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Değerli TÜSİAD Üyeleri ve Saygıdeğer Katılımcılar, “Sanayi 4.0 Günleri”nin üçüncü etkinliğine hoşgeldiniz.
Sizleri şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına selamlıyorum.
Değerli Misafirler,
Son Sanayi 4.0 Günleri etkinliğimizden bu yana kısa bir süre geçmiş olsa da bu süre zarfında TÜSİAD olarak
sanayide dijital dönüşüm konusundaki çalışmalarımız artarak devam etti.
İçerik ortaklığını The Boston Consulting Group ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin Sanayide Dijital
Dönüşüm Yetkinliği çalışmamız devam ediyor. Ülkemizde teknoloji üreticisi şirketlerin belirlenmesi ve
teknoloji kullanıcısı şirketlerin Sanayi 4.0 yetkinliklerinin saptanması amacıyla bir anket çalışması başlattık.
Bu çalışma kapsamında iletilen anketlere bugün burada bulunan etkileyici kalabalıktan katkı veren tüm
paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Çalışmamızın kalan kısmında da bu anketlerin analizinin ve
Türkiye’nin yetkinlik haritasının çıkarılmasına devam ediyoruz. Bunun yanı sıra bir şirketin dijital dönüşmek
için atması gereken adımları tarifleyeceğimiz bir el kılavuzu da oluşturarak kamuoyu ile paylaşacağız.
TÜSİAD olarak sanayinin dijital dönüşümünü kamu, özel sektör, akademi dahil olmak üzere tüm
aktörlerin ve paydaşların katkısı ile ivmelenecek bir Türkiye projesi olarak görüyoruz. Bu çerçevede, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu
kapsamında da önemli bir görevi yerine getirdik. TÜSİAD olarak başkanlığını yürüttüğümüz Sanayide Dijital
Dönüşüm Çalışma Grubu’nun yol haritasını yaz döneminde nihai hale getirerek Bakanlık ile paylaştık.
Yaz döneminde çeşitli etkinliklerde ve platformlarda Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunu ve
TÜSİAD çalışmalarını kamuoyu ile paylaşma şansı bulduk. Bu konunun öneminin farkında olarak konuyu
sahiplenen ve TÜSİAD’ı değerli etkinliklerine davet eden tüm paydaşlarımıza ayrıca teşekkür ederiz.
Önümüzdeki dönemde de tüm bu bahsettiğim çalışmaların yanı sıra ESMT, WEF, BDI, Silikon Vadisi
Ağı ve üyeliğini yeni gerçekleştirdiğim Industrial Internet Consortium ile işbirliklerimiz ve çalışmalarımız
devam ediyor olacak.
Değerli Konuklar,
Bugün üçüncüsünü düzenlediğimiz Sanayi 4.0 Günleri’nde sanal görüntünün gerçek ortam ile entegre
edilmesini sağlayan artırılmış gerçeklik temasına odaklanacağız. Gerçekleştireceğimiz ilk panelde artırılmış
gerçeklik teknolojisi üreticilerinin değerlendirmelerine, ikinci panelde ise uygulayıcı tecrübelerine yer
vereceğiz.
Değerli Misafirlerimiz,
Sanayi 4.0 Günleri’nin sizlerin yoğun katılımıyla misyonuna bir adım daha yaklaştığını görmekten büyük
mutluluk duyuyorum. Bu yolculuğa Sanayi 4.0 Günleri’nin bir TÜSİAD markası yapma hedefiyle çıkmıştık
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ve her etkinliğimizde bu hedefe bir adım daha yaklaştığımızı görüyorum. İlk günden bu yana gösterdiğiniz
ilgi için teşekkür ediyor, Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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