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1. GİRİŞ
Toplam Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi 
kapsamında hazırlanan Beyaz Kitap; kamu, sivil toplum örgütleri ve özel sektör 
kuruluşlarına verimliliği arttırıcı öncelikleri göstermektedir. Uygulama aşamasında 
yer alacak strateji ve faaliyetler ise bu dokümanları hazırlayan kurumların kuruluş 
amaçlarına uygun olarak kendileri tarafından belirlenecektir. Bununla birlikte 
Proje önceliklerinde belirlenen başlıklarda pratikte neler yapılabileceği konusunda 
örnekler yaratmak amacıyla, pilot projeler tasarlanmıştır. Pilot projelerin konuları 
o başlıklarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile birlikte tasarlanmış ve 
yürütülmüştür. Bu Kitapçıkta Proje kapsamında oluşturulan dört Pilot çalışma 
genel hatları ile tanıtılmakta ve Beyaz Kitap’ta geçen önceliklerle olan ilişkileri 
tarif edilmektedir. 

2. PİLOT PROJELER

1.1 Pilot 1- Hazır Giyim Sektörü Dijital Değer Zinciri Platformu Tasarımı

Projenin Amacı
Proje kapsamında hazırlanan “Global Değer Zincirleri Değerlendirmesi” ve 
“İHKİB’in hazırladığı Hazır Giyim Sektörü Vizyon Belgesi” raporunda, sektörün 
yenilikçi bir strateji geliştiremediği takdirde, dünya pazarlarındaki mevcut 
durumunu koruyamayacağı ve zamanla gerileyeceği öngörülmektedir. Ülkemiz 
ihracatının en önemli kalemlerinden biri olan hazır giyim, hâlihazırda binlerce 
ihracatçısı ve bu ihracatçıların müşterileri ile birlikte dünyada büyük bir ağ 
oluşturmaktadır. Proje kapsamında, bu ağ ve ülkemizin sektördeki rekabetçi 
özellikleri, farklı bir yaklaşımla bir araya getirilmekte, böylece mevcut B2B satış 
kanalının dijitalleşmesi sayesinde sektörün sıçrama yapması hedeflenmektedir. 

Çarpan Etkisi
Proje başarı gösterdiği ve Hazır Giyim Dijital Değer Zinciri Platformu hem ihracatta 
hem de şirketlerin kendi içlerindeki dijitalleşme kapasitesinin artmasına yardımcı 
olduğu takdirde, Proje diğer sektörlerdeki girişimler için de tekrarlanabilir bir 
örnek olacaktır.

Beyaz Kitap ile Proje İlişkisi
Beyaz Kitap, Toplam Faktör Verimliliğini Hızlandırıcı Politikalar altında, üç kritik 
yatay politikadan biri olarak dijitalleşmeyi göstermekte ve dijitalleşme altında da 
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“Firmalarda dijital becerilerin arttırılması ve yazılım sektörünün geliştirilmesi” 
(öncelik 1) ve “E-ihracat Kapasitesinin arttırılması” (öncelik 3) öncelikleri 
önerilmektedir. Pilot 1, bu iki öncelik konusu hedeflenerek, örnek oluşturması 
açısından tasarlanmıştır.

Pilot 1’de, diğer sektörlere örnek oluşturması için odaklanılan hazır giyim 
sektörü, Beyaz Kitap ile ilgili çalışmalarda belirli kriterler temel alınarak yapılan 
değerlendirmeler neticesinde seçilen dört ana sektörden bir tanesidir.

Ayrıca pilot proje kapsamında, Beyaz Kitap’ın özellikle vurgu yaptığı “arayüzler” 
geliştirme konusu dikkate alınarak, sektörün önemli bir iş birliği kuruluşu olan 
İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile çalışılmıştır. Şimdiye kadar 
yaptığı projeler ile sektörde öne çıkan İHKİB, bir sivil toplum örgütü olarak, bu 
projenin liderliğini üstlenmiş ve kurduğu ekip ile bütün çalışma boyunca projenin 
yürütülmesinde aftif olarak yer almıştır.

Dünyada durum
Uzun süredir sektörlerin gündeminde olan tedarik zincirlerinde dijitalleşmeye 
yönelik olarak birçok başarılı çalışmalar gerçekleştirilmekte ve bu çalışmalar 
klasik kanallar üzerinde büyük değişimlere yol açmaktadır. 

Hazır giyim sektörü ve mağazacılık da söz konusu değişime paralel olarak 
dijitalleşmeden etkilenmektedir. Global hazır giyim markaları dijitalleşmeyi bir 
araç olarak kullanmakta ve çıtayı her defasında daha da yükseltmektedir. 

Global hazır giyim markalarının tedarik zincirinin dijitalleşmesi konusundaki 
en büyük eksikliklerinden biri üretim sürecindeki binlerce tedarikçinin aynı 
dijitalleşme seviyesine ulaşamaması ve onlara ayak uyduramamasıdır.

Hazır Giyim Dijital Değer Zinciri Platform Tasarımı
Projenin paydaşı olan İHKİB ile yapılan istişarelerde, sektörün ve tedarik zincirinin 
dijitalleşmesine yönelik hedeflerinin bulunduğu ve bunun strateji dokümanlarında 
ifade edildiği belirtilmiştir. Paydaşlarla gerçekleştirilen arama konferansı 
ve takiben yapılan birebir görüşmeler neticesinde, ileride binlerce üreticiyi, 
tasarımcıyı ve hizmet sağlayıcıyı sinerji yaratacak şekilde bir araya getirecek 
bir platformun ortaya çıkarılmasına yönelik olarak Pilot çalışma başlatılmıştır. 
Katılımcı bir süreç ile yürütülen Pilot çalışma kapsamında, tüm paydaşlar yapılan 
istişareler neticesinde Hazır Giyim Dijital Değer Zinciri Platformu tasarımına 



4

yönelik bir rapor hazırlanmıştır.  Söz konusu Çalışma kapsamında Platformun 
vizyonu, ortaya koyacağı değer, iş planı, tasarımda yer alacak paydaş grupları ve 
platformun fazları belirlenmiştir. Çalışmanın ana bileşenleri altında belirlenen 
başlıklar aşağıda sunulmaktadır. 

Hazır Giyim Dijital Değer Zinciri Platformunun Vizyonu
Türkiye Hazır Giyim Değer Zinciri Platformu bütün dünyada ve özellikle AB’de, 
pazara giriş-çıkış maliyetlerini düşürerek, hazır giyimde pazarı büyüten, 
çeşitlendiren, atıl kapasiteleri değerlendiren ve Türkiye’nin mevcut moda ve hazır 
giyim potansiyelini dünyaya en etkin şekilde açan bir rol üstlenecektir.

Tasarlananan Platformun Ortaya Koyacağı Değer
Hazır Giyim Dijital Değer Zinciri Platformu, binlerce yerli üreticiyi, yerli/yabancı 
tasarımcıları, hizmet sağlayıcıları ve dünyanın farklı yerlerindeki B2B müşterileri 
bir araya getirmeyi amaçlayarak, hazır giyim konusunda bir platform üzerinden 
bir B2B işbirliği hacmi yaratmayı hedeflemektedir. Platform bu birlikteliği, 
öncelikle tedarik zincirinde dijitalleşmeyi sağlayarak gerçekleştirecek ve bunu 
takiben moda konusunda kendi kendisini yenileyen fikir, teknoloji ve yazılımların 
geliştirildiği ve kullanıldığı bir platform haline gelebilme özelliğine sahiptir. 
Karışık pazar yapısının belli bir platform sistemiyle yönetilmesinin, hem aktörlerin 
birbirleriyle olan ilişkisini organize etmesi hem işlem maliyetlerini azaltması 
sayesinde düzenleyici bir rol üstleneceği düşünülmektedir.

Binlerce firma ve tasarımcının mevcut ve atıl kapasiteleri dünyadaki müşteriler 
için büyük bir potansiyel sunmaktadır. 

Neden Hazır Giyim ve Türkiye Kaynaklı bir Platform?
Türkiye, hazır giyimin her alanında AB ve dünyaya üretim yapan yaklaşık 30.000 
küçüklü büyüklü işletmeye ve 10.000’in üzerinde ihracat yapan hazırgiyim 
işletmesine sahiptir. Mağazacılıktan tasarıma kadar her konuda birikime sahip 
kişi ve işletmeler bulunmaktadır. Türkiye’deki başka hiçbir sektörde ve dünyanın 
birçok diğer hazır giyim üreticisi ülkesinde, böyle bir yoğunluk ve çeşitlilik ile 
birleşen bir rekabet gücü görülmemektedir. 

Bir platformun başarılı olması için onu ziyaret eden, geliştiren ve üzerinden işlem 
yapan kullanıcı sayısının yüksek olması gerekir. Kritik büyüklüklere ulaşıldığında 
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ise, Platform kendiliğinden global bir platform haline gelerek, mevcut ve yeni 
kullanıcıların daha fazla dikkatini çeken ve daha çok ihtiyaca cevap veren bir 
hale gelir. Şu anda yerli hazır giyim üreticileri benzer çabayı gösteren yabancı 
platformların cezbetmeye çalıştığı üye profili halindedir. 

Neden Mevcut bir Platform yerine Türkiye Kaynaklı bir Girişim?
Platform, global hale gelerek, yeni teknolojiler ve fikirlerle birleştiğinde, 
kullancılarına verdiği hizmetlerden daha büyük bir hale gelmektedir. Hazır 
giyim platformunun da olgunlaştığında modayı yönlendirme, lojistik teknoloji ve 
yapılanmayı şekillendirme, insan kaynağı geliştirme, özel yazılımlar aracılığıyla 
modaya ve hazır giyime özel çözümler üretme, dijitalleşme gibi dünyadaki diğer 
eğilimleri en ileri noktalarda daha hızlı bir şekilde sektörün kullanımına açma ve 
Türkiye’nin genelinin imajına katkıda bulunma gibi bir potansiyeli bulunmaktadır.  

Şekil 1: Türkiye Hazır Giyim Değer Zinciri Platformu ve Dijitalleştirilmesi Planlanan 
Fonksiyonlar

Kaynak: Pilot Proje 1, Türkiye Hazır Giyim Dijital Değer Zinciri Platformu İş Planı Çalışması
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Şekil 2: Tasarımda yer alan paydaş grupları

Kaynak: Pilot Proje 2, Hazır Giyim Dijital Değer Zinciri Platformu Yazılım Kavramsal Doküman

Platform Tasarımı ve ve Proje Fazları:
Platforma yönelik olarak Proje kapsamında geliştirilen tasarım; paydaşları 
birbirine eklemleyen tasarım ve geliştirme fazı, Türkiye hazır giyim sektörüne 
erişim ve platformun paydaş ihtiyaç ve taleplerine uyarlanması fazı, uluslararası 
tanıtım fazı ve platformun sunduğu değerlerin arttırılması fazı olmak üzere dört 
fazdan oluşmaktadır.

Paydaşları birbirine eklemleyen Tasarım ve Geliştirme Fazı
Hazır giyim sektöründe global bir platform olmak için, bazı temel konularda 
hazırlıklı ve mevcut yapıyı kuvvetlendirici bir tasarım yaratmak gerekmektedir. 
Pilot 1 Projesi kapsamında birinci öncelik, tasarımın oluşturulması ve sonrasında 
mevcut tedarik zincirinin ana bileşenlerinin; sipariş ile başlayıp, müşterilerin son 
tüketiciye vermek istedikleri sosyal uygunluk mesajına kadar olan süreçte, birbiri 
ile dijital olarak bağlandığı, merkez bir yazılımın, geliştirilmesine başlanmasıdır. 

Bu yazılım; atıl kapasiteleri hayata geçirme, yeni müşteri sağlayabilme, yeni/
güvenilir tedarikçilere ulaşabilme konusunda bir araç olacak ve temel aktörleri 
Platforma çeken ve onları birbirine eklemleyen bir görev üstlenecektir.  

Türkiye Hazır Giyim Sektörüne Erişim Fazı ve Platformun Paydaş İhtiyaç ve 
Taleplerine Uyarlanması
Yazılım belirli bir olgunluğa eriştikten sonra önce yerel tedarikçilerin, yerel 
hizmet sağlayıcıların ve global hizmet sağlayıcıların Platform kullanıcısı olması 
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için tanıtım faaliyetlerine başlanacaktır. Tanıtım faaliyetleri esnasında yerel 
aktörler, kullanım konusunda bilgilendirilecek ve platform kullanıcılarının aktif 
olarak platformda yer almalarının önemi vurgulanacaktır. 100 aktif tedarikçiye 
ulaşıldığında uluslararası tanıtım fazına başlanacaktır. 

Uluslararası Tanıtım Fazı
Platformun birleştirici gücü; mevcut, yeni ve atıl kapasiteleri dolduracak iş 
yaratılmasıdır. Tasarım, yazılım ve tedariği gerçekleştirecek altyapı, dijital ortamda 
bir araya geldiğinde ve müşterilerin dikkatini çekecek sayıda yerel tedarikçi ve 
hizmet sağlayıcı sisteme girdiğinde uluslararası tanıtım fazına geçilecektir. 

Bütün sektörün tanıtım fazında aktif olarak yer alması, hazır giyim sektörünün 
geleceği açısından önemlidir. Ne kadar kısa zamanda ne kadar fazla sayıda 
müşterinin aktif kullanımı sağlanırsa, Platformdan elde edilecek faydalar da o 
denli hızlı ve büyük olacaktır.  

Platformun Sunduğu Değerlerin Arttırılması Fazı- Açık Inovasyona Geçiş 
Için Prensipler ve Potansiyel Örnekler
Mevcut sistem üzerinde yeterli sayıda işlem gerçekleşinceye kadar olan faz, güven 
kurma, var olan tedarik zinciri işlemlerini dijital ortama taşıma ve kritik kullanıcı 
sayılarına ulaşma açısından merkezi planlama ve sektörel sahiplik ile yürütülen 
bir aşama olmak durumundadır. Platform bunun çok ötesine geçmeyi hedeflediği 
için dünyanın moda ile ilgili bütün fikirlerine açık olacaktır. Bu etkileşim, teknik ve 
hukuki konular ile ilgili olduğu kadar, aynı zamanda yaratılığın teşvik edilmesiyle 
de ilgilidir. Platformun sunacağı bazı olası faydalar aşağıda verilmiştir: 
 

Büyük Veri
Veri gizliliğine dikkat edilerek platform üzerinde oluşan bilgiler, gelecek 
moda trendlerinin belirlenmesi, ülkelerdeki beden ölçülerinin haritalanması 
ve farklı ülkelerdeki müşteri profillerinin değişiminin izlenmesi gibi birçok 
konularda, vizyon ve strateji oluşumlarına katkıda bulunabilir. Bu veriler 
sosyal medya platformlarındaki verilerle birlikte kullanılarak renkler, 
tercihler ve kişisel özellikler ile birleştirilebilir. Platformun açık inovasyon 
stratejisi, bu tip hizmetleri sağlayan şirketlere de yer vererek, platformun 
cazibesini arttıracaktır. Platformun düzenleyici rölünü üstlenecek olan 
İHKİB aynı zamanda veri güvenliği ilgili konuları üstlenecektir.
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Hukuki Düzenlemeler
Yazılım üzerinde gerçek işlemler gerçekleşmeye başladığında Platform, 
tedarik zincirindeki bir görevi yerine getiriyor olacaktır. Teorik olarak 
tedarik zincirinde başarı, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve âtıl 
kapasitelerin değerlendirilmesi ile maliyet avantajı kazanılmasıdır. 
Platformun, sektörün ihracatındaki temsili hacim olarak arttığında, dijital 
platformu dünyada öne çıkaracak destek, teşvik ve hukuki düzenlemeler 
için Platform üyeleri teklif getiriyor olacaktır. Bu aşamada, Platformun 
yarattığı faydalar basit bir iş birliğinin ötesine geçmeye başlayacaktır. 
Potansiyel kazanımlar; işlem maliyetlerinin düşürülmesi, hızlı moda için 
üretim dışı süreçlerde etkinliğin arttırılması ve dijital ortamda patent ve 
tasarım ile ilgili hakların güvene alınması olacaktır. 

Teknik İş birlikleri
Artan iş hacimleri ile birlikte, hizmetlerde işlem maliyetlerini azaltıcı 
ve hizmetleri çeşitlendirici iş birlikleri ortaya çıkacaktır. Örneğin AB 
ihracatında lojistik hizmet sağlayıcıları, tekil olarak veya bir araya gelerek 
daha yaygın depolama, AB pazarlarında e-ticareti kolaylaştırıcı hizmetler 
ve pazarın isteklerine göre özelleşmiş hizmetler verebileceklerdir. 
Platformun yarattığı hacim ve trafik bunu mümkün kılabilecektir. Platform, 
bu veya başka konularda, özel yazılım ve iş birliklerinin geliştirilmesine 
açık olacaktır.  Bu durum, lojistik dışındaki diğer bütün platform üyeleri ve 
grupları için de geçerlidir. 

Süreç Değişiklikleri
Bir çatı altında bir araya gelmenin, iş ve satış hacimlerini artırmak gibi, 
başka faydaları da olabilecektir. Platform, tüm işbirliklerine açık olarak, 
yazılım ve fikir geliştirme konusunda kolaylaştırıcı rol üstlenecektir. 
Örneğin mevcut durumda her bir firmanın sosyal uyumu için ana 
müşterilerin denetim talepleri gerçekleştirilmektedir. Bu süreç, Platform 
üyeleri ile grup denetimleri için formüller geliştirirlerse ileride değişebilir. 
Platform, bu denetimleri gönüllü olan üyelerinde gerçekleştirebilir. İleride 
bu yapı, sistemin içinde yer alan bir parça olmanın ötesinde, Platformun 
dışarıya sosyal uyum güvencesi verdiği bir yapıya doğru gelişebilir. Başka 
bir örnek, ürün kalitesine yönelik bazı denetimlerin, artan hacimle birlikte 
lojistik hizmetleri süreçlerine doğru kayması şeklinde verilebilir.
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Tasarım Sonrası İHKİB’in Paydaşlarla Projelendirmesi Gereken Başlıklar
Platform Anayasası, Platform Yönetişimi, Platformun Sürdürülebilirliği, Platform 
Geliştirme için Kaynak Bulunması, Paydaş Yönetimi, Müşteri Yönetimi, Siber 
Güvenlik Yönetimi ve Dış Paydaş ve Kamu ile İletişim başlıklarında ekip ve 
komisyonlar kurularak projenin iç ve dış kaynaklarla devamlılığı sağlanacaktır. 

Politika Önerileri
•	 Dijitalleşme ile ilgili yapılan ve sektörel etkisi olan çalışmalar, değer 

zincirinde kurulacak platformlar üzerinden desteklenmelidir. Bu 
platformlar sektörlerin dijitalleşme ihtiyacını tanımlayabilen ve 
dijitalleşme ile ilgili fikirleri yayabilecek beceri ve yönetsel kabiliyetlere 
sahip olan arayüzler tarafından kurulmalı ve kamu kurumları tarafından 
işbirliği ortağı olarak görülmelidir. Birbirinden bağımsız dijitalleşme 
girişimlerinde, çarpan etkisi ve birbirinden öğrenme potansiyeli 
yakalanamamaktadır. Dijitalleşme konusunda çalışan firma ve kişiler 
genelde sektör içinden olmadıkları için, tarafların bir araya kolaylıkla 
gelebilecekleri platformlar önem kazanmaktadır. Dijital platformlara 
verilen destekler şirketlerin içindeki dijitalleşme ihtiyaçlarını da 
tetikleyecektir. 

•	 Platform değil, platform üzerinden geliştirilecek dijitalleşme ile ilgili 
iş fikri değerlendirilmeli ve ona göre karar verilmelidir. Aynı platform 
üzerinde birden çok iş fikri de desteklenebilmelidir. Platform, belirli 
bir olgunluğa geldikten sonra, arayüz olarak tanınmalı ve ilgili sektöre 
verilecek destekler konusunda platformun da görüşleri alınmalıdır.

•	 Kâr amacı gütmeyen şirket kavramı ulusal mevzuata girmeli ve bu 
şirketlerin hukuki tanımlarında, kamu kaynaklarını yine kamu yararı 
için kullanabilecekleri konusu yoruma izin vermeyecek şekilde 
düzenlenmelidir. Böylelikle, kamunun desteklediği işbirliği projelerinde, 
işbirliği kurumu, dernek mi, vakıf mı, vakıf şirketi mi olmalı gibi enerji 
kaybettiren geçici çözümler ortadan kalkmış olacaktır. İŞGEM, Küme 
Yönetimleri ve OSB yönetimleri gibi kamunun ve işbirliği içinde olunan 
kuruluşların beklentilerinin yüksek olduğu yapılar, kuruluş hedefleri 
doğrultusunda daha güvenle ve sağlam bir hukuki altyapı ile çalışabilirler.
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2.2 Pilot 2-Hazır Giyim Dijital Değer Zinciri Platformu Prototip  
 Yazılımının Altyapısının Hazırlanması

Hızla gelişen platformlar üzerinden birçok iş modeli yaratılmaktadır. Bu modeller 
başlangıçta yenilikçi fikir ve basit uygulamalar olarak ortaya çıkmakta, daha sonra 
komplike ve taklit edilmesi zor yapılar hale gelmektedir. “Hazır Giyim Sektörü 
Dijital Değer Zinciri Platformu Tasarımı” Pilot Projesi de basit, fakat Türkiye’nin 
rekabet gücünü dünya pazarlarına taşıma gücü olan ve birebir örneği bulunmayan 
bir fikir ve tasarımdır. En yakın örnekleri, şirketlerin kendi tedarik zincirlerinin 
dijitalleşmesine yönelik yapılan platformlar, yazılım şirketleri tarafından sunulan 
tedarik zinciri altyapıları veya tedarik konusunda faaliyet gösteren şirketler 
tarafından birden çok şirkete sunulan hizmetlerin dijitalleşmesidir.

Projenin Amacı
Hazır Giyim Dijital Değer Zinciri Platformu, merkezi bir yazılım ile başlatılacak, 
geniş hizmetler içerecek geniş bir platform olarak birleştirici bir altyapıya sahip 
olmalıdır. Bu yazılım, sektörün yerel ve global ihtiyaçlarını karşılamalı ve bütün 
paydaşları yaptıkları işlerde farklı şekillerde birbirine bağlamalıdır. Bağ oluşup, 
kritik büyüklükler aşıldığında, platformun içinde barındırdığı altyapı ve yazılımlar 
da çeşitlenecektir. 

Projeyi fikir aşamasından bir adım daha öteye götürmek ve Platformun 
geliştirilmesi ile ilgili girişimleri erkene almak için paydaşlarla yapılan görüşmeler 
neticesinde, bir yazılım prototipi hazırlanmasına karar verilmiştir. Altı aylık sürede 
platform yazılımı için mimari tasarım yapılmış, tasarım altyapısı kodlanmış ve 
sipariş sistemi sektöre özel bir tasarımla hazırlanmıştır.

2. Pilot Proje’nin iki amacı vardır. Birincisi 1. Pilot Proje kapsamında yapılan 
tasarımı bir adım öteye götürmek ve uygulama aşamasına yaklaştırmak; ikincisi 
ise Hazır Giyim Dijital Değer Zinciri Platformu etrafında bir araya gelecek 
kullanıcılara, platformun yazılım boyutunun, özel bir konu olarak ele alınması 
gerektiğini göstermektir. Ayrıca açık kaynak kodlu yazılımların, yerli yazılımcılar 
tarafından da geliştirilebileceğine yönelik güven vermek ve orijinal fikirlerin 
hayata geçirilmesinin ancak yazılımcılar ile ortaklaşa çalışılarak yapılabileceği ile 
ilgili algıyı yaratmaktır.

Ülkemizde gerek kamuda ve gerek özel sektörde, sektörün geliştireceği yazılımlar 
ile paket yazılımların kalitesine ulaşılamayacağı konusunda bir algı bulunmaktadır. 
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Bu algı, yeni ve yerli yazılımların başarısının önünde önemli bir engel teşkil 
etmektedir. Ticari alanda dijitalleşme çağını yakalama hedefi olan Türkiye, bu hedefi 
yerli yazılımcılar ile birlikte gerçekleştirmelidir. Şirketlerin içsel altyapılarının 
dijitalleşmesi ve tedarik zinciri içindeki dijitalleşmenin arttırılması için yerli 
yazılımcılar ve yerli yazılım şirketleri birlikte yazılım geliştirmeli, sektörlerin 
ihtiyaçlarına yönelik yazılımların ortaklaşa geliştirilmesinin memnuniyeti birlikte 
yaşanmalı; bu süreçte karşılaşılan zorluklara ortaklaşa çözümler üretilmelidir. 
Ancak böyle bir işbirliği ile çıkacak çözümler, kalıcı ve içselleştirilebilir olacaktır. 

Çarpan Etkisi
Pilot proje, yerel yazılımcılar tarafından hazırlanmış global bir platformun 
mevcut açık kaynak kodlu seçimleri ile ana yazılımı haline geldiği taktirde, diğer 
platform ve gelişen teknolojilerin yerli yazılımcılar tarafından, özgün tasarımlarla 
geliştirilmesinin yolu açılacaktır. Aynı zamanda, yerel yazılımcıların girişim 
yeteneklerinin arttırılamasına imkân sağlanacaktır. 

Yazılım tamamlanıp üzerinde işlem gerçekleşebilecek hale geldiği andan itibaren 
bir açık inovasyon ortamı sağlanacak, sektörün ülkemiz ve dünyadaki vizyonuna 
hizmet edecektir.

Beyaz Kitap ile Proje İlişkisi
Beyaz Kitap, Toplam Faktör Verimliliğini Hızlandırıcı Politikalar altında, üç kritik 
yatay politikadan biri olarak dijitalleşmeyi göstermekte ve dijitalleşme altında da 
“Firmalarda dijital becerilerin arttırılması ve yazılım sektörünün geliştirilmesi” 
(öncelik 1) önerilmektedir. 2. Pilot Proje, dijital platform yazılımlarının sektöre 
özel çözümler gerektireceğinden yola çıkılarak, örnek oluşturması açısından 
tasarlanmıştır.

Dünyada Durum
Halihazırda platformlar, konsolidasyon sağlayan ve girişimcilerin üzerinde daha 
fazla düşünmesi gereken iş modelleri olarak öne çıkmaktadır. Platform ve benzer 
tarzdaki yapılarda, girişimciler, iş fikirlerini yazılımcılar ile birlikte geliştirmektedir. 
Yazılımlar, platformların özelliklerine göre ya en baştan geliştirilmekte ya da 
mevcut programların üzerine uyarlanmaktadır. Bunun yanında platformların 
zenginleştirilmesi için yatayda büyük şirketler tarafından geliştirilen hizmetler de 
kullanıma sunulmaktadır. Günlük hava durumu bilgisi ve coğrafi bilgi sistemleri 
bunlara örnek olarak verilebilir.
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Prototip Yazılım Sipariş Sisteminin Geliştirilmesi ve Simulasyonun Yapılması
Hazır Giyim Dijital Değer Zinciri Platformu birçok paydaşı ortak ticari hedefler 
çerçevesinde birleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Her fonksiyonun karşılığında 
birden çok paydaş bulunmaktadır. Her paydaşın iş ilişkisi, kendi iş modeli ve 
kapasitesine göre farklılık göstermektedir. Yazılım, bazı paydaşların sisteme 
eklenebilmesi için “tak ve çalıştır” tarzı bir altyapı sunmayı planlamakta, bazıları 
için de çözümü kendi içinde yaratmayı hedeflemektedir.

Öncelikle bütün sistem incelenerek veritabanı tablo yapısı üzerinde detaylı 
çalışmalar yapılmış, sistem paydaşlarının ilişkileri belirlenmiş ve ortak kullanılan 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bilgisi gibi yapılar sisteme entegre 
edilmiştir. Bu tablolarda tutulacak bilgiler, ileride bütün paydaşların arayüzlerinin 
tasarımlarında ortak dil ve kavramları oluşturacaktır. 

2. Pilot Proje kapsamında yazılımın öncelikle, sipariş yönetimi geliştirilmiştir. 
Sipariş yönetimi üzerinde çalışılırken, 1. Pilot Proje kapsamında yapılan paydaş 
görüşmelerinden elde edilen tecrübe ve formatlar kullanılmıştır. Paydaşlar, diğer 
platformlardan farklı olarak üç çeşit sipariş sisteminin yazılım tarafından çeşitli 
araçlarla kolaylaştırılıp sisteme entegre edilmesi gerektiği konusunda tavsiyede 
bulunmuştur.

Bunlar mevcut tedarikçi katalogları, tasarımcı ve marka look-book’ları ve 
müşterinin kendi siparişini geçerek üretim yaptırdığı sistemlerdir. Yazılımın 
veritabanı altyapısı ve sipariş yönetiminin ilişkisel tasarımı, üç sistem için de 
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca ürün bazında görüş almak, ürünlerle ilgili 
değişiklik yapmak ve resim paylaşmak için kataloglar ile entegre bir mesajlaşma 
sistemi hazırlanmıştır. 

Sipariş sisteminin özelliği birden çok şirketten gelen siparişin, birden çok 
tedarikçiye dağıtılması ve firmaların kendi yetkilendirdiği kişiler haricinde, 
mevcut katalog tasarım ve iş ilişkilerindeki detaylara kimsenin uzlaşamamasıdır. 
Bunu gerçekleştirmek için ayrıntılı bir yetkilendirme altyapısı hazırlanmıştır. 

Altı ay gibi kısa bir süre içinde prototipinde ilerleme sağlanan sistem, hâlihazırda 
filtreleme yoluyla şirketlerin ilgilendikleri müşteri, ürün ve hizmet sahibine 
ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Sonraki aşamada mesajlaşma yoluyla iletişime 
geçilebilmekte ve uygun görülen müşterilere istenilen kataloglar açılabilmektedir. 
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Müşteriler bu kataloglardan kendi uzun listelerinin gruplarını oluşturmakta ve 
daha sonra bunların arasından kendi satın alma listelerini belirlemektedir. 

Satın alma listelerindeki ürünler, istenilen hacme uygun olarak farklı tedarikçilere 
iş emri olarak gönderebilmektedir. Siparişi alan firma, iş modeline göre bu 
siparişin bir bölümünü veya hepsini tedarikçilerine işin türüne göre dağıtıp 
fiyatlandırabilmektedir. Sistem, sipariş oluştuktan sonra, bir dış ERP gibi çalışacak 
şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarım sayesinde, hazır giyim sektöründe küçük 
firmaların planlama sorunlarının aşılması için sınırlı da olsa ERP mantığıyla 
tanışmaları hedeflenmiştir. 

Yazılım, sipariş altyapısı ile ilgili yeterli stabiliteye ulaştığı zaman sırasıyla lojistik, 
laboratuvar ve dış hizmetlerin her biri ile ilgili çalışmalar başlatılacaktır. 2. 
Pilot Proje kapsamında, yazılımın genel tasarım mantığı, veritabanı tablolarının 
oluşturulması ve sipariş bölümünün işlevliğinin belirli bir oranda başarılması için 
çalışılmıştır.

Prototip Yazılım ile İlgili Bilgiler
Yazılım, ilkesel kararlar alınarak geliştirilmiştir. Yazılımın internet tabanlı, açık 
kaynak kodlu ERP altyapısı ile oluşturulması ve sistem altyapısına sahip olması 
gerektiği düşünülmüş, yazılım dili ve altyapı olarak PHP ve MySQL seçilmiştir. Bulut 
üzerinden çalışacak olan program, çok kurulumlu ve çok kullanıcılı bir ünternet 
uygulaması olarak hizmet verecektir Programın kendi altyapısı ve yetkilendirme 
altyapısı bulunmaktadır. 

PHP ve MySQL Veritabanı Açık Kaynak kodlu geliştirme ortamı internet ortamında 
yaygın bir standart “geliştirme ortamı” durumundadır. Ülkemizde bu dili kullanan, 
yeterli sayıda yazılımcı bulunmaktadır. 

Yazılımın Genel Tasarım Tablosu ve Bileşenleri
Aşağıdaki Tablo genel olarak tasarımın içerdiği geliştirme konularını 
göstermektedir. Sistem, geliştirme ve prototip aşamasında olduğu için, belirlenecek 
yeni ihtiyaçlar sisteme entegre edilebilecektir.
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Şekil 3: Yazılım Tasarımındaki Öğeler

Yukarıdaki tabloda tarif edilen B2B altyapı, ileride sistemdeki firmaların B2C ile 
ilgili gelişebilecek tercihlerine hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer bir 
ifadeyle, istendiği takdirde farklı bir isim ve iş modeli altında mevcut yapı, B2C 
projelere için de kullanılabilecektir. 

Proje Kapsamında Prototip Yazılım
Altı aylık geliştirme süresinde yazılımın tasarımı ve altyapısı hazırlanmıştır. 
Sipariş sisttemi, bu altyapı üzerinde çalışılmıştır. Sipariş sistemi gerçek kullanıcılar 
tarafından test edilmiş ve geri bildirimler alınarak düzeltmeler yapılmıştır. Sistem 
altyapısı geliştiriciler için geniş bir esneklik sunmaktadır. Mevcut prototip yazılım, 
iki yerel yazılımcı ve onların kendilerine ait olan altyapıları ile hazırlanmıştır. 
Yazılımın büyüklüğü hakkında detaylar aşağıda sunulmaktadır:

Proje Dosyası Büyüklüğü: 1,820,011  Satır
Veritabanı Büyüklüğü:           196  Tablo
Ekran Sayısı:             100+ Ekran

Aşağıda prototip yazılımın mevcut ekranlarından görüntüler verilmiştir.
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Ürün Ekranı

Ürün Tedarik Ekranı
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Atanmış İşler

Proje Sonrası Yazılım Geliştirme
Proje sonrasında, prototip yazılım, mevcut durumu ile kendisi geliştirilmeye devam 
edilebilir veya öğrenilen derslerle, sıfırdan ve daha hızlı bir şekilde yeni bir yazılım 
hazırlanabilir. Bunun kararını pilot projeyi devralan İHKİB ve belirleyeceği teknik 
ekip verecektir. Mevcut yazılımın üzerine geliştirme yapılma yolu tercih edilirse, 
18-24 aylık bir zaman süresi içinde beklentileri karşılayan ve stabilitesi olan bir 
program hazır olacaktır. Türkiye Hazır Giyim Dijital Değer Zinciri Platformunda 
yer alacak bütün paydaşları, tedarikçileri ve müşterileri, hizmetlere ve birlikte 
hareket etmeye davet edebilecek kuvvetli bir birleştirici yazılım gerçekleştiğinde, 
1. Pilot Proje’de tanımlanmış olan “Türkiye Hazır Giyim Sektörüne Erişim 
Fazı ve Platformun Paydaş İhtiyaç ve Taleplerine Uyarlanması” fazına geçiş 
yapılabilecektir. 

Paydaşlar bu yazılım etrafında ihracat hacmi oluşturmaya başladıklarında mevcut 
yazılıma eklenecek ve farklı ihtiyaçları karşılayabilecek birçok yazılım platform 
üzerinde devreye girebilecektir. 

Politika Önerileri
•	 Açık kaynak kodu ve yerli yazılımcı içeren kişi ve şirketlerin yer aldığı 

platformlara ve dijitalleşme girişimlerine kamu katkısı oranlarında 
pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. 
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•	 Platformlar için verilecek destekler, yazılım geliştirmeyi de içine alan ikişer 
yıllık dönemler halinde uygulanmalı, elde edilen başarı değerlendirilerek 
yenilenmeli veya durdurulmalıdır. Kısa süreli destekler alışkanlık ve 
davranış değişikliği yaratmayacakları için tercih edilmemelidir.

2.3 Pilot 3 - Karbon Fiber Yol Haritası 

Projenin Amacı

İmalat sanayii sürekli olarak gelişen fiziksel ihtiyaçlar, daha düşük maliyetler 
ve üstün tasarımlar peşinde koşarak rekabetçilik çıtasını yükseltmektedir. 
İmalat sanayiinde rekabette ön plana çıkan ülkelerin hem Ar-Ge konusunda çok 
başarılı oldukları, hem yenilikleri diğer ülkelerden daha hızlı bir şekilde imalat 
sanayiindeki ilgili kollara ve KOBİ’lere yayabildikleri görülmektedir. 

En yüksek kâr payı olan ürünler genelde, ticarileşme başarısını göstermiş genç 
ürün ve hizmetlerdir. İlerleyen zamanlarda başarı getirmiş genç ürün ve hizmetler, 
diğer ülkeler tarafından da üretilebilir hale geldiğinde bu ürünlerin getirileri 
azalmaya başlamaktadır. Yeni ürün, malzeme ve süreçler zaman ilerledikçe ana 
endüstrilerin değişmez parçaları haline de gelebilirler. Bu konulara yatırım 
yapan ülkeler böylece aynı zamanda patent ve bilgi merkezleri olarak da büyük 
avantajlar elde etmektedir. Ülkemizde gelişmekte olan ürün, süreç ve malzemelere 
erken erişimin sağlanarak, sanayide kullanılmalarının yaygınlaştırılması için 
geliştirilecek hızlandırıcı politikalar toplam faktör verimliliği üzerinde olumlu 
etkiye sahip olacaktır.  

Proje kapsamında örnek bir uygulama olması için, gelişmekte olan bir sektör 
seçilmiş ve bu sektör ile ilgili paydaşlar bir araya getirilerek bir yol haritası 
hazırlanmıştır. Bu yol haritası sektörün önde gelen oyuncularının ve KOBİ’lerinin 
ortak hedefler ile bir araya gelmelerini ve iş birliği içinde tek başlarına 
yapamayacakları konularda erken ilerleme sağlamalarını hedeflemektedir. AB’nin 
çerçeve programları, kümelenme girişimleri, ortak Ar-Ge ve pazar geliştirme 
konularında izlediği yöntem de iş birliklerini arttırma konusunda paydaşların 
desteklenmesidir.

Karbon elyaf malzemeler çelikten çok daha dayanıklı ve beş kat daha hafif bir 
malzeme olarak çeşitli endüstrilerde büyük değişimler yapma potansiyeline 
sahiptir. Havacılık ve otomotiv başta olmak üzere, birçok sektörde kullanım 
potansiyeli bulunmaktadır. Maliyet ve üretim teknolojileri ile ilgili ilerlemelere 
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bağlı olarak, otomotiv sektörünün, elektrikli araçlara geçişi ile birlikte, bu ürüne 
daha fazla yönelim olacağı öngörülmektedir. Hâlihazırda söz konusu ürün, üst 
segment araçlar ve Formula 1 araçlarında kullanılmaktadır. 

Ülkemizde cam elyaf ile başlayan sektörel bir tecrübe bulunmaktadır. Cam elyaflı 
kompozit üretim teknolojileri teknolojileri olarak karbon elyaflı üretim teknolojileri 
ile benzerlik göstermektedir. Türkiye cam elyaf sektörü dünya ile rekabet edecek 
şekilde gelişmiştir. Bu gelişimde, ülkemizde erken zamanda kurulmuş olan büyük 
bir hammadde tesisi ve yönetiminin büyük etkisi olmuş ve mevcut rekabetçi 
seviyeye ulaşılmıştır.  Karbon elyaf üretiminde Türkiye, dünyanın önde gelen 
on hammadde üreticisinden birisi ülkemizde bulunmaktadır. DOWAKSA firması 
firma bunu kendi Ar-Ge çalışmaları ile başarmış ve reçine konusunda başarısı ile 
dünyada söz sahibi bir firma ile ortaklık kurmuştur. 

Pilot proje kapsamında sektör firmaları, hammadde üreticileri ve Ar-Ge 
kuruluşları ile birlikte bir yol haritası geliştirilmiştir. Bu çalışma ile sayıları çok 
az olan paydaşların sinerji yaratacakları bir çalışma biçimi hedeflenmiştir. Hedef, 
yeni pazarlar bulmak ve sektördeki nitelikli, kişi, KOBİ, sivil toplum örgütü ve Ar-
Ge kuruluşlarının sayılarını attırarak rekabet gücü yaratmaktır.

Çarpan Etkisi
Karbon Elyaf Yol Haritası Pilot Projesi örneği, kamunun, özel sektörün, 
üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin birlikte sinerji yaratacakları, ortak bir 
gelecek tasarımıdır. Karbon elyaf gibi gelecek beklentisi olan başka malzemeler 
(ileri teknoloji seramikler, süper alaşımlar, ultra-yüksek dayanıklı çelik (UHSS), 
titanyum alaşımları vb.) de bulunmaktadır. Bu malzeme ve süreçler için de sektör 
temsilcilerinin önderliğinde diğer özel malzeme ve süreçler için de yol haritaları 
bir an önce, sektör temsilcilerinin önderliğinde hazırlanması önemlidir. Ülkemiz 
için, yol haritaları hazırlanmış seçilmiş malzemelerin üretiminin sağlayacağı tekil 
başarılardan çok, imalat sanayiinin yeni malzemelerin gelişim süreçlerine ilişkin 
algısının açık olması önemlidir. Doğal olarak, özelliklerine göre bazı malzemeler 
başarılı olacak, bazıları ise kullanımdan kalkacaktır. Ancak adaptasyon ve Ar-
Ge kabiliyeti yüksek olan bir imalat sanayii, bu süreçte hem kazanç elde edecek 
hem birçok malzeme arasından çıkacak başarılı malzemelerden yeni dönüşümler 
yaratabilecektir. Pilot Proje’nin yeni malzemeler konusunda birçok yeni yol 
haritası çalışmasının ortaya çıkmasını sağlaması beklenmektedir. 
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Yeni gelişen malzeme ve süreçlerde en büyük riskleri KOBİ’ler almaktadır. 
KOBİ’ler belirsizlikleri olan malzemeler ile yine belirsizliği yüksek olan pazarlarda 
tutunmaya çalışmaktadır. Yol haritasının, bazı riskleri azaltarak KOBİ’lere güven 
vereceğini ve dönüştürülebilir becerileri olan daha fazla KOBİ’nin karbon elyaf 
malzemeler ile ilgili çalışmalara başlayacağını öngörülmektedir.  

Beyaz Kitap ile Proje İlişkisi
Beyaz Kitap, Toplam Faktör Verimliliğinin arttırılmasında dikey politikalar 
altında; belirli sektörler, teknolojiler ve bölgeler özelinde seçicilik ve odaklanma 
gerektiren müdahaleler yapılmasını gündeme getirmektedir. Küresel rekabetçilik 
hedefi olan girişimlerin içinde bulundukları ekosistemlerin mükemmelleştirilmesi 
kapsamında tanımlanan, “Pazarlama yetkinliklerinin geliştirilmesi” (öncelik 11), 
“İlişki ağlarının güçlendirilmesi-Ulusal ve uluslararası girişimciler, araştırmacılar, 
fon sağlayıcıları ve kamu yöneticileri arasında (Öncelik 12) ve “Türk Teknolojisi 
algısının güçlendirilmesi ve marka değerinin artırılması” (öncelik 13) öncelikleri 
bu pilot proje ile doğrudan ilgilidir. Ayrıca Beyaz Kitap çalışmaları sırasında 
belirlenen, KOBİ’lerin yeni malzeme ve süreçlere erken ulaşması ile ilgili ana 
tema, bu projenin seçiminde önemli rol oynamıştır.

Beyaz Kitap’ın önemli başlıklarından biri olan arayüzler konusunda, örnek 
oluşturmak için Kompozit Sanayicileri Derneği ile çalışılmıştır. Dernek, kompozit 
konusunda ülkemizin önde gelen sivil toplum örgütü olarak sektörün önünü açıcı 
çalışmalarıyla, imalat sanayiinde önemli bir yere sahiptir. Proje boyunca liderliği 
üstlenmiş ve projenin bütün aşamalarında aktif olarak, üyelerini en yüksek katkıyı 
vermek üzere organize etmiştir.

Dünyada Durum
Dünya karbon elyaf ürün pazar büyüklüğünün, 2023 yılında, 19 milyar ABD dolarını 
bulacağı hesaplanmaktadır. Şu anda toplam büyüklüğü 14 milyar ABD doları olan 
pazarın, 2018-2023 arasındaki büyüme hızının %6 olacağı tahmin edilmektedir.
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Şekil 4: Karbon Elyaf Pazar Bilgileri

Karbon elyaf sektörü için; havacılık, uzay, otomotiv, rüzgâr enerjisi, savunma sanayi 
ve nükleer ünitelerde kullanımı en çok bilinen ve gelecek beklentisi en yüksek 
olan pazarlardır. Hammadde üreticisi sayısı sınırlıdır. DOWAKSA dünyadaki ilk 10 
üretici arasındadır ve yeni yatırım planları ile kapasitesini arttırmaktadır. 

Karbon elyaf hammadde fiyatlarının düşmesi ve üretim süreçlerinde beklenen 
gelişmelerle ile hafiflik ve dayanım özellikleri gerektiren birçok ürünün karbon 
elyaf malzemeye yöneleceği değerlendirilmektedir.Fiyatlarda düşme eğilimi de 
gerçekleşmekte ve yıllar içinde gözlenebilmektedir.

Türkiye’de Karbon Elyaf Pazarı
Türkiye’nin karbon elyaf pazarı henüz yeterince gelişmemiştir. ABD, Uzak Doğu 
ve Almanya, sektörün teknolojik gelişim ve piyasa hacmi bakımından liderleri 
konumundadır. Ülkemizde Dünya ile rekabet konusunda oldukça başarılı bir cam 
elyaf sektörü bulunmaktadır. Bu sektörün geliştirdiği yetkinlikler karbon elyaf 
için de geçerlidir. Pazar bulunduğu takdirde, hızlı uyum sağlayabilecek bir insan 
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kaynağı ve KOBİ yapısı bulunmaktadır. Hammadde olarak, dünyada kabul gören 
bir üretici olan DOWAKSA, 3500 ton/yıl kapasitesi ile hem iç hem dış pazara 
üretim yapmaktadır. İç pazarın gelişmesi için DOWAKSA’nın KOBİ’lerle geliştirme 
faaliyetleri bulunmaktadır. İç pazarı birkaç başlıkta değerlendirmek mümkündür.  
Havacılık, uzay ve savunma sanayii, sözleşme temelli ve Ar-Ge içeriği yüksek 
projelerle satın alma yapmaktadırlar. Bu Ar-Ge projelerinin bir bölümü TÜBİTAK 
gibi kurumlar tarafından fonlanmaktadır. Rüzgâr türbinleri, endüstriyel parçalar 
ve spor malzemeler konusunda ise pazar tarafından sınırlı talepler gelmektedir. 
KOBİ’lerin karbon elyaf konusuna daha fazla eğilmeleri ile ülkemizdeki mevcut 
sanayi üretim birikimi dünya taleplerine uygun olarak şekillenerek hem iç hem dış 
pazara hizmet edecek şekilde gelişebilir.

Karbon Fiber Yol Haritası Çalışması Paydaşları
Kompozit Sanayicileri Derneği üyeleri, cam elyaf, karbon fiber ve diğer kompozit 
malzemeleri üreten ve kullanan firmalardan oluşmaktadır. Dernek, pilot projenin 
sahibidir ve liderliğini üstlenmektedir. Bu çalışma ile birlikte karbon fiber konusu, 
dernek içinde, daha çok öne çıkmış ve konu ile ilgili bir alt yapılanma kurulmuştur. 
KOBİ’ler: Karbon fiber ile ilgili çalışan toplam firma sayısı yüzü geçmemektedir. 
Bu firmalar, belirgin bir akademik bilgi düzeyi ile geniş çaplı üretim yapıyor 
olmalarına rağmen, firmaların çalışan sayıları oldukça sınırlıdır. Mevcut piyasa 
şartları sebebiyle, bu firmalar toplam kapasitelerinin en çok %10’luk kısmını 
kullanabilmektedir. 

DOWAKSA: Ana üretici olarak sektörü yönlendirmekte ve desteklemekte 
dolayısıyla sektör için önemli bir işlev üstlenmektedir. Bir taraftan dünyadaki 
fırsatları değerlendirirken diğer taraftan iç pazarın gelişmesi için çalışmaktadır. 
Reçine ve kimyasal madde sağlayan kuruluşlar: Karbon elyaf, yüksek dayanım 
özelliklerini, reçine ve kimyasal maddeler ile sağlamaktadır. Reçine ve kimyasalların 
bir bölümü ülkemizde üretilirken bir kısmı da ithal edilmektedir. Ülkeler arası 
yüksek rekabet şartları sebebiyle teknik özellikleri gelişmiş bazı ithal ürünler 
yeterli arz güvenliğine sahip olamamaktadır. 

Bilgi ve Ar-Ge kuruluşları: Sabancı Mükemmelliyet Merkezi, KORDSA, BUTEKOM 
ve bazı üniversitelerde karbon fiber ile ilgili altyapılar gelişmektedir. AB 
desteklerinden yararlanan yeni merkezler de önümüzdeki dönemde bu listeye 
katılacaklardır. 
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Karbon Elyaf Yol Haritası Hedef Sektörler
Yol Haritası çalışmalarında ülkemizde karbon elyaf için, üç ana sektörde gelişimin 
diğerlerinden yüksek olacağı öngörülmüştür. Bunlar;

•	 Uzay/havacılık
• İnşaat 
•	 Otomotiv sektörleridir. 

Her bir sektörün kendi içinde farklı özellikleri bulunmaktadır. Uzay/havacılık 
sektörü için gereken üst düzey akreditasyon ve sertifikasyon kazanımları 
yıllar alan süreçler gerektirmektedir. Bu süreçler başarıldığında ise düzenli 
gelirler oluşmaktadır. Inşaat konusu ülkemiz için çok önemlidir. Müteahhitlik 
hizmetlerinde yurt içinde ve yurt dışında çok başarılı olan inşaat sektörü, karbon 
elyafın malzeme özelliklerini tam olarak öğrendiğinde büyük bir atılım sağlayabilir. 
Otomotiv ise ülkemizin en dinamik sektörü ve lokomotif ihracat kalemlerinden 
biridir. Otomotiv sektöründe de karbon elyaf malzemenin ucuzlaması ile birlikte, 
yeni bir sıçrama gözlenebilir. Karbon elyaf malzemenin hafiflik ve dayanıklılık 
özellikleri, bu sektörlerde yeni ufuklar açmaktadır. Dünyada denizcilik, rüzgâr ve 
spor-hobi sektörlerinin de karbon kullanımında, diğer birçok sektöre göre daha 
yüksek bir büyüme olacağı öngörülmekte fakat büyük hacimlere ulaşmak için 
erken olduğu düşünülmektedir.

Karbon Elyaf Yol Haritası Odaklanma Başlıkları 
Yol haritası ile ilgili planlamalarda dört ana başlık ön plana çıkmıştır. Sektörün, 
gelişimi, bu konularda yapılacak Ar-Ge, yatırım ve organizasyonlarla sağlanabilir.
 

1- Ulusal ve Uluslararası Pazarlama Faaliyetleri: Sektör ile yapılan 
toplantılara katılan şirket ve temsilcilere sektörün kapasite kullanım 
oranları sorulmuştur. Bu oranın %10 düzeyinde olduğu öğrenilmiştir. 
Çeşitli sebeplerden kaynaklanan bu âtıl kapasitenin fırsata çevrilebilmesi 
için yapılacak girişimlerin KOBİ’lerde bir rahatlama sağlayacağı 
beklenmektedir. Deprem riskinin yüksek olduğu ve müteahhitlik 
hizmetlerinin başarılı olduğu ülkemizde, inşaat sektörüne yönelik tanıtım 
faaliyetleri etkili olacaktır. Otomotiv sektöründeki gelecek beklentileri 
dikkate alınarak, şimdiden yan sanayi firmaları ile iş geliştirmeye yönelik 
hazırlıklar yapılmalıdır.
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 Uluslararası alanda pazarlama için fırsatlar olduğu 
değerlendirilmiştir. Karbon elyaf ürünler emek ve bilgi yoğun bir 
çalışma gerektirmektedir. Bütün dünyada karbon elyaf konusunda çalışan 
firma sayıları sınırlıdır. Bu yüzden hâlihazırda sektörde başarı kazanmış 
firmaların uluslararası pazarlarda da şansı bulunmaktadır.

2- Eğitimli ve yeterli sayıda bir işgücü yaratılması: Sektördeki kişilerin 
önemli bir bölümü usta çırak ilişkisi ile yetişmiş kişilerdir fakat çalışılan 
sektörlerin talepleri teknik anlamda daha üst seviyelere çıktığında, 
bu talepleri karşılayabilecek yeterli donanıma sahip kişilerin sayıları 
sınırlıdır. Sektör, mühendislik ve teknik altyapısı yüksek kişiler için cazip 
hale getirilmeli ve bu kişilere fırsatlar sunulmalıdır. Ara eleman ihtiyacının 
karşılanması için bu alana yönelik meslek yüksekokulu açılmalıdır.

3- Karbon fiber malzemeler ve üretim teknikleri hakkında geliştirilen 
Ar-Ge faaliyetlerinin KOBİ’lere aktarılması: KOBİ’ler risk aldıkları 
ölçüde içinde bulundukları sektörün gelişimine önemli katkılar 
sunmaktadır. Dolayısıyla karbon elyaf ile ilgili çalışan KOBİ’ler için 
oluşturulacak fırsatlar, sunulacak imkânlar ve verilecek bilgi-altyapı 
destekleri sektörün esnekliğini ve yarattığı toplam katma değeri 
olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle ana firmaların çalışmalarına 
KOBİ’leri dâhil etme zorunluluğu getirilmelidir. Bu zorunluluk kuralının 
öncesinde, karbon fiber test ve sentez yetkinliğinin haritası çıkarılmalı, 
hangi firmanın hangi testi nerede yaptığına dair sektör öncülerine yol 
gösterecek detaylı bir çalışma yapılmalıdır.

Yol haritası çalışmasında odaklanılacak konular çalışılmış ve aşağıda özetlenen 
başlıklarda faaliyetler geliştirilmesine yönelik görüş birliğine varılmıştır.
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Tablo 1: Hedefler ve aktiviteler

Pazarlama •	 Otomotiv sektörü için yan sanayi ve ana sanayi ile iş birlikleri geliştirmek
•	 Havacılık için, hâlihazırda üretim lisansları ve sertifikaları olan yabancı 

şirketleri satın almak
•	 İnşaat sektörüne yönelik tanıtım faaliyetleri düzenlemek
•	 Yurtdışı karbon elyaf iş kümeleri ve sektör temsilcileri ile iş geliştirme odaklı 

iletişim kurmak
İnsan 
kaynağı 
geliştirme 
ve eğitim

•	 Üniversite ve mesleki eğitim okullarında karbon elyaf üretimi ile ilgili 
konularda tanıtım yaparak, yeni gelecek nesillerde bu yönde tercih yaratmak

•	 Konunun eğitim müfredatındaki yerini genişletmek ve güncellemek için eğitim 
kurumlarıyla ve yöneticilerle iletişim kurmak

•	 Yalın üretim prensipleri konusunda sektörün bilincini geliştirerek atıkların, 
gereksiz hammadde kullanımının ve ürün kalitesindeki değişikliklerin 
azaltılması konularında ilerleme sağlamak

•	 Akademinin ve sanayinin ihtiyaç duyduğu konularda konferansların 
yapılmasını kolaylaştırarak iyi örneklerin, tecrübe paylaşımının ve müfredat 
ile ilgili gelişmelerin teknikerler, mühendisler ve bilim insanları tarafından 
tartışılmasını sağlamak

Teknolojik 
ilerlemenin 
gösterilmesi

•	 Otomasyon/robot teknolojileri üreticileri ile birlikte çalışarak sektördeki 
otomasyon kullanımını arttırmak

•	 KOBİ’lere örnek oluşturması açısından, üretim süreçleri, izleme ve kontrol 
konularında iyi örnekleri raporlamak

•	 Üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları, özel ürün müşterileri ile KOBİ’lerin bir araya 
geldiği işbirliklerini desteklemek

Kamunun 
rolü ve 
gerekli 
altyapılar

•	 Sektördeki Ar-Ge ve eğitim ihiyaçlarını karşılamak üzere, kamunun kaynakları 
ile pazarlama faaliyetlerini desteklemek

•	 Savunma ve uzay/havacılık sanayiinde kamusal alanda elde edilen bilgi ve 
tecrübelerin sektörün diğer alanları ile paylaşılması ve bu alanların içinde 
bulundukları segmentlerde öne çıkmalarını sağlamak

•	 Karbon elyaf ve kompozitlerde kurulacak teknoloji hazırlık seviyesi 5-6-7 ‘ye 
denk gelen hizmetler veren mükemmeliyet merkezi ve ortak kullanım atölyesi 
gibi kurumlara kaynak desteği sağlamak

Süreç 
geliştirme

•	 Havacılık haricindeki sektörler için, düşük maliyetli karbon malzeme üretim 
olanaklarını araştırmak

•	 Hataların tespiti ve hata tiplerinin belirlenmesi konularında araştırmalar 
yapmak

KOBİ’leri, ürün 
pazarlamayı ve 
ürün 
geliştirmeyi 
hedefleyen 
işbirliklerinin 
kurulması

•	 Esnek işbirliği yapılarından, beraber ortak iş yapar duruma gelinebilmesi için 
ortak Ar-Ge, iş kümesi ve hatta gerekirse ortak bir şirket kurulmasına kadar 
gidebilecek bir yelpazede tarafları cesaretlendirmek

•	 İş Kümesi kurmak
•	 İstanbul Teknopark içinde KOBİ’lerin bir ortak girişim kurarak diğer karbon 

elyaf çalışan KOBİ’lerin de ihtiyaçlarına yönelik ortak kullanım atölyesi kurmak
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Politika Önerileri
•	 Üniversite ve üniversite kökenli Ar-Ge çalışmaları ile sanayinin ihtiyacı 

olan Ar-Ge ve ÜR-GE çalışmaları arasında performans kriterleri 
açısından çok temel farklılıklar bulunmaktadır. Performans kriteri 
sadece bütçe başarısı olan ve ağırlıklı olarak teknoloji hazırlık seviyesi 
5-6-7’ye karşılık hizmetler üreten, uygulamalı araştırma yapabilen 
yeni bir hukuki yapı tanımlanmalıdır. Bu yapılar bütçe performansını 
yakalayamadıklarında kapanabilmelidir. Bu yüzden gerekli esnekliğin 
sağlanması ve sorumluluğun tam olarak hissedilebilmesi için akademik 
unvanlar ve bunların özlük hakları ile ilgili tanımlar uyumlu olarak 
tasarlanmalıdır.

•	 KOBİ’ler mevcut sistemde yeterli güvencelere sahip değildir; bu sebeple 
KOBİ’ler, Ar-Ge çalışmaları için dışarıdan insan kaynağı kullanma 
konusunda tereddüt yaşamaktadır. Yeni kurulacak yapılarda Ar-Ge fikri 
ve desteğine KOBİ’ler kendi finansal ve insan kaynaklarının katkısı ile 
ortak oluyorsa, çıkacak bütün patentlerin KOBİ’nin olması üzerine bir 
kurgu oluşturulmaldır.

2.4  Pilot 4 - EFQM Mükemmellik Modelinin Kurumsallaşmaya  
 Etkisinin Değerlendirilmesi

Projenin Amacı
KOBİ’lerin ekonomideki yeri ve önemi konusunda dünyada ve ülkemizde fikir 
birliği bulunmaktadır. Gerek sağladıkları istihdam gerekse yarattıkları katma değer 
açısından desteklenmeleri gereken ülkemiz KOBİ’leri, kurumsallaşma konusunda 
gelişmiş ülkelerdeki çağdaşları ile aynı seviyede değillerdir. Kamu kurumları, 
KOBİ’leri desteklemek için uzun zamandır destek verseler de KOBİ’lerimiz 
kurumsallaşma, kalite ve insan kaynağı yönetimi konularında kendi pratiklerinin 
dışına çıkamamaktadırlar. 

Kamu kurumları tarafından sağlanan destek başlıkları incelendiğinde, hemen 
hemen desteklenmeyen hiçbir faaliyetin olmadığı görülmektedir. Bu açıdan geniş 
destek yelpazesinin amaçlarına ne ölçüde hizmet ettiği konusunu sorgulamak 
gerekebilir. 

Sonuca yönelik destek mekanizmaları ancak bilimsel metodlarla, veriye dayalı 
yöntemlerle, uzman değerlendirmeleri ve akılcı çözümlerle tasarlanabilir. Projemiz 
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kapsamında bir saha çalışması ile KOBİ’lerin durumunu gösteren veriye dayalı 
tespitler yapılmış ve kurumsallaşmadaki eksiklik gündeme gelmiştir. 4. Pilot Proje, 
bu eksikliği gidermek üzere verilebilecek bir desteğin, nasıl seçilebileceğine örnek 
olmasına yönelik tasarlanmıştır. Bu örnekler ile benzeri veriye dayalı yöntemlerin 
kamu destek sistemlerinde daha fazla yer almasını sağlamak amaçlanmıştır.

Çarpan Etkisi
4. Pilot Proje kapsamında hazırlanan çalışma, bir “öncesi ve sonrası durum 
değerlendirme” çalışmasıdır. Kullanılan yöntem birçok teşviğin tasarlanmasında 
kullanılabilir. Hatta daha başarılı ölçüm metodları ile daha kesin sonuçlar ve 
çıkarımlara ulaşılabilir. Önemli olan, kamu kurumlarının bu çalışmalara destek 
olmalarıdır.  

Basit tasarımı ve uygulama kolaylığının yanı sıra farklı boyutlarda akılcı çözümler 
önerebilen 4. Pilot Proje çalışmasının örnek gösterilebilecek bir çalışma olabileceği 
değerlendirilmektedir. 4. Pilot Proje, yeterli şekilde iletişimi yapıldığı takdirde 
kamu tarafından birçok mevcut ve yeni tasarlanacak teşviklere ilham verebilir ve 
böylece benzer çalışmaların yürütülmesi mümkün olabilir.

Beyaz Kitap ile Proje İlişkisi
Beyaz Kitap, Toplam Faktör Verimliliğini Hızlandırıcı Politikalar altında, üç kritik 
yatay politikadan biri olarak “Firmalarda yönetim kalitesinin yükselmesinin 
desteklenmesi”ni tanımlamış ve bu başlık altındaki “Kalite ve Yenilik Hareketinin 
Hızlandırılması” önceliği (Öncelik 5) ile firmalardaki kalite algısı üzerine 
yoğunlaşmayı hedef göstermiştir. 4. Pilot Proje, bu öncelik konusundan yola 
çıkılarak tasarlanmıştır. 4. Pilot Proje, aynı zamanda, Beyaz Kitap çerçevesinde 
yapılan çalışmaların genelinde yer alan, veriye dayalı karar almayı destekleyen bir 
çalışmadır. 

4. Pilot Proje kapsamında, Beyaz Kitap’ın vurgu yaptığı “arayüzler” geliştirme 
konusu dikkate alınarak, ülkemizin kalite konusunda önde gelen sivil toplum 
örgütü KalDer ile işbirliği yapılmıştır. Şimdiye kadar EFQM Kalite Ödülleri 
kapsamında ülkemizde kalite konusundaki gündemde belirleyici rol oynayan 
KalDer, bu çalışmanın fikri tasarım sürecinde ve sahada yürütülmesinde de aktif 
rol almıştır. 

EFQM Ödülleri
EFQM Kalite Ödülleri, AB’de ve Türkiye’de tamamen aynı standartlar kullanılarak 
verilmektedir. Yönetim kalitesi ile ilgili olarak tutarlı ve genel kabul görmüş bir 
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metodolojisi vardır. Soru ve değerlendirme setleri aynıdır ve değerlendiriciler 
konu hakkında eğitilip sertifikalanmış, kalite konusunda uzman kişilerdir. 

EFQM’nin etkisi üzerine AB’de yapılan çalışmalar bulunmaktadır fakat bugüne 
kadar ülkemize özel bir çalışma yapılmamıştır. Bu sebeple EFQM’nin etkisi 
hakkında yapılan bazı önermeler doğru olsa bile, bu önermelerin doğrulukları 
veri ile kanıtlanamamaktadır. Örneğin Türk otomotiv sektörünün başarısında 
EFQM ödüllerinin büyük etkisi olduğu söylenmektedir ancak bu konu veri ile 
desteklenememektedir.

Neden EFQM Kalite Ödülü Etki Değerlendirmesi Seçildi?
KOBİ’lerde; yönetişim, kalite ve kalite yönetimi ile ilgili konu ve belgelendirmelerin, 
dışsal ihtiyaçlar gibi algılanarak, sadece pazarlama ve ihracata yönelik 
değerlendirildiği görülmektedir. Belgelendirme maliyetlerini düşürücü destek 
sistemleri, bu algıyı daha da pekiştirmektedir. Yönetişim kalitesi ve kalite 
standardlarının uygulanması herşeyden çok KOBİ’nin kendisinin başarılı ve 
verimli olması ile ilgilidir. Kalite uygulamaları, içsel bir motivasyon ile şirketlere 
yerleşmiş olmalıdır. Kendisini devamlı sorgulayan, müşterilere ve çalışanlarına 
yarattığı değerleri daima arttırmaya çalışan firmalar başarılı olup, uzun süre 
hayatlarını devam ettirebilmektedir. 

KalDer tarafından ülkemizde kalite ödülleri yarışması düzenlemekte ve EFQM 
metodolojisini kullanarak firmaların kurumsallık düzeyleri ölçülmektedir. 
Firmalar, ödül başvuru yolculuğuna bu ölçümlere göre çıkmaktadırlar. 

KalDer EFQM modeline göre, kalite ödülü yolculuğuna çıkan bir firmaya uzman 
değerlendirmesi yapılmaktadır. Her başvuran firma hakkında, tanımlı ve standart 
soruları olan bir değerlendirme mevcuttur. Bu verinin varlığı, öncesi ve sonrası 
durum değerlendirmesi yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. EFQM Kalite Ödülü 
mekanizmasına yıllar içerisinde yapılan başvurular ile ilgili KalDer tarafından 
bir çalışma yapılmış, bu başvurulara ilişkin veriler karşılaştırılabilir bir veri 
seti olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple proje kapsamında ödül mekanizmasının 
kurumsallaşma ve kalite üzerindeki etkisinin ölçümlenmesi için KalDer tarafından 
yürütülen ödül mekanizması pilot çalışma olarak seçilmiştir. 

4. Pilot Proje kapsamında içsel motivasyonu tetikleyecek yöntemler tartışılmış 
ve ödül mekanizmasının firmalar içinde motivasyon yaratabileceği hipotezi öne 
sürülmüştür. Bu hipotezi test etmek için mevcut veri kaynaklarından hangilerinin 
kullanılabileceği üzerine araştırma yapılmıştır. Ülkemizde bu tarz çalışmalar için 
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kamuya açık veri kaynakları olmadığından, kalite ile ilgili pratiklerden derlenmiş 
veriler üzerinden, nasıl bir çalışma yapılabileceği ile ilgili KalDer ile iletişime 
geçilmiştir. 

Çalışmanın Metodolojisi 
Çalışmanın önemli bir boyutu kurumsallaşma seviyesinin tespit edilmesini 
sağlayacak ölçütün belirlenmesi ve bu seviyenin puanlanmasıdır. Bu çalışma için 
EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesi ve RADAR puanlama metodolojisinden 
faydalanılmıştır. Bu hesaplama çalışması her kurum için hem model öncesi hem 
model sonrası seviyesinin belirlenmesi için iki kez yapılmış, aradaki fark EFQM 
modelinin kurumsallaşmaya etkisi olarak kabul edilmiştir.

EFQM Mükemmellik Modeli uygulayan kuruluşların model ve kurumsallaşma 
ilişkisi KalDer tarafından atanan yetkin değerlendiricilerinden oluşan bir ekip 
tarafından kuruluşlara yapılan saha ziyaretleri ile tarafsızca değerlendirilmiştir. 
Saha ziyaretinde kuruluşun mevcut kurumsallaşma seviyesi belirlenen ölçüt 
çerçevesinde değerlendirilmiş, kuruluşun kurumsallaşma kavramlarını ne 
ölçüde içselleştirildiği ve yaşama geçirdiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 
kuruluşların EFQM Mükemmellik Modeli’ni kullanmaya başlamadan önceki 
seviyesi ve bugün geldiği seviye ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

EFQM Mükemmellik Modeli’nin KOBİ’lerde kurumsallaşma ve verimliliğe 
olan etkisinin belirlenebilmesi amacıyla modelin üç boyutu doğrultusunda bir 
kurumsallaşma ölçütü hazırlanmasına karar verilmiştir. Mükemmellik Modeli’nin 
temel kavramları ve dokuz kriterinin kurumsallaşmanın temel parametreleri 
ile doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir. Bu sebeple kurumsallaşma ölçütü 
hazırlanırken EFQM Mükemmellik Modeli’nin temel kavramları ve dokuz 
kriteri temel alınarak, 10 başlık altında 50 temel yaklaşım üzerinden bir ölçüt 
hazırlanmıştır.

Hazırlanan ölçüt her bir kuruluş için iki farklı zaman perspektifinde ayrı ayrı 
değerlendirilmiştir: EFQM Mükemmellik Modeli kullanmadan önceki seviye, 
kullandıktan sonraki seviye ve bugünkü mevcut seviye.

Bu ölçüt kullanılarak kuruluşların kurumsallaşma seviyelerinin hesaplanabilmesi 
amacıyla da EFQM Mükemmellik Modeli’nin ölçüm aracı olan RADAR yaklaşımı 
kullanılmıştır. Kuruluşların kurumsallaşma seviyelerinin belirlenmesi amacıyla 
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ölçülen 10 başlık ve oluşturulan ölçeğin EFQM Mükemmellik Modeli ile olan 
ilişkisi Tablo 2 ‘de verilmiştir.

Tablo 2: Kurumsallaşma ölçeğinin 10 başlığı - EFQM Mükemmellik Modeli - Kriter ilişkisi

Kurumsallaşma başlıkları
EFQM Mükemmellik 
Modeli 
İlgili kriter kapsamı

1. İşletme anayasası 1a,1b,3c
2. Profesyonelleşme ve uzmanlaşma 1c,1d,3b,3c,3d
3. Formel Örgüt yapısı 1b,1e,2c,3a,3e
4. Yetki devri-Yetkilendirme 1d,3b,3c
5. Stratejik planlama ve duyurma 1a,2a,2b,2c,2d
6. Yönetim şekli-Yönetime katılma 1b,3a,3c
7. Karar alma şekli 1b,1d,1e,4e
8. İletişim 1d,3c,3d
9. Kurum kültürü ve sürdürülebilirlik 1c,3c,3d,4c,5d
10. İç denetim ve hesap verebilirlik 1c,4b

Kurumsallaşma seviyelerinin belirlenmesi için hazırlanan ölçüte ilave olarak 
kuruluşların kendi verimliliklerinin izlenmesi için herhangi bir gösterge takip 
edip etmedikleri sorulmuştur. Verimlilik göstergelerini takip ettiklerini ifade 
eden kuruluşlara ayrıca hangi göstergeleri izledikleri sorulmuş, paylaşmak 
isteyenlerden göstergeler alınmıştır.

Bu çalışma kapsamında, geçtiğimiz yıllar içerisinde EFQM Mükemmellik Modeli’ni 
bir yönetim modeli olarak kullanma kararı almış ve bunu sertifikalandırmış 
kuruluşlar arasından üretim ve üretimi destekleyen sektörlerden 19 adet KOBİ 
seçilmiştir. Belirlenen kuruluşlarla yapılan ön görüşmeler sonunda projeye 
katılmak isteyen 19 adet KOBİ ile bir protokol imzalanmıştır. Tüm protokoller ekte 
sunulmuştur.

Değerlendirme Süreci
Değerlendirme süreci, saha ziyaretleri gerçekleştirerek kuruluşların 
kurumsallaşma seviyelerini değerlendirecek baş değerlendiricilerin kuruluşlarla 
görüşerek saha ziyareti takvimi hazırlanması ile başlamıştır. Saha ziyareti 
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planlaması yapılırken, aynı zamanda kuruluşların önceki değerlendirmelerinin 
dokümanları ve geri bildirim raporları okunarak kurumsallaşma yaklaşımları ve 
seviyeleri hakkında fikir sahibi olunmuştur.

Bu bölümde 19 kuruluşa yapılan saha ziyareti sonunda elde edilen kurumsallaşma 
verilerinden yola çıkarak EFQM Mükemmellik Modeli’nin kurumsallaşmaya olan 
etkisi değerlendirilmiştir.

Genel Değerlendirme

Grafik 1: Kuruluşların mükemmellik modeli öncesi ve sonrası kurumsallaşma seviyeleri
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Grafik 2: Kuruluşların mükemmellik modeli öncesi ve sonrası kurumsallaşma seviyeleri

Tablo 3: Kuruluşların modelden önceki ve modelden sonraki ortalama kurumsallaşma puanları

No Başlıklar

Modeli 
uygulamadan 
önceki ortalama 
puan %

Modeli 
uyguladıktan 
sonraki ortalama 
puan %

 Fark 
%

1 İşletme Anayasası              28,5   68,6 41,6
2 Profesyonelleşme ve Uzmanlaşma              29,7   65,7 45,2
3 Formel Örgüt Yapısı              30,6   70,1 43,6
4 Yetki Devri ve Yetkilendirme              27,4   64,1 42,7
5 Stratejik Planlama ve Duyurma              23,3   65,9 35,3
6 Yönetim Şekli ve Yönetime Katılma              24,3   63,7 38,2
7 Karar Alma Şekli              20,9   61,3 34,0
8 İletişim              32,9   69,8 47,2
9 Kurum Kültürü ve Sürdürülebilirlik              23,6   62,4 37,8
10 İç Denetim ve Hesap Verebilirlik              23,4   56,3 41,5

Ortalama 26.5 64.8 40.8
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Projeye katılan kuruluşların kurumsallaşma seviyelerinin belirlenmesine 
yönelik çalışma sonunda elde edilen verilerden yola çıkarak, kuruluşların EFQM 
Mükemmellik Modeli kullanmaya başlamadan önceki seviyeleri ile Mükemmellik 
Modeli kullanmaya başladıktan sonraki seviyeleri detaylı bir biçimde analiz 
edilmiştir.

Hesaplama, RADAR metodolojisine göre beşli ölçekte, kurumların modelin 
gereklerini yerine getirme seviyelerine göre 100 puan üzerinden puanlanmıştır. 
Alt kriterlere verilen puanların aritmetik ortalaması 10 ana kriterin puanını ortaya 
çıkartmıştır. 10 ana kriter puanının aritmetik ortalaması ise kurumun puanını ortaya 
çıkartmıştır. Bu çalışma kurumun hem model öncesi seviyesinin belirlenmesi için 
hem de model sonrası yani bugünkü seviyesinin belirlenmesi için iki kez yapılmıştır. 
10 kriterin toplam içerisindeki ağırlığı eşit olarak hesaplanmıştır.

Grafik 3’te kurumsallaşmanın 10 başlığında, modelin katkısı açık bir biçimde 
görülmektedir. Tablo 3’te ise modelin kurumsallaşmaya etkisinin %40,8’lik 
bir seviyede olduğu görülmektedir. Tablo 3, detaylı incelendiğinde, modelin 
kurumsallaşmaya etkisinin en çok farkedildiği alanın %47,2’lik bir oranla “İletişim” 
olduğu görülecektir. Etkinin en az farkedildiği alan ise %34’lük bir oran ile “Karar 
Alma Şekli” başlığıdır. 

Politika Önerilerinin Çıkış Noktası
KalDer EFQM ödülleri başvuru sürecini yaşayan firmalar gönüllü olarak sürece 
katılmaktadır. Sürecin tanımlı bir başvuru ve değerlendirme süreci bulunmaktadır. 
Ödülün firmalar açısından görünürlük yaratma etkisi yüksektir. EFQM modelinin, 
hangi şirketlerin hangi uygulamalarına nasıl puan vereceği bellidir. Bağımsız 
değerlendiriciler sertifikalı ve tecrübeli kişilerdir. 

Bu sabit şartlar altında, KalDer çalışmasının sonuçlarına göre ödül mekanizması, 
firmalarda bir motivasyon yaratmaktadır. Firmalar başvurularını yaptıktan sonra, 
ödülü kazanamasalar veya uzun ve yorucu geldiği için süreci bıraksalar dahi, zaman 
içinde yönetişim kalitesi ve kurumsallaşma konularında ilerleme göstermektedir.

Politika Önerileri
•	 Veriye ve akılcı karşılaştırmalara dayalı niceliksel veya niteliksel çalışmalar 

yapmak, destek tasarımlarında zorunlu olmalıdır. Verinin bulunmadığı 
durumlarda destek tasarımı, pilot çalışmaların sağladığı verilere 
dayandırılmalıdır. 

•	 Davranış değişikliğinde, ödül mekanizmalarının olumlu etkilerine yönelik 
bu çalışmaya dayanarak, kalite ve kurumsallaşma ile ilgili destekler ödül 
mekanizması temel alınarak verilmelidir.
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•	 KalDer yaptığı bu çalışmada, 1990’lı yılların başından beri başvuru 
sürecinde yer almış, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ bulmakta 
zorlanmıştır. İmalat sanayii KOBİ’lerinden ziyade, hizmet firmaları, büyük 
ölçekli imalat sanayii şirketleri, kamu kurumları ve belediyelerin başvuru 
yapmış olduğu gözlemlenmiştir. Ödül mekanizmasının kullanılacağı 
teşvik tiplerinde KOBİ’lere özel tanıtım ve tutundurma faaliyetleri de 
tanımlanmalı ve bütçelendirilmelidir.

•	 Kurumsallaşma ile ilgili destekler, sektör tarafından tanınan ve belirli 
bir başarıya ulaşmış arayüzlerle birlikte tasarlanan, ödül programları ile 
ilişkilendirilmelidir.  

3. Kapasite Geliştirme Çalışmaları
3.1 Kapasite Geliştirme Faaliyetlerinin Amacı
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi 
kapsamında hazırlanan Beyaz Kitap’ta 14 tane öncelik belirlenmiştir. Bu 
önceliklerin bazılarının sahadaki karşılıkları olarak da bir dizi kapasite geliştirme 
aktivitesi hayata geçirilmiştir. Yapılan çalışmaların amacı Proje ile uyumlu 
uygulamaların sahada örneklerinin oluşturulması ve politika geliştirme sürecinde 
sahadan geri bildirim alınmasıdır. 

Kapasite Geliştirme Faaliyetleri 4 başlıkta hazırlanmıştır: 

1- Veri Kullanımı
2- Değer Zinciri Analizi ve Uygulama
3- Ekosistem Analizi ve Uygulama
4- Çalışma Ziyareti

3.2 Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
3.2.1 Veri Kullanımı
Karar destek mekanizmalarında veriye dayalı uygulamaların arttırılması Projenin 
genel olarak bütün faaliyetlerinde önem verilen bir başlık olmuştur. Bu kapsamda 
mevcut kapasiteyi desteklemek için TFV Analiz aracı, TFV Anket aracı geliştirilmiş, 
İş Zekâsı Programı satın alınmış ve veri bilimi ile ilgili eğitimler verilmiştir. 

a. TFV- Analiz Aracı
TFV – Analiz Aracı TFV Projesinde sahada 3000 firma ile uygulanan anketin, 
daha geniş bir kitleyle tekrarlanması amacıyla hazırlanmış bir veri tabanıdır. 
Analiz aracı, ilk anket uygulamasına benzer saha anketleri düzenlendiğinde bütün 
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verileri birbirleri ile karşılaştırılabilecek şekilde bir altyapı içinde tutmaktadır. 
Her bir sorunun cevabı için önemli olduğu düşünülen değerleri içeren sorgu 
tabloları bulunmaktadır. Yeni bir anket yaptırıldığında anket şirketinin verilerinin 
bu analizler için sisteme yüklenmesi yeterli olacaktır. 

Ayrıca TFV- Analiz aracı saha anketi verilerinin, ileride başka verilerle birlikte 
kullanılabileceği düşünülerek, görsel haritalama ve GBS verileri üzerinden 
yapılabilecek toplam faktör verimliği analizleri ve yatırım analizleri gibi 
başlıklardaki veri tablolarını da içerecek şekilde tasarlanmıştır.

b. TFV-Anket Aracı
TFV-Anket aracı bütün paydaşların saha anketlerini kolaylıkla uygulayabilecekleri 
bir araç olarak hazırlanmıştır. Amacı, internet tabanlı iletişim araçları ile sahadan 
veri toplamak ve bunların analizini kolaylaştırmaktır. Mevcut programlardan 
farklı olarak aynı anketler tekrarlandığında bunların sonuçlarını birbirleri ile 
karşılaştırmak gibi kolaylıklar içermektedir. Sistem anketlerin içine video ve 
resim yerleştirmek gibi özelliklere sahip olduğu için Anket aracını aynı zamanda 
bir eğitim aracı olarak da kullanmak mümkündür. 

c. Kalite Yönetim Sistemi Kıyas Aracı 
Ülkemizde KOBİ’lerin kalite ile ilgili sorunlarına büyük çerçeveden bakmak için 
yeterli veri bulunmamaktadır. KOBİ’lerin gelişimlerini yönetim alt başlıklarında 
daha iyi değerlendirmek ve her bir KOBİ’nin kendisini, benzeri KOBİ’lerle 
karşılaştırabilmesi için ISO 9001 standartlarını baz alan sorularla bir kıyas 
aracı hazırlanmıştır. Web tabanlı olan bu kıyas arası, bir yandan firmaların 
öz değerlendirme yoluyla kendilerini geliştirebilmelerini ve verimliliklerini 
artırmalarını sağlarken, diğer yandan politika yapıcılarında kümülatif verileri 
kullanarak stratejilerini veriye dayalı olarak oluşturabilmelerine yardımcı 
olacaktır. 

d. R Programlama Dili Eğitimleri
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, ülkemiz için makroekonomik konularda ekonometrik 
analizler yapmaktadır. Veri ile çalışılan bu analizlerde R programlama dilinin 
kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Proje kapsamında Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı uzmanlarına yönelik olarak Uygulamalı R programlama eğitimi 
verilmiştir. 

e. İş Zekâsı Aracı ve Veri Bilimi Eğitimlerii
İş dünyası ve genel olarak veri ile çalışan bütün kurumlar için “iş zekâsı” 
başlığı altında paket programlar geliştirilmiştir. Bu paket programlar dağınık 
kaynaklardaki verilerin birleştirilerek anlamlı bir şekilde sunumunun 
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yapılabilmesi için kullanılmaktadır. Bu programlar, kurumların kendi veri 
tabanlarına bağlanabildiği gibi aynı zamanda internet üzerinden açık bilgileri ya 
da kişilerin çeşitli formatlarda tuttukları verileri okuyabilmekte ve kullanıcıların 
veri ile ilgili işlemleri etkin ve kolay bir şekilde yapmasını sağlamaktadır.

Proje kapsamında paydaşların kullanımı için bir iş zekâsı program alımı yapılarak, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İHKİB sunucularına kurulmuştur. Bu kurulumlarda 
iş geliştirme, ekonometrik değerlendirme ve politika oluşturma üzerine çalışan 
kişilerin iş zekâsı programlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sunucularına 
program kurulumu yapılan kurumlar seçilirken bunların ileride daha geniş 
kullanıcı sayılarına ulaşabilecekleri düşünülmüştür. Projenin amacı, gün geçtikçe 
yaygınlaşmakta olan bu programlara, kamuda ve sivil toplum örgütlerinde geçişi 
hızlandırmaktır. 

Veri Bilimi, veriye dayalı karar verme ihtiyacının artması ve veriyi değerlendirmeye 
yönelik hazırlanan programlar sayesinde önemli bir hale gelmiştir. Gelecekte, 
politika oluşturucu kurumların gündeminde daha da fazla yer alacaktır. Proje 
kapsamında satın alınan İş Zekası Programını kullanacak kişilerin veri konusundaki 
teorik ve pratik bilgi ve becerilerini arttırmak üzere İstanbul ve Ankara’da birer 
haftalık eğitim programları düzenlenmiştir.

3.2.2 Değer Zinciri Eğitimi ve Pilot Uygulaması

Proje kapsamında yapılan saha analizleri, değer zincirleri dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Ülkemizdeki KOBİ’lerin değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkması 
hedefi, sanayi politikalarında ilk sıralarda yer almaktadır. Proje kapsamında 
dijitalleşme ile ilgili yapılan çıkarımlarda da değer zincirlerinde dijitalleşmenin 
gelecekte büyük önem taşıyacağı vurgulanmaktadır. 

Proje kapsamında değer zincirleri ile ilgili olarak ülkemizde yapılan çalışmalara bir 
katkı oluşturmak amacıyla Kalkınma Ajansları çalışanlarına yönelik bir haftalık bir 
eğitim programı düzenlenmiş ve düzenlenen pilot uygulama üzerinden Kalkınma 
Ajansları çalışanları ile birlikte Değer Zinciri Değerlendirme Uygulama El Kitabı 
hazırlanmıştır. 

3.2.3 Ekosistem Analizi Eğitimi ve Pilot Uygulaması 

Yeni teknolojiler, kamu ve sivil toplum örgütlerinin kurduğu kurumlar ve yeni gelişen 
arayüzlerle birlikte ülkemizin AR-GE ve innovasyon ekosistemi çeşitlenmekte ve 
genişlemektedir. Kalkınma Ajansları bu ekosistem paydaşları ile birlikte sahada 
projeler yürütmekte ve bölgesel hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Her 
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bölgeye göre, paydaşların çalışma alanları ve iş yapma kapasiteleri farklıklar 
gösterebilmektedir. Ajansların, mevcut bölgesel AR-GE ve inovasyon hedeflerine 
ulaşabilmeleri ve paydaşlarla iş birliği yapmaları için temel konularda anlayış 
ve pratiklerini geliştirmeleri ve belirli bir metodoloji çerçevesinde iş birliğine 
gitmeleri beklenmektedir. Proje kapsamında ekosistem analiz eğitimi verilmiş 
ve düzenlenen pilot uygulama üzerinden Ekosistem Analizi Uygulama El Kitabı 
hazırlanmıştır. 

3.2.4 Saha Ziyaretleri
Beyaz Kitap’ta ve yapılan çalışmaların genelinde AR-GE ve inovasyon ortamının 
geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar ön plana çıkmıştır. Politika önerilerinde 
bulunurken dünya örneklerinden yararlanmak amacıyla Proje kapsamında 
Almanya ve Güney Kore’ye çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir. Bu çalışmalarda 
farklı iki modele sahip Alman ve Güney Kore sistemleri yerinde incelenmiş ve 
yöneticileri ile tecrübe paylaşımında bulunulmuştur. 

a. Güney Kore Çalışma Ziyareti (Kasım 2017)
Başarılı kalkınma modellerinden Güney Kore’nin kalkınmasındaki ana dinamikler 
ve kurumların rolleri analiz edilmiştir. Güney Kore’nin ekonomik verimliliğinin 
anahtarı konumundaki, KOBİ ve Yeni Girişim Bakanlığı, Risk Sermayesi Kurumu, 
Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Kalkınma Enstitüsü, Yaratıcı Ekonomi ve İnovasyon 
Merkezi, Ulusal Bilgi Teknolojileri Endüstrisi Tanıtım Ajansı ve Pangyo Teknoloji 
kuruluşları yerinde incelenmiştir.

b. Almanya Çalışma Ziyareti (Mart 2018)
Almanya’da ekonomik verimlilik alanında kilit rol oynayan ve örnek teşkil eden 
Fraunhofer Genel Merkezi, Fraunhofer Üretim Sistemleri ve Tasarım Teknolojisi 
Enstitüsü, Fraunhofer Endüstri Tasarımı Enstitüsü, Fraunhofer İmalat Mühendisliği 
ve Otomasyon Enstitüsü, Alman Yapay Zekâ Araştırma Merkezi ve Steinbeis ile 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

c. Almanya Çalışma Ziyareti ve Hazır Giyim Dijitalleşme Çalıştayı (Ekim 2018)
Pilot 1 ve Pilot 2 Kapsamında Firmaların Dijitalleşmesi ve Dijital Tedarik Zinciri 
Yönetimi üzerine Aachen Digital Capability Center’e (DCC) bir çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. DCC Avrupa’da dijital üretim ve tedarik zinciri için önde 
gelen deneyim ve öğrenme merkezi olarak bilinmektedir. Pilot Projelerin birlikte 
gerçekleştirildiği İHKİB hazır giyim değer zinciri ve KOBİ’lerde dijitalleşme 
seviyesinin arttırılmasını hedeflemektedir. Ziyaret kapsamında İHKİB temsilcileri, 
yeni teknolojileri ve bunların gerçek uygulamalarını bir çalıştay mantığı içinde ve 
model fabrika tasarımı içinde deneyimlemiştir.
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