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TÜSİAD SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZLANDIRICI PROGRAMI’NIN
(TÜSİAD SD2) BAŞARI HİKAYELERİ PAYLAŞILDI
Türkiye’de dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi
ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile başlatılan TÜSİAD SD2 Programı teknoloji
kullanıcıları ve teknoloji tedarikçilerini buluşturuyor. TÜSİAD Genel Merkezi’nde
düzenlenen etkinlikte, programa katılan teknoloji kullanıcıları ve tedarikçileri başarılı
çözümlerini aktardı.
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı (TÜSİAD SD2) 2018 dönemi kapsamında
oluşan başarı hikayeleri bugün kamuoyu ile paylaşıldı.
Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Yönetim
Kurulu Üyesi Bahadır Balkır ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci tarafından yapıldı.
Konuşmaların ardından başarı hikayeleri sunumlarına geçildi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik konuşmasında şu sözlere değindi:
“Sanayide dijital dönüşüm konusunda üstlendiğimiz misyonun somut bir adımı olan TÜSİAD SD2,
dijital teknoloji ekosistemimizin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve başarı hikayeleri
oluşturmaya devam edecek.”
Konuşmasında teknolojik dönüşüm hedefi olan şirketleri TÜSİAD SD2 Programı’nda tedarikçilerle
buluşturduklarından bahseden TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır, “Bu program
sayesinde birlikte ilham verici örnekler oluşturdular” dedi.
TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“TÜSİAD SD2 Programı’nda, teknoloji kullanıcılarını aradıkları teknoloji tedarikçileri ile bir araya
getirerek dijital dönüşümlerine katkı sağlayabilmenin gururunu yaşıyoruz.”
TÜSİAD SD2 kapsamında 6 farklı kategoride (katmadeğer, ticarileşme potansiyeli, inovasyon,
verimlilik, sektörel dönüşüm ve jüri özel ödülü) “başarı hikayesi” olarak belirlenen çözüm
dosyalarına plaketleri, 6 Aralık tarihinde TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Kokteyli’nde
gerçekleştirilen TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni’nde verildi.

KATEGORİLER VE ÖDÜLLER:
Katmadeğer Kategorisi:
“AGT ve AMBEENT”
“FORD OTOSAN ve ORGANON”
Ticarileşme Potansiyeli Ketegorisi:
“AKG Gazbeton ve ANKAREF” “LİMAK ve HBS SOLUTIONS ve NUVIA”
İnovasyon Kategorisinde
“ARKAS ve MİST ELEKTRONİK” “BORUSAN ve SİMSOFT”
Verimlilik Kategorisinde
“KORDSA ve PARANAVISION” “TOFAŞ ve MECHANICA IREV”
Sektörel Dönüşüm Kategorisi:
“VİTRA ve 3D3”
“YAŞAR ve SİSKON”
Jüri Özel Ödülü Kategorisinde
“GÜVEN Sağlık Grubu ve TION"

TÜSİAD SD2 Programı Hakkında
TÜSİAD’ın Türk sanayisinin dijital dönüşümüne destek sağlayabilmek amacıyla başlattığı
Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı (TÜSİAD SD²), Türkiye’de “Sanayide Dijital
Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya
getiren kapsamlı ilk program olma niteliği taşıyor. TÜSİAD SD², farklı sektörlerde dijital dönüşüm
sürecinin ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin güçlendirilmesi için; i. üretim süreçlerinde
teknolojiyi kullananlarla, teknolojik çözüm sağlayanları buluşturmayı; ii. teknoloji tedarikçi ağı ve
yetkinliğinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini desteklemeyi; iii. teknolojik dönüşüm
planlamaları için ilham olacak iyi uygulama örneklerinin ortaya konmasını amaçlıyor.

Çeşitli sektörlerin önemli aktörleri olan 13 teknoloji kullanıcısı şirketin değerli katılımları ile
gerçekleştirilmekte olan TÜSİAD SD² 2018 5 fazlı olarak modellendi:
[Faz 1] Başvuru: Teknoloji kullanıcılarının dijital dönüşüm arayışları için çağrıda bulunulması
[Faz 2] Ön Eleme: Teknoloji kullanıcılarının çözüm ortağı olabilecek teknoloji tedarikçilerini
değerlendirmesi
[Faz 3] Sanayi-Teknoloji İleri Entegrasyon Programı (STEP): Ön elemeyi geçen tedarikçilerin farklı
ekosistem aktörleriyle buluşması ve kullanıcı – tedarikçi eşleşmelerinin gerçekleşmesi
[Faz 4] Birebir Çalışma Dönemi: Eşleşen kullanıcı ve tedarikçilerin birlikte çalışma dönemine
girmesi ve çözüm dosyasının hazırlanması
[Faz 5] TÜSİAD SD² Başarı Hikayeleri Töreni: Oluşacak başarı hikayelerinin kamuoyuyla
paylaşılması
TÜSİAD SD2 2018 dönemi kapsamında;
•
•
•
•

farklı problemlerine, ihtiyaçlarına ya da fırsat arayışlarına uygun olarak 13 teknoloji
kullanıcısı çağrı açtı.
Bu çağrılara başvuranlar arasında, ön eleme sürecini geçen 86 teknoloji tedarikçisi STEP Sanayi – Teknoloji İleri Entegrasyon etkinliğinde teknoloji kullanıcıları ile buluştu.
Etkinlik sonunda, 14 teknoloji tedarikçisi ile eşleşen teknoloji kullanıcıları ‘Birebir Çalışma
Dönemi’ boyunca birlikte çözüm dosyası oluşturdular.
Bağımsız Jüri tarafından 6 farklı kategoride (katmadeğer, ticarileşme potansiyeli,
inovasyon, verimlilik, sektörel dönüşüm ve jüri özel ödülü) “başarı hikayesi yaratan”
çözüm dosyası olarak belirlenenlere plaketleri, 6 Aralık tarihinde TÜSİAD Yüksek İstişare
Kurulu Kokteyli’nde takdim edildi.

