve saklanan veriler için tercih edilen güvenlik yaklaşımına yönelik yapay zeka, iş 
zekası ve büyük veri alanındaki en güncel teknolojiler takip edilmeli ve hayata geçirmelidir.

Firmaların içindeki fiziksel unsurların sanal ortamda benzetiminin yapılabildiği arttırılmış 
gerçeklik ve dijital ikiz gibi ileri düzey bilgi teknoloji alanlarının etkin kullanımı için yatırımlar 
yapılmalıdır.

Makine, fabrika, depo stok durumları, üretim miktarları, vardiya bilgileri, iş güvenliğine yönelik 
insan takibi gibi uzaktan izleme verileri (basınç, sıcaklık, akış, görüntü, ses ya da herhangi 
bir değişken) karar alma süreçlerine yapay zeka tabanlı yazılım paketleri kullanılarak dahil 
edilmelidir. 

Dijital Dönüşüm için Yol Haritası: Bilgi Teknolojileri Kapasitesi
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