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Türkiye Veri Uzayı Paydaş Anketi Raporu
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) tarafından belirlenen endüstriyel bulut
platformları kurma stratejik hedefine katkıda bulunmaya yönelik Türkiye’de İmalat
Sektörü için “Veri Uzayı” Projesi çalışması yürütülmüştür. Ana paydaşlar olarak
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yer
aldığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda, Dünya
Bankası ile birlikte TÜBİTAK TÜSSİDE’nin yaptığı çalışmanın çıktıları yatırım, finansman
ve stratejik tavsiyelerde bulunan Dünya Bankası’nın raporunda yayınlanacaktır.
Dünya Bankası ile yürüttüğümüz bu çalışmada, teknoloji üreticisi ve kullanıcılarıyla
işletme bazında yapılan çalışmalarda aşağıdaki unsurlar hedeflenmiştir;
veri paylaşımı kapsamında neler yapılabileceği,
nelerin eksik olduğu,
ne tür engellerle karşılaşıldığı,
sektörel platformların oluşup oluşmadığı,
oluşabilmesi için neler yapılabileceği ve
genel olarak sektörün veri konusuna yaklaşımının ne olduğunu öğrenerek
mevcut durumun tespit edilmesi ve çözüm önerileri oluşturulması
Genel olarak imalat sanayinde veri kullanımı ve paylaşımı stratejisinin projede
şekillendirilmesi ve buna yönelik ortam oluşturulması için bu çalışma yürütülmüştür.
Veri konusunda kamu kurumları arasındaki işbirliğinin artırılması, ileride ne tür somut
projelerin geliştirilmesi ve hangi tür projelerin önceliklendirilmesi gerektiği konularının
araştırılması çalışmamızın ana unsurunu ve çıkış noktasını oluşturmuştur.
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Anket Çalışması

Türkiye'de öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan girdi toplamak amacı ile
sektör sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde bir anket çalışması yapılmıştır. Anket
öncelikli olarak tekstil, kimya, ilaç, mobilite (ulaşım araçları), makine ve
elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara uygulanmıştır.
Anket; veri paylaşımı, 4. sanayi devrimi çözümleri ve kamunun rolü
bölümlerinden oluşmaktadır. 1785 firmanın görüşlerinin değerlendirildiği anket
çalışmasının sonucunda ortaya çıkan bazı bulgular aşağıdaki gibidir:

Veri Paylaşımı

İmalat alt sektörlerindeki firmalarının %82’si veri paylaşımı yapmamaktadır ve
bu firmaların %66’sı gelecekte de veri paylaşımı yapmayı planlamamaktadır.
Büyük ölçekli firmalar ve ilaç sektöründeki olan firmalar veri paylaşım
konusunda daha olgundur.
Mikro, küçük ve tekstil firmalarının veri paylaşım konusunda daha zayıftır.
Bazı şirketler COVID-19 döneminde veri alışverişinin sektördeki dalgalanmalara
uyum sağlamalarına ve daha dirençli olmalarına yardımcı olduğunu belirtirken
çoğu şirket veri alışverişinin dayanıklılıklarına/toparlanmalarına katkı
sağlamadığı görüşündedir.
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Anket Çalışması

4. Sanayi Devrimi Çözümleri
Şirketlerin %58’i için 4. Sanayi Devrimi stratejik bir öncelik değildir ve %55’inin
bu tür çözümleri gelecekte kullanma planları yoktur.
Veri paylaşımı ve veri uzaylarıyla ilgili genel bir farkındalığın olmaması ve bilgi
eksikliği olması en çok rastlanan bulgulardandır.
Siber güvenlik, verilerin kalitesi, yararlılığı veya güvenilirliği konusundaki
teknik beceri ve altyapıyla ilgili yetersizlikler söz konusudur.

Kamunun Rolü
Şirketlerin %60’ı dijital dönüşümle ilgili çeşitli kamu politikaları, stratejileri ve
düzenlemeleri bilmemektedir.
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E-Çalıştay Çalışması

Anket sonucunda ulaşılan sonuçların sektörle tartışılması ve ortak akılla çözüm
önerilerinin geliştirilmesi amacıyla ilki tekstil, kimya ve ilaç sektör temsilcilerinin
katılımıyla 21 Nisan 2021’de gerçekleşen e-çalıştay düzenlenmiştir. Mobilite (motorlu
ulaşım araçları), makine ve elektronik firmalarıyla ise 28 Nisan 2021’de e-çalıştay
yapılmıştır.
Çalıştaylarda öne çıkan önemli ve acil olan konular aşağıda özetlenmektedir. Veri
paylaşımı, 4.sanayi devrimi çözümleri ve kamunun rolü konularının 3 odada
tartışılması sonucu elde edilen çıktılar aşağıda verilmiştir.
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E-Çalıştay Çalışması
Engeller ve Çözümler:
Siber güvenlik, veri güvenliği ve ticari sırların korunması için, standartlar ve
politika eksikliği tespit edilmiştir. Çözüm önerisi ise siber güvenlik konusunda
yerli firmalarda beşeri sermayeyi olgunlaştıracak destekler verilmesi ve devletin
standartları aşama aşama belirlemesi olarak önerilmiştir.
Donanımsal ve yazılımsal altyapı eksikliğinin giderilmesi için yerli çözümler
sağlayan firmaların TurQuality Destekleri gibi desteklerle desteklenmesi
(yerli üretim ve küme) ve tematik alanlarda çağrılara çıkılması önerilmiştir.
Ayrıca, STK'larla işbirliği yapılarak sektör özelinde tedarikçi havuzunun
oluşturulması ve sektörle paylaşılması gerektiği vurgulanmıştır.
KOBİ'lerin altyapı ve büyük şirketlerde birlikte çalışılabilirlik sağlayan yapılara
ihtiyacının olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, veri paylaşımından elde edilecek
verinin kullanımı ve faydalarının farkında olunmaması konusuna
değinilmiştir. Bu problemlere ilişkin, STK'lar, KOSGEB, Odalar ve
Üniversitelerin işbirliği ile sektörde farkındalığı artırması ve ortak projeler
geliştirilerek yazılımsal ihtiyaçların giderilmesi önerilmiştir. Ek olarak, mevcut
üniversite sanayi işbirliği programlarının sektör dikkate alınarak yeniden
yapılandırılması gerektiği önerilmiştir.
Veri analizi, 4. Sanayi Devrimi çözümleri ve siber güvenlik konularında çalışan
nitelikli insan kaynağı eksikliğinin olması ve yerli teknoloji tedarikçilerinin
henüz olgunlaşmamış olduğu konusunun üzerinde durulmuştur. Nitelikli insan
kaynağının yetiştirilmesine yönelik önerilerde, üniversite-sanayi-kamu işbirliği
ile sertifika programlarının (İŞKUR vb.) oluşturulması, sektör özelinde akıllı
model fabrikaların yapılması ve çözümlerin paylaşılması öne çıkmıştır.
4. Sanayi Devrimi çözümlerini uygulayan kobilerin akreditasyonlarının
yapılmasıyla derecelendirilmesi ve buna yönelik geçişlere destek ve teşvik
verilmesi önerilmiştir.
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