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Giriş

COVID-19 sonrası dönemi hayal ederken sorulan temel soru, toparlanmanın ne zaman olacağı. Bu soruyu cevaplamak mevcut
deneyimimiz kapsamında elde ettiğimiz veriler ile zor görünüyor. COVID-19 küresel ekonominin şimdiye kadar deneyimlediği
hiçbir krize benzemiyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği, ne zaman biteceği meçhul. Toparlanmanın finansmanında,
organizasyonunda ve bu sürecin yönetiminde yeni fikirlere, yenilikçi yöntemlere her zamankinden daha çok ihtiyaç var.

Kısa vadede COVID-19 bizi uzaktan erişime dayalı iş ve yaşam modellerine zorladı. Bu süreçte bazı sektörler ve iş modellerinin
başarma potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gördük. İş dünyası, salgını kontrol altına almaya çalıştığımız kısa vadede
'adapte olmak', salgının ekonomik etkilerinin ağırlaşacağı orta ve uzun vadede 'dönüşmek zorunda'. Bu dönüşümde başarı
unsuru, iş ve üretim için daha önce düşünmediğimiz bir geleceğe hazır olmak değil: COVID-19 ile iş ve üretimin geleceği daha
hızlı gelecek. Geleceği bugünden hayal etmek ve ne kadar hazır olduğumuzu bugünden görmemiz gerek.

EY Türkiye olarak içinde bulunduğumuz bu istisnai ve zor dönemde kamu sektörü müşterilerimizi ve paydaşlarımızı tüm ulusal
ve uluslararası kaynaklarımızla desteklemeyi kendimize hedef ilan etmiş durumdayız. Hızlı ve dinamik karar alma süreçlerine
ihtiyacımız olduğu bu dönemde doğru veriye ve analizlere ulaşmak tüm politika kararlarının etkisi için ciddi önem arz
etmektedir. Bu amaçla, kamu sektörü danışmanlık hizmetleri bölümümüz içerisinde bir araştırma takımı oluşturduk. Araştırma
takımımız, ilgili uluslararası ofislerimizin de desteği ile, içinde bulunduğumuz döneme ışık tutacak politika araştırmaları
gerçekleştirmeye başlamış durumda. Bu araştırmalarımızdan ikincisinin sonuçlarını bu rapor ile sizlerle paylaşmaktan büyük
memnuniyet duymaktayım.

Bu raporumuzda iş ve üretim modellerimizin COVID-19’un getirdiği dönüşüm sürecine ne kadar hazır olduğunu 8 unsur ve
bunlar altındaki 38 gösterge özelinde değerlendirdik, ilgili unsurlar özelinde EY konu uzmanlarının görüş ve değerlendirmelerini
aldık ve Türkiye için bugünü, yarını ve yarından sonrasını düşünmemizi sağlayacak 19 politika sorusu tasarladık. Bulgularımızın
Kurul’un faaliyetlerinde yardımcı olmasını ümit ederiz.

Bu süreci beraberce sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza olan inancımız tam.

Saygılarımla,

Gökhan Gümüşlü
Şirket Ortağı
EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri, CESA 
Bölgesi Performans İyileştirme Bölümü Lideri

gokhan.gumuslu@tr.ey.com
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Kapsam, Yaklaşım ve 
Kavramsal Çerçeve



COVID-19 salgının kontrol altına alınması için dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirilen tedbirlerin dozu her geçen gün daha
da artıyor, kapsam ve ölçeği genişliyor. Bu tedbirlerin odağında ise iş dünyasını ve toplumsal yaşantıyı doğrudan değiştiren
'sosyal izolasyon' prensibi yer alıyor.

Türkiye de bu doğrultuda aldığı önlemlerle zorunlu olmayanların evde kalmasını, dışarı çıkanların sosyal mesafeyi korumalarını
telkin etti. 20 yaş altındakilerin ve 65 yaş üzerindekiler için sokağa çıkmak yasaklandı, 11-12 Nisan tarihlerinde
büyükşehirlerde 2 günlük bir sokağa çıkma yasağı hayata geçirildi. Okullar önce tatil edildi, sonrasında uzaktan eğitime geçildi.
Kamu çalışanları ise bir süreliğine izinli sayıldı.

Özel sektör de süreci takip ederek operasyonlarını sosyal izolasyona uyumlu şekilde dönüştürmek için farklı tedbir ve
stratejileri tasarlamaya ve hayata geçirmeye başladı. Kimi özel sektör kuruluşları operasyonlarını geçici süreler için
durdurmak, kimisi dönüştürmek, kimisi ise uzaktan erişime dayalı modeller ile sürdürmek gibi stratejiler izledi.

Salgının hızı ve şiddetine ilişkin sonsuz sayıda senaryo ve olasılık geliştirmek mümkün. Ancak şüphe götürmeyen gerçek,
COVID-19 salgınının, iş dünyasını uzaktan erişime dayalı bir dönüşüme zorladığı ve bunun uzun vadeli bir dönüşüm süreci
olacağı. Ülkeler için işin ve üretimin geleceğine hazır olmak, COVID-19 salgının özellikle orta ve uzun vadeli yıkıcı etkileri ile
mücadele edebilmek için kritik önem taşıyor.

Bu dönüşüm sürecinde kişilere, kurumlara ve kamu sektörüne ayrı roller düşmektedir. Ancak kamu sektörünün
sorumluluğunda olan sürecin yönetimi, başlı başına büyük bir stratejik ve operasyonel efor gerektirecektir. İş ve üretim
biçimlerimizin uzaktan erişime uygunluğunun, mevcut kapasitemizin ve gelişim alanlarımızın belirlenmesinin bu sürecin önemli
adımlarından biri olduğu değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda önerilen bu çalışma, uzaktan erişime dayalı iş ve yaşam biçimlerinin etkinliğini Türkiye ve seçilen 7 ülkenin
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık (BK), Almanya, Fransa, İtalya, Rusya ve Güney Kore karşılaştırmalı
analizine dayanmaktadır.

İlgili analiz tamamen masa başı araştırmaya, EY kaynakları, veri tabanları ve kamuya açık uluslararası ve ulusal bilgi ve veri
kaynaklarına dayandırılmaktadır. Ülkeler arasında ilgili unsurlar ve göstergeler özelinde karşılaştırılabilir kantitatif analiz
yöntemlerinin yanı sıra EY konu uzmanlarının geleceğe ilişkin öngörülerine ve değerlendirmelerine başvurulmaktadır.

Kapsam | COVID-19 Sırasında ve Sonrasında Yeni Dünya Düzeni
İş dünyası, salgını kontrol altına almaya çalıştığımız kısa vadede 'adapte olmak’, salgının 
ekonomik etkilerinin ağırlaşacağı orta ve uzun vadede 'dönüşmek zorunda'. Aslında bu 
dönüşümde başarı unsuru iş ve üretim için daha önce düşünmediğimiz bir geleceğe 
hazır olmak değil: COVID-19 ile iş ve üretimin geleceği daha hızlı gelecek. 
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Yaklaşım
Uzaktan erişime dayalı iş ve üretim biçimlerinin etkinliğini belirleyen kısa vadede 3, orta ve uzun vadede 5 olmak üzere 8 
temel unsur olduğu değerlendirilmektedir.

2
Siber 

Güvenlik Veri 
ve Ağ 

Güvenliği

1
Uzaktan 
Erişim, 
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Kısa Vade (0-1 Yıl)
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Yapısı
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İş Gücü 

Yetkinlikleri

4
Ar-Ge ve 

Yenilikçilik 
Kapasitesi

6
Altyapı

Orta Vade (1-3 Yıl) ve Uzun Vade (3+ Yıl)

Kaynak: EY Yaklaşımı

Bu çalışma, uzaktan erişime dayalı iş ve üretim biçimlerinin etkinliğini kısa vadede belirleyen 3; orta ve uzun vadede belirleyen 5 temel unsur özelinde
Türkiye ve seçilen ülkelerin karşılaştırmalı analizine dayanmaktadır. İlgili analiz masa başı araştırmaya, EY kaynakları, veri tabanları ve kamuya açık
uluslararası ve ulusal bilgi ve veri kaynaklarına dayandırılmaktadır. Ülkeler arasında ilgili başlık ve alt-başlıklar özelinde karşılaştırılabilir kantitatif
analiz yöntemlerinin yanı sıra iyi uygulama örnekleri, vaka çalışmaları ve geleceğe ilişkin öngörüler kalitatif yöntemler kullanılmıştır. Değerlendirme
sonuçları doğrultusunda Türkiye için gelişim alanları ve sonraki adımlar işaret edilmektedir.
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Kavramsal Çerçeve
İş ve üretim modellerimizin COVID-19 sonrası kısa, orta ve 
uzun vadeli dönüşüm sürecine ne ölçüde hazır olduğunu 8 
temel başlık ve bunlar altındaki 38 gösterge özelinde analiz 
ediyoruz. 

İş ve üretim modellerimiz COVID-19 sonrası dönüşüm sürecine ne 
ölçüde hazır olduğunu 8 temel unsur ve bunlar altındaki 38 gösterge 
özelinde analiz ediyoruz. 

1. Uzaktan Erişim, Çevrimiçi İletişim ve İş Yönetimi Araçları

2. Siber Güvenlik Veri ve Ağ Güvenliği

3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve Dijital Altyapısı

4. Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesi

5. İş Gücü Yetkinlikleri

6. Altyapı

7. Üretimin Yapısı

8. Pazarın Yapısı

Bu değerlendirme çerçevesi, COVID-19 sonrası dönüşüm sürecini kısa, 
orta ve uzun vadeli etkileri ile ele almaktadır.  

▪ Bugün, Kısa Vade (0-1 Yıl) | COVID-19’un iş dünyasını kısa vadede 
mecbur bıraktığı uzaktan erişime dayalı iş yapma biçimlerine 
firmaların mevcut iş modelleri ve altyapıları ne kadar uygun?

▪ Yarın, Orta (1-3 Yıl) ve Yarından Sonra, Uzun Vade (3+ Yıl) | Orta 
ve uzun vadede COVID-19’un üretim, değer zinciri ve istihdam 
üzerine etkilerini göğüslemekte iş dünyası ve Kamu ne kadar hazır?

Bu değerlendirme çerçevesi doğrultusunda COVID-19’un kısa, orta ve 
uzun vadede getirdiği dönüşüme daha hazır olabilmek için Türkiye ne 
yapmalıdır? İyi uygulama örneklerinden neler öğrenebiliriz? 

Uluslararası Üretim Aşaması 
Sayısı Endeksi

Kaynak: EY Yaklaşımı
İlgili göstergeler için verinin tam adı, yılı, kaynağı ve veriye dair açıklamalar raporun Ek bölümündedir.
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BİT ve Dijital 
Altyapısı

Siber Güvenlik – Veri 
ve Ağ Güvenliği

COVID-19 
Hazırlık

Uzaktan Erişim, 
İletişim ve İş Yönetimi 
Araçlarının Kullanımı

Altyapı
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Yapısı

Pazarın 
Yapısı



Değerlendirme çerçevesi, COVID-19 sonrası dönüşüm sürecini kısa, orta ve uzun vadeli etkileri ile ele 
almaktadır.

▪ Kısa Vade (0-1 Yıl)

▪ Orta (1-3 Yıl) ve Uzun Vade (3+ Yıl)

Türkiye ve Seçilen Ülkelerin 
Karşılaştırmalı Analizi



Kısa vadede COVID-19 bizi uzaktan erişime dayalı iş ve yaşam modellerine zorladı. Bu süreçte bazı 
sektörler ve iş modellerinin başarma potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gördük. Uzaktan çalışma 
hem hizmette hem üretimde iş modellerinin yeniden ele alınmasını hızlandıracak. Önemli olan doğru 
araçlara ve doğru altyapıya sahip olmak. 

1. Uzaktan Erişim, Çevrimiçi İletişim ve İş Yönetimi Araçları

2. Siber Güvenlik Veri ve Ağ Güvenliği

3. BİT ve Dijital Altyapısı

Kısa Vade (0-1 Yıl)



KOBİ’lerin 
Internet 

Geniş Bant 
Bağlanırlığı

Küresel Siber 
Güvenlik 
Endeksi

Güvenli 
İnternet 

Sağlayıcıların 
Yeterliliği

Uluslararası 
İnternet Bant 

Genişliği

Çevrimiçi 
İletişim 

Araçlarının 
Kullanımı

Çevrimiçi 
İş Yönetimi 
Araçlarının 
Kullanımı

Siber Güvenlik
Taahhütü

Sanal Güvenli 
Ağ Kullanımı

Üst Paket 
Sabit/Mobil 

İnternet 
Kullanım Ücreti

3G ve Üzeri 
Genişbant 

Erişimi

Meksika

Türkiye

Birleşik Krallık

ABD

Almanya

Güney Kore

Fransa

İtalya

Rusya

Brezilya

Suudi Arabistan

Endonezya

Kısa Vade (0-1 Yıl)
Kısa vadede uzaktan erişime dayalı iş modellerinin etkinliği belirleyen 3 ana unsur bulunmaktadır: (1) Uzaktan Erişim, İletişim ve İş Yöntemi 
Araçlarının Kullanımı (2) Siber Güvenlik – Veri ve Ağ Güvenliğinin Temini ve (3) BİT ve Dijital Altyapısının Yeterliliği. Türkiye’nin çalışma 
kapsamındaki ülkelerle karşılaştırmalı analizi bu unsurların tamamına ilişkin gelişim alanlarını ortaya koymaktadır. 

1. Uzaktan Erişim, İletişim 
ve İş Yönetimi Araçları

2. Siber Güvenlik - Veri ve Ağ 
Güvenliği

3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
(BİT) ve Dijital Altyapısı
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Çevrimiçi İletişim Araçları Çevrimiçi İş Yönetimi Araçları

1. Uzaktan Erişim, Çevrimiçi İletişim ve İş Yönetimi Araçları
Özellikle belirli hizmet sektörleri ve kamu kurumlarının esnek çalışmaya yönelik sürecin başından itibaren aldıkları hızlı kararlara karşın, ülkemizin 
uzaktan çalışmaya imkan sağlayan çevrimiçi araçları kullanma seviyesinin kıyaslanan ülkelere göre son derece düşük kaldığı gözlemlenmektedir.

Kaynak: SimilarWeb, İnternet araştırması 
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Uzaktan çalışmaya imkan sağlayan iletişim ve iş yönetimi araçlarının ülkelere göre internet trafiği (Nisan 
2020, %)

Uzaktan Erişim Araçlarında Güvenlik Sorunu: Zoom Örneği

2011 yılında kurulan ve çevrimiçi çok kullanıcılı bir anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü iletişim
imkanı sunan Zoom uygulaması, COVID-19 salgını sonrası ciddi bir şekilde popülerlik kazanmış
ve uygulamadaki günlük kullanıcı sayısı Aralık 2019’daki 10 milyon seviyelerinden Mart 2020
itibariyle 200 milyon seviyelerine ulaşmıştır.

Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte firma aynı zamanda bir takım güvenlik skandallarıyla da
gündeme gelmeye başlamıştır. Türkiye dahil pek çok ülkeden araştırmacı ve kullanıcılar kredi
kartı bilgileri dahil bir çok kişisel verinin uygulama tarafından üçüncü taraflarla izinsiz
paylaşıldığını ve uygulama tarafından görüşme içeriklerinin saklandığını iddia etmiştir. Bu
sebeple Mart ayında firma hakkında Amerikan Federal Mahkemesi’ne dava açılmıştır.

COVID-19 nedeniyle çalışma kapsamındaki ülkelerin büyük bölümünde hem kamu hem
özel sektörde iş modeli uzaktan çalışmaya el veren kurum ve birimler evden çalışma
modellerini hayata geçirdi. Uzaktan erişimle mevcut operasyonları sürdürülebilmek hem
işveren hem de çalışan tarafında çok kişi için yeni ve bilinmez bir süreç. Bu süreç hem
şirketler hem de çalışan tarafında yeni ihtiyaçlar ve kısıtlar getiriyor.

Uzaktan erişime dayalı iş modellerinin başarısını belirleyen ilk ve temel unsur, bunun
için gerekli araçların mevcudiyeti ve kullanımıdır. Çalışanların günlük işlerini, operasyon
süreçlerinin elverdiği ölçüde ofisleri dışından gerçekleştirebilmesini amaçlayan uzaktan
çalışma modelinin etkinliğinin sağlanabilmesi için, iyi bir internet erişiminin yanı sıra
çevrimiçi bir takım araçların kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araçları, anlık
yazışma, dosya paylaşımı, uzaktan sesli/görüntülü toplantıların gerçekleştirilmesi gibi
aktivitelerin sağlandığı 'iletişim araçları' ve operasyonel süreçlerin yönetildiği 'iş
yönetimi araçları' olarak 2 ana kategoride değerlendirmek mümkündür.

Bu kıyaslama çalışması kapsamında sektörünün pazar lideri olan araçların ülke
özelindeki kullanıcı istatistikleri gösterge olarak kullanılmıştır. Kurumların ve dolayısıyla
ülkelerin, uzaktan çalışmaya ilişkin performansları ise bu araçların ülke iş çevresinde ne
oranda kullanıldığıyla doğrudan ilişkilidir. Bu doğrultuda çalışma kapsamında ülkelerde
uzaktan çalışmaya olanak sağlayan iletişim araçları ve iş yönetimi araçlarının
kullanımları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

Türkiye’de söz konusu araçların Nisan 2020 itibariyle kullanımının çalışma
kapsamındaki ülkelerin tamamının gerisinde olduğu görülmektedir. Türkiye çevrimiçi
iletişim araçları içinde en çok Skype ve Microsoft Teams’i; çevrimiçi iş yönetimi araçları
içinde ise en çok Asana ve Trello’yu kullanmaktadır. Bu platformların aylık trafiği içinde
Türkiye’nin payı ise iletişim araçlarında %2; iş yönetimi araçlarında ise %1 seviyededir.
Nüfus ve hizmet sektörünün büyüklüğü de göz önünde bulundurularak yapılan
kıyaslama, Türkiye iş dünyasının uzaktan erişime dayalı çözümleri kullanmakta diğer
ülkelerin gerisinde olduğunu göstermektedir.
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Fransa

Türkiye

Endonezya

S. Arabistan

Rusya

Güney Kore

Meksika

İtalya

Brazilya

Almanya

Birleşik Krallık

ABD

Diğer



COVID-19 sırasında uzaktan eğitim araçları kullanımı: yerli ALMS ve
Perculus ve Zoom Cloud Meetings

COVID-19 tedbirleri kapsamında 12 Mart itibarıyla üniversiteler geçici süre ile tatil
edilmişti. 12 Mart – 24 Nisan döneminde Türkiye’deki her 4 üniversiteden 3’ü farklı
zamanlarda ve farklı platformlarda yüz yüze eğitimden çevrimiçi eğitime geçmiştir.
Üniversitelerin bir bölümü bunun için kendi altyapılarını, 'in-house' çözümlerini
kullanırken önemli bir kısmı COVID-19 öncesinde de bünyelerinde bulunan yerli
yapım eğitim yönetimi sistemlerini (ALMS ve Perculus), bir kısmı da diğer yabancı
platformları daha yoğun kullanmaya başlamıştır.

Bu durum bu platformların mobil uygulamaları olan ALMS Mobile, Perculus 2 ve
Zoom Cloud Meetings uygulamalarının indirilme sayılarına da yansımaktadır. Buna
göre Aralık 2019-Mart 2019 döneminde ALMS ve Perculus’un aylık indirilme
sayıları sırasıyla %147 ve %76 artarken en büyük artışı Zoom göstermiştir. Mart
ayında Zoom Cloud Meetings 1,9 milyon kişi tarafından indirilmiştir.

Kaynak: SimilarWeb, Nisan 2020

Uzaktan eğitimi COVID-19 ile mücadelemizdeki kısa vadeli bir çözüm olarak
görmek hata olacaktır. COVID-19 sonrası orta ve uzun vadede eğitim uzaktan
erişime dayalı yöntemlerle yeniden şekillenecek sektörlerin başında gelmektedir.
Uzun vadede hem zorunlu eğitim hem de üniversite eğitiminin büyük ölçüde
çevrimiçi kanallara yönleneceği değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda çevrimiçi eğitim pazarı da önemli bir büyüme gösterecektir.
Büyüyen pazardan yerli oyuncuların alabileceği payı ve bu pazardaki rekabet
unsurlarını şimdiden düşünmek kritik.
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Vaka Çalışması
COVID-19 salgınıyla birlikte üniversitelerdeki lisans ve lisansüstü programlarının tatil 
edilmesine karşın, önceki yıllarda gerekli altyapının birçok üniversitede kurulmuş olması, 
üniversitelerin bu karara karşı hızlı bir şekilde adapte olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine 
uzaktan eğitim modeliyle devam etmesini kolaylaştırmıştır. 

COVID-19 tedbirleri kapsamında hemen hemen her ülkenin
aldığı ilk ciddi karar, ülkelerdeki okulların salgın boyunca
kapatılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan
sürdürülmesi yönünde olmuştur. Bu kapsamda Türkiye’de de
12 Mart tarihinden itibaren önce üniversiteler, ardından lise
ve altı eğitim kurumlarının tatil edilmesi kararı alınarak
uzaktan eğitim modeline geçilmiştir.

Teknolojik altyapısını uzaktan eğitim araçlarının (LMS)
oluşturduğu uzaktan eğitim modeli, geçtiğimiz yıllarda
özellikle lisansüstü programları için yaygınlaşmaya başlamış,
COVID-19 salgınıyla birlikte ise ülke genelindeki tüm
üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında devreye
alınarak salgın boyunca eğitim faaliyetlerinin kesintisiz bir
şekilde sürdürülmesi sağlanmıştır.

Bu doğrultuda Türkiye’deki üniversitelerin 2019 yılındaki
uzaktan eğitim araçları kullanım karnesi incelendiğinde, 206
üniversitenin 147’sinde COVID-19 öncesinde yerli, yabancı ve
açık kaynaklı araçlarla uzaktan eğitime ilişkin teknolojik
altyapının kurulu olduğu ve bu araçların aktif bir şekilde
kullanıldığı görülmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında 147
üniversite tarafından kullanılan uzaktan eğitim araçlarının
%33’ünü yerli, kalanını yabancı yazılımlar oluşturmaktadır.

Diğer taraftan yerli Perculus+ ve ALMS en fazla üniversite
tarafından tercih edilen araçlar olarak öne çıkarken, bu iki
araç 2019 yılında toplam 3,8 milyon öğrenci tarafından
kullanılmıştır. Açık kaynaklı Moodle ve Adobe Connect
platformları sırasıyla 48 ve 32 üniversitede kullanılırken
üniversiteler tarafından en çok tercih edilen 3. ve 4. araç
olmuşlardır. Ayrıca 18 üniversitenin uzaktan eğitim için
üniversite bünyesinde 'in-house' yazılım geliştirdiği
görülmektedir.

Üniversiteler Tarafından LMS için Kullanılan Araçlar (2020,
Kullanan Üniversite Sayısı)

Üniversitelerin 2020 yılında COVID 19 ile birlikte uzaktan
eğitim aracı kullanım değişiklikleri incelendiğinde ise anlık
görüntülü iletişim imkanı sunan araçların listeye eklendiği
görülmektedir. Bu kapsamda Zoom, Microsoft Teams, Google
Meet, Skype gibi iletişim araçları da üniversiteler tarafından
yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Kaynak: EY Analizi
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Türkiye’de ALMS ve Perculus, ve Zoom mobil uygulamalarının indirilme sayıları
(Bin Kişi, Aralık 2019 – Mart 2020)
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2. Siber Güvenlik, Veri ve Ağ Güvenliği
Uzaktan çalışma modeli ile birlikte çalışan hayatı kolaylaşırken, kurumlar ve bireyler üzerindeki siber güvenlik riskleri ise ciddi oranda artmaktadır. Bu 
alandaki karşılaştırmalı seçili göstergeler incelendiğinde, Türkiye gelişmekte olan ekonomiler arasında siber güvenlik riski görece düşük ülke olarak 
öne çıkmaktadır.

2.531

4.233

1.886

865

420

118 121 138 54
167 107

1

22
20

70

63

13

41

2

15

27

8 11

40

31

47

69

İtalya

2

14 15

Fransa

3

25

Brezilya

34

26

S. 
Arabistan

44

485

ABD
Birleşik 
Krallık

Güney 
Kore Almanya Rusya Türkiye Meksika Endonezya

Milyon Kişi Başına Güvenli Ağ Kullanıcı Sayısı

ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksi Sıralaması

Siber Güvenlik Taahhüdü Sıralaması

Son dönemde giderek yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli, kurumların
uzaktan çalışmaya hazırlık seviyelerine göre hem kurumlar hem de bireyler
için bir takım riskleri de beraberinde getirmektedir. İlk bakışta çalışanlar
açısından gerçekleşen tek değişiklik iş arkadaşlarıyla aynı ortamda yüz yüze
çalışamamak olarak görülse de; durum siber güvenlik, veri ve ağ güvenliği gibi
alanlara gelindiğinde önemli oranda farklılaşmaktadır.

Çalışanların ofislerinde çalışırken ideal olarak tüm veri alışverişleri kullanılan
güvenlik çözümleri vasıtasıyla belirlenen protokoller çerçevesinde güncel
güvenli bağlantılar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, genel
olarak siber güvenlik ve ağ güvenliği riskleri minimize edilmekte ve kullanıcılar
tarafından mail, anlık iletişim uygulamaları ve veri paylaşım platformları
üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin güvenliği sağlanmaktadır.

Uzaktan çalışma modelinde ise kullanıcılar, ofis dışındaki internet ağları ve
farklı lokasyonlar üzerindeki cihazlarını ofis ağlarına bağlamaktadırlar. Bu
kapsamda cihaz ile ofis ağı arasında herhangi bir güvenli ağ (Virtual Private
Network-VPN) kurulmadığı durumlarda, ofis ağları ve dolayısıyla tüm
kurumsal veriler dışarıdan istenmeyen erişime karşı korumasız kalmaktadır.
Diğer taraftan uzaktan çalışmayla birlikte anlık iletişim araçları ve birlikte
çalışma platformlarının kullanımlarında artış gözlemlenmektedir. Bu durum
kapasite sorunlarına yol açmasının yanı sıra ilgili araçların uygun bir şekilde
yapılandırılamamış olması riskiyle birlikte veri güvenliğini tehdit eden bir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumlara karşı sıklıkla güvenli ağ ve
antivirüs çözümleri ile kullanıcı grupları özelinde uzaktan erişime yönelik ayrı
özel protokollerin tanımlanması yolları birlikte kullanılmaktadır. Ayrıca,
kullanıcıların sadece şirket prosedürleriyle belirlenmiş uygulamaları,
belirlenmiş kaynaklardan indirerek kullanılması siber güvenlik risklerinin
azaltılmasında önemli rol oynamaktadır.

Diğer taraftan, özellikle belirli zamanlarda popülerlikleri artan uygulamalara
karşı temkinli yaklaşmak ve iletişim, veri paylaşımı, depolama vb. faaliyetler
için mümkün olduğunca onaylanmış yerli ürünleri tercih etmek hem kişisel
hem de kurumsal veri güvenliği için önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, siber güvenlik, veri ve ağ güvenliğine ilişkin milyon kişi başına
düzenli güvenli ağ kullanıcı sayıları, ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksi ve
ülkelerin siber güvenlik taahhüdü sıralamaları incelendiğinde, Türkiye’nin
düzenli VPN kullanımında milyon kişi başına 121 kullanımla seçilmiş ülkeler
arasında Rusya, Endonezya ve S. Arabistan’ın önünde 9. sırada yer aldığı
görülmektedir. Bu alanda Birleşik Krallık’ın 4.233 düzenli güvenli ağ
kullanımıyla lider olduğu gözlemlenmektedir.

Kaynak: ITU Siber Güvenlik Endeksi 2019, WEF Future of Production Report, Similar Web

Düzenli Güvenli Ağ Kullanıcıları (Milyon Kişi İçinde), Siber Güvenlik Endeksi ve Siber Güvenlik Taahhüdü Sıralamaları

Evden çalışan sayısının ve evden çalışan kişilerin veri üretimi ve paylaşımının arttığı COVID-19 döneminde Türkiye’deki düşük VPN
kullanımı veri ve ağ güvenliği tarafında hem şirketleri hem de kişileri siber saldırılara karşı savunmasız hale getirmektedir.

Bu kapsamda, ülkelerin Küresel Siber Güvenlik Endeksi ve Siber Güvenlik Taahhüdü sıralamalarına bakıldığında ABD her iki endekste de
ilk sıralarda yer aldığı, Birleşik Krallık ve Fransa’nın ise endekslerde üst sıralarda yer aldığı görülmektedir. Türkiye Siber Güvenlik
Endeksi sıralamasında Rusya ve İtalya’dan önde 20. sırada yer alırken, Siber Güvenlik Taahhüdü sırlamasında ise 40. sırada yer alarak
sadece Meksika ve Endonezya’nın önünde bulunmaktadır. Bu kapsamda genel olarak Türkiye’nin uzaktan çalışmaya ilişkin siber güvenlik
veri ve ağ yönetimi konularındaki yetkinliğinin gelişime açık olduğu değerlendirilmektedir.
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3. BİT ve Dijital Altyapısı (1/2)
Uzaktan çalışma için temel seviyedeki gereksinimleri tanımlayan BİT ve Dijital altyapı göstergeleri incelendiğinde, Türkiye’nin özellikle internet hızı ve 
güvenli internet sunucularının varlığı alanlarında Güney Kore ve gelişmekte olan ekonomilerin önünde yer aldığı görülmektedir.
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Uluslararası internet bant genişliği (kullanıcı başı kb)

Ülkelerdeki Güvenli İnternet Sunucusu, Bant Genişliği Değerleri (milyon kişi/sunucu, kullanıcı/kb) ve 
Geniş Bant Aboneliği Bulunan Küçük İşletmeler (%) 

Bir ülkenin bilgi ve iletişim teknolojileri ve dijital altyapı kapasitesi o ülkenin uzaktan erişime dayalı iş
ve yaşama modellerinin etkinliğinde belirleyicidir. İnternetin kapsayıcılığı, bant genişliği, hızı, gerekli
sunucular, yönlendiriciler, ağ anahtarları gibi kalite unsurları, ülkenin BİT ve dijital altyapı kalitesinde
önemli rol oynamaktadır.

COVID-19 nedeniyle çalışma kapsamındaki ülkelerin büyük bölümünde okullar ve üniversitelerde
uzaktan eğitime geçmiştir. Hem kamu hem özel sektörde iş modeli uzaktan çalışmaya el veren
kurum ve birimler evden çalışma modellerini hayata geçirmiştir. Böylece evine kapanmak
durumunda kalan büyük nüfusların internet kullanımı temel olarak 3 şekilde değişmiştir.

▪ Toplam internet trafiği (sabit ve mobil) arttı.
▪ İnternet kullanım saatleri değişti.
▪ İnternet tabanlı hizmetlerin tüketim biçimleri farklılaştı.

Türkiye’de de evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alınmasıyla internet kullanım oranları
ve alışkanlıkları değişmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren internet hizmet sağlayıcıların sunduğu
veriler, bu değişimin boyutlarını ortaya koymaktadır.

▪ Turkcell şebekesindeki toplam internet trafiğinde %30 arttı.
▪ Türk Telekom’un veri kullanım hacmi %50 arttı.
▪ Vodafone abonelerinin sabit data kullanımı %35 arttı.
▪ Turkcell’in görüntülü konuşma uygulaması BiP’in kullanımı %55 arttı.
▪ TV+ ücretli televizyon platformunda film ve dizi izlenme oranı 2 katına çıktı.
▪ Turknet’e göre evine ilk kez internet alan abone sayısı arttı.
▪ Evde internet kullanımı saatleri gün içine yayıldı. 2019 yılı Nisan ayında 22:00 saatlerinde en

yoğun kullanım görünürken bu oranlara 13:30’da ulaşılmaya başlandı.

İnternet kullanım oranlarında ve biçimlerinde gerçekleşen bu değişim Türkiye’nin mevcut BİT ve
dijital teknoloji kapasitesinin yeni internet kullanım alışkanlıklarını karşılamakta yeterli olup olmadığı
sorusunu gündeme getirmektedir.

İnternet hızı ve kalitesi uzaktan erişime dayalı iş ve yaşam modellerinin etkinliğini doğrudan
etkileyen konulardır. Bu kapsamda kritik göstergeler ise internet bant genişliği ve yeterli güvenli
internet sunucularının mevcudiyetidir.

Bu doğrultuda internetin hızının temel belirleyicisi olan bant genişliği değerleri seçilen ülkelere göre
incelendiğinde; değerlerin kullanıcı başı 25 kilobayt ile 450 kilobayt arasında değiştiği
görülmektedir.

Bu kapsamda, potansiyel olarak en hızlı internetin kişi başı 450 kilobaytlık değer ile Birleşik
Krallık’ta kullanılabildiği, ABD ve Almanya’da ise bant genişliği değerlerinin 100 kilobaytın üzerinde
olduğu görülmektedir. Türkiye ise kullanıcı başına 68 kilobayt bant genişliği değeri ile gelişmiş
ekonomilerden Güney Kore ve Rusya’nın önünde 7. sırada yer almaktadır.

Diğer taraftan ülkelerin güvenli internet sunucusu varlığı ele alındığında, ABD ve Almanya’nın
50.000’in üzerine sunucuyla lider olduğu, Türkiye’nin ise yaklaşık 4.500 güvenli sunucuyla Güney
Kore ve gelişmekte olan ekonomiler grubunun önünde yer aldığı görülmektedir.

Kaynak: World Bank Database, OECD, SimilarWeb
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Geniş Bant Aboneliği Bulunan Küçük İşletmeler (%)

İşletmelerin büyüklüklerine göre geniş bant abonelikleri incelendiğinde ise ülkeler arasındaki fark özellikle
küçük (10-49 çalışan) işletmelerde görünür olmaktadır. Türkiye’de küçük işletmelerin %91’inin geniş bant
aboneliği bulunurken bu oran Güney Kore’de, %99, Fransa’da %95, İtalya ve Birleşik Krallık’ta %93
seviyelerindedir. Diğer taraftan Rusya ve Meksika’nın bu oranda Türkiye’nin gerisinde kaldığı
görülmektedir.
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3. BİT ve Dijital Altyapısı (2/2)
Yüksek kapsayıcılık ve erişim, Türkiye BİT ve Dijital altyapısının iki büyük avantajıdır. Nüfusun büyük bölümünün sabit ve mobil ağlara 
erişimi vardır ancak kaliteli ve hızlı internete erişimin maliyeti kıyaslanan ülkelere göre yüksektir.  

Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin etkinliğini belirleyen önemli bir diğer
unsur da nüfusun internete erişimidir. Bu kapsamda ülkelerdeki nüfusun
internet erişim verileri incelendiğinde, Türkiye’nin %83’lük oranla Rusya’nın
önünde gelişmiş ülkeler arasında 7. sırada geldiği görülmektedir. Bu oran
Almanya ve Birleşik Krallık’da %95 seviyelerinde, Güney Kore’de ise %99
seviyelerindeyken, Meksika ve Brezilya’da %60’ın altında bulunmaktadır.

Diğer taraftan ülkelerdeki 3G ve üzeri mobil genişbant erişimlerine
bakıldığında, erişimin Meksika’daki %89’luk oran dışında ülkelerin tamamı için
%95 seviyelerinin üzerinde bulunduğu görülmektedir. Bu kapsamda erişim
oranları İtalya için %100 seviyesinde bulunurken, Türkiye’de nüfusun %98’inin
3G ve üzeri mobil genişbant kapsama alanında bulunduğu görülmektedir.

Günümüzde internete erişimin yanında, hızlı ve kaliteli bir internet kullanmak
da son derece önem arz etmektedir. Bu doğrultuda OECD tarafından 'Üst
Paket' olarak tanımlanan hızlı ve yüksek kotalı sabit ve mobil genişbant
abonelik ücretlerinin ülkelerdeki aylık maliyetleri karşılaştırılmıştır.

Verisi mevcut bulunan ülkelerdeki fiyatlar incelendiğinde, ABD aylık 57 dolarla
sabit ve mobil hızlı genişbant internete erişimin en pahalı olduğu ülke olarak
öne çıkmaktadır. Bu ülkeyi aylık 42 dolarlık maliyetle Meksika izlerken, Türkiye
37 dolarlık maliyetle 'üst paket' erişiminin en pahalı olduğu 3. ülke olarak öne
çıkmaktadır. Bu alanda en ucuz internet ise 25 dolarlık maliyetle Güney
Kore’de bulunmaktadır.
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Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesi

Dördüncü Unsur



COVID-19 şimdiye kadar hiç hayal etmediğimiz yeni bir gelecek yaratmayacak. Yenilikçi ve dijital üretim 
süreçlerinin egemen olacağı geleceği hızlandıracak. Bu geleceğe daha hızlı ulaşan ekonomiler, sektörler, 
firmalar ayakta kalacak. Geleceği bugünden hayal etmemiz ve ne kadar hazır olduğumuzu bugünden 
görmemiz gerek.

4. Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesi

5. İş Gücü Yetkinlikleri

6. Altyapı

7. Üretimin Yapısı

8. Pazarın Yapısı

Orta (1-3 Yıl) ve Uzun Vade (3+ Yıl)



4. Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesi (1/4)
Ülkelerin Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasiteleri 6 farklı gösterge üzerinden kıyaslanmıştır.

Sanayi Kümelerinin 
Gelişmişliği

Firmaların 
Yenilikçi Fikirlere 

Adaptasyonu

AR-GE
Harcamaları

Patent
Başvuruları

Çok Paydaşlı 
İş Birliği

Bilimsel ve 
Teknik Makaleler

Türkiye

Birleşik Krallık

ABD

Almanya

Güney Kore

Fransa

İtalya

Rusya

Brezilya

Meksika

Suudi Arabistan

Endonezya
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4. Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesi (2/4)
İçinden geçtiğimiz COVİD-19 'kriz' dönemi, firmalar ve ülkeler için yenilikçiliği tetikleyen 
'en güçlü motivasyon' olmaya adaydır. Bu motivasyonu doğru bir şekilde 
değerlendirebilen ülkeler 'krizden' daha güçlü bir şekilde çıkacaktır.

Önde gelen ekonomistler COVID-19’un daha önce 
deneyimlediğimiz hiçbir küresel krizle kıyaslanamayacak 
ölçüde büyük ve derin etkileri olacağını değerlendiriyor. Bu 
bağlamda COVID-19’un toplumsal ve ekonomik hayat 
üzerindeki etkileri itibarıyla bir dünya savaşı ile kıyaslanması 
daha doğru görünüyor. 

COVID-19 ile küresel arz ve talep çöktü. COVID-19 ile 
mücadelenin kritik sektörleri (medikal, ilaç, koruyucu 
ekipman) ve gıda tedariki dışındaki sektörlerde üretim durma 
seviyesine geldi. Kısa vadede üretimi durma noktasına 
getiren ve kısmen düşen talepten bağımsız nedenler 
aşağıdaki gibi değerlendirilebilir:

▪ Geleneksel üretim bantları, sosyal izolasyonun 
şekillendirdiği iş güvenliği şartlarına uygun üretime el 
vermiyor.

▪ Daha az personel ile üretim yapmaya imkan tanıyacak 
yenilikçi teknolojilerin (ileri otomasyon, IOT, AI, 3D vs.) 
küresel adaptasyon seviyesi düşük.

▪ Hem imalat hem hizmetler tarafında uzaktan çalışma, 
esnek çalışma, yarı-zamanlı çalışma gibi uygulamaları çok 
az şirket daha önce deneyimledi.

▪ İş modellerimiz, üretim süreçlerimiz ve tedarik 
zincirlerimiz yeterince esnek değil. Değişen koşullara 
adapte olmayı kolaylaştıracak yöntem ve modellere, 
araçlara daha önce yatırım yapmamışız.

COVID-19’un iş ve üretim modellerini bu şekilde sınaması 
ülkelere ve şirketlere şunu söylüyor: COVID-19 şimdiye 
kadar hiç hayal etmediğimiz bir geleceği işaret etmiyor; 
orta-uzun vadede yenilikçi ve dijital üretim süreçlerinin 
egemen olacağı geleceği hızlandırıyor ve bu dönüşümü 
zorunlu kılıyor. 

Etkili, verimli ve rekabet gücü yüksek iş ve üretim modelleri 
için 'Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesi' her zaman kritik unsur 
olarak gösterilmiştir. COVID-19 sonrası orta-uzun vadeli 
dönemde Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesinin üretim 
süreçlerindeki rolü daha da güçlenecektir. Firmalar COVID-19 

ile gelen kısa vadeli şoku atlattıktan sonra kendilerini Ar-Ge 
ve yenilikçiliğin üretimde rekabetçiliğin temel unsur olduğu 
bir ekonomik düzen içinde bulacaklar. 

Bu geleceğe hazır olmak için mevcut Ar-Ge ve Yenilikçilik 
Kapasitemizi görmek, gelişim alanlarımızı belirlemek ve bu 
alanlarda güçlenebilmek için daha önce yatığımızdan farklı bir 
yol izlememiz gerekecek. Hastalık aynı. Ancak bu kez daha 
hızlı etki edecek, farklı bir reçete çalışmamız gerekiyor.

Bu bağlamda Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitemizin mevcut 
durumu, çalışma kapsamındaki ülkelerle karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki göstergeler özelinde ortaya konulmaktadır. Bu 
göstergelerin, geleceğin iş ve üretim süreçlerinin kritik başarı 
unsurları olacağı değerlendirilmektedir.

▪ Ar-Ge Harcamaları | Ülkelerin kamu ve özel sektör 
oyuncuları tarafından gerçekleştirilen ar-ge 
harcamalarının GSYH’ye oranını göstermektedir.

▪ Patent Başvuruları | Ülkeler tarafından Dünya’nın önde 
gelen 5 patent kurumuna yapılan başvuruların ülkelerdeki 
her 1 milyon nüfusa oranını vermektedir.

▪ Bilimsel ve Teknik Makaleler | Ülkelerde yayınlanan 
bilimsel ve teknik makalelerin sayısını her 1 milyon nüfus 
için değerlendirmektedir.

▪ Sanayi Kümelerinin Gelişmişliği | Gelişmiş ve derin sanayi 
kümelerinin ülkelerdeki yaygınlığı değerlendirilmektedir.

▪ Firmaların Yenilikçi Fikirlere Adaptasyonu | Firmaların 
yenilikçi, yıkıcı ve riskli teknolojileri adaptasyon 
seviyelerini ölçmektedir.

▪ Çok Paydaşlı İş Birliği | Firmaların kendi içerisindeki, 
firmalar arasındaki ve firmalar ile üniversiteler arasındaki 
yenilikçiliğe ilişkin fikir paylaşımı ve iş birliği seviyelerini 
değerlendirmektedir.

Dünya Savaşları, Ar-Ge ve Yenilikçilik
Silikon Vadisinin 'Gizli' Tarihi

Modern tarihte Ar-Ge ve Yenilikçiliği doğuran en temel faktör, değişim ve
dönüşüm ihtiyacına yönelik 'güçlü bir motivasyonun' varlığı olmuştur. Tarih
boyunca firmalar ve ülkeler tarafından gerçekleştirilen büyük yenilikçilik
sıçramalarının daima savaş, doğal afet, ekonomik buhranlar gibi insanları mevcut
alışkanlıklarının dışına çıkmaya ve alışılmışın dışında düşünmeye zorlayan 'kriz'
dönemlerine denk gelmesi tesadüf değildir.

Dünya Savaşları ve sonrasında devletler arası üstünlük girişimlerinin tetiklediği
bilimsel gelişmeler ile askeri savaş teknolojilerinin gelişiminde kat edilen mesafe,
daha sonraları günlük hayatımızı da kökten değiştirecek ve ulaşım, sağlık ve
iletişim başta olmak üzere pek çok alanda hayatımıza yenilikler getiren dönemleri
aralayacaktır.

Bu kapsamda telgraf teknolojisi üzerine kurulan ve daha sonra kablosuz iletişime
kapı aralayan teknolojiler, motosikletler, daha sonraları geliştirilerek madencilik ve
ulaştırma altyapısında kullanılacak siper kazıcı makineler, uluslararası sivil
havacılığın önünü açacak olan uçak teknolojileri, nükleer enerji, uzay araştırmaları
ve daha niceleri savaş dönemi teknolojilerinin sivil inovasyonla birleştirilmesiyle
ortaya çıkarak bugün hayatımızı kolaylaştırmaktadır.

Aynı şekilde, bugün Ar-Ge ve Yenilikçilik denince akla gelen ilk yer olan Silikon
Vadisinin temelleri, 2. Dünya Savaşı boyunca ordu finansmanıyla elde edilen
elektronik harp cihazı yetkinliklerinin soğuk savaş döneminde daha da ileriye
taşınması çabalarıyla atılmıştır. 1960’ların ortalarında üniversitelerde ordu
finansmanlı projelerde çalışan doktoralı mühendislerin ilerleyen yıllarda kurduğu
şirketler, bölgenin önce elektronik harp sistemlerine atıfla 'mikro dalga' vadisine
dönüşmesine ardındansa bugünkü teknoloji üssü halini alarak Silikon Vadisine
evrilmesine yol açmıştır.

Transistoru icat ederek 1956’da Nobel Ödülü’nü kazanan William Shockley’in,
ordu finansmanlı araştırma projelerinden ayrılarak 1955 yılında 'silikon' yarı
iletken maddeler üzerine kurduğu firma, ilerleyen 20 yılda içlerinde Intel’in de
olduğu 65 adet çip üreten firmayı içerisinden çıkarmıştır.

İçerisinden geçtiğimiz COVİD-19 'kriz' dönemi, firmalar ve ülkeler için yenilikçiliği
tetikleyen 'en güçlü motivasyon' olmaya adaydır. Bu motivasyonu kullanabilen
ülkeler 'krizden' daha güçlü bir şekilde çıkacaktır.

Kaynak: Steve Blank, The Secret History of Silicon Valley
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4. Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesi (3/4)
Ülkelerin Ar-Ge ve Yenilikçilik yetkinlikleri, ekonomik gelişmişliklerini doğrudan etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu alanda 
incelenen seçili göstergelerde, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığı ancak gelişmekte olan ülkeler kategorisinde Brezilya ile birlikte başı 
çektiği görülmektedir.

Ülkeler tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge harcamaları ülkelerin Ar-Ge ve
yenilikçilik kapasitelerinin kıyaslanması açısından en sık kullanılan
istatistiklerin başında gelmektedir. Bu doğrultuda seçilen ülkeler tarafından
gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının ilgili ülkelerin GSYH’si içerisindeki payı
incelendiğinde Türkiye’nin %0,88’lik oranla ülkeler arasında Ar-Ge
çalışmalarına en az pay ayıran 4 ülkeden biri olduğu görülmektedir. Diğer
taraftan gelişmekte olan ekonomiler ele alındığında bu oranla Türkiye
Brezilya’nın ardından 2. sırada gelmektedir. Seçilen ülkelerden Güney Kore
%4,42’lük oranla aynı zamanda dünyanın Ar-Ge çalışmalarına en fazla pay
ayıran ülkesi konumunda bulunurken, bu ülkeyi Almanya ve ABD sırasıyla
%2,94 ve %2,74’lük oranlarla izlemektedir.

Ar-Ge ve Inovasyonu sağlayan temel unsurlardan biri firmalar arası iş birliği ve
üniversite-sanayi iş birliklerinin kalitesidir. Bunu ölçen çok paydaşlı iş birliği
endeksine (1-7) göre ABD (5,4 Puan), Almanya (5,2 Puan) ve Birleşik Krallık
(4,9 Puan) lider konumdayken, Türkiye’nin (3,6 Puan) Meksika ve Brezilya ile
birlikte incelenen ülkelerin alt bandında yer aldığı görülmektedir.

Firmaların yenilikçi fikirlere adaptasyon seviyesini ölçen firmaların yenilikçi
teknolojilere entegrasyonu endeksi (1-7) de benzer bir görüntü ortaya
koymaktadır. Türkiye (3,4 Puan) İtalya, Meksika, Rusya ile incelenen ülkelerin
alt bandında yer almaktadır. ABD (5,1 Puan) ve Almanya (4,8) ise yenilikçi
teknolojileri mevcut üretim süreçlerine adapte etmekte en başarılı ülkeler
olarak görülmektedir.

Diğer taraftan ülkeler tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen patent
başvurularının sayısı incelendiğinde, Güney Kore ve Almanya’nın sırayla
milyon kişi başına 461 ve 292 paten başvurusu ile lider konumda olduğu
görülmektedir. Bu iki ülkeyi sırasıyla ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya
izlemektedir. Brezilya, Rusya, Türkiye, S. Arabistan, Meksika ve Endonezya ise
incelenen ülkelerin alt bandında yer almaktadır. Türkiye milyon kişi başına 3,1
patent başvurusu ile Brezilya, Meksika ve Endonezya’nın önünde yer
almaktadır.
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Teknolojilere Adaptasyon Endeksleri - 2019
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Kaynak: World Bank Database, WEF, EY Analizi
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4. Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesi (4/4)
Türkiye’de üretimin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artıracak iş birliği mekanizmaları 
zayıftır. Uzun yıllardır konuşulan üniversite-sanayi iş birliğini sonunda sağlayacak 
'motivasyonu' COVID-19 getiriyor olabilir mi?

Ülkelerdeki milyon kişi başına düşen bilimsel ve teknik makalelerin sayısı incelendiğinde ilk sırayı yaklaşık 1.500 bilimsel ve
teknik makaleyle Birleşik Krallık’ın aldığı görülmektedir. Birleşik Krallık’ı sırasıyla yaklaşık 1.300’er makaleyle ABD, Güney
Kore ve Almanya takip etmektedir. Türkiye ise milyon kişi başına 409 adet bilimsel ve teknik makaleyle Rusya’nın gerisinde,
Brezilya ve S. Arabistan gibi rakiplerin önünde 8. sırada yer almaktadır.

Aynı veya birbiriyle bağlantılı sektörlerin ülkelerde ne derecede kümelenebildiğine ilişkin bir gösterge olan ve 7 üzerinden
değerlendirilen 'Sanayi Kümlerinin Gelişmişliği Endeksi' seçilen 12 ülke özelinde incelendiğinde Türkiye’nin 3,85 endeks
puanıyla sadece Rusya’nın önünde olduğu görülmektedir. İtalya 5,50 endeks puanıyla lider konumda bulunurken bu ülkeyi
sırasıyla ABD, Almanya ve S. Arabistan izlemektedir.

Ülkelerdeki Milyon Kişi Başına Bilimsel ve Teknik Makalelerin Sayısı, Sanayi Kümelerinin Gelişmişliği Endeksi 
ve Firma Düzeyinde Teknoloji Adaptasyonu Endeksi - 2019
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Türkiye Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Fonksiyonel 
Uyumsuzluk

29 Ağustos 2019 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı 2019-2023
yıllarını kapsayan 'Türkiye İhracat Ana Planını' açıklamıştır. İhracat Ana Planı ile
küresel ekonomideki riskli alanlar, belirsizlikler ve fırsat alanları tespit edilmiştir.
Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme modelini korumacılığın arttığı bir gelecekte
gerçekleştirebilmek için esnek ancak hedef odaklı bir plan oluşturulması
amaçlamıştır.

Bu doğrultuda İhracat Ana Planında 17 hedef ülke ve 5 öncelikli sektör: Otomotiv,
Gıda, Elektrik-Elektronik, Makine ve Kimya, belirlenmiştir. Bu sektörler arasında
Elektrik-Elektronik sektörü ileri teknolojili, Gıda sektörü ise düşük teknolojili iken
Otomotiv, Makine ve Kimya sektörleri orta-ileri teknolojili sektörler grubu içinde
yer almaktadır.

Bu sektörlerde Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracat ve bu sektörlerle ilgili yapılan
akademik çalışmaların sayısı karşılaştırıldığında 'fonksiyonel bir uyumsuzluk' göze
çarpmaktadır: Türkiye’nin 2019 yılı ihracatının %48’’i hedef sektörlerde
gerçekleşirken YÖK veri tabanına kayıtlı tezlerin yalnızca %10,3’ü hedef
sektörlerle ilgilidir.

Kaynak: World Bank Database, WEF, EY Analizi
5,2% 4,1%

11,0%

6,3%

7,6%

1,2%

17,9%

0,7%

52,0%

89,7%

Diğer

2,2%

2019 İhracat (Bin USD) 2019 Yılı YÖK Tez Sayısı

Otomotiv

2,1%

Gıda

Elektrik
Elektronik

Makine

Kimya

100%
180.848.603 72.304
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COVID-19, birçok sektörle birlikte otomotiv sektörünü de derinden etkilemiştir.
Şubat ayının sonlarına doğru salgının önce dünya genelinde ardından da ABD’de
yaygınlaşmaya başlaması global ekonomik görünümü negatife çevirmiş ve hisse
fiyatlarını olumsuz etkilemiştir.

18 Şubat-18 Mart tarihleri arasında Tesla, GM ve Ford firmalarının hisseleri yaklaşık
%60 oranında düşmüş ardından Trump tarafından salgınla mücadele kapsamında
açıklanan destek paketleriyle birlikte borsa tekrar yükselişe geçmiştir. 17 Nisan’a
kadar gelinen noktada Tesla kayıplarının neredeyse tamamı telafi ederken, GM ve
Ford ise görece yatay bir performans göstererek hala 17 Şubat’taki değerlerinin
yaklaşık %40 altında görünmektedir.

Tesla’nın üretimde sağladığı dikey entegrasyon ve Şangay’daki fabrikasının bir süre
kapalı kalmasına rağmen 1. çeyrekte 10binin üzerinde araç üreterek ilk çeyrekte
Çin’deki elektrikli araç satışlarının %25’ini oluşturması, bu hızlı toparlamanın en
önemli sebeplerindendir.

Vaka Çalışması
COVID-19 sırasında TESLA: Yenilikçilik kapasiteniz şirketinizi virüsten nasıl korur? 
TESLA salgın sırasında şirket değerini nasıl artırabiliyor?
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Tesla 2003 yılında kurulmuş elektrikli araçlar üreten bir otomotiv firmasıdır. 2004 yılında Elon Musk firmaya 30 milyon
doların üzerinde yatırım yapmış ve 2008 yılında kurucuların firma yönetiminden ayrılmasının ardından firma tamamen Elon
Musk ismiyle özdeşleşmeye başlamıştır.

2012 yılında kadar General Motors (GM) ve Ford gibi geleneksel otomotiv üreticileri tarafından ciddi bir rakip olarak
görülmeyen Tesla, üretimine başladığı ve tek şarjla yaklaşık 500 km gidebilen elektrikli aracı 'Model S' ile birlikte sektöre
inovasyon temelli birçok yeni iş yaklaşımı getirmiş ve otomotiv dünyasının 'Apple'ı olarak anılmaya başlamıştır. Tesla’nın bu
başarısı şirketin inovasyona verdiği önemden kaynaklanmaktadır. Öyle ki; Elon Musk şirketi bir otomotiv üreticisi olarak değil,
bir teknoloji firması olarak görmekte ve şirket vizyonunu bu duruma göre belirlemektedir. Peki Tesla gibi görece yeni bir
firmayı, yıllardır pazar hakimiyetini koruyan dev, geleneksel rakiplerinden ayıran temel özellikleri nelerdir?

1. Tesla tarafından üretilen arabalar, tıpkı Apple telefonlarda olduğu gibi kendi yazılımıyla
birlikte geliyor.

Aracı geleneksel otomobillerden ayıran en önemli özellik, konfor ve sürüş unsurları dahil birçok özelliğin
yazılım temelli bileşenlerden oluşmasıdır. Bu doğrultuda araç, cep telefonlarında olduğu gibi uzaktan
güncellemelere açık olarak tasarlanmıştır. Bu sayede firma, araçlarının işlevlerini gerek duyduğunda araç
sahibine zahmet vermeden uzaktan iyileştirebilmektedir.

2. Tesla araç satışı ve teslimatında uyguladığı yenilikçi modellerle kullanıcı deneyimini
kişiselleştirerek süreçleri daha basit ve zahmetsiz kılıyor.

Tesla’nın araç satışına getirdiği yenilik, araç sahibi olmayı herhangi bir internet sitesinden günlük alışveriş
yapmak kadar kolay bir hale getirmesi. Bir Tesla araca sahip olmak için firmanın web sitesine girip kendinize
uygun modeli seçmeniz ve araca istediğiniz özellikleri ekleyerek depozitonuzu yatırmanız yeterli. Firma
COVID-19 salgınının sektör üzerindeki etkilerini de dikkate alarak yeni bir uygulamaya daha geçmiştir. Bu
kapsamda satın alınan araçlar 'Tesla Direct Delivery' yöntemiyle istenen yere bırakılmakta ve aracı teslim
alınırken herhangi bir kişiyle etkileşim kurmaya gerek kalmadan teslimat 'temassız' bir şekilde
tamamlanabilmektedir. Kullanıcı tarafından araca erişim Tesla’ya özel mobil uygulama tarafından
sağlanmakta gerekli evrakların ise elektronik olarak imzalanması sağlanarak müşterilere eksiksiz bir
'temassız deneyim' yaşatılmaktadır.

3. Tesla’nın batarya teknolojisindeki liderliği, araçların sahiplik ve kullanım maliyetlerinin
düşmesini ve küresel değer zincirini etkileyen krizleri daha kolay atlatmasını sağlıyor.

2003 yılında elektrikli araç üretmek üzere kurulan Tesla, geçtiğimiz yıllar içerisinde batarya teknolojisine
ciddi yatırımlar gerçekleştirmiştir. Bu teknolojilerde inovasyonu ve adaptasyonu hızlandıracak güneş enerjisi
ve batarya teknolojileri ile ilgili satın alma ve birleşmeler yapmıştır. Tesla elektrikli araçlar için motor işlevini
gören batarya teknolojisinde lider konumda bulunmaktadır. Diğer taraftan bataryalar, içten yanmalı
motorlara kıyasla çok daha az parçadan oluşmaktadır: içten yanmalı motorlar ~2.000 parçadan oluşurken
bu bataryalar için yaklaşık 20’dir. Geleneksel otomotiv sanayi yıllar içerisinde küresel tedarik zincirine
bağımlı hale gelmiştir. Tesla ise dikey entegrasyonla araçları için gereken parçaların büyük çoğunluğunu
kendi bünyesinde üretebilmektedir. Bu durum Tesla’nın rakiplerine göre, COVID-19 gibi küresel tedarik
zincirlerini derinden etkileyen krizlerden daha kolay bir şekilde çıkabileceğine işaret etmektedir.

18 Mart 17 Nisan18 Şubat

COVID-19 Sırasında Tesla, Ford ve GM’nin Hisse Senedi Değerleri: Ar-Ge 
ve Yenilikçilik Kapasitesi Şirketinizi Nasıl Kurtarır?

Kaynak: Harvard Business Review, Tesla.com Masabaşı Araştırma
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5. İş Gücü Yetkinlikleri (1/5)
Ülkelerin iş Gücü yetkinlikleri 7 farklı gösterge kullanılarak karşılaştırılmıştır.

25 Yaş Üstü 
Nüfusun 
Ortalama 

Eğitim Süresi

Bilgi-Yoğun 
Hizmetlerde 

İstihdam

Bilim İnsanları 
ve Mühendislerin 

Mevcudiyeti

Mevcut İş Gücü 
Yetkinlikleri

Nüfusun Dijital 
Yetkinlikleri

Toplam 
İstihdam içinde 
İmalat Sektörü 

İstihdamı

Toplam 
İstihdam içinde 

Yarı Zamanlı 
İstihdam Oranı

Türkiye

Birleşik Krallık

ABD

Almanya

Güney Kore

Fransa

İtalya

Endonezya

Rusya

Brezilya

Meksika

Suudi Arabistan
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5. İş Gücü Yetkinlikleri (2/5)
Geleceğin iş ve üretim yapıları daha nitelikli ve esnek bir iş gücü kaynağı gerektiriyor. 
Mevcut iş gücünün yetkinliklerinin dönüştürülmesi ve geleceğin iş gücü yetkinliklerinin 
geliştirilmesi rekabetçi üretim için her zamankinden daha önemli.

COVID-19 salgınının iş ve üretimin geleceği üzerine etkileri
değerlendirildiğinde iş gücüne ilişkin iki temel yetkinliğin öne
çıktığı değerlendirilmektedir:

1. COVID-19’un hızlandırdığı yenilikçi ve dijital iş ve üretim
süreçlerinin gerektirdiği bilgi ve yetkinliğe haiz nitelikli
insan kaynağının varlığı

COVID-19 ile birlikte orta-uzun vadede iş ve üretim
süreçlerinde Ar-Ge ve Yenilikçilik kapasitesinin çok
daha kritik bir rekabet unsuru olacağı bir önceki
bölümde ortaya konulmuştu. İş ve üretim yapısının
bu dönüşümü iş gücü yetkinlerini de dönüşmeye
zorlayacaktır.

▪ Günümüz çocuklarının %65’inin gelecekte şuan 
var olmayan iş kollarında çalışacağı 
öngörülmektedir.

▪ Mevcut işlerin yaklaşık %57’sinin otomasyon 
potansiyeli yüksek işler olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu doğrultuda bazı iş kolları 
daralma hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmaktadır.

2. Uzaktan çalışma, esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma
gibi farklı çalışma modellerini değer üretimi süreçlerine
etkili bir şekilde adapte edebilme

Dünya Ekonomik Forumu ve Harvard Üniversitesi
Küresel Sağlık Enstitüsü tarafından hazırlanan 2019
tarihli 'Salgın Hazırlığı ve İş Etkisi: Küresel
Ekonomide Yaşamları ve Geçim Kaynaklarını
Koruma' isimli rapor, COVID-19 gibi bir salgınla ilgili
küresel ekonomiyi uyarmış ve işletmelere gelecek
senaryolarını planlarken bir pandemi ihtimalini
değerlendirme kapsamına almalarını önermişti. Bu
rapor kapsamında yapılan anket çalışması dünya
genelinde işverenlerin COVID-19’un kısa ve orta-
uzun vadeli etkileri ile mücadeleye ne ölçüde hazır
olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır.

▪ İşverenlerin %10’undan azı risk senaryolarından 

birinde pandemiyi değerlendirmiştir.

▪ İşverenlerin yalnızca yarısından azı uzaktan 
çalışmayı en az bir kez denemiştir.

COVID-19’un hızlandırdığı iş ve üretimin dijital dönüşümü
sürecinin başarısında mevcut iş gücü yetkinlerini
dönüştürebilmenin ve geleceğin iş gücü yetkinliklerini
geliştirebilmenin, ülkelerin gelecek ekonomik performansları
üzerindeki önemli rolü daha görünür olmaktadır.

Raporun bu bölümünde seçilen ülkelerin iş gücü
yetkinliklerinin kıyaslanabilmesi için çeşitli veri tabanlarından
derlenen 7 farklı gösterge kullanılmıştır.

▪ Aktif Nüfusun Dijital Yetkinlikleri | Ülkelerdeki iş gücünün
(aktif nüfus) temel dijital becerilere hakimiyet seviyesini
değerlendirmektedir.

▪ Bilim İnsanları ve Mühendislerin Mevcudiyeti | Ülkelerdeki
bilim insanı ve mühendislerin ne derece etkin ve mevcut
olduğunu ölçmektedir.

▪ Bilgi Yoğun İstihdam | Ülkelerin BT, yaşam bilimleri,
finans ve telekomünikasyon gibi yüksek katma değerli
hizmet sektörlerindeki yönetici, mühendis ve teknik
personel istihdamını göstermektedir.

▪ İstihdamın Sektörlere Göre Dağılımı | Mevcut iş gücünün
tarım, imalat, hizmetler ve diğer sektörler içerisindeki
dağılımını değerlendirmektedir.

▪ Mevcut İş Gücünün Yetkinleri | İş gücü yetkinliğini; iş gücü
eğitim programlarının varlığı, mesleki eğitim kalitesi, yeni
mezunların yetkinliği ve yetkin işçi bulabilme kolaylığı gibi
kriterlere göre değerlendirmektedir.

▪ 25 Yaş Üstü Nüfusun Ortalama Eğitim Süresi | 25 yaş
üzeri nüfusun yıl bazında aldığı ortalama eğitim süresini
göstermektedir.

▪ Uzaktan Çalışma, Yarı Zamanlı Çalışma ve Esnek Çalışma
Modellerinin Uygulanması | Ülkelerdeki tam zamanlı ve
yarı zamanlı istihdamın mevcut durumunu
değerlendirmektedir.

İş Gücünün Geleceği

Robotik süreç otomasyonu, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti ve yapay zeka
benzeri dijital teknolojiler son yıllarda baş döndürücü bir şekilde gelişmekte; üretim,
çalışma ve yaşam şekillerimizle birlikte ihtiyaç duyduğumuz iş gücü yetkinlerini de
hızlı bir dönüşüme zorlamaktadır.

Dijital teknolojiler, günümüzde birçok yeni iş alanı yaratmaktadır. Öyle ki, günümüz
çocuklarının %65’inin gelecekte şuan var olmayan iş kollarında çalışacağı
öngörülmektedir. Diğer taraftan artan otomasyon olanaklarıyla birlikte bazı iş kolları
daralma hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Öyle ki, mevcut
işlerin yaklaşık %57’sinin otomasyon potansiyeli yüksek işler olduğu tahmin
edilmektedir.

Geleceğin ekonomisinde başarılı olacak kişiler, dijital teknolojilerle yapılan işleri
tamamlayabilecek ve makinelerle birlikte çalışabilecek yetkinlere sahip kişiler
olacaktır.

Bu doğrultuda mevcut İş Gücü Yetkinliklerinin dönüştürülmesi ve geleceğin iş gücü
yetkinliklerinin geliştirilebilmesi için bireylere, işverenlere ve politika yapıcılarına bir
takım sorumluluklar düşmektedir.

▪ Bireyler, yaşam boyu öğrenme ve eğitim aktiviteleri ile mevcut iş 
gereksinimlerinin dışına çıkarak kendilerini sürekli geliştirmeli

▪ İşverenler, insan kaynağı gelişimine daha fazla önem vererek ihtiyaç duyduğu 
yetkinliklerin bir kısmını yetenek dönüşümü programları vasıtasıyla kendi 
bünyelerinde geliştirmeli

▪ Politika yapıcılar ise, firmaların yaşam boyu öğrenme ve yetenek dönüşümü 
eforlarını teşvik ederek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle 
donatıldığından emin olmalı

Kamu geleceğin iş gücü yetkinliklerini vatandaşlarına kazandırabilmek 
için yaşam boyu öğrenmeyi nasıl sağlar?

Singapur Hükümeti, geleceğin işlerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak ve
vatandaşlarının yaşam boyunca kendilerini geliştirebilmesi için fırsatlar sağlamak
için 2015 yılında 'SkillsFuture' adlı ulusal programı uygulamaya aldı. Bu kapsamda
öğrenciler ve kariyerlerinin farklı aşamalarında bulunan çalışanlar için (erken, orta
dönem ve altın yıllarında olanlar) tasarlanan 18binin üzerinde eğitim ile, her bir
grubun ihtiyaç duyulan gerekli iş gücü yetkinlikleriyle donatılması amaçlanmıştır.
Program kapsamında ayrıca 25 yaşından büyük her vatandaşa kendi kişisel
gelişimlerine yatırım yapmaları için UDEMY, Coursera vb. online platformlarda da
kullanılabilen 500 dolarlık 'SkillsFuture' ödemesi yapılmıştır.

Programın diğer bir ayağı ise tüm sektörlerde iş gücü ve maaş analizleri
gerçekleştirerek sektör yetkinlik çerçevelerini değişen koşullara göre
güncellemektir. Bu doğrultuda sektörlerin ihtiyaç duyduğu yeni yetkinlikler tespit
edilerek eğitim programları vasıtasıyla sektörde çalışan iş gücünün yaşam boyu
öğrenme deneyimine katkı sunulmaktadır.

Kaynak: World Economic Forum, SkillsFuture Singapore Case Study-EY Database, EY Analizi
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5. İş Gücü Yetkinlikleri (3/5)
Geleceğin İş Gücü Yetkinliklerine yönelik olarak ülkelerin mevcut iş gücü yapıları ve niteliklerine ilişkin karşılaştırmalı göstergeler incelendiğinde, 
Türkiye’nin mevcut iş gücü yetkinliğinin potansiyelinin çok altında kaldığı görülmektedir.

Ülkelerdeki Bilgi Yoğun İstihdam Oranları, Aktif Nüfusun Dijital Yetkinlikleri ve Bilim İnsanı ve Mühendis MevcudiyetiBilgi yoğun istihdam oranı, ülkelerin BİT, yaşam bilimleri, finans ve
telekomünikasyon gibi yüksek katma değerli hizmet sektörlerindeki yönetici,
mühendis ve teknik personel istihdamını göstermektedir. Bu kapsamda seçilen
ülkeler incelendiğinde, Türkiye %33’lük değer ile bilgi yoğun istihdam
oranında Endonezya ve Meksika’nın ardından 10. sırada yer almaktadır. Bu
alanda Birleşik Krallık %84’lük oran ile ilk sırada yer alırken, ülkeyi sırasıyla
Fransa ve Almanya izlemektedir.

'Aktif nüfusun dijital yetkinliği' ve 'bilim insanı ve mühendis mevcudiyeti'
endeksleri ise sırasıyla ülkelerdeki iş gücünün temel dijital becerilere
hakimiyet seviyesini ve bilim insanları ile mühendislerin ülkelerdeki
ulaşılabilirliğini ölçümlemektedir.

ABD her iki endekste de ilk sırada yer almaktadır. Nüfusun dijital yetkinliği
alanında ABD’yi Almanya (17) ve Güney Kore (23) takip etmektedir.
İncelenen ülkeler arasında Brezilya (88) ve Meksika (73) en düşük
seviyededir. Bilim insanları ve mühendislerin mevcudiyeti sıralamasında ise
ABD’yi Almanya (11) ve Birleşik Krallık (17) takip etmektedir. Bu
değerlendirmede ise Brezilya (77), Meksika (48) ve Türkiye’nin (45),
değerlendirme kapsamındaki ülkelerin alt bandında kaldığı
değerlendirilmektedir.

Kaynak: Future of Production-WEF, EY Analizi
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5. İş gücü Yetkinlikleri (4/5)
Hızla dönüşen teknoloji iş gücünü de önemli ölçüde dönüştürecek güce sahip. Bu dönüşüm yeni işler yaratmanın yanı sıra bazı işleri de yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak. Ülkeler geleceğin iş gücünü oluşturmak için bugünden harekete geçmeli.

Ülkelerdeki İstihdamın Sektörlere Göre Dağılımı* (2019), Mevcut İş Gücünün Yetkinliği Endeksi (2019), 25 Yaş Üstü 
Nüfusun Ortalama Eğitim Süresi (Yıl, 2019)

Gelişmekte olan ekonomilerde dijital teknolojiler en çok tarım ve imalat
sektörlerindeki iş gücünü dönüştürme eğiliminde olmaktadır. Bunun sebebi
olarak ise bu ülkelerdeki iş gücü maliyetinin görece düşük, otomasyon ve
inovasyon seviyelerinin ise istenilen seviyede olmaması gösterilebilir.

Bu doğrultuda seçilen ülkelerdeki istihdamın sektörlere göre dağılımı
incelendiğinde, Türkiye, Meksika ve Endonezya dışındaki ülkelerde hizmetler
sektörünün toplam istihdam içerisindeki payının %70’lerin üzerinde olduğu,
Türkiye’de ise bu oranın %56’ler seviyesinde bulunduğu görülmektedir. Anılan
oran Meksika için %61, Endonezya için %50 bandındadır.

Türkiye, tarım sektörü istihdamında %18’lik oranla Endonezya’nın ardından
ikinci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan Türkiye, %17,7’lik imalat sanayi
istihdam oranıyla Almanya ve İtalya’nın ardından 3. sırada yer almaktadır.
Türkiye’nin imalat sanayi üretim kompozisyonu incelendiğinde ise üretilen
ürünlerin genellikle orta-düşük teknolojili ürünler olduğu görülmektedir. Tarım
sektörünün yoğun istihdamı ile bu veri birlikte değerlendirildiğinde, orta-uzun
vadede dijital teknolojilerin yaygınlaşmasının Türkiye iş gücü piyasasını
etkileyeceği değerlendirilmektedir.

İş gücü yetkinliğini belirleyen diğer önemli bir faktör ise, iş gücünün ne kadar
eğitimli olduğudur. Bu kapsamda ülkelerdeki 25 yaş ve üzerindeki nüfusun
'ortalama eğitim süresi' yıl bazında karşılaştırılmıştır. Bu alanda Almanya
ortalama 14,1 yıl eğitim ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 13,4 yılla ABD,
13,1 yılla Birleşik Krallık izlemektedir. Türkiye 7,6 yıllık ortalama eğitim
süresi ile Brezilya ile birlikte son sırada yer almıştır.

Ülkelerdeki iş gücü yetkinliğini; iş gücü eğitim programlarının varlığı, mesleki
eğitim kalitesi, yeni mezunların yetkinliği ve yetkin işçi bulabilme kolaylığı gibi
kriterlere göre kıyaslayan 'Mevcut İş gücü Yetkinliği' endeksi incelendiğinde,
Türkiye’nin 100 puan üzerinden 42,7 puan ile 39 puanla son sırada yer alan
Brezilya’nın ardından geldiği görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin mevcut
iş gücü yetkinliğinin istenen düzeyde olmadığı görülmektedir. Endekste ilk
sırayı 71,6 puanla ABD alırken ülkeyi sırasıyla Almanya ve Birleşik Krallık
İzlemektedir. Suudi Arabistan ise 64 puanla endekste 4. sırada yer
almaktadır.

Kaynak: ILO, World Bank, WEF, EY Analizi
(*) Diğer sektörler inşaat, madencilik gibi sektörleri içermektedir.
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5. İş Gücü Yetkinlikleri (5/5)
COVID-19 süreci ile deneyimlemeye zorlandığımız tecrübeler, çalışma hayatı ve istihdam şekillerinin geleceğine ilişkin çok önemli sonuçlar doğuracak. 
Mevcut durumda esnek çalışma modellerini deneyimlemek konusunda ülkelerin tamamının tecrübesi zayıf. 
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Toplam İstihdam İçerisindeki Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı İstihdamın Oranı* (2018) ve Uzaktan Çalışma Politikası 
Bulunan Şirketlerin Oranı (2019)

Kaynak: OECD, IWG, EY Analizi
(*) 2018 yılı verileri mevcut olmayan ülkeler için geçmiş yıl verileri kullanılmıştır.

COVID-19 sağlımızı tehdit ederken, çalışma şekillerimizi de değiştirmeye
zorladı. Çalışma kapsamındaki ülkelerin tamamına yakınında gerek kamu
gerekse özel sektör iş modellerinin niteliğine göre uzaktan çalışma sistemine
geçti ve uzaktan çalışma, hayatımızdaki 'yeni normale' döndü. Bu sürecin
sonunda kısa vadeli olarak planlanan çözümlerin iş ve üretim biçimlerimiz
üzerinde uzun vadeli izler bırakacağı değerlendirilmektedir.

Orta-uzun vadede uzaktan çalışma, esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi
modellerin iş dünyası tarafından daha yüksek oranlarda ve çeşitli iş kolları için
istifade edeceği öngörülmektedir. Bu çalışma modellerinden etkin sonuçlar
alabilmek işin ve üretimin verimliliği için kritik. Ancak World Economic
Forum’un 2019 yılında yaptığı bir çalışmaya göre iş dünyası pek de hazırlıklı
değil.

▪ İşverenlerin %10’undan azı risk senaryolarından birinde pandemiyi
değerlendirmiştir.

▪ İşverenlerin yalnızca yarısından azı uzaktan çalışmayı en az bir kez 
denemiştir.

Bu doğrultuda çalışma kapsamındaki ülkelerde yarı zamanlı ve tam zamanlı
çalışma şekillerinin istihdamın içerisindeki payı incelendiğinde, Endonezya,
Birleşik Krallık ve Almanya’da bu payın %20’nin üzerinde olduğu
görülmektedir. Bu 3 ülkeyi ortalama %17 oranla sırasıyla İtalya, Meksika ve
Brezilya Takip etmektedir. Türkiye %9,9’luk yarı zamanlı istihdam ile 10 ülke
arasında 9. sırada bulunurken, seçili ülkeler içerisinde Rusya’yla birlikte
%10’un altında yarı zamanlı istihdam oranına sahip tek ülkedir.

Çalışma kapsamındaki 7 ülkedeki iş ortamında uzaktan çalışma politikası
belirlemiş firmaların oranı, karşılaştırmaya konu diğer bir göstergedir. Bu
kapsamda uzaktan çalışmaya en yatkın iş ortamı Almanya’da bulunmaktadır.
Ülkedeki şirketlerin %80’inin uzaktan çalışma politikası bulunurken, bu oran
ABD, Birleşik Krallık ve Brezilya için birbirine çok yakın bir şekilde %70
seviyesinde bulunmaktadır.

Uzaktan Çalışma Politikası Bulunan Şirketlerin Oranı (%)

Yarı Zamanlı İstihdam

Tam Zamanlı İstihdam
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Altyapı

Altıncı Unsur



6. Altyapı (1/4)
Değerlendirme kapsamındaki ülkelerin mevcut altyapıları, aşağıdaki 4 temel 
gösterge üzerinden analiz edilmiştir.

Lojistik
Performansı

Ulaştırma
Altyapısı

Enerji
Altyapısı

Teknoloji
Altyapısı

Birleşik Krallık

Endonezya

Türkiye

Almanya

Güney Kore

ABD

Fransa

İtalya

Rusya

Brezilya

Meksika

Suudi Arabistan
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Hammadde temininden üretime, üretilen ürünün
sevkiyatından hizmet sunumuna kadar uçtan uca tüm
süreçleri yatay kesen bir bileşen olan altyapı, ülkelerin
ekonomik başarısı ve gelişmişliğinin en önemli
göstergelerinden biri olagelmiştir.

Bu kapsamda kamu tarafından ve kamu-özel işbirliği
modelleriyle üstlenilen altyapı yatırımları, özel sektör
yatırımlarını kolaylaştırmakta ve teşvik etmekte, bu sayede
ülkelerin ekonomik büyümesini hızlandırmaktadır. Zira
firmalar tarafından gerçekleştirilen üstyapı yatırımları, enerji
ve ulaşım gibi altyapı yatırımları olmadan bir anlam ifade
etmeyecektir.

Hava, kara, deniz ve raylı ulaşım imkanlarının yanı sıra
sektörlerin su, elektrik ve doğalgaz gibi enerji ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi, güçlü bir altyapının varlığını mecbur
kılmaktadır. Diğer taraftan etkin bir teknoloji altyapısı da,
günümüz koşullarında ülkelerin ve sektörlerinin rekabet
güçlerini ciddi oranda artırmaktadır.

Altyapı kavramı sağlık ve eğitim yatırımları gibi birçok sosyal
alanı da içerebilmektedir. Bu kapsamda raporun bu
bölümünde, seçilen ülkelerin kıyaslanmasında ülkelerin
ekonomik gelişmişlik seviyesine doğrudan etki eden fiziki ve
teknolojik altyapı unsurları ele alınmış ve karşılaştırmalar 4
unsur üzerinden gerçekleştirilmiştir.

▪ Ulaştırma Altyapısı | Ülkedeki ulaşım imkanlarının 
kalitesi, havaalanı, liman, demiryolu ve karayollarının 
birbirleriyle aralarındaki 'bağlanabilirliğini' 
değerlendirmektedir. 

▪ Enerji Altyapısı | Enerji erişilebilirliği ve güvenliğine ile 
elektrik arz kalitesini değerlendirmektedir.

▪ Teknoloji Altyapısı | BİT etkin iş modelleri, işletmeler 
arası işlemler (B2B) için BİT kullanımı, işletmeden 
tüketiciye işlemler (B2C) için internet kullanımı ve BİT 
erişimi kriterlerini içeren endekstir.

▪ Lojistik Performans | Ülkelerin genel lojistik altyapı 
kalitesi ve yetkinliği ile birlikte ülkelerdeki gümrükleme 
süreçlerinin zorluğu, süresi ve izlenebilirliği, ülkelerin 
uluslararası sevkiyatlardaki performansını 
değerlendirmektedir.

COVID-19 ve 5G: Salgın sonrası iş ve üretim modellerinde ihtiyaç
duyacağımız teknoloji altyapısı 5G mi?

5G’nin 4G’den temel farkı getirdiği hız ve düşük bekleme süreleri. 5G çok daha büyük
bir bant genişliğinde 4G’den 20 kat daha hızlı veri transferi yapmayı, bekleme süresini
0 bandına getirmeyi vadediyor. Böylece nesnelerin interneti ve akıllı şehir
teknolojileri için ihtiyaç duyulan altyapı olarak tanımlansa da mevcut teknolojisiyle
5G’yi veriye dayalı objektif yöntemler ile değerlendirmek ve bu teknolojiden
'beklentileri' rasyonel bir şekilde ortaya koymak önemli: Şu an 5G için beklentilerin
zirvesindeyiz. Teknolojinin kapasitesini ve vadettiklerini deneyimledikçe daha gerçekçi
bir görüntü ortaya çıkacaktır. Bunun 2-5 yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yenilikçi Teknolojiler İçin Gartner Hype Cycle, 2019

COVID-19 sonrası dönemde uzaktan erişimin, yenilikçi ve dijital teknolojilerin
şekillendirdiği iş ve üretim modellerinin ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, üretim
süreçlerinin rekabetçiliğini belirleyen temel altyapı unsuru olacaktır. 5G teknolojisi
vadettiği kapasite ile geleceğin üretiminin ihtiyaç duyacağı bu teknoloji altyapısını
sağlamaya aday görünüyor. Ancak mevcut altyapının 5G ile dönüşmesi çok büyük bir
altyapı yatırımı. Teknoloji için yüksek katma değerli endüstriyle kullanım alanları
bulmak ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmak doğru bir başlangıç gibi görünüyor:

▪ 5G önemli bir altyapı yatırımı ve mevcut performansıyla 4.5G’den çok da
farklılaşmıyor – 5G’yi son kullanıcının telekomünikasyon deneyimini iyileştirmek
için mi endüstriyel amaçlarla mı istiyoruz?

▪ Türkiye için stratejik olabilecek endüstriyel 5G uygulama alanları neler? Akıllı
fabrika, akıllı şehir için nasıl pilot uygulamalar tasarlanmalı?

▪ Çin’in sahibi olduğu bir teknolojiyi kullanmanın getirdiği ulusal güvenlik riski ile
nasıl mücadele edilebilir? Huawei’nin alternatifi kim olabilir?

6. Altyapı (2/4)
Etkin bir altyapı üretim süreçlerinin başarısında her zaman kritik öneme sahiptir. Yeni 
teknolojilerin adaptasyonuyla yeni altyapılara ihtiyaç artabileceği gibi, yeni teknolojiler 
altyapı açığını kapatmakta da etkili olabilecektir.  
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6. Altyapı (3/4)
Ülkelerin ekonomik gelişmişliklerinin önemli göstergelerinden biri olan altyapı kalitesine ilişkin seçili kriterler incelendiğinde, Türkiye ulaştırma ve 
enerji altyapısında gelişmiş ülkeler kategorisinde Rusya’yla benzer performans sergilerken, gelişmekte olan ülkeler arasında lider konumda 
bulunmakta, Teknoloji Altyapısı alanında ise gelişmekte olan ülkelerden sadece Endonezya’nın önünde bulunmaktadır.

Ulaştırma altyapısı endeksi, genel olarak ülkedeki ulaşım imkanlarının kalitesi
ve havaalanı, liman, demiryolu ve karayollarının birbirleriyle aralarındaki
'bağlanabilirliğini' 100 endeks puanı üzerinden incelemektedir. Bu kapsamda
ilgili endekse bakıldığında, Türkiye’nin yaklaşık 65 puanla gelişmiş ülkelerin
hemen ardından Rusya ve S. Arabistan gibi rakiplerinin önünde 7. sırada
geldiği görülmektedir. Endekste ilk sırayı 87 puanla Güney Kore alırken,
ülkeyi Almanya ve Fransa takip etmektedir.

Genel lojistik altyapı kalitesi ve yetkinliğinin yanı sıra ülkelerdeki gümrükleme
süreçlerinin zorluğu, süresi ve izlenebilirliği ile ülkelerin uluslararası
sevkiyatlardaki performansını da değerlendiren Lojistik Performans Endeksi
incelendiğinde, Türkiye’nin yine gelişmiş ülkelerin hemen arkasında
Endonezya’yla birlikte 7.sırayı paylaştığı görülmektedir. Endekste sırasıyla
Almanya, Birleşik Krallık ve ABD ilk 3 sırayı paylaşmaktadır.

Ülkelerin enerji altyapılarını karşılaştırabilmek için ülkelerdeki enerji
erişilebilirliği ve güvenliğine ilişkin endeks ile elektrik arz kalitesini gösteren
endeks birleştirilerek 100 puan üzerinden değerlendirilen yeni bir endeks
oluşturulmuştur. Bu kapsamda oluşturulan yeni endekste Türkiye Rusya’yla
birlikte İtalya’nın önünde, S. Arabistan ise arkasında 7.sırada yer almaktadır.

Aynı şekilde teknoloji altyapısı için de BİT etkin iş modelleri, işletmeler arası
işlemler (B2B) için BİT kullanımı, işletmeden tüketiciye işlemler (B2C) için
internet kullanımı ve BİT erişimi kriterlerini içeren, 7 puan üzerinden
değerlendirilen yeni bir endeks oluşturulmuştur. Bu endeks incelendiğinde
gelişmiş ülkelerin farklı bir şekilde önde olduğu ve Türkiye sadece
Endonezya’nın önünde yer alarak 11. sırada bulunduğu görülmektedir.

87,6 84,3 82,6 81,0 79,6 73,2 64,9 64,4 57,8 57,4 56,1
45,6

3,61

4,20
3,84 3,99 3,89 3,74
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3,05 3,15 2,99

ABD S. 
Arabistan

İtalyaGüney
Kore

Almanya Fransa TürkiyeBirleşik
Krallık

Rusya Meksika Endonezya Brezilya

Ulaştırma Altyapısı Lojistik Performans Endeksi
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88,3 83,8

67,8 68,7 72,0 68,7 63,9 67,6 66,6

6,4 6,2 6,5 6,5 6,3 6,0

5,0

6,0
5,4 5,2

4,9 5,1

Enerji Altyapısı Teknoloji Altyapısı

Kaynak: World Bank, WEF, EY Growing Beyond Borders Database, EY Analizi

Ülkelerdeki Altyapı Unsurlarının Karşılaştırılması
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6. Altyapı (4/4)
Teknoloji türüne göre sabit geniş bant abonelikleri incelendiğinde, Avrupa’da DSL kullanımının yaygın olduğu görülürken, ABD’de kablolu, Güney 
Kore’de ise fiber kullanımının geniş yer kapladığı görülmektedir. Diğer taraftan Türkiye, toplam %16,5 oranla Meksika’dan sonra sabit geniş bant 
internet aboneliği en düşük olan ülke olarak öne çıkmaktadır. 

Teknoloji Türüne göre Sabit Geniş Bant Abonelikleri (100 kişi için, 2019) Sabit geniş bant altyapısı hem şirketler hem de bireyler için teknoloji
altyapısının en önemli unsurlarından biridir. Bu kapsamda internet hızı,
kalitesi ve altyapının yeni teknolojilere hazır olup olmadığı gibi konular ülkeler
için önem arz etmektedir. Hızlı ve kaliteli bir internet altyapısı şirketleri
artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi geleceğin
teknolojilerine hazırlarken, bireylerin ise uzaktan ve esnek çalışma
modellerinde daha etkin verimli çalışmalarını sağlamaktadır.

Bu doğrultuda, ülkelerdeki sabit geniş bant abonelikleri teknoloji türlerine
göre incelendiğinde Avrupa’da en yoğun internet bağlantısının DSL vasıtasıyla
gerçekleştirildiği görülmektedir. Oranlar Birleşik Krallık, Almanya ve
Fransa’da %30’lar seviyesinde bulunurken İtalya ve Türkiye’de %10’un
üzerinde bulunmaktadır.

Yüksek altyapı maliyetlerine karşın fiber altyapı, internetin en hızlı ve kaliteli
sağlandığı teknoloji türüdür. Bu kapsamda Güney Kore %33’lük yoğun
kullanımla fiber aboneliklerinin en fazla olduğu ülke olarak öne çıkmaktadır.
Fiber kullanımında ülkeyi %7’lik oranla Fransa ve yaklaşık %5’lik oranla ABD
izlemektedir. ABD aynı zamanda %21’lik oranla aboneliklerin en yoğun şekilde
kablolu bağlantıyla sağlandığı ülke olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye’de ise sabit geniş bant aboneliklerinin yaklaşık %12’si DSL
teknolojisini içerirken, internet bağlantısında %3,4’lük oranla fiber altyapı ve
%1,2’lik oranla kablolu bağlantılar kullanılmaktadır. Diğer taraftan Türkiye,
toplam %16,5’lik sabit geniş bant aboneliği ile ülkeler arasında Meksika’ ile
birlikte en düşük aboneliğe sahip ülke olarak öne çıkmaktadır.

Kaynak: OECD Broadband Portal, EY Analizi
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Üretimin Yapısı

Yedinci Unsur



7. Üretimin Yapısı (1/4)
Ülkelerdeki üretim yapısı, 7 farklı gösterge üzerinden değerlendirilerek ortaya konmuştur.

Uluslararası 
Üretim Aşaması 
Sayısı Endeksi

Geri Bağlantı 
(İhracat 

İçindeki Pay, %)

İleri Bağlantı 
(İhracat 

İçindeki Pay, %)

İmalat Sanayisi 
Katma Değeri 

(%, GSYİH)

Ekonomik 
Karmaşıklık

İmalat Sanayisi 
Katma Değeri

Domestik 
Üretim Aşaması 
Sayısı Endeksi

Türkiye

İtalya

Birleşik Krallık

ABD

Almanya

Güney Kore

Fransa

Rusya

Brezilya

Meksika

Suudi Arabistan

Endonezya
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7. Üretimin Yapısı (2/4)
Hizmet sektörünün iş modeli el veren unsurları uzaktan erişime dayalı çözümlerle kendilerini daha hızlı dönüştürüyor. Üretimde ise bu dönüşümün hızı 
ve derinliğini belirleyecek unsurlar çok daha fazla ve karmaşık. COVID-19 sonrası gelecekte üretimin başarısında en etkili unsurlar üretimin ölçeği, 
ekonomik karmaşıklık ve tedarik zincirlerinin esnekliği olacak. 

COVID-19 sonrası gelecekte üretim yapısının kritik başarı unsurları aşağıdaki 
gibi değerlendirilmektedir.

1. 'Ekonomik Karmaşıklık' ekonomik üretim yapılarının yetkinliği, 
gelişmişlik, rekabetçilik ve dolayısıyla büyüklük durumu için kullanılan bir 
göstergedir. Bir ülkenin üretim yelpazesinde ne kadar farklı bilgi ve 
yetkinlik kullanılarak oluşturulmuş ürünler olduğunu ortaya koymaktadır. 
Ülkelerin ekonomik üretim yapılarının bileşenleri olan bilgi ve yetkinliği 
ölçmeyi hedefleyen bir değerlendirme aracıdır. 

▪ Çeşitlilik | Ülke kaç farklı üründe asgari düzeyde ihracat 
yapmaktadır? Bu asgari düzey, ülkenin toplam ihracatı içinde 
belli bir ürünün payının, o ürünün dünyadaki toplam ihracat 
tutarının küresel toplam ihracat içindeki payına oranı olarak 
tanımlanan 'Açıklanmış Mukayeseli Üstünlük' oranı ile 
belirlenmektedir.

▪ Yaygınlık | İhracatı yapılan ürün kaç ülke tarafından asgari 
düzeyde ihraç edilmektedir? Gelişmiş bilgi birikimi ve birçok 
yetenek gerektiren ürünler, az sayıda ekonomi tarafından 
üretilme eğilimindedir.

2. 'Üretimin Ölçeği' ise imalat sanayinin büyüklüğünü ve ülke ekonomisi 
içindeki rolünü değerlendirmektedir. 

▪ İmalat Sanayi Katma Değeri | İmalat sanayinin büyüklüğünü 
ortaya koymaktadır.

▪ İmalat Sanayinin Ülke Ekonomi İçin Önemi | Ülke ekonomisi 
için imalat sanayinin önemini, ekonomi içindeki büyüklüğü 
olarak değerlendirerek ortaya koymaktadır.

3. 'Küresel Tedarik Zincirlerine Katılım' ise üretim ve uluslararası ticarette 
ülkenin küresel ekonomiye ne kadar entegre olduğunu 
değerlendirmektedir.

▪ Ara Malı İthalatı | Ülkenin imalat sanayi için kullanılan ara 
malında ithalatın payını değerlendirmektedir.

▪ İmalatta İleri ve Geri Bağlantılar | Ülkenin imalat sanayi ürünleri 
ihracatında ileri bağlantıların (üretimin bir sonraki aşamasına 
girdi) ve ithalatında geri bağlantıların (ara malı girdilerinin) 
yoğunluğunu değerlendirmektedir. 

▪ Uluslararası ve Ulusal Üretim Aşamaları | Mevcut üretim 
süreçleri içinde uluslararası ve ulusal üretim aşaması sayılarının 
değerlendirilmesidir.

Bugün
COVID-19 salgının kontrol altına alınmaya 
çalıştığı dönem, kısa vade

Yarın
COVID-19 salgının kontrol altına alındığı, 
ekonomik ve toplumsal hayatın yeniden 
örgütlendiği dönem, orta vade

Yarından Sonra
COVID-19 salgının geçmişte kaldığı, 
ekonomik ve toplumsal hayatın yeni 
düzlemine oturduğu dönem, uzun vade

Kritik İmalat Sektörleri
▪ Medikal ürünler, ilaç, koruyucu ekipman 

gibi ürünlerin imalatı artarak devam 
etmeli.

▪ Firmalar artan talebi, üretimi ve bozulan 
tedarik zincirlerini yönetmek 
durumunda.

Kritik İmalat Sektörleri
▪ COVID-19 salgını için farklı gelecek 

senaryoları çiziliyor. Olası senaryolardan 
biri de hastalığın farklı zamanlarda geri 
dönmesi. Kritik sektörler teyakkuzda 
olmak, hazır olmak durumunda olacak.

Kritik İmalat Sektörleri
▪ Küresel ekonominin geleceği 

konuşulurken 'pandemi' senaryolardan 
biri olarak masada kalacak. Kritik 
sektörler uzun vadede yenilikçi, esnek 
ve dijital üretim modelleri ile dönüşmüş 
olacak.

Diğer İmalat Sektörleri
▪ COVID-19 ile arz ve talep çöktü, üretim 

düştü. 
▪ Salgın küresel tedarik zincirlerini 

parçaladıkça talep daha da düşüyor.
▪ Uzun ve karmaşık tedarik 

zincirlerine bağlı üretim 
süreçleri savunmasız hale geldi

▪ Sade, esnek, az oyunculu 
tedarik zincirleri daha dirençli

▪ Kritik imalat sektörleri ve gıda tedariki 
dışındaki sektörlerde üretim durma 
seviyesine geldi.

▪ Geleneksel üretim bandı, sosyal 
izolasyona uygun üretime el 
vermiyor.

▪ Otomasyon, IOT, AI, 3D daha 
az personelle üretime devam 
etmeyi sağlıyor.

▪ Bazı firmalar iflas etti, edecek. Bazıları 
ise 'korona-koma' da. Bunları hayatta 
tutmak ve vakti gelince korona-komadan 
uyandırmak için devletler COVID-19 
destek paketleri açıklıyor. 

Diğer İmalat Sektörleri
▪ Salgın kontrol altına alındığında talebe 

ilişkin kesin bir öngörü yapmak ise zor 
görünüyor. Ancak üretim toparlanmaya 
başlayacak.

▪ Tedarik zincirleri yeniden inşa edilecek. 
Firmaların ilk önceliği tedarik zincirini 
kısaltmak, üretimi fabrikanın içine 
taşımak yönünde olacak. Küresel 
Tedarik Zincirleri yerini bölgesel ve 
kontrollü tedarik ağlarına bırakacak.

▪ Üretim bantlarında sosyal izolasyonu 
sağlayacak önlemler yeni iş güvenliği 
unsurları olacak.

▪ Güvenli iş ortamı için eskiden 
10 kişinin çalıştığı üretim 
bandında 3 kişinin çalışması 
gerekebilir – Bu üretim 
kapasitesinin %70 düşmesi 
demek.

▪ Üretim kapasitelerini korumak 
ve artırmakta firmalar yenilikçi 
üretim teknolojilerine 
adaptasyonu artıracak. 

▪ Uzaktan çalışma, yarı zamanlı 
çalışma, esnek çalışma 
modelleri üretim süreçlerine 
adapte edilecek.

Diğer İmalat Sektörleri
▪ Krize son giren değil, krizden ilk çıkan 

firma / ülke rekabet avantajına sahip 
olacak. Yeni dünyanın gerektirdiği 
yetkinliklere sahip olarak başlamak 
başarılı olmanın temel unsuru.

▪ Üretimin geleceği için konuşulan 
üretimin dijital dönüşümüne, 
yenilikçiliğe ve yenilikçi teknolojilere dair 
gelecek COVID-19 ile gelmiş olacak. 

▪ Yenilikçi teknolojiler ve karanlık 
fabrikalar etkin üretimin yeni 
unsurları olarak normalleşecek.

▪ Uzaktan çalışma yarı zamanlı 
çalışma, esnek çalışma gibi 
çalışma modelleri 
normalleşecek.

▪ Dijital yetkinlik mavi yakada da 
aranan temel niteliklerden biri 
olacak.

▪ Küresel tedarik zincirleri yeniden inşa 
edilecek. Tedarik zincirlerini güvenilir ve 
şeffaf kılmakta Blockchain, AR, IOT gibi 
yeni teknolojiler sıklıkla kullanılıyor 
olacak. 
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7. Üretimin Yapısı (3/4)
Türkiye için üretimin ölçeği bir avantaj, ekonominin karmaşıklığı ise gelişim alanı olarak öne çıkmaktadır. COVID-19’un orta ve uzun vadede getireceği 
dönüşüm sürecine hazırlıklı olmak için özellikle gelişmiş bilgi birikimi ve yetenek gerektiren ürünlerin üretilmesi için Türkiye’de kapasite geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu kapasiteyi Türkiye’ye kazandırmak için artık farklı ve yenilikçi yöntemler düşünmemiz gerekiyor. 
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Hizmetler Tarımİmalat Ekonomik Karmaşıklık

Çalışma kapsamındaki ülkeler, imalat sanayinin kişi başına düşen GSYİH
içindeki payına göre değerlendirildiğinde ABD; Fransa, Birleşik Krallık ve
İtalya gibi G7 ülkelerinde imalat sanayinin %20 bandında olduğu
görülmektedir.

Almanya, Rusya ve Türkiye’de ise imalat sanayinin payının %30, Güney
Kore’de ise %40 bandında olduğu görülmektedir. Almanya G7 ülkeleri
arasında imalat sanayinin toplam ekonomi içindeki rolünün en güçlü olduğu
ülkeyken, Güney Kore değerlendirme kapsamındaki ülkeler arasında imalat
sanayinin toplam ekonomi içinde en güçlü olduğu ülke konumundadır.

İmalat sanayinin katma değeri değerlendirildiğinde de benzer bir tablo ortaya
çıkmaktadır. Dev ABD ekonomisinde imalat sanayinin katma değeri 2.173
Milyar USD, GSYİH’sinin %11’ine denk gelirken Almanya’da imalat sanayinin
katma değeri GSYİH’sinin %20,6 seviyesindedir. Birleşik Krallık, Fransa ve
Rusya’da ise bu oran GYSİH’nin %10 bandında gerçekleşmektedir. Güney
Kore’nin ekonomik performansında imalat sektörü lokomotif rolünü %27,6 ile
sürdürürken bu oran Türkiye’de %17,6 seviyesindedir. Türkiye’de son 10
yılda hizmetler sektörünün gösterdiği atılıma rağmen imalat sanayi, Türkiye
ekonomisi için önemini muhafaza etmektedir. Türkiye için mevcut üretiminin
ölçeği COVID-19 sonrası dönem için bir rekabet avantajı olarak
değerlendirilmektedir.

Ekonomik Karmaşıklık değerlendirildiğinde değerlendirme kapsamındaki
ülkeler arasında ekonomik karmaşıklık seviyesi en düşük olan ülke Türkiye’dir
(0,2 puan). Almanya (2,1 puan) bu alanda en başarılı ülke olarak
değerlendirilirken Almanya’yı ~1,8 puan bandında ABD ve Güney Kore;
sonrasında ~1,5 puan bandında Birleşik Krallık ve Fransa ve ~1,0 puan
bandında İtalya ve Rusya takip etmektedir. Ekonomik Karmaşıklık – özellikle
gelişmiş bilgi birikimi ve yetenek gerektiren ürünlerin üretilmesi Türkiye için
temel gelişim alanı olarak öne çıkmaktadır.

Sonuç olarak üretimin yapısında, üretimin ölçeği Türkiye’nin görece güçlü
kasıyken, ekonominin karmaşıklığı Türkiye’nin temel gelişim alanıdır.
Ekonomik karmaşıklık altında ise üretimin çeşitliliğinden ziyade özellikli,
yenilikçi, yüksek teknolojili imalat Türkiye’nin yumuşak karnıdır. COVID-
19’un getirdiği orta-uzun vadeli dönüşüm sürecine imalat sanayini
hazırlamak için bu alanda atılabilecek adımların değerlendirilmesi
gerekmektedir.

441

805

207
147

211

314

101

204 181

15,0%

Brezilya

9,0%

18,0%

28,0%

Güney 
Kore

21,0%

İtalyaAlmanya

19,9%

Endonezya

17,3%

Meksika

270

12,8%

S. 
Arabistan

ABDRusya

11,0%
10,0%

Fransa

12,0%

Birleşik 
Krallık

2.173

253

Türkiye

9,7%

Ülke ekonomileri içinde imalat sanayinin payı (Kişi Başına GSYİH İçindeki Payı, %) ve Ekonomik Karmaşıklık Endeksi, 2018

İmalat sanayisi katma değeri (%, GDP)

İmalat sanayisi katma değeri (milyar USD)

İmalat sanayi katma değeri, 2019

Kaynak: EY Analizi | World Bank ve WEF FOP Veri Tabanları37



41%
30% 27% 25% 22% 20% 17% 14% 11% 9% 7%

24%

11% 23%
21%

16% 22% 25% 29%
29%

27%

45%
44%

İt
a

ly
a

G
ü

n
e

y
K

o
re

B
ir

le
şi

k
K

ra
ll
ık

T
ü

rk
iy

e

M
e

k
si

k
a

A
lm

a
n

y
a

F
ra

n
sa

E
n

d
o

n
e

zy
a

3%

B
ir

le
şi

k
D

e
v

le
tl

e
r

B
re

zi
ly

a

S
.

A
ra

b
is

ta
n

R
u

sy
a

İleri Bağlantı (İhracat İçindeki Pay, %)

Geri Bağlantı (İhracat İçindeki Pay, %)

0,4
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1,8

1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6
1,5 1,5 1,6

1,2

0,1 0,10,1 0,2

Uluslararası Üretim Aşaması Sayısı Endeksi

Ulusal Üretim Aşaması Sayısı Endeksi

7. Üretimin Yapısı (4/4)
COVID-19 sonrası orta vadede üretim ve tedarik zincirleri için rekabet unsurları yeniden tanımlanıyor. Türkiye için bu dönem, değer zincirinin bir 
sonraki aşamasına sıçramak için fırsat olabilir: Türkiye bu dönemi iyi değerlendirerek operasyonel mükemmellikte kendini bir kez daha kanıtlamalı ve 
uzun vadedeki yenilikçiliğe ve dijital teknolojilere yönelik açıklarını kapatmalı. 

Küresel tedarik zincirleri özellikle BİT ve Dijital teknolojilerinin gelişmesiyle
küresel üretimi dönüştüren bir model haline gelmiştir. 1990-2009
döneminde hızla gelişen küresel tedarik zincirleri üretim ve ticarette dünya
ekonomisinin yeni gerçeği haline gelmiştir. İmalat en ucuz üretime imkan
tanıyan lokasyonlara kaydıkça tedarik zincirleri dünyanın farklı yerlerindeki
oyuncularla çok daha uzun ve kompleks yapılara dönüşmüştür.

Küreselleşmenin yapı taşlarından biri olan küresel tedarik zincirleri son 10
yıldır finansal krizler, ticaret savaşları, artan korumacılık ve Brexit ile
sınanıyordu. Ancak COVID-19 gibi bir sınavla daha önce hiç
karşılaşmamıştı. COVID-19 ile arz talep çöktü – tedarik zincirleri
parçalanmaya başladı. Tedarik zincirleri parçalandıkça talep daha da
düşüyor. COVID-19 kısa ve orta vadede küresel tedarik zincirine güçlü bir
şekilde bağlı olmayı bir rekabet avantajından ziyade bir savunmasızlık
haline getirdi. Tedarik zinciri uzun, çok oyunculu, kompleks şirketler /
ülkeler kısa vadede krizden en çok etkilenenler oldu. Savunmasızlık
tedarik zincirinin tüm oyuncuları, tüm ülkeler için geldi.

▪ Bugün – Kısa Vade | Salgının kontrol altına alınması süresince kış uykusu 
veya korona-koma. Stok tutan, tedarik zincirlerini ülke içine, fabrika içine 
taşıyabilen firmalar üretimi kısıtlı seviyede sürdürebilir.

▪ Yarın – Orta Vade | Korona-komadan uyanan ve uyanamayan şirketler 
olacak. Firmalar yeni ve çeşitli tedarikçi arayışına girecek; ürün ağaçları 
ve alternatif ürün ağaçları çalışacak ve üretim süreçlerini 3D gibi yeni 
teknolojiler ve yüksek otomasyon ile fabrikalarının içine taşımaya devam 
edecek. Tedarik zincirinin esnekliği, maliyet baskısının önüne geçtikçe 
küresel tedarik zincirleri yerini bölgesel ve kontrollü tedarik 
zincirlerine bırakacak. Bu dönüşümde Blockchain, IOT gibi teknolojiler 
kritik rol oynayabilir.

▪ Yarından Sonra – Uzun Vade | COVID-19 sonrası hayat yeni normaline 
döndüğünde 'en düşük maliyet' prensibi de dönecek. Küresel tedarik 
zincirleri (ve muhtemelen küresel olmaya bağlı savunmasızlıklar) geri 
dönecek. 

Orta vadede inşa edilecek 'bölgesel tedarik zincirlerinde' Türkiye için bir
fırsat alanı görünüyor. Avrupa pazarına yakınlık, düşük maliyete nazaran
kaliteli üretim ve imalat sanayi kapasitesiyle Türkiye bu yeni düzende
özellikle Çin ve Uzak Doğudaki rakiplerine karşı önemli bir rekabet
avantajına sahip. Türkiye bu dönemi Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesi ve İş
Gücü Yetkinliklerini geliştirmek için kullanarak uzun vadede küresel
ekonomide bir sıçrama yapabilir.

Küresel Tedarik Zincirlerine Katılım Göstergeleri

Kaynak: EY Analizi | OECD Global Value Chain Participation Index, World Bank Trading for Development in the Age of Global Value Chains
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Pazarın Yapısı

Sekizinci Unsur



8. Pazarın Yapısı
Değerlendirme kapsamındaki ülkelerin pazar yapıları, aşağıdaki 4 temel gösterge 
üzerinden analiz edilmiştir.

Nihai
Tüketim

Nitelikli Alıcıların
Mevcudiyeti

İhracat Pazar
Hakimiyeti

Almanya

Türkiye

ABD

Birleşik Krallık

Endonezya

Güney Kore

Fransa

İtalya

Rusya

Brezilya

Meksika

Suudi Arabistan
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8. Pazarın Yapısı
Değerlendirme kapsamındaki ülkelerle karşılaştırıldığında geri sıralarda görünse de Türkiye’nin mevcut pazar ve pazar potansiyeli, ölçek ekonomilerinin 
avantajından faydalanmasını sağlayacak ölçüde büyüktür. Tüketim tabanı ise derin ve kısmen karmaşıktır. COVID-19 sonrası orta vadede talep 
toparlandıkça mevcut pazar yapısı Türkiye’nin güçlü yanlarından biri olmayı sürdürecektir.  

Bir ülkede üretimin yapısını şekillendiren temel unsurlardan biri pazarının 
yapısıdır. Pazar yapısı maliyet etkin, verimli ve yenilikçi üretimin 
gerçekleşmesi için elverişli zemini oluşturmaktadır. COVID-19 sonrası orta 
vadeli dönemde 'elverişli zemin' iç pazara dayalı, korumacı sanayi 
politikalarının etkili olabileceği büyük ve nitelikli pazarın varlığı olacaktır. 
Uzun vadede de COVID-19 öncesi dönemde olduğu gibi ölçek ekonomisini 
sağlamakta büyük ve nitelikli ulusal pazarın varlığı önemini korumayı 
sürdürecektir.

Salgının kontrol altına alınacağı orta vadede talebe ilişkin kesin bir öngörü 
yapmak zor görünse de büyük pazar, derin ve karmaşık bir tüketim tabanı, 
ekonomiyi ayakta tutmakta etkili olacaktır. Uzun vadede de bu iki temel 
göstergede önde olan ülkeler avantaj sahibi olacaktır.

1. 'Pazarın Büyüklüğü' ülkenin uluslararası ve ulusal tüketicilerinin talebi 
ve bu talebi karşılama kapasitesi olarak değerlendirilmektedir. İç ve dış 
pazarlara erişimi olan ülkeler ölçek ekonomilerinin avantajından 
yararlanabilmektedir.

▪ İç Pazarın Büyüklüğü | Nihai tüketim harcamaları ve nihai 
tüketim harcamasının GSYİH içindeki payı değerlendirilmektedir.

▪ Dış Pazarın Büyüklüğü | İhracat büyüklüğünün dış pazar 
büyüklüğünü temsil ettiği değerlendirilmektedir.

2. 'Tüketim Tabanı' ülkede mal ve hizmet arzı ve talebinin çeşitliliği ve 
karmaşıklığını ortaya koymaktadır.

▪ Nitelikli Alıcıların Mevcudiyeti | temel olarak daha iyi ürün ve 
hizmetleri edinme konusundaki tüketici talebi ve beklentisidir. 
Nitelikli alıcıların mevcudiyeti mevcut üretim ve hizmet 
sektörlerini daha iyi ürün ve hizmet sunmaları için yenilikçi 
dönüşüm süreçlerine zorlamaktadır. 

▪ Pazar Hakimiyetinin Durumu | Pazarda talep edilen mal ve 
hizmetleri sağlayacak çok sayıda ve çeşitli oyuncunun varlığı 
olarak değerlendirilmektedir.
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Bu bölümde Türkiye için her bir unsur kapsamında kısa (0-1 yıl), orta (1-3 yıl) ve uzun (3+ yıl) vadelerde 
atılması gereken politika adımları için tasarladığımız anahtar politika sorularımızı paylaşıyoruz.

19 Politika Sorusu - Türkiye için 
Öneriler ve Sonraki Adımlar 



Türkiye için Öneriler ve Sonraki Adımlar (1/5)
COVID-19 sonrası orta vadeli dönem Türkiye’nin değer zincirinin bir sonraki 
aşamasına sıçraması için fırsat olabilir. Türkiye bu dönemi iyi değerlendirerek 
operasyonel mükemmellikte kendini bir kez daha kanıtlamalı ve uzun vadede 
yenilikçiliğe ve dijital teknolojilere yönelik açıklarını kapatmalı.

COVID-19 sonrası dönemi hayal ederken sorulan
temel soru, toparlanmanın ne zaman olacağı. Bu
soruyu cevaplamak mevcut COVID-19 deneyimimiz
kapsamında elde ettiğimiz veriler ile zor görünüyor.
Ancak görünen o ki virüs yok olmadan tam bir
toparlanma mümkün olmayacak.

Ekonominin geleceğine ilişkin farklı senaryolar
üretmek mümkün. Bu senaryolardan ilki ve görece
iyimser olanı V şeklinde bir toparlanmaydı. Ancak
Mart-Nisan aylarında deneyimlediğimiz insani ve
ekonomik durum, krizin daha derin ve toparlanmanın
daha uzun olacağını L şeklinde bir toparlanmayı daha
olası gösteriyor.

Bu toparlanma sürecini ele alırken kesin tarihler
vermek mümkün olmasa da sonraki adımları
planlamakta yol gösterici zaman aralıkları
tanımlamak mümkün. Bugünü ve yarını düşünüp,
yarından sonrasını hayal ederek COVID-19’un
getirdiği insani ve ekonomik krizle baş edebiliriz. Bu
sürecin organizasyonunda ve yönetiminde farklı
paydaşlar arasında güçlü bir koordinasyona, yeni
fikirlere ve yenilikçi yöntemlere ihtiyaç
duyulmaktadır.

Araştırmamızda COVID-19 sonrası iş ve üretim
biçimlerinin 'yeni normaline' ne kadar hazır
olduğumuzu 8 temel unsur ve bunlar altındaki 38
gösterge altında analiz etmiştik. Raporun bu
bölümünde ise her bir unsur özelinde Türkiye için
ortaya koyduğumuz gelişim ve fırsat alanları özelinde
tasarladığımız 19 temel politika sorusunu sunuyoruz.

Bu politika soruları, Türkiye’nin COVID-19 sırası ve
sonrasındaki kriz ve toparlanma sürecini etkili bir
şekilde yönetebilmesi adına stratejik politika
tartışmalarının yürütülmesi amacıyla tasarlanmıştır.
Sorular yalnızca Kamu için değil, özel sektör, 3.
sektör (STK ve profesyonel örgütler) ve uluslararası
kuruluşlar için de sonraki adımları öngörmekte
kullanılabilecek niteliktedir. Sunulan politika soruları
bir çalışma planına dönüştürülebilir, sorular özelinde
daha derin ilave araştırmalar yapılabilir ve bu
doğrultuda üst seviyede izlenecek ve uygulanacak bir
eylem planı tasarlanabilir.
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COVID-19’un getireceği kriz ve toparlanma süreci 
ile ilgili ilk değerlendirmeler (V)
COVID-19’un getireceği kriz ve toparlanma süreci 
ile ilgili yeni değerlendirmeler (L) Kaynak: EY Yaklaşımı

İlgili göstergeler için verinin tam adı, yılı, kaynağı ve veriye dair açıklamalar raporun Ek bölümündedir.

Uluslararası Üretim 
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19 Politika Sorusu: Türkiye için Öneriler ve Sonraki Adımlar (2/5)

1. Hayatlarımızı sosyal izolasyonu sağlayacak şekilde yeniden kurgulamamız gereken bir orta vade
bizi bekliyor. Bugün geçici olduğunu düşündüğümüz çözümlerin orta ve uzun vadede yeni
toplumsal gerçeklere dönüşmesi çok olası. Bu bakış açısı ile büyük kullanıcı kitlelerine hitap
edebilecek, sağlık (ilaç, aile doktoru hizmetleri vs.), eğitim (ilk ve orta öğretim, üniversite ve
sonrası) ve tarıma ilişkin nasıl dijital hizmetler tasarlanabilir?

2. Özel sektör değişen müşteri beklentileri doğrultusunda hizmet sunumunu değiştirmeye başladı.
Bankalar değer zincirlerinin tamamını elektronik ortama taşıyacak şekilde dönüşüyor, işletmeler
temassız ödeme ve teslim modellerine geçti. Peki ya kamu hizmetleri? COVID-19 sırası ve
sonrasında vatandaşın kamu hizmet sunumdan beklentisi nasıl değişecek? Kamu mevcut
hizmetlerinin hangilerini uzaktan erişime elverecek şekilde dönüştürebilir?

3. COVID-19 sırasında hayatımıza giren uzaktan erişime dayalı çözümler hem hizmette hem
üretimde iş modellerinin yeniden ele alınmasını hızlandıracak. İşletmeler için COVID-19 sırası ve
sonrasında operasyonlarını uzaktan erişime dayalı yöntemlerle sürdürebilmesi için önemli olan
doğru amaçlara, araçlara ve doğru altyapıya sahip olmaları. KOBİ düzeyindeki işletmelerin
uzaktan çalışmaya elverecek doğru araçlara ve doğru altyapıya erişimini nasıl güçlendirilebilir?
Mikro-KOBİ’lerin dijital okur-yazarlığını nasıl artırabiliriz?

4. Uzaktan erişime dayalı iş ve yaşam modelleri veri ve ağ güvenliği üzerinde önemli riskler ve
savunmasızlıklar oluşturdu. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisinin dönemin ruhuna uygun,
ihtiyaçlarına cevap verir şekilde güncellenmesi gerekli. İlgili kamu otoritelerini bir araya
getirecek, siber güvenlik risklerini ve savunmasızlıkları sektör seviyesinde işaret edecek,
izleyecek, anlık olarak paylaşacak bir platform veya standart siber güvenlik risk puanı
oluşturulabilir mi?

5. COVID-19 sorasında ürettiğimiz veri miktarı ve veri üretme hızımız arttı. Veri güvenliğini uzun
vadede tesis edecek çözümler neler olabilir? Yerli bulut teknolojilerini, küresel teknoloji devleri
ile işbirliklerini nasıl mümkün kılabiliriz?
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6. İlaç ya da aşı olmadan ekonomi eski düzlemine dönemeyecek. Ülkeler COVID-19 ile mücadeleyi
orta vadede de sürdürecek ve teknoloji bu mücadelede kritik rol oynuyor. Salgını kontrol altında
tutarken ekonominin çarklarını da döndürmemiz gerek. Bunun için ekonominin çarklarını
'COVID temiz' yaklaşımlar ile sertifikalandırarak kademeli olarak açmamız mümkün mü?

7. BİT ve dijital hizmetler tarafında pazar hızlı bir büyüme yaşadı ve bu büyüme orta-uzun vadede
devam edecek. Bu talebi yerel oyuncular için büyüme fırsatına dönüştürmek adına nasıl
destekler tasarlanabilir?

8. E-ihracat son 10 yılda hem dünyada hem Türkiye’de önemli bir büyüme yaşadı ancak Türkiye’nin
e-ihracat pazarından aldığı pay kısıtlı. COVID-19, küresel ticaretin dijital dönüşümü daha da
hızlandıracak. E-ihracat COVID-19 sonrası orta vadede KOBİ’lerin kurtuluşu olabilir mi? E-
ihracat platformlarında işletmelerimizin pazarlama, satış sonrası ve lojistik maliyetler ile daha
iyi başa çıkabilmeleri için neler yapılmalı?

9. Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve aktifleşmesi COVID-19 sonrası
dönemde ekonomik başarının kilit unsurlarından biri. Yeniliği üreten coğrafyalardaki Türkiye
Diasporaları Türkiye'de yenilikçiliği geliştirmekte nasıl daha iyi mobilize edilebilir? Türkiye’deki
girişimci potansiyelini harekete geçirecek nasıl ara-yüzler tasalanabilir?

10.COVID-19 sonrası dönemde işletmeler ve girişimler için devlet destekleri ve teşviklere erişim her
zamankinden daha rekabetçi olacak. Ar-Ge ve yenilikçiliğin finansmanı tarafında yapılan
yatırımın geri dönüş hızını artıracak yepyeni modeller nasıl tasarlanır?

19 Politika Sorusu: Türkiye için Öneriler ve Sonraki Adımlar (3/5)
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11.Bazı sektörler doğası gereği uzaktan erişime dayalı modellerle dönüştü bile. Otomasyon ve akıllı
robotlar 'kısmen' insansız fabrikalarda üretimi de mümkün kılabilecek. Ancak orta-uzun vadede bir
çok üretim bandında fiziksel olarak insan kaynağına ihtiyaç sürecek. Şirketler üretimi (vardiya
saatleri, çalışma ortamı vs.), Kamu ise bu üretim tipini destekleyecek şekilde çalışma hayatını
(toplu taşıma, maske vs.) nasıl yeniden örgütlemeli? İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımlarını nasıl
yeniden ele almalıyız?

12.Geleceğin iş ve üretim yapıları daha nitelikli ve esnek bir iş gücü kaynağı gerektiriyor. Mevcut iş
gücünün yetkinliklerinin dönüştürülmesi ve geleceğin iş gücü yetkinliklerinin geliştirilmesi
rekabetçi üretim için her zamankinden daha önemli. Türkiye'nin insan kaynağının mevcut
yetkinliği ile geleceğin iş ve üretim modellerinde ihtiyaç duyulacak nitelikler nasıl eşleşiyor?
Mesleki eğitim ile nitelikli ara eleman istihdamı ve üniversite sonrası eğitim yaklaşımlarımız
ihtiyaç duyacağımız yüksek katma değerli üretimi sağlayacak insan kaynağını yetiştirebiliyor
mu? Özel sektöre, profesyonel örgütler ve STK’lere nasıl roller düşmektedir?

13.Medikal ürünler, ilaç, koruyucu ekipman ve gıda gibi sektörler üretimi kısa vadede sürdürmek
durumunda. Bu firmaların üretimlerini kısa vadede sürekli kılabilmek ve orta-uzun vadede
ihracat fırsatlarını artırmak için bugün neler yapılmalı? Orta-uzun vadede bu sektörlerde ulusal
arz ve talep nasıl şekillenecek? Bu doğrultuda firmalar üretim ve tedarik zincirlerini nasıl
yeniden organize etmeli?

14.COVID-19 sonrası orta vadeli dönemde üretimin sürdürülebilirliği ve güvenliği maliyet baskısından
daha güçlü olacak. Küresel tedarik zincirleri parçalandıkça bölgesel tedarik ağları kurulacak. Daha
şeffaf, daha esnek ve dayanıklı bölgesel tedarik zincirlerini nasıl inşa edebiliriz? İşletmeleri
tedarik zinciri operasyonlarını geliştirmekte nasıl destekleyebiliriz?

15.İmalat sanayinde sektör devleri üretimi durdurdu. Stokları ve finansal güçleri çoğunu orta vadede
hayatta tutacak ancak tedarikçilerinin bir kısmı korona-koma'dan uyanamayacak. Peki
tedarikçilerini orta vadede hayatta tutabilmek için sektör devleri neler yapabilir?
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16.Yeni kurulacak bölgesel tedarik ağlarında Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak için, özellikle AB
pazarına erişim açısından, ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi kritik öneme sahip.
Türkiye Lojistik Master Planı yeni ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilebilir mi?

17. 5G büyük bir yatırım ama büyük de bir ihtiyaç. Kısıtlı kaynakları etkili kullanmakta hedef odaklı
olmak önemli. 5G teknolojisi ve uygulama altyapısı için yerli modelleri ne ölçüde ve nasıl etkin
kılabiliriz? 5G için ulusal stratejik sektörlerimizde endüstriyel uygulama alanları neler olabilir?
Toplumsal hayatı sosyal izolasyona göre örgütlemekte 5G için nasıl kullanım alanları
tasarlanabilir?

18.Küresel bir sorun küresel bir çözüm gerektiriyor. COVID-19 salgını ile mücadelede mevcut
uluslararası kuruluşlar daha iyi performans gösterebilirler. Salgın sonrası bu tip küresel sorunlar
için yeni bir uluslararası / bölgesel yapılanma ortaya çıkabilir. Böyle bir organizasyonda Türkiye
nasıl konumlanmalıdır?

19.Hızlı bir iyileşme ve yeniden yapılanma sürecini yönetmek ve 'yeni normale' adaptasyon Kamunun
liderliğinde ilerleyecek. COVID-19’un iş ve üretim üzerindeki dönüştürücü etkisi Kamunun iş yapış
biçimleri için de geçerli. Kamu sektöründe bu süreci yönetecek gerekli kurumsal kapasiteyi,
organizasyon ve İK yetkinliklerini nasıl güçlendirebiliriz?

19 Politika Sorusu: Türkiye için Öneriler ve Sonraki Adımlar (5/5)
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Ek-1 Kullanılan Göstergeler



Sonraki Adımlar…

Ek
Kullanılan Göstergeler (1/4)

İlgili Unsur Göstergenin Adı Kaynak Verinin Tarihi Periyot Genel Açıklama

1. Uzaktan Erişim, Çevrimiçi 
İletişim ve İş Yönetimi Araçları 

Çevrimiçi iletişim araçlarının 
(Skype, Slack, Microsoft 
Teams, Zoom...) ülkelere göre 
kullanıcı sayısı

Similarweb.com 2020, Nisan 3 Aylık Skype, Slack, Microsoft Teams uygulamalarının Aralık 2019 – Mart 2020 arasında 
gerçekleşen internet trafiği istatistikleridir.

1. Uzaktan Erişim, Çevrimiçi 
İletişim ve İş Yönetimi Araçları 

Uzaktan iş yönetimi araçlarının 
(Asana, Trello, Wrike…) 
ülkelere göre kullanıcı sayısı

Similarweb.com 2020, Nisan 3 Aylık Asana, Trello, Wrike uygulamalarının Aralık 2019 – Mart 2020 arasında gerçekleşen 
internet trafiği istatistikleridir.

1. Uzaktan Erişim, Çevrimiçi 
İletişim ve İş Yönetimi Araçları 

Türkiye’de ALMS ve Perculus, 
ve Zoom mobil 
uygulamalarının indirilme 
sayıları (Bin Kişi)

Similarweb.com 2020, Nisan 3 Aylık Türkiye’de ALMS ve Perculus, ve Zoom mobil uygulamalarının Aralık 2019 – Mart 
2020 arasında gerçekleşen indirilme sayıları (Bin Kişi) istatistikleridir.

2. Siber Güvenlik Veri ve Ağ 
Güvenliği

ITU Küresel Siber Güvenlik 
Endeksi Sıralaması

Global Cybersecurity 
Index (GCI) 2018

2018 Yıllık Küresel Siber Güvenlik Endeksi (GCI) ülkelerin küresel düzeyde siber güvenliğe olan 
bağlılığını ölçen güvenilir bir referanstır.

2. Siber Güvenlik Veri ve Ağ 
Güvenliği

Siber Güvenlik Taahhüdü 
Sıralaması

Future of Production 
Report 2018

2018 Yıllık Beş temel siber güvenlik taahhüdünü (Yasal, Teknik, Organizasyonel, Kapasite 
Geliştirme, İşbirliği) ölçen 2017 Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nden alınan puandır.

2. Siber Güvenlik Veri ve Ağ 
Güvenliği

Uzaktan güvenli bağlantı 
kullanıcı sayısı

Similarweb.com 2020, Nisan 3 Aylık Ağlara uzaktan erişim için kurulan güvenli uzaktan bağlantı sağlayacak mobil 
uygulamaların indirilme sayısı.

3. BİT ve Dijital Altyapısı Milyon kişi başına güvenli 
internet sunucusu

World Bank (TCdata360) 2018 Yıllık Netcraft Güvenli Sunucu Anketi'nde bulunan, herkese açık olarak güvenilir TLS / SSL 
sertifikalarının sayısıdır.

3. BİT ve Dijital Altyapısı Uluslararası internet bant 
genişliği, kullanıcı başına kb/s

WEF - Global Information 
Technology Report

2016 Yıllık İnternet başına uluslararası İnternet bant genişliği (kb / s)

3. BİT ve Dijital Altyapısı Geniş bant aboneliği bulunan 
Küçük İşletmeler (%)

OECD Broadband Portal 2016 Yıllık Firma boyutu 10 ile 49 arasında olan işletmelerin geniş bant bağlantısına sahip olma 
yüzdesi.

3. BİT ve Dijital Altyapısı 3G ve Üzeri Genişbant Erişimi EY Growing Beyond 
Borders Database

2019 Yıllık 3G, 4G ve 4.5 G genişbant erişimi olan nüfusun toplam nüfusa oranı.

3. BİT ve Dijital Altyapısı Üst Paket Sabit ve Mobil 
Genişbant Kullanım Ücreti

OECD Broadband Portal 2017 Yıllık OECD Mobil geniş bant sepeti (900 arama+ 2 GB, KDV dahil) ile OECD Sabit Geniş Bant 
sepeti (200 GB / ay, 25 Mbps ve üstü, Haziran 2017) paket fiyatlarının ortalamasıdır.

3. BİT ve Dijital Altyapısı Hanelerin İnternet Erişimi OECD Innovation
Indicators

2017 Yıllık İnternet erişimi olduğunu bildiren hanelerin yüzdesidir, tüm hanehalklarının yüzdesi 
olarak ölçülür.

4. Ar-Ge ve Yenilikçilik 
Kapasitesi 

Firmaların Yenilikçi 
Teknolojilere Adaptasyonu

WEF-Global 
Competitivenes Index

2019 Yıllık Ülkenizde şirketler riskli veya yıkıcı iş fikirlerini ne ölçüde kucaklıyor? [1 = hiç değil; 7 = 
büyük ölçüde]
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4. Ar-Ge ve Yenilikçilik 
Kapasitesi 

AR-Ge Harcamaları WEF-Global 
Competitivenes Index

2019 Yıllık Araştırma ve geliştirme harcamaları, insanlık, kültür ve toplum bilgisi ve yeni 
uygulamalar için bilginin kullanımı da dahil olmak üzere bilgiyi arttırmak için sistematik 
olarak üstlenilen yaratıcı çalışmalara yapılan cari ve sermaye harcamalarıdır (hem 
kamu hem de özel). AR-GE temel araştırmaları, uygulamalı araştırmaları ve deneysel 
gelişimi kapsar.

4. Ar-Ge ve Yenilikçilik 
Kapasitesi 

Patent Başvuruları WEF-Global 
Competitiveness index

2019 Yıllık Dünyadaki en büyük 5 (IP5) ofisinin en az ikisinde dosyalanan milyon nüfus başına 
toplam patent ailesi sayısıdır. Veriler PATSTAT veri tabanından en erken başvuru tarihi 
ve mucit ülke tarafından kesirli sayımlar kullanılarak çıkarılır. Nüfus rakamları Dünya 
Bankası'ndan.

4. Ar-Ge ve Yenilikçilik 
Kapasitesi 

Çok Paydaşlı İşbirliği WEF-Global 
Competitiveness index

2019 Yıllık Üç EOS sorununun ortalama puanıdır. Ülkenizde insanlar bir şirket içinde fikirlerini ne 
ölçüde paylaşıyor ve paylaşıyor? [1 = hiç değil; 7 = büyük ölçüde]; Ülkenizde şirketler 
fikirlerini paylaşma ve yenilik yapma konusunda ne ölçüde işbirliği yapıyor? [1 = hiç 
değil; 7 = büyük ölçüde]; Ülkenizde iş dünyası ve üniversiteler araştırma ve geliştirme 
(AR-GE) konusunda ne ölçüde işbirliği yapıyor? [1 = hiç değil; 7 = büyük ölçüde]

4. Ar-Ge ve Yenilikçilik 
Kapasitesi 

Bilimsel ve Teknik Makaleler WEF-Global 
Competitiveness index

2019 Yıllık Milyar satın alma paritesinden arındırılmış GSYİH başına yayınlanan bilimsel ve teknik 
dergi makalesi sayısıdır

4. Ar-Ge ve Yenilikçilik 
Kapasitesi 

Sanayi kümelerinin Gelişmişliği WEF-Global 
Competitiveness index

2019 Yıllık Ülkenizde, iyi gelişmiş ve derin kümeler ne kadar yaygındır (firmaların, tedarikçilerin, 
ilgili ürün ve hizmet üreticilerinin ve belirli bir alandaki uzman kurumların coğrafi 
konsantrasyonları)? [1 = mevcut değil; 7 = birçok alanda yaygındır]

4. Ar-Ge ve Yenilikçilik 
Kapasitesi 

2019 İhracat (Bin USD) TÜİK 2019 Yıllık 2019 yılı İhracat rakamlarıdır.

4. Ar-Ge ve Yenilikçilik 
Kapasitesi 

2019 Yılı YÖK Tez Sayısı YÖK Veri Tabanı 2019 Yıllık 2019 yılında YÖK tez veri tabanına kaydedilmiş üniversite üstü eğitim tezi sayısı.

5. İş Gücü Yetkinlikleri Bilgi Yoğun Hizmetlerde 
İstihdam

World Bank (TCdata360) 2018 Yıllık Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması'na (ISCO) göre, 1 ila 3 kategorilerindeki 
kişilerin toplam istihdam edilenlerin yüzdesi olarak toplamı.

5. İş Gücü Yetkinlikleri 25 Yaş Üstü Nüfusun Ortalama 
Eğitim Süresi

World Bank (TCdata360) 2019 Yıllık Bir ülkede 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim süresi (yıl)

5. İş Gücü Yetkinlikleri Bilim İnsanlarının ve 
Mühendislerin Mevcudiyeti

World Bank (TCdata360) 2017 Yıllık Ülkenizde bilim adamları ve mühendisler ne ölçüde kullanılabilir? [1 = hiç değil; 7 = 
yaygın olarak kullanılabilir]

5. İş Gücü Yetkinlikleri Nüfusun Dijital Yetkinlikleri World Bank (TCdata360) 2019 Yıllık Ülkenizde, aktif nüfus ne ölçüde yeterli dijital becerilere sahiptir (örneğin, bilgisayar 
becerileri, temel kodlama, dijital okuma)? [1 = hepsi değil; 7 = büyük ölçüde]

5. İş Gücü Yetkinlikleri Toplam İstihdam İçinde İmalat 
Sektörü İstihdamı

ILOSTAT 2020 Yıllık Toplam İstihdam İçinde İmalat Sektörü İstihdamı

5. İş Gücü Yetkinlikleri Toplam İstihdam içinde Yarı 
Zamanlı İstihdam Oranı

ILOSTAT 2015-2019 Yıllık Toplam İstihdam içinde Yarı Zamanlı İstihdam Oranı

Ek
Kullanılan Göstergeler (2/4)
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5. İş Gücü Yetkinlikleri Toplam İstihdam içinde Tam 
Zamanlı İstihdam Oranı

ILOSTAT 2015-2019 Yıllık Toplam İstihdam içinde Tam Zamanlı İstihdam Oranı

5. İş Gücü Yetkinlikleri Uzaktan Çalışma Politikası 
Bulunan Şirketlerin Oranı (%)

The IWG Global 
Workspace Survey

2019, Mart - IWG anketlerinde araştırma ülkelerinde uzaktan çalışma politikası bulunan şirketler (%)

6. Altyapı Ulaştırma Altyapsı World Bank (TCdata360) 2019 Yıllık WEF tarafından karayolları, demiryolları, hava taşımacılığı ve su taşımacılığı altyapısını 
ölçen sekiz gösterge toplanarak hesaplanmaktadır.

6. Altyapı Lojistik Performansı EY-Growing Beyond 
Borders Database

2018 Yıllık Lojistik performans Endeksi, verileri ülkeler arası karşılaştırmalar için kullanılabilecek 
tek bir göstergede toplamak için standart istatistiksel teknikleri kullanmakta olan bir 
göstergedir.

6. Altyapı BİT Etkin İş Modelleri GITR 2016 Yıllık Yönetici Görüşü Anketinden 'Ülkenizde Bilgi işlem teknolojileri yeni iş modellerine ne 
ölçüde olanak sağlıyor? (1 = hiç değil, 7 = büyük ölçüde) ' sorusuna verilen cevapların 
toplaştırılması ile elde edilen göstergedir.

6. Altyapı İşletmeler Arası İşlemler (B2B) 
için BİT Kullanımı

GITR 2016 Yıllık 'Ülkenizde, işletmeler, diğer işletmelerle gerçekleştirilen işlemlerde Bilgi İşlem 
Teknolojilerini  ne ölçüde kullanıyor? [1 = hiç değil; 7 = bir
büyük ölçüde] '  sorusuna verilen cevapların toplaştırılması ile elde edilen göstergedir.

6. Altyapı İşletmeden Tüketiciye İşlemler 
(B2C) için İnternet Kullanımı

GITR 2016 Yıllık 'Ülkenizde işletmeler interneti mal ve hizmetlerini tüketicilere satmak için ne ölçüde 
kullanıyor? [1 = değil
herşey; 7 = büyük ölçüde] ' sorusuna verilen cevapların toplaştırılması ile elde edilen 
göstergedir.

6. Altyapı BİT Erişimi WEF-Global 
Competitiveness index

2018 Yıllık ICT erişim endeksi, beş ICT göstergesini (her biri% 20) konsolide eden bileşik bir 
göstergedir: (1) 100 kişi başına sabit telefon hatları; (2) 100 kişi başına mobil cep 
telefonu aboneliği; (3) İnternet kullanıcısı başına uluslararası İnternet bant genişliği (bit 
/ s); (4) Bilgisayarlı hanehalklarının yüzdesi; ve (5) İnternet erişimi olan hanelerin 
yüzdesi.

6. Altyapı Elektrik Tedarikinin Kalitesi Global Competitiveness
Index

2018 Yıllık Ülkenizde elektrik arzının güvenilirliğini (kesintilerin olmaması ve voltaj 
dalgalanmalarının olmaması) nasıl değerlendirirsiniz? [1 = hiç güvenilir değil; 7 = son 
derece güvenilir]

6. Altyapı Enerjiye Erişim ve Enerji 
Güvenliği

EY-Growing Beyond 
Borders Database

2019 Yıllık Enerji erişimi ve güvenlik puanı (0-1 = düşük güvenlik riski / daha fazla erişilebilirlik) 
Enerji mimarisinin bir enerji güvenliği etkisi riski altında olup olmadığını ve enerjiye 
yeterli erişimin sağlanıp sağlanmadığını ölçer.

6. Altyapı Teknoloji Türüne göre Sabit 
Geniş Bant Abonelikleri (100 
kişi için) 

OECD Broadband Portal 2019 Aylık Teknolojiye göre OECD sabit ve mobil geniş bant aboneliklerinin dağılımını 
göstermektedir (Haziran 2019)

7. Üretimin Yapısı Ekonomik Karmaşıklık OEC 2017 Yıllık Ekonomik Karmaşıklık Endeksi (ECI)  bir ekonominin göreli bilgi yoğunluğunun 
ölçülesüdür. ECI,ülkelerin ihraç ettiği ürünlerin bilgi yoğunluğunu göz önünde 
bulundurularak bir ekonominin bilgi yoğunluğunu ölçer. 

Ek
Kullanılan Göstergeler (3/4)
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Sonraki Adımlar…

Ek
Kullanılan Göstergeler (4/4)

İlgili Unsur Göstergenin Adı Kaynak Verinin Tarihi Periyot Genel Açıklama

7. Üretimin Yapısı İmalat sanayisi katma değeri (%, 
GSYİH)

World Bank (TCdata360) 2018 Yıllık Katma değer, tüm imalat sanayi çıktılarının (ISIC 15-37) toplanması ve ara girdilerin 
çıkarılmasından sonra sektörün net çıktısıdır. Fabrikasyon varlıkların amortismanı veya 
doğal kaynakların tükenmesi ve bozulması için kesinti yapılmaksızın hesaplanır. 
Hesaplanan imalat sanayi katma değerinin GSYİH içindeki payını vermektedir.

7. Üretimin Yapısı İmalat sanayisi katma değeri World Bank (TCdata360) 2017-2018 Yıllık Katma değer, tüm imalat sanayi çıktılarının (ISIC 15-37) toplanması ve ara girdilerin 
çıkarılmasından sonra sektörün net çıktısıdır. Fabrikasyon varlıkların amortismanı veya 
doğal kaynakların tükenmesi ve bozulması için kesinti yapılmaksızın hesaplanır.

7. Üretimin Yapısı GSYİH'de tarım payı OECD 2017 Yıllık GSYİH içinde tarım sektörünün yarattığı ekonomik değerin payı

7. Üretimin Yapısı GSYİH'de sanayi payı OECD 2017 Yıllık GSYİH içinde sanayi sektörünün yarattığı ekonomik değerin payı

7. Üretimin Yapısı GSYİH'de hizmet payı OECD 2017 Yıllık GSYİH içinde hizmet sektörünün yarattığı ekonomik değerin payı

7. Üretimin Yapısı İleri Bağlantı Endeksi OECD Global Value Chains 
Indicators

2013 Yıllık Başka bir ülkenin ihracatı için gerekli ara malı niteliğindeki mal ve hizmetlerin dış 
ticaretinin payını gösterir. Bu gösterge, yurt içinde üretilen ara ürünlerin üçüncü 
ülkelerdeki ihracata katkısının bir göstergesidir.

7. Üretimin Yapısı Geri Bağlantı Endeksi OECD Global Value Chains 
Indicators

2013 Yıllık Bir ülkenin toplam ihracatında ithal edilen girdilerin değerini ölçer (geri kalanı ihracatın 
yurt içi içeriği). Bu gösterge, ihracatta yer alan ara malı girdisine bakarak küresel 
sanayinin bir ülkenin ihracatına katkısının bir göstergesidir.

7. Üretimin Yapısı Uluslararası Üretim Aşaması 
Sayısı Endeksi

OECD Global Value Chains 
Indicators

2013 Yıllık Nihai ürünün veya hizmetin gerçekleştirilmesi için ara girdilerin ithal edilmesi 
durumunda üretim süreçlerinin uzunluğunu ölçer. Bu durumda, gerekli tüm ara 
girdilerin ülke içinden alınması durumunda endeksin minimum değeri sıfır olabilir.

7. Üretimin Yapısı Ulusal Üretim Aşaması Sayısı 
Endeksi

OECD Global Value Chains 
Indicators

2013 Yıllık Gösterge, nihai bir ürünün veya hizmetin üretilmesinde ara malı girdilerin yurt içinde 
tedarik edilmesi durumunda üretim süreçlerinin uzunluğunu ölçer.

8. Pazarın Yapısı Nihai Tüketim World Bank 2019 Yıllık Topluluk üyelerinin bireysel ihtiyaçlarının veya toplu ihtiyaçlarının doğrudan 
karşılanması için kullanılan mal ve hizmet harcamalarının tamamıdır.

8. Pazarın Yapısı Nitelikli Alıcıların Mevcudiyeti Future of Production 
Report 2018

2018 Yıllık Ülkenizde alıcılar satın alma kararlarını nasıl alıyor? [1 = yalnızca en düşük fiyata 
dayalı; 7 = performans özelliklerinin karmaşık bir analizine dayanmaktadır]

8. Pazarın Yapısı Pazar Hakimiyeti Future of Production 
Report 2018

2018 Yıllık Ülkenizde kurumsal aktiviteyi nasıl karakterize edersiniz? [1 = birkaç işletme grubunun 
hakimiyeti altında; 7 = birçok şirket arasında yayıldı]

8. Pazarın Yapısı İhracat World Bank 2019 Yıllık Mal ve hizmet ihracatı, dünyanın geri kalanına sağlanan tüm mal ve diğer pazar 
hizmetlerinin değerini temsil eder.
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EY Konu Uzmanları

Araştırmamızda COVID-19 sonrası iş ve üretim biçimlerinin 'yeni normaline' ne
kadar hazır olduğumuzu 8 temel unsur ve bunlar altındaki 38 gösterge altında
analizi yanı sıra EY konu uzmanlarının geleceğe ilişkin öngörülerine ve
değerlendirmelerine başvurulmuştur.
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EY Konu Uzmanları
Değerlendirme çerçevesindeki ilgili unsurlar için EY konu uzmanlarımıza danışabilirsiniz 
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Bu rapor ve raporda sunulan bulgular EY Türkiye’nin yaptığı analiz çalışmasının bir 
sonucudur. Rapor, herhangi bir yoruma dayanmadan, objektif veriler temel alınarak 
hazırlanmıştır. Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın profesyonel 
hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. 
Bu yayın ve yayında yer alan görüşler hiçbir şekilde EY resmi görüşlerini 
yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler için ilgili araştırma ekibine 
başvurulmalıdır. 

Elif Semra Ceylan
Kıdemli Danışman
semra.ceylan@tr.ey.com

Yunus Açıkbaş
Kıdemli Danışman
yunus.acikbas@tr.ey.com

Mehmetcan Caniklioğlu
Analist
mehmetcan.caniklioglu@tr.ey.com

Araştırma Ekibi

Mehmet Gülez
Yardımcı Şirket Ortağı
İnovasyon Lideri
mehmet.gulez@tr.ey.com



Presentation title

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

EY Hakkında

EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık
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önemli bir rol üstlenmektedir.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in
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ey.com adresini ziyaret ediniz.

© 2020 EY Türkiye.
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