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Saygıdeğer Katılımcılar ve Değerli Basın Mensupları,
TÜSİAD SD² Dijital Platformu tanıtım toplantısına hoş geldiniz.
Dijital dönüşümün hayatımızın her alanına yaptığı etki tartışmasız çok büyük. Dijitalleşme sahip
olduğumuz iş yapma kapasitesini gün geçtikçe daha da süratle üst seviyelere çıkarıyor. Geliştirilen yeni
teknolojiler iş süreçlerimizi köklü bir değişime uğratıyor. Küresel tedarik zincirlerinin dönüşüme hızla
adapte olmayı gerektirdiği bu dönemde dijital altyapı ve yetkinliklerin stratejik bir önem kazandığını
hep birlikte gözlemliyoruz. Pandemi sürecindeki tecrübelerimiz dijital dönüşümü benimseyen,
teknolojik altyapısını güçlendirmiş şirketlerin değişime daha hızlı uyum sağlayabildiğini bizlere gösterdi.
Sanayinin dijital dönüşüm yolculuğu sadece imalat değil, değer zincirindeki tüm sektörlerin
rekabetçiliğine ve toplamda ülke ekonomilerine önemli katkılar yapıyor. Dördüncü sanayi devrimi
olarak da adlandırılan bu süreç özellikle yapay zeka, otonom robotlar, büyük veri, block chain ve bulut
bilişim gibi yeni nesil teknolojiler vasıtasıyla tüm sektörleri derinden etkiliyor.
Ülkemizde gerek yüksek teknolojili ürün ihracatı gerekse Ar-Ge yatırımları göz önüne alındığında
sanayide dijital dönüşüm yarışında halen kat edilmesi gereken önemli bir mesafe olduğunu görüyoruz.
Geniş çaplı bir dönüşümün gerçekleşebilmesi için teknoloji kullanıcısı ve teknoloji tedarikçisi şirketlerin
yetkinliklerinin artırılması ve gelişme alanlarının belirlenmesi büyük önem taşıyor. Etkin bir dijital
dönüşüm süreci için hızlandırıcı mekanizmaların oluşturulmasında kamu kurumlarının rolü çok önemli.
Kolay erişilebilen, hızlı uygulanabilen ve yüksek katma değer yaratabilen teknolojilere yatırımların
önceliklendirilmesi yaratılan değerin artırılmasında fayda sağlayacak. Bu kapsamda yeni yatırımların
yeşil ve dijital dönüşüm finansmanına yönlendirilerek şirket içinde bir “inovasyon döngüsü”nün
oluşturulması ve sürdürülebilirliğin sağlanması kritik unsurlardan. Bunun için de en önemli kaynak olan
“insanın” dijital yetkinlikler edinimine yönelik gayretlerimizi artırmalıyız. Mevcut işlerin yarısı ilerde
otomasyon teknolojileri ile yapılabilecek. Bu da yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada acilen dijital
teknolojilere yatkın, nitelikli işgücü ihtiyacını doğuruyor. Her halkasının birbiriyle entegre olduğu akıllı
ve çevik bir değer zinciri sürecinin oluşturulması da bir diğer kritik alan olarak önemini koruyor.
Değerli Katılımcılar,
Üretim verimliliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi yoluyla ekonomik kalkınma ve küresel
rekabetçiliğin geliştirilmesi ana hedefimiz olmalı. Bu amaçla öncelikli olarak sürdürülebilir bir üretim
ekosistemi yaratmak için mevcut yetkinliklerin analiz edilmesi gerekiyor. Geleceğe dönük somut
adımların belirlenmesi çalışmalarını TÜSİAD bünyesinde geçtiğimiz dönemde gerçekleştirmiştik. Bu
çalışmaların çıktılarına yönelik faaliyetlerimizi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile yakın diyalog
içinde büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz.
Bundan dört sene önce ülkemizde dijital dönüşüm yetkinliğini analiz etmek için hayata geçirdiğimiz
rapor çalışmasında teknoloji alanında arz ve talep buluşmasında yaşanan kopukluğa dikkat çekmiştik.
Ekosistemdeki bu eksikliğe yönelik bir çözüm olarak kurgulanan TÜSİAD SD2 Programı dördüncü yılına
giriyor. Teknoloji kullanıcıları ile KOBİ ölçeğinde teknoloji tedarikçisi şirketlerin eşleştirildiği bu
Programda geliştirilen çözümler kamuoyu ile paylaşıldı ve bu süreç ekosisteme çok önemli kazanımlar

getirdi. Bu yolla Türkiye’de dijital teknolojilerin kullanılma ve üretilme yetkinliğine bir nebze katkı
sağlayabildiysek ne mutlu bize!
Sanayide dijital dönüşüm temalı ilk program olan TÜSİAD SD² aracılığıyla çözüm odaklı, somut ve
sürdürülebilir bir başarı yakaladık. Bir pilot proje olarak çıktığımız yolda, TÜSİAD SD² üç dönemin
birikimiyle, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek, kurumsallaşmış ve sürdürülebilir
bir marka olarak kendi dönüşümünü de gerçekleştiriyor.
Değerli Katılımcılar,
Sahada gözlemlediğimiz yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kurguladığımız ve bugün tanıtacağımız TÜSİAD
SD2 Dijital Platformu ile teknoloji ekosistemine daha fazla katkıda bulunacak yeni bir yapıya geçiyoruz.
Sürekli yayında olacak TÜSİAD SD2 Dijital Platformu, ağımızda olan teknoloji şirketlerini daha da
görünür kılacak. Böylece, teknoloji kullanıcısı ve tedarikçisi arasındaki ilişki daha da yoğunlaşacak.
Ekosistemin farklı aktörlerinin de dahil olacağı TÜSİAD SD2 Dijital Platformu bu yönüyle inovasyon
ekosisteminin sürdürülebilirliğine de daha fazla katkı sağlayacak.
Bu vesileyle, başta TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci olmak üzere TÜSİAD SD2 Programı’nın
ilk gününden bu yana büyük bir özveri ve azimle çalışan Görev Gücü Üyelerine; hem programın hem
de Dijital Platformun hayata geçirilmesini sağlayan Program ekibine; TÜSİAD Sekretaryasına ve tüm
sponsor ve destekçilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
TÜSİAD SD² Dijital Platformu’nun teknoloji ekosistemini genişletirken, küresel rekabete kanat açan
etkili iş birlikleri yaratmada da güçlü bir katalizör olacağına inanıyorum.
Sizleri TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

