
ORTAK AKIL TOPLANTILARI

BILIŞIM 
SEKTÖRÜNÜN  
YOL HARITASI

Bilişimin önde gelen liderleri ve  
bilim dünyasının temsilcileri, sektörün 

gelecek hedeflerini belirledi.

Bili
şim

Mayıs, 2017





2017, Mayıs , Turkishtime  1

W i t h

Ülke olarak Endüstri 4.0 yolunda yürümek 
için vakit kaybetmeden seferberlik 
ilan etmeliyiz. Eğitimden teknolojik 
yatırımlara, regülasyondan mevcut 
sistemlerin yenileriyle entegrasyonuna 
kadar pek çok konuda dijital dönüşümü 
gerçekleştirmeliyiz. Bilişim sektörü 
temsilcileri ve BAU akademisyenleri 
ile bir araya geldiğimiz Ortak Akıl 
Toplantısı’nda “Endüstri 4.0” konusunda 
önemli bir yol kat ettik. Öncelikle 
tespitlerimden bahsetmek istiyorum. 
Post-endüstri yeni modeller gerektiriyor. 
Bunların gerçekleşmesi için seferberlik, 
bu seferberliğin bir üst sistemi ve destek 
sistemleri olması şart. Entegrasyonda 
devletin kolaylaştırıcı bir rolü olmalı, 
mevzuatın sadeleşmesi ve sektörün 
rekabet avantajı elde etmesini limitleyen 
durumların ortadan kaldırılması gibi. 
Bilgi çağının gerekliliği olarak kavramlarla 
yaşama zorunluluğumuz var. Endüstri 
4.0 şemsiye bir kavram olarak herkesin 
yakalamaya çalıştığı bir yaklaşımken 
önümüzdeki süreçte bu yaklaşımın 
değişen kavramlarına şahit olacağız. 
Burada önemli olan takip ve uygulama 
için altyapıların proje olarak ele alınması. 
Mesela devlet, özel sektör ve sivil 
toplumun katılımıyla entegre bir modelle 
20 sene sonrası için vizyon ve yol haritası 
belirleyebilir; “Common Goal” konseptiyle 
mevzuat ve regülasyonları entegre bir 
şekilde gözden geçirebiliriz. 
Eğitimli iş gücü ve Endüstri 4.0 vizyonu, 
yol haritası belirlemiş bir Türkiye’nin 
en güçlü yanlarından biri olacakken, 
bu yaklaşımı kaçıran bir Türkiye’de bu 
avantaj imalat sektörünün küçülmesi ve 
işsizlik olarak dezavantaja dönüşecektir. 
Türkiye’de özelde iş yapış şekilleri genelde 
yönetim kültürünün yeni dünyanın 
varsayımlarına göre gözden geçirilmesi 

ve yeniden tanımlanması gerekiyor. 
Endüstri 4.0 kavramını destekleyecek 
platformlar ve bu platformların 
bütünsellik kurgusuyla kamu tarafından 
destekleniyor olması da önemli.  
Bu konuda toplantıda Cisco, enerji, lojistik 
ve ulaşım odaklı kurduğu İnovasyon 
Merkezi’yle, Turkcell ise Arıkovanı 
Platformu ile öne çıktı. Büyük şirketlerin 
kurmuş oldukları platformlar aracılığıyla 
stratejik iş ortaklıkları kurmaları  
önemli bir kaldıraç etkisi yaratabilir. 
Üniversite-Sanayi işbirlikleri bu 
platformların kurgusunda mutlaka 
yerini almalı. Diğer önemli bir nokta 
da bilişsel engellerin üstesinden 
gelmek. Bu konuda ‘yapabiliriz ruhu’nu 
yaymalıyız. Birlikte hareket etmek, 
vizyon oluşturmak ve işbirliği yapmak 
konularında zorlanıyoruz. Endüstri 4.0 
ile ilgili bütünsel bir yol haritası çıkarma 
konusunda içsel motivasyonumuzun 
regülasyon ve standartları belirlemek, 
dışsal motivasyonumuzun ise vizyon 
oluşturmak olduğu varsayımıyla 
hareket etmemiz gerekiyor. 
Peki, “Türkiye’de dijital dönüşümü nasıl 
kurgulayacağız?” Öncelikle Endüstri 
4.0 vizyonunu kamuda yürütmek üzere 
ilgili bakanlıkların altında ya da ayrı 
bir yapılanma ile tematik kurumlar 
oluşturulabilir. Ardından stratejik 
olarak “Endüstri 4.0” vizyonuna hizmet 
edecek tüm yatırımların dış yatırım 
teşviklerinden yararlanılabilecek şekilde 
düzenlenmesi sağlanabilir. TÜBİSAD 
gibi çatı kuruluşların farkındalık ve 
vizyon oluşturulması konusunda 
lobicilik yapması da oldukça önemli. 
Türkiye’de dijital dönüşümü yakalamak 
ve sonrasında dijital dönüşümde bir aktör 
olabilmek için teknolojinin yarınına ve 
eğitime yatırım yapmak şart.  _

Doç. Dr.  
Burak Küntay
BAU Hükümet ve 
Liderlik Okulu Başkanı - 
Turkistime Toplantı 
Moderatörü 

ENDÜSTRI 4.0 IÇIN REGÜLASYON 
VE ENTEGRASYON ŞART
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Bahçeşehir Üniversitesi ile Turkishtime’ın birlikte düzenlediği Ortak 
Akıl Toplantıları’nın ilkinde bilişim sektörü temsilcileri bir araya geldi.  
Toplantıda bilişim alanında üniversiteler ile kamu ve özel sektör 
işbirliğinin gerekliliğine, devletin regülasyon desteğinin önemine ve 
mevcut mevzuatın sadeleşmesi gerektiğine dikkat çekildi.
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İçinde büyük veri, akıllı robotlar, bulut 
bilişim, nesnelerin interneti, simülasyon ve siber 
güvenlik kavramlarını barındıran Endüstri 4.0, 
Türkiye’nin ve burada faaliyet gösteren şirketlerin 
uluslararası arenada rakiplerini geçebilmesi için 
önemli fırsatlar sunuyor. Ancak bu fırsatları 
yakalamanın yolu da dijital dönüşüm için gerekli 
hukuki altyapıyı hazırlamak, teknoloji yatırımını 
yapmak ve yeni teknolojilerin mevcut süreçlere 
entegre edilmesinden geçiyor. Turkishtime ile 
Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) birlikte 
düzenlediği Ortak Akıl Toplantıları’nın ilkinde bir 
araya gelen bilişim sektörü temsilcileri ve 
akademisyenler sektörün yeni yol haritası belirledi. 
Türkiye’nin Endüstri 4.0 alanında üniversiteler ile 
kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi 
gerektiğini vurgulayan temsilciler, dijital dönüşüme 
hakim, donanımlı insan kaynağı ve mevcut 
mevzuat konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. 
Temsilciler, devletin regülasyon konusunda 
desteğinin de artması gerektiğini belirtti.    

Doç. Dr. Burak Küntay: Değerli 
misafirlerimiz hoşgeldiniz. Bugün 
burada bilişim sektörü temsilcileriyle 
Endüstri 4.0 konusuna açıklık getirmeye 
çalışacağız. Sizler gibi sektörde bu 
kavramın nasıl işlerlik kazanması 
gerektiğini iyi bilen kişilerle “Türkiye’de 
bu konu ne kadar toplumsal anlamda 
algılanıyor, bunu kamunun ve özel 
sektörün bir politikası ve her bireyin 
içine sindirdiği bir algı haline nasıl 
getirebiliriz?” sorularına yanıt arayacağız. 
İlk sözü TÜBİSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Erman Karaca’ya, ardından da 
BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın’a 
vermek istiyorum.

K. Erman Karaca: Teknolojinin her 
geçen gün hızla değiştiği, insansız araçlar, 
birbiriyle konuşan makinelerden ve yapay 
zekadan bahsettiğimiz bu dönemde, 

baş döndürücü dijital bir dönüşüme 
tanıklık ediyoruz. Bu dönüşümün 
sağlıktan finansa, enerjiden gıdaya tüm 
sektörlerde çok büyük etkisi oluyor, 
iş süreçleri ile yöntemleri değiştiriyor. 
Endüstri 4.0’da simülasyon, büyük 
veri, bulut bilişim, entegre çözümler, 
birbiriyle konuşan cihazlara baktığımızda 
üretimin ve dijitalleşmenin; bilişim 
komponentlerinden oluşan; teknolojiye 
ve bilişime dayalı bir yapı içerdiğini 
görüyoruz. Ayrıca hem verimlilik 
avantajı yakalayabilmesi hem de global 
pazarlarda var olabilmesi açısından 
Endüstri 4.0’ın kaçınılmaz olduğunu, 
bu konuda da sektör temsilcileri olarak 
bizlerin devletimiz ile birlikte politikalar 
geliştirmek ve eylem planı oluşturmak 
durumunda olduğumuzu belirtmek 
istiyorum. Bugün bu toplantıda da 
önemli çıktıları oluşturarak hep birlikte 
yaratıcı fikirler ve eylem planları üretiyor 
olacağımızı umuyorum. 

Prof. Dr. Şenay Yalçın: Üniversitelerin 
gerek ekonomik gerekse sosyal 
problemlerin çözümü noktasında 
içinde bulunduğu topluma karşı önemli 
sorumlulukları vardır. Bu bilinçle hareket 
edilmesi tercihten öte bir zorunluluktur. 
Hepimizin bildiği gibi ülkemizde yakın 
bir zamana kadar üniversite-sektör 
işbirliği konusunda umulan birliktelik 
sağlanamadı. Bu hususta heves edildi, 
pek çok iyi niyetli girişimler oldu ancak 
istenilen düzeyde başarı elde edilemedi. 
Sevindirici olan bir durum var ki o da; 
son zamanlarda devletin bu husustaki 
politikalarını yeniden yapılandırmış 
olmasıdır. Özellikle devletimizin teknoloji 
ağırlıklı ürünlerin üretilmesi ve bunların 
sürdürülebilir yapıda devam ettirilmesi 
konusunda destek verici politikaları 
uygulamaya koymuş olması ümit verici 
bir gelişmedir. Söz gelimi; üniversite-
kamu-özel sektör işbirliğinde hazırlanan 
projelerin öncelikli olarak desteklenmesi 
oldukça güzel bir uygulamadır. 
Hepimizin yakından izlediği gibi 
günümüzde dijital devrim, özellikle 
stratejik kararlar verme noktasında 
geniş bilgi kaynaklarını kullanan 
kuruluşlara ve kişilere, öngörülemeyen 
yeni imkanlar yaratmaktadır. Bu 
gerçeğin farkında olan kamu kurum ve 
kuruluşlarımızın yanı sıra özel sektörde 
de endüstrileşme ve bilgi toplumu olma 
yolunda önemli adımlar atılmakta ve 
hedefler konulmaktadır. Amaçlanan 
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büyüme ve ivmenin yakalanması için 
sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli insan 
kaynağının karşılanması önceliklerin 
başında gelmektedir. Bu ise, ancak 
sağlam bir eğitim altyapısının kurulması 
ile mümkün olacaktır. Özellikle farklı 
disiplinleri buluşturan programların 
üniversitelerde açılması, katma değeri 
yüksek ürünlerin tasarlanmasına ve 
sürdürülebilir bir yapıda üretilmesine 
önemli katkılar sağlayacaktır. Bu 
kapsamda BAU olarak biz eğitimdeki 
yenilikçi yaklaşımları ve dünyadaki 
gelişmeleri Türk yüksek öğretimine 
kazandırılması için ciddi çabalar 
harcamaktayız. Ülkemiz yüksek eğitim 
hayatına ülkemizde ilk sayılacak 
programları sunmaya devam etmekteyiz. 
Mekatronik, Yazılım Mühendisliği,  
Enerji Sistemleri Mühendisliği bunlardan 
sadece birkaçıdır. Son olarak geçen 
sene lisans düzeyinde Dijital Oyun 
Tasarımı programını açmış bulunuyoruz. 
Ayrıca yüksek lisans ve doktora 
bazında, Big Data, Endüstri 4.0, Siber 
Güvenlik, Oyun Tasarımı programlarını 
gençlerimizin hizmetine sunmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Küresel çapta 
dijital dönüşüm, kaçınılmaz bir gerçek 

olarak karşımızda duruyor. Bundan 
önceki sanayi devrimlerinin bir parçası 
olmayı başardığımız pek söylenemez. 
Ama Endüstri 4.0 büyük altyapı tesisleri 
gerektirmeyen bir devrim olduğu için 
bu alanda yeterli oranda iddialı olmamız 
mümkündür. Bu konuda en büyük 
güvencemiz de aklı ve bilimi rehber 
edinmiş olan gençlerimizdir.

Doç. Dr. Burak Küntay: Peki Endüstri 
4.0 konusundaki mevcut sektörel ve 
toplumsal algı nedir, yaşadığımız süreçte 
bunun neresindeyiz, bu konudaki 
stratejiler nelerdir ve acil eylem planında 
ilk etapta neler olabilir? 

Mehmet Nalbantoğlu: Teknoloji sektörü, 
kendisine 5-10 yıl önce adına “dijital 
dönüşüm” dediği güzel bir motto buldu. 
Endüstri 4.0 diye bugün konuştuğumuz 
konu da dijital dönüşüm şemsiyesi 
altında, robotlaşma, yapay zeka, bütün 
sektörlerin sayısallaşmasıyla beraber 
gelen çözümler, nesnelerin interneti gibi 
her konuyu kapsıyor. Dijital dönüşüm, 
bu ülkenin temel öncelikleri içinde ve 
bütün sektör için çok önemli bir yer 
teşkil ediyor. Çünkü rekabet gelişimi 

dediğimiz olay bütün bu dijitalleşmenin 
sayısal dönüşüm avantajlarını kullanarak 
kendine rekabet avantajı elde etmesi. Peki, 
bunu nasıl sağlayacağız? Dijital dönüşüm 
sektörü doğası gereği proje odaklı işler 
yaparak bugünlere geldi. Yani bir logo 
örneğini bir kenara koyarsak, Türkiye 
bilişim endüstrisinde ürün konsepti ve 
bir ürün çıkarma olayı çok zayıf. Eğer 
Endüstri 4.0 şemsiyesinde ülke olarak 
önümüzdeki dönemde uluslararası 
arenada bir değer üretmek istiyorsak şu 
soruyu sormamız lazım: “Hangi sektörde 
lider olmak istiyoruz?” Ben bu soruya 
cevap veren hiç kimseyi görmedim 
bu ülkede. Atladığım varsa da kusura 
bakmasın. Diğer bir konu ise “Biz Endüstri 
4.0’ın neresinde yer alacağız” Sensör mü 
üreteceğiz, var olan sensörlerden belli 
sektörlerde global arenada rekabet gücü 
oluşturacak çözümler mi üreteceğiz? 
Çözüm üreteceksek, nasıl bir modelle 
pazara gireceğiz? Ya da robot üreteceksek, 
bunu hangi alanlar için yapacağız? Bu gibi 
konuların ciddi anlamda adreslenmesi 
gerekiyor. Ayrıca Ar-Ge teşviklerini de 
çok pozitif buluyorum. Ancak daha çok 
verilmeli. Çünkü ürünleşme dediğimiz 
olay, sadece o ürünün prototipini üretmek 

Silikon Vadisi’nde üniversite olarak bir üs kurduklarını belirten BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Türkiye yüksek eğitim hayatına 
ülkemizde ilk sayılacak programları kazandırdık. Mekatronik, yazılım mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği bunlardan birkaçı” dedi.
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de düşünmeliyiz. Şu anda takip eden 
durumdayız. Yetkinlik seviyemizi  
bilerek adım atmalıyız. Bunların yanında 
Ar-Ge teşvikleri veriliyor, harika  
projeler geliyor ama maalesef çoğu 
ticarileşip rafa çıkamıyor. 

Doç. Dr. Burak Küntay: “Şu anda Türkiye 
olarak neredeyiz?” bu konuyu biraz daha 
açarsak sevinirim. 

Cenk Kıvılcım: Bana göre biz şu anda 
her gelen şeye ateş etmeye çalışıyoruz. 
Bunun yerine ilk olarak doğru kaslarımızı 
belirlemeliyiz. “Hangi endüstrilerde, 
nasıl rekabet edeceğiz?” bu önemli. 
Otomotivde mi tekstilde mi, finansta 
mı, inşaatta mı rekabet edeceğiz? 
Çünkü buna göre üreteceğimiz sensör 
de farklılaşacak. Şu anda dünyada akıllı 
bina yazılımı henüz yapılmadı, köşe 
kapılmadı ama Almaya bu alanda çok 
büyük bir efor harcıyor. Mesela biz bu 
alanda uzmanlaşabiliriz. Çünkü bu 
bölgede Çin’den sonra en fazla inşaat 
ihraç eden ikinci ülkeyiz. Dünyada ise 
dördüncüyüz. Demek ki, biz akıllı inşaat 
yazılımı yapabiliriz. TOKİ’ye önerdim 
bu konuyu. Dedim ki, “Türkiye’de A ve 
A+ segmentinde yaptığınız tüm binalara 

akıllı bina olma mecburiyeti getirin 
ve Türk yazılımların kullanılmasını 
sağlayın. Bunu yaparken de Türkiye’ye 
yatırım yapmış yabancı firmalarla 
birlikte çalışın ki, onlarda bu yazılımları 
kendi sistemlerine entegre edip dünyaya 
satılmasına yardımcı olsun.” Biz 
başkalarının yazılımını neden satalım ki? 
Endüstri 4.0 dediğimizde kayboluyoruz. 
Ama eğer belli sektörleri odak alabilirsek 
daha doğru bir şekilde yol alabiliriz.

Burak Aydın: Bana göre bilişim sektörü 
özelinde Endüstri 4.0 algısı çok yüksek. 
Burada biz bize konuştuğumuzda 
birbirimizi çok iyi anlıyoruz ama genel 
algıda bir problem var. “Herkes aynı 
şeyi anlıyor mu bu büyük kavramdan 
ve herkeste aynı hızla hareket etme 
güdüsü var mı?” bu bir soru işareti. 
Endüstri 4.0’ın arz ve talep noktasında 
da problem var. Sektörlerin Endüstri 
4.0’a geçmek için talebi yeterince güçlü 
olmayınca Endüstri 4.0’a çözüm geliştiren 
firmaların “arzı” da yeterli olmuyor. 
Yani bu küçük Start Up’ları Endüstri 
4.0 noktasında yüreklendiremiyoruz, 
havuz hep sığ kalıyor. Eğer 2 ile 3 
arasından 4’e sıçramak istiyorsak ki, 
5 konuşulmaya başlayacak yakında, 
asimetrik şeyler yapmak lazım. Asimetrik 
yani ezberbozan şeyleri yaparsak ki, 
en zoru bu, bir sıçrama yapabiliriz 
ve gelişmiş ülkelerle aradaki farkı 
kapatabiliriz. Öte yandan mutlaka bir 
stratejik hedef çerçevesinde çalışmamız 
gerek. Ancak böyle bir şansımız olur. 
Eğer asimetrik bir şeyler yapmadan 
lineer olarak büyümeye kalkarsak, 
aradaki farkı kapatmak mümkün olmaz 
bilakis fark açılabilir. Peki, bu nasıl olur? 
Öncelikle Türkiye’de bilişim sektörü, 
stratejik olarak konumlandırıldığı 
söylense de gerçek hayatta bunun 
böyle olduğunu söylemek zor. Tam 
olarak odaklanılıp, teknokentlerden 
teşvik mekanizmalarına, girişimcilik 
ekosisteminden, nitelikli insan 
kaynaklarına kadar stratejik çerçevede 
bütünsel olarak ele alınması gerekir. 
Aslında çok güzel işler yapılıyor ama 
bunların bütünsellik arz etmesi lazım. 
Bütün bakanlıkların işin içerisine olacağı, 
çok daha yukarıdan sahiplenilebilen bir 
noktada stratejik bir bakış açısıyla konuya 
odaklanmak gerekiyor. Tıpkı 1980’lerde 
turizm sektöründe yapıldığı gibi. Aksi 
takdirde bir süre sonra biz tartışırken 
Almanya’ya Amerika’ya veya Fransa’ya 

değil. Asıl mücadele, bir ürünü geniş 
kitlelere satıp, ürün ömrü döngüsü içinde 
desteğini vermek, yeni iş modellerinde 
bunu desteklemektedir. Mevcut teşvik 
sistemlerine de bu bakış açısıyla 
bakılması gerektiği kanaatindeyim. 

Doç. Dr. Burak Küntay: Sn. Bağdatlıoğlu 
siz ne düşünüyorsunuz? 

Dr. Dilek Bağdatlıoğlu: TÜBİTAK’ın 
“Sanayi Dijital Seviyesi Nedir?” diye 
bir araştırması var. Şu an Endüstri 4.0’ı 
konuşuyoruz ama o araştırmaya göre şu 
an Türkiye’nin olgunluk seviyesi 2 ile 3 
arasında bir yerde. Ben aynı zamanda 
TET’in İcra Kurulu’ndayım. Orada biz şu 
sıralar en çok akıllı şehirleri konuşuyoruz. 
Akıllı şehirlerdeki sensörlerin birbiriyle 
haberleşmesi için birtakım standartların 
olması gerekiyor, GSM standartları gibi. 
Standartları kim yazarsa o öne çıkacak. 
“En çok katma değeri nereden elde 
edebiliriz?” bunu düşünmemiz lazım. 
TÜBİTAK’a göre en çok katma değeri 
otomasyondan elde ediyoruz. Belki 
buralara daha fazla odaklanmalıyız. 
“Toplam verimlilik artışını nasıl sağlarız, 
uluslararası standartlarda verimlilik 
gücünü nasıl kazanırız?” bunların üzerine 

Bilişim alanında güzel işler yapıldığını söyleyen Burak Aydın, tüm bakanlıkların  
bu işe sahip çıkması gerektiğini belirtti.
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buradaki fabrikaların taşındığını üzülerek 
görebiliriz. Fırsat var mı, müthiş fırsat 
var. Çünkü genç nüfus var. Birçok farklı 
alanda hamle var ama bütünsellik 
olmadığı zaman ilerlemek zor çünkü 
zincirin en zayıf halkası kadar kuvvetli 
olduğumuz bir oyun bu. 

Filiz Akdede: Son üç yıldır Endüstri 4.0 ile 
ilgili pek çok toplantı yapıldı. Anadolu’ya 
gidildi, KOBİ’lerde bu algı yaratıldı. 
Peki, biz neyi, nasıl yapacağız, nasıl 
ilerleyeceğiz, bundan sonra ne olmalı? 
Aslında TÜBİTAK, TÜBİSAD ve YASED 
raporlarıyla gerekli incelemeler yapılmış. 
Kalkınma Bakanlığı’nın Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planı var. Ekonomi 
Bakanlığı başka bir noktadan bakıyor. 
Yani ortada bir eylem planı var, hatta 
bakanlıklar nezdinde aksiyonlarla ilgili 
adresler de belirlenmiş durumda. Fakat 
çok başlılıktan dolayı kimse birbiriyle 
entegre olamıyor. Bu görev kime düşüyor? 
STK’lar, üniversiteler, özel sektör ve kamu 
var ama bu işin kamudan başlaması 
süreci daha da hızlandıracaktır. Çünkü 
görev dağılımının yapılması ve tek elden 
yürümesi önemli. İkinci olarak da bir 
sektörel seçim yapılması ve bu seçimin 

pilot bir projeyle ele alınması lazım. 
Ayrıca çok genç bir nüfusumuz var.  
Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu işe  
dahil olması gerekiyor. Dünyada 1 
milyar kişi oyun oynuyor. 100 milyonun 
üzerinde profesyonel oyuncu var. 
Türkiye’de genç nüfus yoğunluğu oyun 
alanında bir potansiyeli işaret ediyor. 
Az önce bu üniversitede oyun tasarımı 
bölümü açıldığını öğrendik. Çok 
memnuniyet verici. 

Doç. Dr. Burak Küntay: “Bilişim 
Bakanlığı kurulsun” şeklinde bir 
düşünceniz mi var?

Filiz Akdede: Bilişim Bakanlığı olarak 
düşünmedim ama söylemek istediğim 
tek bir adresin olması. Ekonomi 
Bakanlığı altında ya da bambaşka bir 
yapı olabilir. Kamusal anlamda yeni bir 
bakanlık kurulması zaman alabileceği 
için belki belli bir bakanlıktan 
yürütülmesi akışı hızlandırabilir. 

Ayşem Ertopuz: Ben dönüşümü, 
konuşarak değil harekete geçerek 
başarabileceğimizi düşünüyorum. 
Turkcell olarak biz teknoloji odaklı 

Endüstri döneminin koşullarıyla geleceğin önleminin alınmaya çalışıldığını söyleyen  
Faruk Eczacıbaşı, her konuda entegrasyona hazır olunması gerektiğinin altını çizdi. 
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ürünleşiriz ve dünyaya açılabiliriz diye 
bakıyoruz. Kullanıcının, yani üretim 
sektörünün meselesi ise Endüstri 
4.0’a hazır hale gelmek. Bir sanayi 
ülkesi olan ülkemizin rekabet gücünü 
kaybetmemesi için, üretim sektörünün 
güncel teknolojinin gerisinde kalmaması 
hayati önem taşıyor. Ülkemizin 
istihdam, üretim, ihracat olarak büyük 
darbeler almaması için BT sektörünün 
öncelikli hedefi üretim sektörünün bu 
alandaki ihtiyacını karşılamak olmalı. 
Bugün, bırakın dünya ölçeğinde yenilikçi 
Endüstri 4.0 ürünleri geliştirmeyi, 
üretim şirketlerimize var olan çözümleri 
uygulamak için destek olacak insan 
kaynağı ve şirketimiz çok sınırlı sayıda. 
İlk olarak bunları oluşturmalıyız. 
Gerek bilgi teknolojileri şirketleri 
gerekse üretim sektörü şirketleri, 
rekabetçi ortamda kendi yollarını 
çizecek ve eksiklerini zaman içerisinde 
gidereceklerdir. Ancak böylesine kritik 
bir konuda kendimizi tamamen piyasa 
dinamiklerine bırakamayız. Ben Burak 
Bey’in dediği gibi konunun tek elden 
sahiplenilip, bir ülke stratejisi olarak 
değerlendirilmesini, bir an önce gerekli 
eylem planları ve teşvik yapılarının 
oluşturulmasını gerekli görüyorum. 

Faruk Eczacıbaşı: Demin birkaç 
kere “entegrasyon”a değinildi. Sanayi 
4.0’dan, yani geleceğin sanayisinden 
konuşuyorsak, burada konuşulması 
gereken en önemli konu entegrasyon. 
Sanayi 4.0 yalnız sanayideki 
entegrasyona değiniyor. Halbuki her 
konuda entegrasyona hazır olmalıyız. 
Modeller değişiyor. Ben bilişim 
sektöründen gelmiyorum, sanayinin 
tam içinden geliyorum ama yine de 
bu konunun çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Sanayi alanında bütün 
dünya ile aynı dili konuşuyorsak, 
entegrasyonu da aynı ölçüde sağlamak 
durumundayız. Endüstri çok önemli ve 
bu alanda maksimum değer yaratmak 
da dünya ile entegrasyondan geçiyor. 
Devletin hangi projeleri destekleyeceğini 
görmek istiyorum. Hangi alanlarda 
Türkiye’nin güçlü olması gerektiğinin 
belirlenmesini görmek istiyorum. 
Post endüstri döneminde esneklik, 
yakınsama (convergence) ve networking 
faktörlerinin çok önemli olacağına 
inanıyorum. Bürokrasimizin de konuyu 
değerlendirmesinin en doğrusu olduğunu 
düşünüyorum. 

Doç. Dr. Burak Küntay: Peki, üniversite, 
özel sektör ve devlet işbirliğinden neler 
bekliyoruz? İşbirliği nasıl şekillenmeli? 
Kim, neler yapmalı? 

Ziya Alpay: Bizim üniversitemizde 
227 farklı program var. Bu bize nasıl bir 
avantaj sağlıyor? Neredeyse her sektöre 
insan yetiştiriyoruz. Her sektörden 
de temsilcilerle konuşuyoruz. 16 
yıldır üniversitede çalışıyorum. Ama 
onun öncesinde otomotiv sektöründe 
görev yaptım. Dolayısıyla sanayiyi de 
biliyorum. O taraflarda bizim neden 
bahsettiğimiz konusunda çok fazla fikri 
olan kimse yok. Bununla ilgili ayrılmış 
olan bir pozisyon da yok. Bana dijital 
dönüşüm yapıyoruz diye gelen firmaların 
yüzde 80’i PR ajansı. Bunlara görev 
vermişler “bizleri dönüştürün ya da 
dijital dönüşmüş algısı yarattırın” diye. 
Burada teşvik konuşuyoruz. Teşviğe 
konulacak firmalara devlet, “Size 
Endüstri 4.0’da teşvik veriyoruz” dese, 
anladığı şey, “Robotta KDV yüzde 1’e 
inecek” falandır. Onun ötesinde algı yok 
karşıda. Bu konularda eğitilmiş bilinçli 
insan az. Bu işleri yapacak insan gücünün 
sektör işbirliğiyle eğitilmesi için MEB’in 
inanması ve bu konuda yol göstermesi 

şebeke sağlayıcılığından, hizmet odaklı 
deneyim sağlayıcılığına dönüşen bir 
şirketiz. Bugün Türkiye’nin enerji 
açığından, cari açığından bahsediyoruz 
ancak Türkiye’nin bir de data açığı 
problemi var. Türkiye şu anda datasının 
yüzde 95’ini yurt dışında saklıyor. Biz 
bunun değişmesi gerektiğini, Türkiye’nin 
kendi ürettiği data’yı Türkiye’de 
saklaması, işlemesi ve değerli kılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 
bizim de artık yatırımlarımızın yüzde 
95’i data odaklı. Ham data’yı işleyerek 
müzik servisi, TV hizmeti ve bulut 
servisi gibi dijital servis ve çözümlere 
dönüştürüyoruz. Yani müşterilerimize 
artık sadece internet, konuşma veya 
SMS paketleri değil, dijital deneyimler 
yaşayacakları platformlar sağlıyoruz. 
Turkcell olarak bugün 10’a yakın 
uygulamamız dünya çapında kullanılıyor. 
Turkcell uygulamalarının indirilme sayısı 
53 milyonu aşmış durumda. Bu değişimi 
de kendi alanında uzman harika bir 
ekiple hayata geçiriyoruz. 

Aydın Ersöz: Konuştuklarımızda iki 
perspektif olduğunun altını çizmek 
istiyorum. Bilgi teknolojisi sektörünün 
temsilcileri olarak bizler, bu alanda nasıl 

Aydın Ersöz, bilişim sektörünün öncelikli hedefinin üretim sektörünün  
talebini karşılamak olması gerektiğini vurguladı. 
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lazım. Mesela şu anda beni en çok 
meraklandıran şey, sürücüsüz bir araba 
kaza yaptığı zaman hukuki mesuliyet 
kimin olacak? Arabayı yapanın mı, çipi 
yapanın mı, yazılımı geliştirenin mi? Bu 
gibi şeylerde çalışmamız lazım ama kamu 
tarafı bu konuların çok dışında. Belki 
STK’lar üzerinden gitmek, belki de onları 
davet etmek lazım. Yani sonuca odaklı 
işler yapmamız gerekiyor. Biz üniversite 
olarak elimizden geleni yapıyoruz. 
Türkiye’nin ilk dijital oyun tasarımı 
yüksek lisansını açtık. Veri analisti 
yetiştireceğiz diyoruz. Big data merkezi 
açtık, siber güvenlik açtık. Samsung ile 
beraber bir AndroidLab’ı kurduk. Ama 
bu yaptığımız şeylerin Türkiye’deki 
sanayilere dokunmasını beceremedik. 

Fırat Yaman Er: Ziya Bey’in üniversitede 
bıraktığı işi belki ilkokula çekmek lazım. 
Hep bahsediyoruz, bunu üretelim, satalım 
diye. Ama ondan önce yapmamız gereken 
bir adım var, o da teknolojiyi kullanmak. 
Türkiye’nin sorunlarından bir tanesi, 
teknolojiyi yeterince kullanmıyoruz. 
Örnek olarak, internet penetrasyonumuz 
ülke olarak yüzde 47. Yani internet, 
yüzde 47’lik hanehalkına erişim sağlamış 
durumda. Altyapı yüzde 98’ine gitmesine 

rağmen. Mobilde de durum aynı. Mobil 
çok kullanıyor ama yaygınlık olarak 
baktığımızda Avrupa’nın çok gerisindeyiz. 
Avrupa’da hem mobilde hem sabitte yüzde 
80’lere varan penetrasyon var, bizde ise 
yüzde 40’larda, 50’lerde. Ülke olarak çok 
zengin değiliz en büyük kaynağımız insan 
gücü. İnsan gücünü de dönüştürmezseniz 
ileride size avantaj değil, dezavantaj sağlar. 
Eğitim en kritik nokta bence Endüstri 
4.0’da. Bugün teknolojiyi almak, satın 
almak veya bir yerden getirmek çok zor 
değil çünkü zaten artık açık bir ekosistem 
var yurtdışında. Birçok teknolojiyi 
Türkiye’ye getirmek mümkün. Bizim asıl 
dönüştürmemiz gereken bence, insan 
gücü. Bu da zaman alan bir şey. Dolayısıyla 
biz bugün ilkokuldan başlamazsak, 15 yıl 
sonra ne yapacağımızı konuşuyor olacağız. 
Üniversite bence geç bile. Çünkü işgücü 
değişiyor. Bugün bahsettiğiniz mesleklerin 
bir kısmı 10 yıl sonra olmayacak. Hadi 
ben işletme mezunuyum. Genel geçer 
belki, hayatta kalabilirim ama bugün 
birçok branşta eğitim alan insanlar 10 
yıl sonra para kazanamayacak. Çünkü 
bambaşka meslek kolları geliyor. Şimdi 
biz ilkokuldan itibaren bütün eğitim 
yapısını değiştirmezsek zaten ileride, 
ne teknolojiyi yönetebileceğiz, ne de 

Mehmet Nalbantoğlu, devletin Start Up’lara verdiği teşviklerin önemli olduğunu belirtti.

teknolojiyi tam olarak kullanabileceğiz. 
Ya da sadece sosyal medya ağırlıklı 
kullanırız. Ama gerçekten hayatımıza 
katkı yapacak şekilde kullanamayız. 
Aynı şekilde bu insanlar şirketlerin 
çalışanları. Dolayısıyla şirketler de 
bunları kullanamazlar ve verimliliği 
sağlayamayız. Bir başka konu da kanuni 
altyapı. Belki de bütün kanunların  
10-20 yıl sonrasına göre şimdiden 
şekillenmeye başlaması gerekiyor. Bir 
de güvenlik konusu var. Siber güvenlik, 
know-how’ın korunması gibi konularda 
da çok ciddi bir şekilde standart 
kanunların yapılması ve uygulamaya 
geçilmesi lazım. Çünkü geldiğimiz 
noktada hem şirketlerin hem bireylerin 
bilgileri neye göre korunacak belli değil. 

Yalım Eriştiren: Bence temel problemleri 
iyi belirlemeliyiz. Birincisi, üretim 
yapmıyoruz. Çok fazla tüketiyoruz. 
O yüzden cari açığımız büyüyor. O 
yüzden ülke olarak ekonomik sıkıntılar 
yaşıyoruz. Peki, üretim nasıl artırılabilir? 
Endüstri 4.0 ile yapacağımız şeyler 
üretimin daha rekabetçi olmasını 
sağlayacak. İkincisi ise bireysel olarak, 
şirketler bazında, ülke olarak rekabetçi 
miyiz? 2025’te, 2050’de nerede olacağız? 
Kısa ve uzun vadeli planlarımız ne 
olmalı, bunlara bakmak lazım. Kısa 
vadeye baktığımızda rakamlar enteresan. 
Yapılan bir çalışma, tüm dünyada dijital 
transformasyonu gündemine alan CEO 
oranının yüzde 70 olduğunu söylüyor. 
Biz Türkiye olarak bunun neresindeyiz? 
Yüzde 66 seviyelerinde olduğu söyleniyor. 
Çok iyimser bir rakam ama benim 
araştırmam bu oranın daha az olduğunu 
gösteriyor. Bu noktada gerek CEO gerekse 
CFO nezdinde farkındalığı artırmak için 
çalışmaya devam etmeliyiz. Uzun vadede 
ise yeni bir gençlik geliyor. Z jenerasyonu 
diye konuşuyoruz. Dinamikleri 
nedir, onları anlıyor muyuz? Çalışma 
sistematikleri nedir, nasıl bakıyorlar iş 
hayatına, nerelerde çalışmak istiyorlar? 
Büyük şirketlerde çalışmak istemiyorlar 
artık, bunu biliyoruz. Küçük şirketlerde 
çalışmak istiyorlar. Bu çok net. 

Doç. Dr. Burak Küntay: Bunun en büyük 
sebebi ne?
 
Yalım Eriştiren: Çünkü kısıtlanmak 
istemiyorlar. Çok daha açık ve esnek 
düşünüyorlar. Kendilerine çok daha 
geniş bir alanın yaratılması gerektiğini 
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teknoloji de geometrik hızla gidiyor ve 
durdurulamıyor. Teknoloji yasaklanamaz, 
geometrik hızla ilerlemeye devam ediyor, 
bu treni de kaçırırsak arkadan gene 
takip eder durumda olacağız. İkincisi 
Endüstri 4.0’da ucuz işgücü bir avantaj 
değil artık. Eğitimli işgücü, eğitimli 
beyinler, İngilizce bilmek avantaj. Biz 
İTO’da aylık araştırmalar yapıyoruz ve 
sektöre soruyoruz. Diyoruz ki, “İlk 5 
probleminiz nedir?” Problemden ikisi 
insan kaynaklarından geliyor. Bir eğitimli 
işgücü yok. İki, İngilizce bilmiyoruz. 
Hep de şöyle diyoruz: “Anlıyorum ama 
konuşamıyorum.” Öyle bir hayat yok, 
hem anlayacaksın hem de konuşacaksın. 
Bence bir seferberlikle öncelikle İngilizce 
öğretiyor olmamız lazım. Başka bir 
seferberlikle de eğitimi teknolojiyle ilintili 
hale getirmemiz lazım. Eğitim içerikleri 
endüstri ile örtüşmeli. Biz TÜTED’de 
TÜTED Akademi’yi açıyoruz Nisan 
sonu. Üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. 
Hatta bunu online olarak yapacağız ki, 
Mardin’deki öğrenciye de İstanbul’da 
eğitim almak isteyene de ulaşabilelim. 

Doç. Dr. Burak Küntay: Acaba firmalarda 
mı kabahat? Yoksa kalifiye eleman 
yetiştirmekte sıkıntı mı yaşıyor muyuz? 
Yani çıkan adam hazır mı sektöre? 

Cenk Kıvılcım: Cisco’da şöyle bir 
programımız var. Ücret karşılığı bir 
senelik staj hakkı tanıyoruz. Aldığımız 
insanların çoğunu da sonradan istihdam 
etmeye çalışıyoruz. Fakat ben sıkıntıyı 
şöyle görüyorum: Bizim multi disiplin 
öğrenci yetiştirmemiz lazım. Şu anda biz 
bir inovasyon merkezi açıyoruz. Buna 
kuluçka merkezi de diyebilirsiniz. Sadece 
enerji, lojistik ve ulaşıma odaklanmaya 
karar verdik. Bu üç alanda müşterilerle 
oturup dijital dönüşümdeki problemlerini 
adresleyip, bu problemlerine göre bir 
dijital dönüşüm haritası çıkartmayı 
hedefliyoruz. Akademisyenlerle, Start 
Up’larla çalışacak bir ortam yaratmak 
istiyoruz. Dışarıdan alanında yetkin 
insanları getirtip burada konuşturmak 
istiyoruz. Eğer biz belli bir alana 
odaklanıyorsak, o alanlarda hem sektörü 
hem de teknolojiyi bilen insanlar 
yetiştirmemiz lazım. 

Ayşem Ertopuz: Türkiye’nin genç 
nüfusunun çok önemli bir avantaj 
olduğunu düşünüyorum. Ancak 
teknolojideki ilerleme, sektörleri de hızla 

dönüştürüyor. Artık ulaşım sektörü 20 
yıl önceki gibi değil, perakende de öyle. 
Elbette eğitim de değişiyor. Gençlerimizi 
geleceğe hazırlarken bunları göz önünde 
bulundurmamız lazım. Biz Turkcell 
Akademi ile uzun zamandır şirketlere ve 
bireylere eğitim hizmetleri sunuyoruz. 
İnternete bağlanabildiğiniz her an 
eğitimlerinizi alabiliyorsunuz. Sürekli 
ve sürüdürülebilir şekilde kendini 
geliştirmek, kendi kendine öğrenmeye 
alışmak, yeni yetkinlikler kazanmak, 
kariyer değişikliklerine hazır olmak 
ve teknolojiyi verimli kullanabilmek 
artık istisna değil, vazgeçilmez bir kural 
haline geldi. Önemli bir diğer alan ise 
girişimcilik. Bugün bir fikri olan, bir 
ürün geliştiren girişimcilerin en büyük 
ihtiyaçları sermaye. Turkcell olarak 
bu noktada da Arıkovanı Platformu ile 
yenilikçi fikirlerin hayata geçmesini 
sağlıyoruz. Bir ürününüz varsa gelip 
Arıkovanı’nda tanıtıyorsunuz, dileyen 

hissediyorlar. Ve bu nesil gelirken de 
bizim de belli formatları biliyor olmamız 
lazım. Aslında Avrupa bunu çözmüş, 
“21. Yüzyıl Yetkinlikleri” deniyor. 
Her vesileyle anlatıyoruz Intel olarak. 
Milli Eğitim Bakanlığı ile protokoller 
yapıyoruz, 200 bin kişiye eğitim 
veriyoruz, öğretmenleri eğitiyoruz 
vesaire. Bunları yaptık geçti ama burada 
önemli olan işbirliği yapabilme yeteneği. 
Halkımız ya da gelecek nesil işbirliği 
yapmaya ne kadar yatkın? Bunu iyi analiz 
etmemiz lazım. 21’inci yy yetkinliklerinin 
kabiliyetlerinin gençlerimize 
verilmesinin bence altını çizmek lazım. 
TÜSİAD’ın bu konuda çalışmaları var, biz 
de o konuda destek olmaya çalışıyoruz. 
Gelecek neslin işbirliği yapabilme ruhu, 
analitik düşünme ve problem bulabilme 
yetenekleri üst düzeyde olmalı. Bu 
konuda da hepimizin aktif şekilde 
çalışmaya başlaması lazım. Bir nokta 
daha var, trenler hep kaçıyor. Yani, bakın 
bulut dedik, bulutta o tren kaçtı gidiyor 
şu anda. Şimdi de 4.0’ı belki kaçırabiliriz, 
bunları konuştuğumuz noktada belki 
Almanya, Amerika inanılmaz hızlı 
ilerliyor. 5.0, 6.0 için neler yapabiliriz? 
Bunları getirecek olan şeyler ne, ona 
bakmak lazım. Yapay zeka, 5G, sanal 
gerçeklik diyoruz, bunlar gelişiyor. Bu 
teknolojilerde neredeyiz biz? Bakın 
burada bir sürü fabrikalar var. Bunların 
Ar-Ge merkezleri de var. Sürücüsüz 
arabalarda ne yapıyoruz acaba? Bugün 
bu farkındalığı artırmamız lazım ki, 
her ticari müessese, kendi içinde o 
dijital dönüşümü başlatsın. Son olarak 
genç işsizlik tüm dünyanın problemi. 
17-24 yaş arası 300 milyon genç işsiz 
var ve bu rakam Endüstri 4.0’dan sonra 
iyice artacak. Peki, genç işsizliği nasıl 
ortadan kaldıracağız? Gelecek nesil için 
girişimciliği ben bir çıkış noktası olarak 
görüyorum. Burada yapılacak her eforu da 
desteklemek gerektiğini düşünüyorum. 
Özellikle altı dolu ve uzun vadeli bir 
maker hareketinin bu noktada Türkiye 
için önemli bir çıkış noktası olacağını 
düşünüyorum.

Dr. Dilek Bağdatlıoğlu: Öncelikle 
ülkemizdeki mevzuatın, bu 
konuştuğumuz her şeyi destekler 
halde olması lazım. Yani girişimci 
ekosistemi yaratsak da melek 
yatırımcılar bulsak da altyapı olmazsa, 
mevzuat bunu desteklemezse biz kendi 
kendimizi eğlemiş oluruz. Bu arada 
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herkes dilediği miktarda maddi destek 
sunarak o ürünü hayata geçirmenizi 
sağlıyor. Bugüne kadar Arıkovanı’na  
3 binden fazla proje başvurusu oldu.  
2,5 milyon TL’den fazla destek toplandı. 
Örneğin; görme engelliler için geliştirilen 
WeWalk dünya çapında tanınır hale 
geldi. Yine yazdıklarınızı silerek yeniden 
kullanabildiğiniz not defteri Outliers da  
istediği fon miktarını toplayan projelerden 
biri. Yani gençlerimize fırsat sunulduğunda 
bu fırsatı çok iyi kullandıklarını 
görüyoruz. Bu süreçte bizim görevimizin 
de engelleri kaldırarak sürekli değer 
odaklı ve yolu açacak çözümleri hayata 
geçirmek olduğuna inanıyorum.

Doç. Dr. Burak Küntay: Sözü şimdi de 
Buğra Koyuncu’ya bırakıyorum.

M. Buğra Koyuncu: Endüstri 4.0 dediğimiz 
şey bir soyutlama, soyutlamanın kurbanı 
olmayalım. İşin özünü kaybetmemek 

lazım, sürekli somuta dönmek lazım. Ziya 
Bey’in anlattığı gözlemler çok enteresan. 
Türkiye’deki firmaların bu konudaki 
durumunun çok net ifadelerle gözler 
önüne seriyor. Yani biz bilişim sektörünün 
temsilcileri olarak konuşuyoruz burada, 
gündem belirliyoruz ama sahada 
ürünlerimizi çözümlerimizi kullanacak 
firmaların bu işi benimseyeceklerinden 
emin miyiz? Teknoloji nesnel bir şey 
değildir. Sanki başımız ağrıdığında ilaç 
alıp geçirecek gibi, birisi yurt dışından 
bir yazılım getirecek ve Türkiye’nin 
problemleri çözülecek. Teknoloji öznel 
bir şeydir. Aslında bir etkileşimin 
sonunda ortaya çıkar. İşte eğitim burada 
devreye giriyor. Üniversiteden mezun 
olacak çocukların, bizim mesleğimizde 
çalışabilecek yeterliliğe sahip olması 
lazım, bu da beraberinde uzmanlaşmayı 
gerektiriyor. Burada bir tespit daha 
yapayım. 24 yıldır bu işle uğraşıyorum 
ve Türkiye’den nadir firma vardır 

Cenk Kıvılcım 
(en sağda), dijital 

dönüşüm alanında 
ilk yapılması 

gerekenin, hangi 
sektörlerde, nasıl 

rekabet edileceğinin 
belirlenmesi 

olduğunu ifade etti.  

yazılım sektöründe iş çıkartabilen. 
Bizim gözlemimiz şu, dünyada rekabet 
niş alanlardan geçiyor, derinleşmekten 
geçiyor. Endüstri 4.0 diyoruz bunun 
seviyeleri var, en üstte de üst akıl 
var. Bizim için ise bu bir entegrasyon 
meselesidir. Benim devletten beklentim 
de makro entegrasyon düzeyinde olur. 
Ne beklerim? Kesinlikle parasal teşvik 
beklemiyorum. Devlet, zemini hazırlasın, 
başka ülkelerle olan rekabet şartlarındaki 
dezavantajları ortadan kaldırsın yeter. 
Devletten bizim beklediğimiz şey 
regülasyondur. Düzenlemeler yapması 
birtakım standartlar koymasıdır. Bu işi 
şeffaf bir sistemin içerisine karşılıklı 
uzlaşma noktasına getirmesidir. E-devlet 
uygulamalarını hepiniz biliyorsunuz, 
2 - 3 yıldır tartışıyoruz ve ciddi bir 
dönüşüm var burada. Özellikle e-fatura 
merkezli olarak. Ben Türkiye’deki bu 
e-fatura düzenlemesini aslında şu ana 
kadar Türkiye’de Endüstri 4.0 konusunda 
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Mehmet Nalbantoğlu: Toparlayacak 
olursam mevzuat ve dijital dönüşüm 
tarafında ciddi eksiklikler var. Hafif ve 
esnek bir mevzuat olması lazım, yani 
Start Up’ları birçok yükten kurtarmak 
şart. Ayrıca Start Up’lara verilen 
teşvikler, ne kadar verimsiz olsa da 
verilmeye devam edilmesi gerekiyor.  
Bu Start Up’ların global arenalarda 
rekabetçi olabilmesi için de az önce 
anlatılan özel sektör inisiyatiflerinin 
devreye girmesi gerekiyor. Kültürel 
değişim ve eğitim sistemine gelecek 
olursak Türkiye’de inancını kaybeden 
bir nesil, kalkıp yurt dışına göz ediyorsa 
biz bu dijital dönüşümün en büyük 
kaynaklarından birini bu ülkede 
tutamıyorsak, birilerinin oturup buna 
kafa yorması lazım. 

Doç. Dr. Burak Küntay: Son sözü ise 
Nedim Zeper’e bırakıyorum.

Nedim Zeper: Ekibimle birlikte, 
Endüstri 4.0 konusunda bir belgesel 
/ TV programı hazırlığı içerisindeyiz. 
Bu toplantıda, konuyla ilgili değerli 
yorumları, değerlendirmeleri dinlemek; 
Endüstri 4.0 konusunu hangi açılardan 
ele alacağımızı ve aktaracağımızı 
öğrenmek üzere sizlerle bir aradayız. 
Geçtiğimiz günlerde Endüstri 4.0 

platformuyla yaptığımız görüşmelerde, 
farklı sektördeki şirketlerin konuyu 
farklı isimlendirdiklerini değerlendirdik. 
Kimi şirketler «Endüstri 4.0”, kimi 
“Sanayi 4.0”, kimi de “Dijital Dönüşüm” 
adını veriyor. Peki biz konuyu hangi 
dilde ifade etmeliyiz? Endüstri 4.0 
hikayesini, konunun özüne uygun, 
yaratıcı şekillerde anlatmayı hayal 
ediyoruz. Bu dijital dönüşümü artırılmış 
gerçeklik uygulamalarıyla, son teknoloji 
yaratıcı çözümlerle donatılmış bir 
TIR ile Anadolu’yu dolaşarak farklı 
kesimlere anlatmayı hedefliyoruz. 
Bu hedefi ve Endüstri 4.0 konusunu 
yaygınlaştırma hayalini bizlerle 
paylaşacak şirketlerle bu yolculuğa 
birlikte çıkmak istiyoruz. Bu ülkede 
“Endüstri 4.0” konusunu anlatmaya 
gönüllüyüz. Konuşmamı bir öykü ile 
tamamlamak istiyorum. Kaliforniya 
sınırında bulunan “Ölüm Vadisi”, bir 
zamanlar dünyanın en sıcak ve en kurak 
bölgelerindendi. 2005’de mucize bir 
şekilde, bölgede başlayan yağmur ve 
onu takip eden bahar aylarında çiçekler 
açtı ve tabiat hayat buldu. Ölüm Vadisi, 
yeşil vadiye dönüştü. Peki, yaşadığımız 
bu topraklarda uyumakta olan ve 
yeşermeyi bekleyen hangi vadiler var? 
Tohumları nasıl yeşertebileceğimizi 
hayal etmek istiyorum. _

atılmış en somut adım olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü bu e-fatura 
sayesinde, belli operatörlerde o e-fatura 
bilgileri birikmeye başladı. Onlarla 
bankalar, finans kuruluşları işbirlikleri 
yaptı, faktoring, leasing imkanları 
online hale geldi, o bilgilerin paylaşımı 
sonrasında inanılmaz analiz verileri 
ortaya çıkabilir. Burası hala bir bakir 
alandır. Big data dediğimiz şey her datayı 
anlamsız bir şekilde toplamak değil, 
önemli olan bu datanın niteliği ve onları 
nasıl işlediğimizdir. Bunun yanında şimdi 
devlet e-irsaliye ile uğraşıyor. Bunun 
e-faturadan farkı ne? E-fatura işin finans 
kısmıydı. Fatura resmi evraktır. Üstünde 
vergisi vardır, borçlusu vardır, alacaklısı 
vardır, kestiğiniz zaman birini birine 
borçlandırır. Ondan sonra bunun tahsilatı 
devreye girer, bunun finansmanı devreye 
girer. E-irsaliye ise faturanın kaynak 
belgesidir, içinde mal ve hizmetler vardır. 
Bir devlet, e-irsaliye işine girdiği ve o işi 
regüle ettiği zaman ülkede dolaşan mal 
ve hizmetler üzerinde bilgi sahibi olmaya 
başlar ve bu bilgiyi başka taraflarla 
paylaşmaya başlar. İşte bizim ülke olarak 
bence ihtiyacımız olan şey budur. 

Burak Aydın: Üniversite-sanayi 
işbirlikleri aslında çok ciddi bir 
problem. Bu problemi mutlaka çözmek 
lazım. Bu her iki tarafın da karşılıklı 
fedakarlığından geçiyor bence. Akademik 
dünya olmadan özel sektörün en yeni 
teknolojilerle yeniliklere imza atması 
zor. Bu yüzden gelişmiş ülkelerde 
özellikle Amerika’da özel sektör ile 
üniversiteler çok yakın çalışırlar ve 
birbirlerini beslerler. Bunu Türkiye’de 
de başarmak zorundayız. Öte yandan 
Türkiye’nin başarılı olması teknolojinin 
yarınına yatırım yapmaktan geçiyor. 
Düne ve bugüne herkes yatırım yapıyor 
ve bu alanlar çok kalabalık, keşfedilecek 
birçok şey de keşfedildi. Dolayısıyla o 
taraflara yatırım yapmanın çok anlamı 
yok. Ülkemizde özellikle tüketim üzerine 
para kazanma modeli çok cazip geliyor 
insanlara. Örneğin; İstanbul’da Levent’te 
800 m içerisinde yan yana 4 tane AVM 
var. Belki de bir AVM ibreti alem olsun 
diye bir Start Up kuluçka merkezine 
dönüştürülüp, onun içerisinden bir  
başarı hikayesi çıkartılabilir. Çok büyük 
hayaller kurup o hayallerin peşinden 
gidersek bir yerlere varacağız, aksi 
takdirde tüketim toplumu olmaya  
devam edeceğiz diye düşünüyorum.  

Ayşem Ertopuz, Turkcell olarak hayata geçirdikleri Arıkovanı Platformu’na  
bugüne kadar 3 binden fazla proje başvurusu olduğunu söyledi.
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Teknoloji her geçen gün 
hızla değişiyor. Artık insansız 
araçlardan, birbirileri ile konuşan 
makinelerden, yapay zekadan 
bahsediyoruz ve baş döndürücü 
bir dijital dönüşümün içindeyiz. 
Dijital dönüşüm sağlıktan 
finansa, enerjiden gıdaya birçok 
sektörün iş yapış biçimini 
değiştiriyor. Simülasyon, yeni 
materyaller ve optimizasyon 
süreçleri sayesinde ürünlerin  
yaşam döngüsü tasarlanabiliyor. 
Böylece, üretimde minimum 

yapabilmesi için çok önemli 
bir fırsat. Küresel Rekabetçilik 
Endeksi gibi birçok çalışma 
Türkiye’nin arzu edilen 
düzeyde olmadığını gösteriyor. 
İhracatımızda yüksek teknolojili 
ürünlerin payı sadece yüzde 3.7, 
AB’de ise yüzde 15. Üretimimizin 
yüzde 38’i düşük teknoloji ile 
gerçekleşiyor. Girişimlerimizin 
de yaklaşık yüzde 60’ı düşük 
teknoloji ile çalışıyor. Kısacası 
Türkiye, Endüstri 4.0 atılımıyla 
ya bir üst gelir grubuna 
yükselecek ya da rekabet 
edebildiği pazarları kaybetme 
riski ile karşı karşıya kalacak. 
Bu dijital dönüşümün getireceği 

fırsatlardan yararlanabilmek için 
şirketler de iş yapış süreçlerini 
ve insan kaynaklarını gözden 
geçirmeli, gerekli teknolojik 
altyapı yatırımlarını yapmalı. 
İnşaattan turizme, finanstan 
üretime tüm stratejik sektörler 
dijitalleşmeye odaklanmalı ve 
devletimiz bu konuyu bütüncül 
bir politika olarak ele almalı. 
Dijital değişim teknoloji 
birimlerinin liderliğinden çok 
üst düzey yöneticiler tarafından 
benimsenmeli ve yönetilmeli. 
Ancak Türkiye’de dijital değişim 
henüz bütün bir resim olarak ele 
alınmıyor. Birbirinden bağımsız 
olarak geliştirilen ve yönetilen 
inisiyatifler çerçevesinde 
yürütülüyor. Dijital dönüşümün, 
gerçek bir dijitalleşme olması 
için yeni teknolojilerin süreçlere 
entegre edilmesi ve böylece 
yeni ürün ve hizmetlerin 
sunulması gerekiyor. Burada 
Endüstri 4.0’ın 9 ana bileşeni 
olarak; büyük veri ve analiz, 
zenginleştirilmiş gerçeklik, akıllı 
robotlar, bulut bilişim, nesnelerin 
interneti, yatay ve dikey yazılım 
entegrasyonu, simülasyon, 
siber güvenlik ve eklemeli 
üretim (3D printing) konuları 
ön plana çıkıyor. TÜBİSAD 
olarak biz de dijital dönüşüm 
konusundaki her çalışmayı 
yakından takip ediyor ve kendi 
çalışmalarımızı da yürütüyoruz. 
Dijital Türkiye Platformu ve 
Dijital Europe üyesiyiz. Dijital 
Türkiye Platformu olarak 
Türkiye’nin Dijital Ajandasını da 
takip ediyoruz. Ayrıca Sanayide 
Dijital Dönüşüm Platformu 
çalışmalarını da yakından 
takip ediyoruz. Yeni dönemde 
de teknolojideki küresel 
eğilimleri inceleyerek “Türk 
sanayi dönüşümü açısından 
durumumuz ve ihtiyaçlarımız 
nelerdir, Türk şirketlerinin dijital 
dönüşüm için neler yapması 
gerekir, dijital dönüşüm ile 
önümüzdeki fırsatlar nelerdir, 
hangi sektörler öncelikli olmalı, 
Türkiye›nin bilişim tabanlı sanayi 
stratejisi ne olmalı?” konularını 
içeren bir rapor hazırlayacağız. 
Ayrıca TÜBİSAD Akademi ile 
de KOBİ’lere yönelik dijital okur-
yazarlık çalışması hazırlıyoruz.  _

K. Erman Karaca
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKIYE ENDÜSTRI 4.0 
TRENINI KAÇIRMAMALI
Teknoloji her geçen gün hızla değişiyor. Artık insansız araçlardan, 
birbirileri ile konuşan makinelerden, yapay zekadan bahsediyoruz 
ve baş döndürücü bir dijital dönüşümün içindeyiz.

kaynak kullanımından,  
en az emisyon ve en az atık 
oluşumundan, döngüsel 
ekonomiden bahsetmeye 
başladık. Siber ve fiziksel 
sistemler ile veri ve 
modellemeye dayalı üretime 
dönüşüme Endüstri4.0 diyoruz.
Endüstri 4.0, otomasyon ve 
yüksek katma değerli üretim 
esnekliği ile üretim verimliliğini 
ve hızını artırıyor, küresel 
rekabet gücü sağlıyor. Daha 
yenilikçi ve yüksek katma 
değerli ürünler üretilebiliyor. 
Endüstri 4.0 dönüşümü, 
Türkiye’nin bugüne kadar 
gerçekleştiremediği atılımı 
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1 Hedef sektör, ürün ve çözüm belirlenmeli 
Teknolojik gelişmelerin paralelinde yenilikçi, çözüm odaklı 

ve katma değeri yüksek ürünler üretip uluslararası arenada re-
kabet edebilmemizin ilk şartı ülke olarak kendimize bir hedef 
belirlemekten geçiyor. Öncelikli olarak “Hangi sektörlere yöne-
linmesi gerekiyor?” bunun belirlenmesi lazım. Ardından da o 
alanların ihtiyacına yönelik ürün ve çözüm önerileri geliştiril-
meli. Zira bir hedef belirlenmezse ya da her sektöre yönelinme-
ye kalkılırsa ilerlemek yerine olduğumuz yerde sayarız. 

2 Devlet regülasyon desteği vermeli 
Bilişim sektörü temsilcileri ve akademisyenler devletin 

dijital dönüşüm konusuna regülasyon desteği vermesi gerek-
tiğini söylüyor. Eğer devlet gerekli düzenlemeleri yaparsa ve 
standartları belirlerse kamu ve özel sektörde Endüstri 4.0 ala-
nında daha hızlı sonuç alınabileceği kanaatindeler. Temsilci-
ler, “Devlet daha önce turizm sektörüne sahip çıktığı gibi bili-
şimi de sahiplenmeli. Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın işin içerisine olacağı, çok daha yukarı-
dan sahiplenilebilen bir noktada stratejik bir bakış açısıyla ko-
nuya odaklanmak gerek” diyor. 

3 Hukuki altyapı sadeleşmeli 
Dijital dönüşüm konusunda gerekli hukuki altyapının 

devlet eliyle kapsamlı bir şekilde ele alınması oldukça önem-
li. Sektör temsilcileri başta Start Up’lar olmak üzere her alan-
da mevcut mevzuatın sadeleşmesi gerektiğini söylüyor. Aka-
demisyenler ise bilişim sektörünün ihtiyacını karşılayacak 
yeni ve inovatif mesleklere yönelik bir bölüm açmak istedik-
lerinde mevzuat gereği hangi anabilim dalı altında faaliyet 
gösterecekleri belli olmadan bu bölümlere işlerlik kazandıra-
madıklarını belirtiyor. Yani arz var ama gerçekleştirmek için 
mevzuat uygun değil.

4 Ar-Ge teşvikleri artmalı
Sektör genelinde Start Up’lara devletin verdiği maddi des-

tekler önemli olsa da henüz yeterli düzeye ulaşmış değil. Daha 
çok teşvik verilmeli. Zira bir ürünü hayata geçirirken hem pro-
totip geliştirme aşamasında hem de o ürünü geniş kitlelere satıp, 
devamlılığını sağlamak noktasında girişimcilerin teşviğe ihtiya-
cı var. Bu olmadığında Ar-Ge teşvikleri veriliyor, harika projeler 
ortaya çıkıyor ama hiçbiri ticarileşip raflardaki yerini alamıyor. 
Bunun yanında şirketler de kendi teknolojik dönüşümlerini sağ-
lamak için Ar-Ge birimlerine gerekli desteği vermeli.

5 Eğitim sistemi değişmeli
Teknolojik gelişmelere ayak uyduracak insan kaynağını 

yetiştirmek için eğitim sistemimiz gözden geçirilmeli. Genç-
ler, yarının mesleklerine ve ihtiyaçlarına uygun, donanımlı bi-

reyler olarak hayata hazırlanmalı. Onlara, ilkokuldan itibaren 
21’inci yüzyıl yetkinlikleri kazandırılmalı. Bunların yanında 
yeni neslin kısıtlanmak istemediği ve bu nedenle de daha es-
nek çalışabilecekleri küçük şirketleri tercih etmeye başladık-
ları görmezden gelinmemeli. 

6 Kamu ve özel sektör üniversitelerle işbirliği yapmalı
Şirketler ve kamu kurumları ihtiyaçları olan donanımlı 

çalışanları üniversitelerle işbirliği yaparak birlikte yetiştirebi-
lirler. Bu sayede kendi kültürlerine uygun çalışan bulmakta da 
zorlanmamış olurlar. Teorik ve pratik eğitim alan gençler de 
iş dünyasına adım attıklarında rakiplerinden birkaç adım ön-
de yer alır. Çünkü üniversiteden mezun olan gençlerin bilişim 
sektöründe çalışabilecek yeterliliğe sahip olması gerekiyor. Bu 
da uzmanlaşmanın önemini artırıyor.

7 Girişimcilik desteklenmeli
Endüstri 4.0 ile birlikte gelişecek otomasyon programları 

neticesinde dünyadaki genç işsiz sayısının daha da artacağına 
dikkat çeken sektör temsilcileri çözümü girişimciliği destekle-
mekte buluyor. Temsilciler, teknoloji girişimciliğini ortaokul-
dan itibaren başlatacak birtakım yapılandırmalar geliştirmek 
zorunda olduğumuzu belirtiyor. Bu alanda kodlama ve prog-
ramlama eğitimlerinin oldukça önemli olduğunu ifade ediyor.

8 Görev dağılımı tek elden yapılmalı 
Dijital dönüşümle ilgili her alanda birçok eylem planı şir-

ketler, STK’lar ve bakanlıklar nezdinde hazırlanmış durumda. 
Ancak aksiyona bir türlü geçilemiyor. Temsilciler bu durumun 
sektördeki çok başlılıktan ve STK’lar, üniversiteler, özel sektör 
ve kamunun birbiriyle entegre olamamasından kaynaklandı-
ğı konusunda hemfikir. Sektörde görev dağılımının tek elden 
yapılması ve bu konuda çok sesliliğin ortadan kalkması gerek-
tiğini düşünüyorlar.

9 Enregrasyon sorunu giderilmeli
Sektör temsilcileri devletin makro düzeyde entegras-

yon sorununu çözmesi gerektiğini düşünüyor. Bu minvalde de 
devletin başka ülkelerle olan rekabet şartlarındaki dezavan-
tajları ortadan kaldırması gerektiğini söylüyorlar.

10 Bir çatı platform oluşturulmalı 
Bilişim sektörünün alanındaki değişim ve dönüşümle-

rin tek çatı altında toplanıp analiz edilebileceği, yeni yol harita-
ları ve çözüm önerileri geliştirebileceği çatı bir platforma ihti-
yacı var. Burada hem TÜBİSAD gibi STK’ların temsilcileri hem 
de büyük firmaların ve üniversitelerin kurduğu çalışma grup-
larının temsilcileri bir araya gelip sektörle ilgili beyin fırtına-
sı yapmalı. Sektörün ilerlemek için güç birliğine ihtiyacı var.  _

BILIŞIM SEKTÖRÜNÜN YOL HARITASINI 
BELIRLEYECEK 10 ŞART
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KURULDUĞU günden bu yana atılan globalleşme adım-
ları ile birlikte Türkiye’de bir ilk, dünyada ise öncü markalar-
dan biri olan BAU Global, dünyanın birçok farklı ülkesinde 
açtığı üniversite, kampüs ve merkezler ile gerçek anlamda 
uluslararası bir öğrenci olma deneyimi yaşa-
tıyor. İlk olarak1998 yılında İstanbul’da eği-
tim hayatına başlayan Bahçeşehir Üniversi-
tesi’ni, ABD’nin başkenti Washington D.C.’de 
yer alan ve ABD yasalarına göre diploma 
veren BAU International University Was-
hington DC takip etti. Daha sonra Berlin’de 
kurulan ve Alman yasalarına göre diploma 
veren ilk Türk kökenli Alman üniversitesi 
olan BAU International University Berlin, 
BAU Global zincirine eklendi. Geçtiğimiz yıl 
eğitim-öğretim hayatına başlayan ve Gürcistan yasalarına 
göre diploma veren BAU International Batumi’nin ardından 
ise son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan 
Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi, 2017-2018 eğitim-öğretim 

yılında ilk öğrencilerine kavuşacak. BAU Global bünyesin-
de bulunan üniversitelerde mimarlık, sanat, işletme, tasa-
rım, eğitim, mühendislik, sağlık bilimleri, bilişim teknoloji-
leri, hukuk ve tıp dahil olmak üzere yüzlerce lisans, yüksek 

lisans ve doktora programı sunarken aynı 
zamanda öğrencilerine birer ‘dünya vatan-
daşı’ olma imkânı sağlıyor.

104 ülkeden 3 bin yabancı öğrenci
Öğrencilerine global bir eğitim vermek 

amacıyla dünyanın birçok ülkesinde aç-
tığı üniversite, kampüs ve merkezler ile 
kapılarını açan BAU Global, aynı zamanda 
dünyada da eğitimin çekim merkezi hali-
ne geldi. 104 ülkeden 3 bin yabancı öğren-

ciye eğitim veren BAU Global, eğitimde uluslararasılaşma 
konusunda dünyanın öncü kuruluşlarından biri. ABD’den 
Hong Kong’a, İngiltere’den Suudi Arabistan’a kadar birçok 
ülkeden gelen öğrenciler, BAU Global’i tercih ediyor. 

TÜRKIYE’NIN EĞITIMDEKI DÜNYA 
MARKASI BAU GLOBAL

Üç kıtada, 7 ülkede, 5 üniversite, 3 dil okulu ve 5 kampüsü ile Türkiye’nin  
eğitim alanındaki dünya markası BAU Global, öğrencilerine gerçek anlamda  

bir uluslararası öğrenci olma deneyimi yaşatıyor.

Bu bir advertorial'dir
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21. YÜZYILIN EĞITIM  
MODELI CO-OP  8. YILINDA!
Bahçeşehir Üniversitesi’nin 
CO-OP sistemi, öğrencilerin 
öğrenimlerini sürdürürken 
iş dünyasında da çalışmasını 
sağlıyor. BAU CO-OP ile kampüs 
iş yeri, iş yeri kampüs oluyor.

Gençlerin iş dünyasını daha üniversite 
sıralarında yakından tanımaları 
amacıyla tasarlanmış, ABD’nin ve 
dünyanın önde gelen üniversitelerinde 

uzun yıllardır başarıyla uygulanan CO-
OP (Cooperative Education), Türkiye’de 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde 8 yıldır 
uygulanıyor. Ekonomik katma değeri 
yüksek, sürdürülebilir ve tüm paydaşlar 
için kazan-kazan felsefesine dayanan 
CO-OP ile öğrenciler okurken çalışıyor, 
gerçek iş deneyimi kazanıyor; birebir 
partner firmalardan aldıkları markalı 
dersler ve kişisel gelişim programlarıyla 
iş hayatına hazırlanıyorlar. CO-OP 
Eğitim Modeli’nin en önemli avantajı 

ise, öğrencilerin bir yandan iş tecrübesi 
edinirken diğer yandan iş dünyasına 
geçişlerini kolaylaştırması. Yaz aylarında 
tam zamanlı; kış aylarında akademik  
yıl içerisinde yarı zamanlı olarak  
CO-OP yapabilen öğrenciler, en az 3 en 
fazla 9 ay iştecrübesi ediniyor. Çalışma 
süresi içerisinde kendini gösterme ve 
mezun olduğunda direkt CO-OP yaptığı 
firmada iş bulabilme fırsatı yakalıyor. 
CO-OP’un partner firmaları da aynı 
şekilde COOPER’larının arasından 
çalışanlarını seçebiliyor. Markalı dersler, 
iş dünyası profesyonellerine akademi 
kapılarını açıyor. Bahçeşehir Üniversitesi 
(BAU) öğrencilerinin partner firmalarda 
çalışmalarının yanı sıra CO-OP’un tüm 
dünyadaki modellerden farklılaşan bir 
yanı da “markalı dersler.” Bu dersler 
sayesinde, iş dünyasının üniversiteye 
girebilmesi için tüm kapılar açılıyor. 
Öğrenciler, CO-OP Markalı Dersleri adı 
altında tamamen profesyonel ekiplerce 
hazırlanan ve partner firmalarca 
açılan alana yönelik butik dersler alma 
şansına sahip oluyorlar. Markalı dersler 
vasıtasıyla öğrenciler sektörel trendleri 
ve yenilikleri takip etme, firmalar ise 
akademik dünya ile işbirliği fırsatına 
kavuşuyor. Bahçeşehir Üniversitesi’nde 
markalı ders açan partnerler arasında; 
Abdi İbrahim, Ajans Press, Anadolu 
Sigorta, Bersay İletişim, Crytek, 
Denizbank, Doğuş Otomotiv, Garanti 
Factoring, Geometry Global, Mercedes 
Benz, Microsoft, N11.com, Netaş, NTV, 
Samsung, Schneider Electric, Siemens, 
Starcom, TAV, Tügiad, Ülker, V irgin 
Radio, Yapı Kredi yer alıyor.  _

Girişimci projelerin buluşma noktası: BAU SparkGO Maker Laboratuvarı
Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan SparkGO Maker Laboratuvarı tasarım, mühen-
dislik ve işletme alanlarında eğitim gören öğrencilere kendi projelerini üretme imkanı sunuyor. 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde hayata geçirilen BAU SparkGO Maker Laboratuvarı, tasarım, mü-
hendislik ve işletmecilik gibi farklı disiplinlerden yaratıcı ve yetenekli öğrencilerin fikir ve proje-
lerinin geliştirilmesi adına özgürce çalışabilecekleri yaratıcı bir ortam sağlıyor.  BAU Beşiktaş 
Kampüsü’nde yer alan BAU SparkGO Maker Laboratuvarı’nda başta Bahçeşehir Üniversitesi 
öğrencileri olmak üzere, Türkiye’de tasarım, mühendislik ve işletmecilik alanlarında farklı fikirle-
ri ve projeleri bulunan istekli ve yetenekli öğrenciler bir araya geliyor. Sparkgo.net sayfasından 
yapılan başvurular ile projesi kabul görülen öğrenciler burada projelerini geliştiriyor, geliştirdik-
leri ürünleri gerçek finansal ve teknik amaçlarla birlikte profesyonel dünyaya sunma şansını 
yakalıyor. Klasik akademik eğitim anlayışının dışında deneyimsel bir eğitim modeli sunan BAU 
SparkGO Maker Laboratuvarı, girişimci ruhlu gençlerin heyecanına ortak oluyor.  _
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