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ÖNSÖZ
Kasım 2018 tarihinde Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), küresel trendlerin gelişmekte olan ekonomileri ve
geçiş ekonomilerini nasıl etkilediğini araştırmak ve bu ülkelerdeki vatandaşları değişen dünyaya
hazırlamak, belirsiz bir geleceğe geçişlerini yönetmek için hangi önlemlerin alınması gerektiğini
tartışmak üzere uluslararası bir inceleme başlattı. ‘Geleceğin İşgücü Becerileri: Geçişi Yönetmek’
konulu ETF konferansında yeni gelişen teknolojiler, çevreye dost ekonomi ve toplumlara geçiş, küresel
bağlantılı ekonomiler ve değişen işgücü piyasalarının etkisiyle değişen işgücü becerilerinin izlenmesi
ve anlaşılmasının eylem için vazgeçilmez olduğu sonucuna varılmıştır (bakınız ETF 2018a, 2018b).
Geleneksel veri toplama ve analiz yöntemlerinin yanı sıra yenilikçi yaklaşımların da incelenmesiyle
değişen işgücü beceri talepleriyle ilgili güvenilir bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi, mevcut ve
gelecekteki değişiklikleri tahmin etmek, bunlara yanıt vermek ve eğitim ve öğretim sistemlerinde
gerekli uyarlamaları yapmak için çok önemlidir (ETF 2019b).
Türkiye'de otomotiv sektöründeki işgücü becerilerinin geleceği hakkındaki bu çalışma, yukarıda
bahsedilen tartışmanın ardından başlatılmıştır. Çalışma, özellikle teknolojik alandaki değişim unsurları
olmak üzere çeşitli değişim unsurlarının sektördeki meslekleri ve ilgili becerileri nasıl etkilediğini ve
eğitim ve öğretimin bu değişen ihtiyaçlara nasıl adapte olduğunu araştırmayı amaçlamaktadır. Sektör
seçimi çeşitli düşüncelere dayanarak yapılmıştır. İlk olarak, birçok ülkede otomotiv sektörü, hem
doğrudan araç üretiminde hem de dolaylı olarak tedarik zincirlerinde nispeten vasıflı, iyi ücretli
istihdam sağlayan bir sektördür. Geleneksel bir sanayi sektörü olmasının yanı sıra, hem ürün hem de
üretim süreci açısından yarattığı işlerin kalitesini iyileştirme potansiyeli çok büyük olan ve hızla
değişen bir sektördür. İkincisi, otomotiv sektörünün sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda
çevresel etki ve diğer sektörlere doğru pozitif teknolojik yayılma açısından da önemli ulusal etkileri
vardır. Üçüncüsü, yıllar içerisinde Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir deneyim edinmiş ve ürün ve
bileşenlere ilişkin yenilikçi çözümlerin uygulanmasına doğru hızla ilerlemektedir.
Bu çalışma, değişen işgücü beceri ihtiyaçlarına odaklanmakta olup özellikle teknolojik inovasyon
kaynaklı olarak mesleklerdeki ve ilgili becerilerdeki değişimleri belgelemektedir. Çalışmada istihdam ve
yeni işgücü hacmine yönelik bir değerlendirme yerine, meslekler ve bu rolleri gerçekleştirmek için
gereken işgücü beceri türlerine ilişkin niteliksel bilgilere yer verilmektedir. Çalışma aynı zamanda
şirketlerin ihtiyaç duydukları işgücü becerilerini nasıl buldukları (veya bulamadıkları) ve işgücü
piyasasının yeni ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanlarını nasıl yeniden eğittikleri hakkında bazı bilgiler
de sağlamaktadır. Bununla birlikte bu çalışma, sektördeki tüm meslekleri kapsama veya derinlemesine
bilgi sağlama amacı taşımamakta ya da sektördeki beceri arzına yönelik bir değerlendirme
yapılmamaktadır. Aslında buradaki analiz, özellikle zanaat ve ilgili meslekler (tamirci, elektrikçi gibi
ISCO grup 7 meslekleri) ve fabrika, makine operatörleri ve montajcıları (ISCO grup 8) gibi meslekler
başta olmak üzere orta ve düşük kalifiye mesleklere yönelik değişen beceri ihtiyaçları ve teknolojik
değişimden en fazla etkilenme olasılığı olan profesyonel ve yardımcı profesyonel meslekleri
incelemektedir. Bu analizin amacı, bulguların daha fazla kullanılması ve eğitim/öğretimin buna
uyarlanmasını sağlamak üzere değişen beceri talepleri hakkında farkındalık yaratmak, değişimin
işaretlerini belirlemek ve bu alandaki politika yapıcılar ve uygulayıcılar arasında tartışmayı
teşvik etmektir.
Bu çalışma, ETF'nin ortak ülkelerde uyguladığı, inovasyon seviyesi yüksek ve daha fazla gelişme
potansiyeli sunan ekonomik sektörlere odaklanan bir dizi çalışmanın parçasıdır (örneğin bakınız
ETF 2020a İsrail tarımsal teknoloji sektörü, ETF 2021a Fas tarımsal gıda sektörü). Geleneksel

GELECEĞİN İŞGÜCÜ BECERİLERİ – TÜRKIYE | 3

araştırma yöntemlerini (masa araştırması, veri analizi ve görüşmeler), ‘Büyük Veri’ madenciliği
teknikleriyle birleştiren yeni bir metodolojik yaklaşıma dayanmaktadır. Büyük veri analizi nispeten yeni
ve deneyseldir, ancak işgücü piyasası ile ilgili araştırmalarda giderek artan şekilde kullanılmaktadır.
Bazı dezavantajlarına rağmen büyük veri analizi, son trendler hakkında gerçek zamanlı bilgiler ve yeni
görüşler sunabilir. Bu karma metodolojik yaklaşımla, her araştırma aracının eksikleri, farklı araçlardan
elde edilen sonuçların karşılaştırılarak ve çeşitli açılardan doğrulanarak telafi edilmektedir. Sonuç
olarak, sektördeki yeni trendler ve teknolojiler, değişen işgücü beceri ihtiyaçları, yeni ortaya çıkan ya
da geçerliliğini yitiren işler, şirketlerdeki mevcut beceri ve yeniden beceri kazandırma uygulamaları
hakkında farklı araştırma araçlarıyla elde edilen tutarlı bir dizi bulgu elde edilmiştir.
Fondazione Giacomo Brodolini ve Erre Quadro, bu vaka çalışmasının gerçekleştirilmesinde ETF ile
işbirliği içinde çalışmıştır. ETF'nin uzman ekibine ek olarak Türkiye’den bir grup uluslararası ve ulusal
araştırmacı bu proje için bir araya getirildi. Çalışma, Ocak 2020 –Aralık 2020 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Bu rapor, Riccardo Apreda, Liga Baltina, Riccardo Campolmi, Chiara Fratalia ve
Terence Hogarth tarafından hazırlandı ve Mustafa Gökler ile Süheyl Baybalı’nın girdileri ile zenginleşti.
ETF ekibi (Ümmühan Bardak, Francesca Rosso, Lida Kita ve Anastasia Fetsi), raporun yazılım
sürecinde verdikleri görüşlerle katkı sağladı. Raporun nihai taslağı ETF uzmanları tarafından incelendi
(Susanne Nielsen, Manuela Prina ve Olena Bekh tarafından) ve Ümmühan Bardak tarafından
redakte edildi.
Bu raporda araştırmanın tüm adımları belgelenmekte ve bulgular ayrıntılı bir şekilde sunulmaktadır.
Bunun nedeni, ETF'nin otomotiv sektöründeki değişen işgücü beceri ihtiyaçları konusunda tüm
paydaşların (örneğin, araştırmacılar, uygulayıcılar, politika yapıcılar) dikkatini çekmek ve farklı
metodolojiler kullanarak bu yeni beceri ihtiyaçlarının nasıl belirleneceğine dair bir örnek sunmak
istemesidir. Raporun bulguları sadece paydaşların farkındalığını artırmakla kalmayacak, aynı
zamanda değişen beceri taleplerinden etkilenen ve çalışanları yeni işlere ve mesleklere hazırlamaktan
sorumlu olan eğitimci ve öğreticiler için fikir sağlayacaktır. Daha kısa ve daha hedefli yayınlar (ör.
politika özetleri, infografikler, metodolojik bir not), tüm vaka çalışmaları tamamlandıktan sonra
hazırlanacaktır.
Son olarak ETF, tüm kamu ve özel kuruluşlara, bireylere ve şirketlere (bakınız Ekteki liste), konu
hakkında bilgi ve görüş paylaştıkları ve ETF tarafından Mayıs 2020’de çevrimiçi olarak düzenlenen iki
çalıştaya ve 6 Ekim 2020 tarihinde çalışma sonuçlarına ilişkin düzenlenen webinara katılımlarından
dolayı teşekkür eder. Özellikle ulusal uzmanların (Mustafa Gökler ve Süheyl Baybalı) sektöre ilişkin
bilgileri sayesinde ETF, ikili görüşmelerde deneyimlerini paylaşan sektördeki doğru şirket ve kurumlara
ulaşabilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun işgücü istatistikleri, otomotiv sektöründeki
derneklerin görüşleri (ör. ÖSD, TAYSAD ve OYDER) ve görüşmeleri kabul eden 20 şirket tarafından
sağlanan bilgi ve deneyimler bu çalışmanın en önemli kaynaklarını oluşturdu. Kendilerinin katkısı
olmadan bu raporun hazırlanması mümkün olamazdı.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Birçok ülkede otomotiv sektörü, hem doğrudan orijinal araç üretiminde hem de dolaylı olarak tedarik
zincirleri vasıtasıyla yan sanayiindeki işlerle, nispeten beceri gerektiren ve yüksek maaşlı istihdam
sağlayan bir sektördür. AB’de bu sektör doğrudan orijinal araç üretiminde yaklaşık 2,5 milyon kişi
istihdam etmektedir. Otomotiv sektörünün en büyük üretim sektörü olduğu Türkiye’de, uzun yıllardan
beri yerli firmalar veya ülkeye yatırım yapan önde gelen yabancı markalar tarafından motorlu araç
üretimi yapılmaktadır. Türkiye’deki ilk büyük otomotiv fabrikası 1956 yılında Otosan, Ford araçlarının
üretimi için lisans aldığında kurulmuştur. Türkiye’de hali hazırda 14 orijinal ekipman üreticisi (OEM)
bulunmaktadır. Dolayısıyla otomotiv sektörü zamanla geliştirdiği Ar&Ge kapasitesi ile ekonominin
yüksek teknolojiye dayanan bir ekonomiye dönüşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bu çalışma kapsamında NACE ekonomik faaliyet sınıflandırmasındaki terminolojiye de uygun olarak
Türkiye otomotiv sektörü çalışmasına aşağıdaki iki alt sektör dahil edilmiştir: NACE C-29 (Motorlu
araç, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı) ve NACE G-45 (Motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı). Dolayısıyla bu çalışmada her tür aracın
imalatı ve üretim süreçlerinin yanı sıra ticareti ve satış sonrası piyasası da kapsanmıştır. Orijinal
Ekipman Üreticilerinden parça ve hizmet tedarikçilerini ve araç ticaret ve tamirinde yer alanlar dahil
(toptan ve perakende), değer zincirinin tüm aktörleri çalışmaya dahil edilmiştir. Otomotiv sektörüne
ilişkin ve teknolojik değişimlerden etkilenme olasılığı olan iş profilleri ve işgücü becerileri analizin odak
noktasında yer almaktadır.
Türk otomotiv sektörünün istihdam payına ilişkin istatistikler başvurulan kaynağa göre değişmektedir.
Farklı istatistiklere verilen örneklere rağmen, sektördeki durumu gerçekçi ve eksiksiz ortaya
koyabilecek kadar kapsamlı olmasından dolayı bu raporda istihdam oranları için işgücü araştırma
verileri kullanılmıştır. TÜİK işgücü istatistiklerine göre 2019 yılında otomotiv sektöründe 812.000 bin
kişi istihdam edilmiş olup Türkiye’deki toplam istihdamın %2,9’una denk gelmektedir. Otomotiv
sektöründe istihdam edilenlerin %33,6’sı imalat segmentinde (NACE C-29 grubunda 273.000 kişi),
geri kalanı ise ticaret alanında (NACE G-45 grubunda 539.000 kişi) yer almaktadır. İki alt sektörün işçi
profilleri oldukça farklıdır – örneğin, imalat segmenti daha yüksek beceri düzeyindeki işçileri istihdam
ederken ticaret tarafı ise nispeten daha düşük eğitim düzeyindeki (lise düzeyinin altı) kişileri istihdam
etmektedir. Her iki sektörde de erkekler çoğunlukta olup kadın çalışanların oranı tüm sektördeki
istihdam oranının %10’udur. Otomotiv sektöründe ayrıca genç işçilerin oranı fazladır ve çalışanların
üçte birinden fazlası 15–44 yaş grubundadır.
Ekonomideki istihdamla karşılaştırıldığında sektör son 10 yılda oldukça hızlı bir büyüme
gerçekleştirmiş ve oldukça kalifiye ve insana yakışır tam zamanlı işler yaratmıştır. Gerçekten de,
otomotiv sektörünün imalat segmentindeki istihdam 2009 yılından bu yana neredeyse %43 artmış,
ticaret alanında ise %31 istihdam artışı gerçekleşmiştir (toplam istihdamdaki %24 oranındaki artış
dikkate alındığında her iki segmentteki artış da oldukça yüksektir). Ayrıca, imalat alt sektöründe
yaratılan işlerin kalitesi yüksek, ücretler de çoğunlukla tatmin edicidir. Bu aynı zamanda, özellikle
imalat segmentinde, aşağıdaki iki meslek grubunda çok sayıda orta ve yüksek vasıflı kişiyi istihdam
eden bir sektördür: (1) yardımcı profesyonel meslekler/teknikerler ve (2) zanaatkarlıkla ilgili meslekler.
Sektör aynı zamanda, hem Türkiye hem dünyada, imalatta kullanılan ürün ve süreçlerin yanı sıra satış
ve satış sonrası hizmetlere ilişkin yeni iş modellerini etkileyen büyük teknolojik değişimlerden dolayı
birçok zorluktan geçmektedir. Dolayısıyla bunun sektörde ihtiyaç duyulacak işgücü becerilerine etkisi
olacaktır.
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Burada sunulan bulgular, teknolojik değişimin otomotiv sektörünün hem değer hem de üretim
zincirlerini nasıl etkilediğini ve bunun Türkiye'deki işgücü beceri talebini nasıl yeniden şekillendirdiğini
incelemektedir. Bu çalışmada, otomotiv pazarındaki mevcut aktörlerin imalat yöntemlerini ve ürün
(araç) satış ve hizmetlerini nasıl güncellemek zorunda kaldıkları ve pazara yeni girenlerin (elektrikli
araçlarda uzmanlaşanlar veya araç performans kontrolünü sağlayan yazılım tedarikçileri gibi)
kendilerinden öncekilerden nasıl farklı olduğu incelenmektedir.
Bu çalışma, Avrupa Eğitim Vakfı’nın gelişmekte olan ve geçiş ülkelerinin küresel ekonomi ile yayılan
çeşitli değişimleri nasıl öngörüp yanıt verebileceklerine ilişkin yürütülen daha büyük bir araştırmanın
bir parçasını oluşturmaktadır. Teknolojilerin Türkiye’de otomotiv sektöründeki işgücü beceri talebini
nasıl şekillendirdiğini belirlemek için, aşağıdaki adımlarla bir çalışma yürütülmüştür:
■
■

■

Ulusal ekonomi ve işgücü istatistikleri ile çeşitli raporlara dayalı olarak çıktılar, istihdam ve işgücü
becerilerine yönelik trendlerin incelenmesi (ulusal ve uluslararası);
Patent verilerinden ve bilimsel makalelerden yeni teknolojik trendlere ilişkin verileri toplamak ve bu
teknolojilerle ilişkili işgücü becerilerini belirlemek üzere veri madenciliği teknikleri kullanarak büyük
veri analizi yapılması;
Çeşitli teknolojilerin uygulanmasını ve bunları kullanmak için gerekli işgücü becerilerinin
geliştirilmesini kolaylaştıran veya engelleyen unsurları anlamak için otomotiv sektöründeki
işverenler ve kilit paydaşlarla görüşmeler/odak grup toplantıları yapılması.

Sonuç olarak, bu çalışma Türkiye’de otomotiv sektöründeki işgücü beceri ihtiyaçlarının kapsamlı ve
ileriye dönük bir değerlendirmesini sunmaktadır.

Değişime yolaçan unsurlar ve yeni ortaya çıkan teknolojiler
Bir işyerinde kullanılan teknolojiler çalışanların kullanması gereken becerilere yön verir. Otomotiv
sektöründeki iş yerlerinde kullanılan teknolojilerin bir listesini çıkarmak ve bunların nasıl değiştiğini
ortaya koymak için değişim unsurları analiz edilmelidir. Bu sayede otomotiv sektöründe üretimi ve
süreçleri en fazla etkileme olasılığı olan teknolojiler ve nihayetinde işgücü beceri talepleri
vurgulanabilir. Masa başı araştırmasından edinilen bilgilerle harmanlanan büyük veri analizi
sonucunda Türkiye otomotiv sektöründe belirlenen değişim unsurları aşağıdaki gibidir.
■
■

■

■

1

Sektöre yeni teknolojilerin girmesi ve kullanılması: hem ürünlerin kendisinde (elektrikli arabalar,
akıllı arabalar…) hem de üretim süreçlerinde (Endüstri 4.01, vb.).
Yeni iş modellerinin ortaya çıkması, aracıları ortadan kaldıracak ve kişiselleştirmeyi artıracak
online ticaret platformları, otomotiv piyasasında artan hizmet katma değeriyle sonuçlanacak araç
kiralama veya araç paylaşımına yönelik yeni ulaşım alışkanlıkları, vb.
Küresel değer zincirleriyle (KDZ) entegrasyon, büyüme, teknik bilgi ve iyi uygulamalar açısından
olumlu etkiler getirmektedir. Burada bir diğer konu da tasarım ile ilgilidir: örneğin elektrikli arabalar
için orijinal parça geliştirebilen firmalar, küresel değer zincirindeki pozisyonlarını yüksek değer
konumuna getirebilir ve rekabet edebilirliklerini artırabilirler.
Değer zincirinin karmaşıklığı ve artan lojistik ilişkisi, böyle karmaşık bir değer zincirini ve lojistiği
yönetmek için yönetişim konusu öne çıkmaktadır.

Endüstri 4.0 veya Dördüncü Sanayi Devrimi, geleneksel imalat ve endüstri uygulamalarının modern ve akıllı
teknoloji kullanılarak otomasyonu anlamına gelir. Daha fazla bilgi için raporun ekindeki sözlüğe bakınız.
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■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

Uluslararası rekabet, etkililiği artırmak, maliyetleri azaltmak ve kalite düzeylerini korumak için
çözümler bulunmasıyla sonuçlanmaktadır. Elektrikli ve otonom araba pazarına Google veya Tesla
gibi yeni aktörlerin girişi ile rekabet daha yoğun hale gelmektedir.
Müşteri beklentilerinin artması ve ürünlerin kişiselleştirilmesi, bunun sonucunda firmalar, iş
süreçlerini iyileştirip yenilikçi çözümler sunarak ürün farklılaştırma ve müşteri memnuniyeti
üzerinde çalışmaktadır.
Ekonomik ve politik istikrar/ istikrarsızlık, yabancı yatırımları, yerli pazardaki gelir düzeyini ve
(bazı) uluslararası piyasalara erişim koşullarını doğrudan etkilemektedir.
Kamu politikaları ve teşvikler, örneğin elektrikli arabalar üzerinde uzmanlık geliştirilmesini
desteklemektedir.
Standartlar/yönetmelikler, örneğin çevre kirliliğini azaltmaya yönelik yönetmeliklerden dolayı
yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi veya uygulanması teşvik edilmektedir.
Güvenlik şartları: arabada güvenlik her zaman sanayinin odağı olmuştur ve şimdi de halkın
otonom arabalara yönelik algısı açısından önemlidir.
Çevresel etki: kurumsal çevre sorumluluğu ve kirlilik kontrolü için kamu politikalarının
geliştirilmesine yönelik ilgi artmaktadır.
Mahremiyet: internet bağlantılı araçlar çağında mahremiyet (kişisel verilerin gizliliği) kurallarının
ihlali de otomotiv firmalarının dikkate alması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.
Fosil yakıtların kullanımına sınırlama getirilmesi: Bu eğilim sonucunda araçların enerji kaynağı
olarak fosil yakıtlara alternatif kaynakların kullanılmasına olan ilgi artmaktadır.
Covid-19 etkisi: firmalar pandemiye ilişkin çeşitli acil sorunlar yaşamış olmakla birlikte yaşanan
şokun etkileri uzun vadede pozitif olabilir. Şöyle ki, pandemi, yeni iş modelleri ve fırsatlarının
ortaya çıkmasına yol açarken, aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa küresel değer zincirine en yakın
konumda olmasından dolayı daha fazla sipariş ve üretimi tetikleyebilir. Son olarak da,
pandemiden dolayı dijital teknolojiler ve otomasyona geçiş hızlanmış ve virüsün bulaşmasını
önlemek için iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ek önlemler önem kazanmıştır.

Bahsedilen bu faktörlerin otomotiv sektöründe kullanılan teknolojilerin türü açısından da sonuçları
olmaktadır. Analizi yapılan metinler (1) elektrikli araçlar, (2) 3 boyutlu modelleme ve (3) yapay zekânın
(AI) son yıllarda en çok sayıda patent alınan üç teknoloji olduğu görülmektedir. Bu durum, bu
teknolojilerin gelecekte büyüyeceğini göstermektedir. Giderek daha fazla gündeme gelen teknolojilerin
sıralandığı aşağıdaki kapsamlı liste, yenilikçi ve ezber bozan çözümlere ilişkin teknolojilerin yanı sıra,
sektör için önem taşıyan (malzeme, yapı elemanları gibi) ve yenilikçi çözümler üretilmesinin vasıtaları
olan (tekerlek sistemleri, mekanik güç iletimi, kapı sistemi gibi) daha geleneksel teknolojilerin olduğunu
göstermektedir.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Veri işleme
Mekanik güç iletimi
Tekerlek sistemleri
İçten yanmalı motorlar
Sensör kontrol sistemleri
Kapı sistemleri
Malzemeler
Koltuk sistemleri
Yükleme-taşıma araçları
Yapı elemanları
Süspansiyon sistemleri
Fren sistemleri

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Elektrikli sistemler
İmalat sistemleri
Havalandırma sistemleri
Işıklandırma araçları
Direksiyon sistemleri
Güvenlik sistemleri
Silecek sistemleri
Araç gövde sistemleri
Elektrikli itme sistemleri
Kaldırma araçları
Kabin sistemleri
Bakım ve temizlik
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Yeni teknolojilerin yol açtığı yeni işgücü beceri ihtiyaçları
Otomotiv sektörünün yeni teknolojilerden maksimum oranda yararlanma kapasitesi, bu teknolojilerin
uygulamaya konması, kullanılması ve sürdürülmesini kolaylaştırmak için gerekli becerilerin
mevcudiyetine bağlıdır. Yukarıda listesi verilen teknolojilerle bağlantılı becerilerin belirlenmesi için bir
tur daha metin madenciliği yapılmıştır. Bu metin analizinde mesleklere ve becerilere ilişkin detaylı
bilgilerin yer aldığı iki online veri tabanı kullanılmıştır: (1) Avrupa Beceriler, Yetkinlikler, Yeterlilikler ve
Meslekler Veri Tabanı (ESCO); ve (2) ABD’den Meslek Bilgi Ağı (O*NET) Veri Tabanı. Bu veri
tabanlarında yeni ortaya çıkan (geleceğin) işleri ve yeni beceri ihtiyaçları henüz yer almadığından,
zaman zaman yeni becerileri aramak için başka bir kaynak da – Wikipedia – kullanılmıştır.
Analiz sonuçları, becerilerin teknolojik değişimden en fazla etkilenme olasılığı olan işleri göstermekte
ve bu işler içinde çeşitli teknolojilerle bağlantılı yetkinlikler daha detaylı ele alınmaktadır. Teknolojik
değişimlerden en fazla etkilenme olasılığı olan işler aşağıdaki gibidir:
■
■
■
■

Çeşitli alanlardaki mühendislik meslekleri: elektrik, makine, sensör, mekatronik, optoelektronik,
endüstri, otomasyon mühendislikleri;
Bilgi ve iletişim teknolojisi meslekleri: örneğin, kullanıcı ara yüz geliştiricileri, endüstriyel mobil
araç yazılım geliştiricileri, ICT sistem geliştiricileri veya ICT ağ mühendisleri;
Tekniker ve yardımcı profesyonel meslekler: robotik mühendislik teknisyenleri, endüstriyel robot
kontrolörü, motorlu araç motor test görevlisi gibi;
Kalifiye mavi ve gri yakalı çalışanlar: örneğin, çeşitli parça ve makineler için montaj ustaları ve
operatörler, ayrıca elektrikçi, mekanikçi, kaynakçılar.

Büyük veri analizinde ya da yapılan görüşmelerde yönetici ve satış rolleri üzerindeki etkiyi vurgulayan
bulgulara rastlanmamıştır. Bununla birlikte, otomotiv sektöründe satış ve yönetim işlerinde çalışan
kişilerin değişime daha açık bir zihniyete sahip olması gerekeceği yapılan görüşmelerde sıklıkla ifade
edilmiştir.
Yeni teknolojilerin gelmesiyle şu an sahip olduklarından daha geniş çapta beceri setlerine sahip
olmaları gerekeceğinden teknolojik değişim, sektörde her düzeyde çalışanı etkileyecektir. Çalışmada
ayrıca, mavi ve beyaz yakalı çalışanlar arasında yer alan ve çoğunlukla tekniker olarak ifade edilen gri
yakalı çalışanların önemine de işaret edilmektedir. Gri yakalı çalışanlara atfedilen önem, mevcut mavi
yakalıların becerilerinin artırılması anlamına gelmekte olup, bu da söz konusu işleri tam yetkinlik
düzeyinde gerçekleştirebilmeleri için daha yüksek düzeyde eğitim ve öğretim almaları gerekeceğini
göstermektedir. Bu durum ayrıca, meslek yapısında kalifiye olmayan işlerde bir azalma olurken orta ve
yüksek kalifiye işlerde artış olacağını öne sürmektedir.
Yukarıda bahsedilen değişimler, otomotiv sektöründe mevcut işlerin içeriğini ve meslek yapısını
değiştirmektedir. Çeşitli teknolojileri kullanmada ustalaşmak için beceri edinmenin gerekeceği geniş bir
alan potansiyeli mevcuttur (örneğin, çeşitli sensörlerin kullanımına ilişkin). Ayrıca, disiplinler arası
sınırda veya sektördeki değişimi yönlendiren yeni teknolojilerin sonucunda tamamen yeni mesleklerin
ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yeni işlere “enerji piyasası analisti” ve “batarya algoritma mühendisi”
örnek olarak verilebilir.
Yeni teknolojilerdeki ara yüz konusunda uzmanlaşmak için gereken yeni beceriler de otomotiv
sektöründe kaynakçılar gibi daha geleneksel işlerdeki rolleri etkileyecektir. Kaynakçıların geleneksel
becerileri, temel kaynak ekipmanı bilgisi ve yaygın kaynak tekniklerinden görsel denetim yeteneklerine
kadar değişiklik gösterirken, kilit paydaşlar ve işverenlerle yapılan görüşmeler, kaynakçıların, malzeme
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özelliklerine ilişkin daha derin bilgi, daha yüksek dijital yetkinlik gibi daha geniş çapta bilgi temeline
sahibi olması gerekeceğini ve ayrıca akıcı İngilizce konuşma becerisinin gerekeceğini ortaya
koymuştur.
Oldukça az sayıda mesleğin ortadan kalkacağına dair işaretler mevcuttur. Veri madenciliği analizi ve
firmalarla yapılan görüşmeler ışığında, dijitalleşme, sektörü büyük oranda değiştirse ve bazı faaliyetler
otomasyona girse bile, çoğu mesleğin de dijital olarak değişeceğini ve buna bağlı olarak gereken
işgücü becerilerinin artırılacağını söylemek mümkündür. Bu sebeple, kalifiye olmayan, bedensel işler
büyük ihtimalle ortadan kalkacak ancak bunları yapan işçilerin yeni beceriler edinerek daha kalifiye
işlerde çalışacakları öngörülmektedir.
Özetle, kanıtlar, yeni çalışanların büyük çoğunluğunun şimdiye kadarkinden daha geniş beceriler
edinmesi gerekeceğini göstermektedir (kalifiye olmayan çalışanlardan orta kalifiye çalışanlara doğru
bir değişimi işaret etmektedir). Firmalarla yapılan görüşmelerde özellikle çok disiplinli yetkinlikler ve
farklı disiplinler veya mesleklerden insanlarla etkileşim yeteneğinin önem kazanacağı vurgulanmış
ve özellikle bir alanda çekirdek yetkinliklerin yanı sıra diğer birçok konuda da ek beceri ve bilgilerin
gerekeceği “T şekilli” profillerin ve hatta farklı dikey alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olunmasını
gerektiren “tarak şeklinde” profillerin ortaya çıkacağına dikkat çekilmiştir.

Bu değişimlere verilen yanıtlar: paydaşların görüşleri
Veri madenciliğine ek olarak, otomotiv sektörüyle bağlantılı kişilerin yeni ortaya çıkan işgücü
becerilerine ilişkin görüşlerini almak ve şimdiye kadar bu becerileri edinme konusundaki deneyimlerini
öğrenmek için kilit paydaşlarla görüşmeler yapılmıştır. Kilit paydaşlar ve firmalarla yapılan
görüşmelerde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
■

■

■

■

Tüm sektör temsilcileri, metin madenciliğinin ortaya koyduğu sonuçları onayladılar ve büyük veri
analizinde altı çizildiği üzere sektörün ileri teknoloji değişiminden geçtiğini belirttiler. Yapılan
görüşmelerde metin madenciliğinden elde edilen sonuçlara uygun ve bunları tamamlayan bulgular
elde edildi. Görüşmelerden elde edilen bulgular, Türkiye imalat sektörüne ilişkin mevcut
araştırmaların sonuçlarıyla tutarlı bulundu.
Birçok firma, otomotiv sektöründe kalifiye çalışan eksikliğinin işletmenin büyümesini sınırlayan
ana unsur olduğunu vurguladı. Özellikle dijital ve bilişim (ICT) uzmanlarında yeni teknolojilere
özgü yetkinliklere sahip beyaz yakalı çalışan eksiğinin yanı sıra gri yakalı çalışanlar açısından da
eksik hissedilmektedir (orta ila yüksek beceri düzeyleri ile). Görüşülen firmalar ayrıca eğitim
sisteminin işçilerin bilgi eksiğini tam olarak kapatamadığına dikkat çekmektedir. Üniversite
mezunların endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik uygulama bilgisi eksiktir veya meslek okulu/lisesi
mezunlarının da yeni teknolojilerde beceri düzeyleri sınırlıdır (gri yakalı rollere ilişkin olanlar).
Teknolojik değişime ayak uydurabilmek için gerekli becerilere sahip kişilerin işe alınması bazı
açılardan zor olmaktadır: (1) firmaların beklentileri ile eğitim sisteminin sunduğu olanakların birbiri
ile eşleşmemesi, (2) bazı profillere (örneğin, bilişim ve veri ilişkili pozisyonlar) sektörün diğer
sektörlere göre daha az ilgi göstermesi ve bir yandan da yüksek becerili birçok çalışanın
(mühendisler dahil) yurt dışında çalışmak için ülkeden ayrılması gibi sebepler bunda etkili
olmaktadır. Yüksel kalifiye çalışanların istihdamda tutulması, bunların istihdam edilmesinden daha
zor hale gelmektedir.
Sektördeki birçok firma, gelecekteki beceri ihtiyaçlarını karşılamak için işgücünün eğitimine dahil
olmaktadır (beceri artırma veya yeniden beceri kazandırma). Büyük firmalar kendi eğitim
akademilerini kurarken, orta ve küçük ölçekli işletmeler ise uzman personel tarafından kurum içi
ve kurum dışı eğitimin programlarının yanı sıra iş başında eğitim ve işe alım sonrası mentorluk
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■

gibi yollara başvurmaktadır. Eğitim bazen uygulama bilgisi vermeyi amaçlarken bazen de yeni
teknolojilerin öğrenilmesini veya mavi yakalı çalışanların becerilerini artırarak gri yakalı
pozisyonlarda görevlendirilmelerini amaçlamaktadır. İhtiyaç duyulan beceriler hakkında daha
detaylı bilgiye sahip olunması, firmalara adaptasyon sürecinde yardımcı olarak aradıkları
becerilerin tedarik edilmesine katkı sağlayabilir.
Araştırmanın katılımcıları, Türkiye’deki üniversiteler ve mesleki eğitim/öğretim kurumlarının
sanayinin gerçeklerine ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadıklarına dikkat çekmiştir. Bu konu Avrupa
ülkelerinde de sık duyulan bir yakınmadır. Bu çalışmada elde edilen bulgular, iş dünyası (firmalar)
ve eğitim sistemleri (MEÖ ve yükseköğretim) arasında daha yakın bir işbirliğinin kurulması ve
teşvik edilmesi gerektiğini göstermektedir. Sektör temelli görev ekipleri ve paydaşlar arasında
beceri ortaklıkları kurulması fayda sağlayabilir.

Gelecekte ihtiyaç duyulacak işgücü becerileri tahmini
Karma metodolojik yaklaşımın kullanılması – masa başı araştırma, veri madenciliği teknikleri ile veri
analizi, paydaşlarla ve firmalarla görüşmeler – yeni ortaya çıkan işgücü beceri ihtiyaçlarına ilişkin
olarak daha detaylı bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır. Bu sebeple, kısa ve uzun vadede beceri talebini
yönlendirecek kilit teknolojiler ve teknolojik değişimden en fazla etkilenecek çeşitli meslekler bu
raporda yer almaktadır. Belli mesleklerdeki beceri ihtiyaçlarını şekillendiren spesifik teknolojilere ve
mevcut meslek sınıflandırmasında yer almayan yeni becerilere özellikle dikkat edilmiştir. Büyümeyi
kısıtlayabilecek işgücü beceri eksikliklerinin önlenebilmesi için gelecekte eğitime nasıl yön verilmesi
gerektiği de bu sonuçlardan çıkarılabilir.
Süreç burada sona ermiyor. Raporun bıraktığı noktada ilerideki araştırmalara ışık tutması açısından
bazı sorular yer almaktadır; örneğin, beceri arzı (nicelik ve nitelik olarak) ve talep ölçeğiyle ilgili olarak
talebin karşılanma olasılığı, karşılanamayan becerilerin sektöre ve ekonomiye etkisi, tedarik tarafının
nasıl yanıt vermesi gerektiği ve otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlığı sağlamak ve böylece
beceri eksiği/ darboğazlarını azaltmak üzere eğitim tedarikçilerinin nasıl desteklenebileceği gibi sorular
ilerideki araştırmalarda ele alınmalıdır. Gelecekte birçok işi etkileyecek bazı becerilerin belirlenmesiyle
bu bilgilerin beceri tahmini ve beceri öngörü egzersizlerinde kullanılması, hatta işveren beceri
anketlerine eklenmesi mümkündür. Bu tür bir işveren anketi, belli meslekler için talep hacminin, bu
işlerde gereksinim duyulan beceri kombinasyonlarının ve beceri eksiğinin boyutlarının anlaşılmasına
yardımcı olabilir. Ayrıca, arzın talebe ayak uydurup uymadığına dair bir gösterge sağlayabilir.
Otomotiv sektörü gibi teknolojik ilerlemenin yüksek hızda olduğu sektörlerde, bu çalışmada yapılan
analizin periyodik olarak tekrarlanması gereklidir. Ayrıca, sektör temsilcilerinin beceri ihtiyaçlarının
analizine dahil olması ve bu beceri ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği konusunda mutabık kalmaları
önemlidir. Bu şekilde otomotiv sektöründeki aktörlerin beceri talebini etkileyen değişimlere daha
proaktif yanıtlar vermesi mümkün olacaktır.
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1.

GİRİŞ

Bu Rapor kapsamında, Türkiye otomotiv sektöründeki geleceğin işgücü becerilerine ilişkin olarak ETF
tarafından yürütülen ilk vaka çalışması sonuçlarına yer verilmiştir (diğer sektörler için bkz. ETF 2020a;
ETF, 2021a; ETF, 2021b). Ocak ile Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmada, bu
sektördeki iş ve beceri ihtiyaçlarının değişim unsurlarından ne yönde etkilendiği ve etkilenmeye devam
edeceği analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlar, sektördeki değişen beceri ihtiyaçlarını ortaya
koymuştur ve bu bilgiler ışığında politika yapıcılar, uygulayıcılar ve araştırmacıların söz konusu
ihtiyaçların eğitim ve öğretim hizmeti sunumuna dahil edilmesi üzerine çalışmalar yürütmesi umut
edilmektedir.
Raporun 2. Bölümünde, çalışmanın analitik çerçevesi ve metodolojik yaklaşımındaki temel adımlara
yer verilmiştir. İlgilenenler için vaka çalışmalarının metodolojisine ilişkin ayrı bir rapor da yayınlanmıştır
(ETF, 2021c). Raporun 3. Bölümünde, Türkiye’deki otomotiv sektörüne genel bakış ve literatür
taraması ile resmi istihdam istatistiklerinin ikincil analizine (işgücü anketi) dayalı olarak sektördeki
istihdam potansiyeli ve mesleki yapı incelenmiştir. Böylece, büyük veri analizi ve şirketlerle yapılan
görüşmelerin ayrıntılarına girmeden önce okuyucuların, sektörün bağlamsal arka planına ilişkin bilgi
edinmesi hedeflenmiştir.
Raporun 4. Bölümünde ise metin madenciliği yapılmış ve sektörü etkileyen temel değişim unsurlarının,
giderek kök salan teknolojik değişimlerin ve özellikle bu değişikliklerin geleceğin becerilerini ne yönde
etkileyebileceğinin analizine yer verilmiştir. Metin madenciliğiyle elde edilen veriler, kilit paydaşlar ve
seçilen yenilikçi şirketlerle yapılan geniş kapsamlı görüşmelerden elde edilen bilgilerle birleştirilerek
5. Bölüm kapsamında, ortaya çıkan yeni beceri ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların meslek profilleri üzerindeki
etkileri sunulmuştur. Son olarak, 6. Bölümde ise incelemede yer alan şirketlerin gözlemlenen bu
değişimlere ilişkin yaklaşımları, ortaya çıkan yeni beceri ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları ve eğitim ve
öğretim sağlayıcıları ile araştırma merkezlerine ilişkin stratejileri incelenmiştir. Bölüm, bulguların son
bir değerlendirilmesiyle tamamlanmıştır.
Raporda ayrıca, çalışma kapsamında danışılan ve/ya görüşme yapılan Türkiye’deki kilit paydaş
kurumların bir listesine (Ek 1), Türkiye’de otomotiv sektörüne ilişkin meslek standartları ve
yeterliliklerinin bir listesine (Ek 2), ve işgücüne ilişkin kavramların kabul edilmiş tanımlarına, bazı teknik
terimlerin açıklamalarına, ve ayrıntılı bir kaynakçaya yer verilmiştir.
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METODOLOJİK YAKLAŞIM

2.

Bu çalışmanın genel amacı, Türkiye’de otomotiv sektörünü etkileyen değişim unsurlarını anlamak,
gerçekleşen veya gerçekleşecek olan teknolojik değişiklikleri tespit etmek ve sonucunda ortaya çıkan
beceri ihtiyaçlarını belirlemektir. Bu bağlamda, politika yapıcıların sektörün ihtiyaçlarına daha iyi yanıt
verebilmeleri için teknolojik değişim ve beceri talepleri arasındaki bağlantının anlaşılması
hedeflenmektedir. Çalışmanın çerçevesini oluşturan araştırma sorularına aşağıdaki kutucukta yer
verilmiştir.

KUTUCUK 2.1 ÇALIŞMA KAPSAMINDAKİ TEMEL ARAŞTIRMA SORULARI
İncelenen sektördeki gelişmelere ilişkin sorular
1.

Seçilen alt sektör ile ana sektör ve daha geniş ölçekte ekonomi ile ilişkisi nedir (ör. üretim,
istihdam, ihracat)?

2.

Mevcut durumda sektörü şekillendiren temel değişim unsurları nelerdir (ör. Ticaret, küresel
değer zincirleri, yeni teknolojiler, dijital araçlar, iklim değişikliği)?

3.

Sektörün bu bölümünde yeniliği tetikleyen/oluşturan unsurlar nelerdir, sektörün geri kalanını
etkileyebilir mi?

Sektörde meydana gelen değişiklerle ilgili gözleme dayalı kanıtlara ilişkin sorular
4.

Sektörde süregelen üretim, depolama, pazarlama, iş uygulamaları, işgücü ve beceri
kullanımı açısından gözlemlenen değişiklikler nelerdir?

5.

Sektörde kullanılan temel meslek profilleri nelerdir? Yukarıda bahsedilen değişikliklerin bir
sonucu olarak sektördeki bazı mesleklerin içeriğinde değişiklikler oldu mu, ne şekilde?

6.

Sektördeki işler ve/veya meslekler kapsamında hangi yeni görevler ve işlevler ortaya çıktı?
Hangileri yok oldu?

7.

Bu yenilikçi sektördeki iş profillerinde görülebilen farklılıklar nelerdir? Yeni eleman
profillerinde ve yayınlanan açık iş ilanlarında ne gibi değişiklikler gözleniyor?

8.

Bu değişikliklerin sektördeki işgücü ve beceri taleplerine etkisi nedir? Talepler
doğrultusunda, çalışanların mevcut becerilerinin geliştirilmesi mi yoksa tamamen yeni
beceri setlerinin oluşturulması mı bekleniyor?

9.

Bu değişiklikler sektördeki ‘beceri kullanımını’ ve çalışma koşullarını nasıl etkiliyor (ör.
maaş, sözleşmeler, çalışma saatleri, formaliteler açısından)?

10. İşletmeler yeni beceri ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor (yeni işe alım, yeniden eğitim, vb.) Eğitimöğretim tedarikçileri ile işbirliği ve girişimlerde bulunan şirketler var mı?
Politika sonuçlarına ilişkin sorular
11. Teknoloji, yenilikler ve diğer değişiklikler ülkeleri daha yüksek bir katma değer elde etme ve
küresel değer zincirine entegrasyona doğru itiyor mu? Bu konuda becerilerin etkisi var mı?
Varsa ne yönde?
12. Değişiklikler diğer imalat sektörlerinde de yayılıyor mu? Bu çalışmalardan konuya özgü ve
genel anlamda hangi dersler çıkarılabilir?
Not: Katılımcıların analizlerde kullanılabilecek ölçüde fikir verememesi nedeniyle son üç soru, yanıtlanması
en zor sorular olmuştur.
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Buradaki ‘Otomotiv’ terimi sektörün daha geniş bir tanımını amaçlamakta ve şunları kapsamaktadır;
(1) motosikletlerden kamyonlara kadar karayolu taşımacılığı için tasarlanmış tüm motorlu araçlar
incelenmiş, (2) elektrikli ve sürücüsüz (otonom) arabalar gibi yeni kategoriler de dahil olmak üzere
hem ürünleri hem de standart montajdan katmanlı imalata kadar üretim süreçleri ele alınmış,
(3) orijinal parça üreticilerinden (OEM) parça ve hizmet tedarikçilerine ve araçların ticaretine (satış ve
satış sonrası piyasa) kadar değer zincirinin tüm aktörleri incelenmiştir. Mesleki anlamda bakıldığında
ise, farklı şirketlerdeki beceri düzeyleri veya görevler gözetilmeksizin, teknolojik değişikliklerden
etkilenebilecek tüm iş profilleri ve yetkinlikler göz önüne alınmıştır. Özetle, çalışma kapsamında, araç
üretim sistemlerinde yapılacak değişikler de dahil olmak üzere tüm üretim süreçleri ve
satışlar/hizmetler, sektöre yeni girenlerin rolü (ör. Tesla), tedarik zinciri (ör. araç performansının
izlenmesi için yazılım sağlayıcılar) ve faaliyet türleri açısından öncekilerden farklı olan yeni iş modelleri
ele alınmıştır.
İleriye dönük bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla, masa başı araştırma ve veri madenciliği ile
paydaşlar ve şirketlerle görüşmeleri kapsayan veri analizi yapılarak karma metodolojik yaklaşım
kullanılmıştır (Kutucuk 2.2).

KUTUCUK 2.2 ÇALIŞMADA KULLANILAN KARMA METODOLOJİK YAKLAŞIMDA
İZLENEN ADIMLAR
1.

2.

3.

Sosyal bilimlerde en çok kullanılan yöntemlerden hareketle:
•

Türkiye’deki otomotiv sektörüne ilişkin literatür taraması;

•

Özellikle sektöre ilişkin işgücü istihdam istatistikleri ve beceri verilerinin ikincil analizi;

Türkiye’deki otomotiv sektörüne ilişkin büyük verilerin analizi:
•

Sektörü etkileyen teknolojilerin (ve diğer değişim unsurlarının) belirlenmesi için,
otomotiv sektörüne ilişkin patentler veya bilimsel makaleler gibi çok sayıda belgeyi
kapsayan metin madenciliği;

•

Semantik eşleştirme algoritmalarını kullanarak, ESCO2 ve O*NET’in3 mesleki veri
tabanlarında yer verilen ilgili meslekler ve beceriler ile veri madenciliğiyle elde edilen
ilgili teknolojiler listesinin karşılaştırılması ve eşleştirilmesi;

Önceki iki maddede belirtilen adımlardan elde edilen sonuçların doğrulanması ve
iyileştirilmesi amacıyla otomotiv sektöründeki şirketler ve kilit paydaşlar ile ayrıntılı
görüşmeler gerçekleştirilmesi.

Not: Daha fazla bilgi için bakınız, ETF 2021c.

Çalışmanın ilk aşamasında, Türkiye genelindeki yenilikler, istihdam ve beceri havuzuna ilişkin literatür
incelemesi ve Türkiye’de otomotiv sektöründeki temel özelliklerin, yenilik ve istihdam kapasitesinin ve
özellikle de beceri ihtiyaçlarının tanımlanmasına yer verilmiştir. Eurostat ve TÜİK verilerine dayalı
olarak, otomotiv sektöründeki işgücünün büyüklüğü, meslek grupları, nitelik ve beceri talepleri

2

3

ESCO – Avrupa çok dilli Beceriler, Yeterlilikler ve Meslekler sınıflandırmasıdır. Daha fazla bilgi için raporun
ekindeki sözlüğe bakınız ve https://ec.europa.eu/esco/portal/home
O*NET – Mesleki Bilgi Ağını ifade etmektedir ve ABD ekonomisinde meslek gereksinimlerini ve çalışanların
niteliklerini içeren ücretsiz bir veritabanıdır. Daha fazla bilgi için raporun ekindeki sözlüğe bakınız ve
www.onetonline.org/
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açısından otomotiv sektöründeki işgücüne yönelik bazı tahminler yürütülmüştür. Bu bağlamsal
analizde, otomotiv sektöründe son teknolojilerin uygulanmasına ilişkin kapasitenin yalnızca beceri
politikalarıyla değil aynı zamanda, yatırım sermayesi elde etme, araştırma enstitüleriyle bağlantı
kurma, iç pazarı genişletme ve gerekli becerilere sahip kişilerin ilgisini çekebilecek iyi iş imkânlarıyla
geliştirilebileceği ortaya konmuştur.
Çalışmanın ikinci aşamasında, bilgisayarlar aracılığıyla farklı yazılı kaynaklardan ilgili bilgilerin elde
edilmesine, keşfedilmesine veya düzenlenmesine olanak sağlayan metin madenciliği tekniğine yer
verilmiştir. Endüstriler, kurumlar, araştırma merkezleri ve benzeri kuruluşlar tarafından sunulan
metinlerde geniş çaplı bilgilere ulaşılabilmektedir. Ancak, bu belgelerin birçok farklı kaynaktan erişebilir
olması ve sayıca fazlalığı nedeniyle manuel arama yapmak imkânsız hale gelmektedir. Manuel arama
yapılsa dahi bazı verilerin gözden kaçması olasıdır. Bu çalışma kapsamında, İngilizce dilinde
sunulmuş, mümkün olabilecek en fazla verinin taranabilmesi için özel bir metin madenciliği aracı
kullanılmıştır. Diğer tekniklerin yanı sıra, doğal dil işleme uygulamasının kullanıldığı algoritmalar, bir
teknolojinin (veya meslekler, ülke isimleri, vb. gibi diğer ilgili maddelerin) söz edildiği tüm bağlamları
seçerek kaydetme ve anahtar terimler arasındaki tüm ilişkileri takip etme becerisine sahiptir.
Çalışmada, metin madenciliği analizi için temel kaynak olarak İngilizce dilinde yazılmış patentler ve
bilimsel makaleler kullanılmıştır. Bu kaynaklar, geniş kapsamlı ve erişilebilir yapısal veri kayıtları
niteliğinde olup, analizlerden elde edilecek sonuçların güvenirliği ve bütünlüğü açısından oldukça
önemlidir. Patentler, teknolojik değişiklikleri öngören yeniliklerin ölçülebilmesi için iyi bir araçken
(Terragno, 1979) belgeler ve konferans bildirileri ile sosyal ve ekonomik faktörler incelenebilmektedir.
Çalışma kapsamındaki patentler, birçok kişi tarafından, dünyanın dört bir yanından elde edilen ve
günlük olarak güncellenen 120 milyondan fazla belgenin sunulduğu, en yetkin patent bilgi kaynağı
olarak kabul edilen Avrupa Patent Ofisinin, Espacenet, resmi veri tabanından alınmıştır (Kütt ve
Schmiemann, 1998). Bilimsel makaleler için ise hakemli makalelere ilişkin en büyük iki veri tabanı olan
ve yaklaşık 70 milyon bilimsel makale üzerine eşdeğer bir çalışmanın yürütüldüğü Scopus (Elsevier)
ve Web of Science (Clarivate) veri tabanlarında sunulan veriler kullanılmıştır. Ayrıca, internet
ortamında yer alan, Türk ve uluslararası kuruluşlara ait yüzlerce resmi belge, politika belgeleri, proje
raporları veya öngörü belgeleri ve aynı zamanda, otomotiv konularını ele alan internet sayfaları
standart aramalarla araştırılmış ve analiz edilmek üzere indirilmiştir4.
Bu veriler, mucitleri, yazarları, şirketleri ve üniversite isimlerini uyumlu hale getiren ve NUTS kodlarına
göre (ülkeye odaklı incelenmesi amacıyla) saptanan coğrafi yerleriyle birleştiren özel algoritmalarla
işlenmiştir. Çalışma kapsamında, doğrudan Türk Patent Ofisi tarafından patentler ile patent
sahiplerinden en az biri Türkiye’de olan uluslararası patentler olmak üzere iki tip patent seçilmiştir.
Makaleler ise ilgili ülkeler arasında Türkiye’nin bulunduğu araştırmalar arasından seçilmiştir. Basit
anahtar kelimeler yerine işlevsel kavramları ayırt edebilmesi ve böylece ‘otomotive’ ilişkin olanların
belirlenmesi için her belgede yer alan tam metnin taranabilmesi nedeniyle Erre Quadro’ya ait semantik
algoritmalardan faydalanılmıştır. Çalışmada, 1945 yılından bu yana hazırlanan tüm belgeler ele
alınmış ancak birçok analizde yalnızca son yirmi yıla ait veriler kullanılmıştır. Böylece, dönemsel
trendlerin tespit edilebilmesine olanak sağlayan bir zaman aralığı belirlenmiştir.
Metin madenciliği uygulamasıyla, (1) teknik ve toplumsal değişim unsurları ve (2) sektörde kullanılan
teknolojiler ve bu teknolojilerin zaman içindeki yayılımı olmak üzere elde edilen bilgiler iki temel

4

Ancak, bu internet siteleri sayıca yetersiz ve yapılandırılmamış nitelikte ve bazen tanıtım niteliğindeydi. Bu
nedenle patent ve belgelere kıyasla konuyla çok daha az alakalıydı.
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kategoride toplanmıştır. Bir sonraki aşamada ise semantik eşleştirme algoritmaları kullanılarak ESCO
ve O*NET veri tabanlarında listelenen ilgili meslekler ve beceriler ile elde edilen bilgilerin
karşılaştırılması ve eşleştirilmesine yer verilmiştir5. Tüm prosedür, mesleki verilerin indirilmesini
sağlayan ESCO API kullanılarak otomatik hale getirilmiştir. ESCO veya O*NET veri tabanlarında
henüz yeni (gelecek) mesleklere veya yeni beceri ihtiyaçlarına ilişkin herhangi bir eşleşme
bulunamadığında ise Wikipedia aracılığıyla yeni yeterliliklerin birleştirilmesi gibi tanımlama çalışmaları
uygulanmıştır.
Metin madenciliğinin en önemli avantajı, çok sayıda belgenin gerçek zamanlı olarak kısa bir sürede
aranabilmesini mümkün kılmasıdır. Özellikle patent ve bilimsel makaleler, (sosyal medyaya kıyasla)
kolay erişilebilir ve yapılandırılmış niteliktedirler. Bilgiler birçok farklı belge içeriğinde yer alsa da,
algoritmalar ile, yapılan manuel arama teknikleriyle tespit edilemeyen gizli kalıplar ve ortaya yeni çıkan
olayları keşfedilebilmektedir. Ayrıca, kavramların ilişkilendirilmesi ve trendlerin belirlenmesi, zayıf
sinyallerin tespit edilebilmesine ve yeni trendlerin belirlenmesine olanak sağlamaktadır (bkz. Şekil 2.1).
Böylece, geleceğe yönelik bir bakış açısı ve geçmiş deneyimlerden bilinemeyen trendlere yönelik
ipuçları elde edilmektedir 6. Bu sebeple, metin madenciliğinden elde edilen sonuçlar, kilit paydaşların
araştırmaya devam etmesi gereken bazı ezber bozan faktörleri içermektedir. Bu husus, ‘bilinmeyenin’
keşfedilmesine ortam hazırlaması nedeniyle, özellikle teknolojik değişimlerin getirdiği becerilere ilişkin
çıkarımların yapılması açısından oldukça önemlidir.

5

6

Erre Quadro semantik algoritmaları ile aynı zamanda bağlamsal bilgilere dayalı olarak, farklı kavramlar
arasındaki semantik bağlantılar tespit edilebilmektedir. Örneğin, ESCO veri tabanında, her bir mesleğe ilişkin
olarak meslek tanımı ve (zorunlu veya isteğe bağlı) ilgili yeterlilikler, beceriler ve bilgi birikiminin bir listesi
bulunmaktadır. Semantik algoritma ile her bir teknolojinin meslekle ilgili tüm kavramlarla eşleştirilmesi
sağlanmaktadır. Eşleşme sağlandığında ise mesleğin teknoloji ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir.
Analiz edilen konuda hızlı ve ezber bozan değişimlerin yaşanması durumunda, en gelişmiş tahmin yöntemleri
kullanılsa dahi, geçmiş trendlere dayalı çıkarımlar yapılarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunulduğunda
sonuç yüksek ihtimalle başarısız olacaktır. Küresel ölçekte bu tür değişikliklere örnek olarak, en son yaşanan
2008 küresel ekonomik kriz ve Covid-19 salgını verilebilir.
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ŞEKİL 2.1 METİN MADENCİLİĞİ YOLUYLA ELDE EDİLEN VERİLER VE DAHA SONRASINDA
GELECEĞİN BECERİLERİ VE İŞ PROFİLLERİNE İLİŞKİN BİLGİYE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK
OLAN KORELASYONLAR VE TRENDLER
Veri kaynakları

Patentler

Beyaz
rehberler,
raporlar

Korelasyonlar

&

Modeller

Bilimsel
makaleler

Açık işler

Elektrik
Mühendisi

Yeni İş Modelleri ve
Teknolojileri

Yeni Bilgi
Çevresel Etki
Standart
yönetmelikler

Kullanıcı Arayüzü
Geliştiricisi

Çalışmanın üçüncü aşamasında, sektördeki kilit paydaşlar ve şirketlerin teknolojik değişiklikler, diğer
değişim unsurları ve yeni beceri ihtiyaçları hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla tamamlayıcı
nitel araştırma yürütülmüştür. Kilit paydaşlar arasında, otomotiv sektöründeki en büyük dernekler7 ile
hem işgücü hem de eğitim-öğretim sektörlerindeki devlet kurumları yer almıştır. Covid-19 salgını
nedeniyle, Mayıs 2020 tarihinde otomotiv sektöründeki (kamu, özel, akademik ve sivil toplum
kuruluşları dahil olmak üzere) ilgili tüm paydaşların katıldığı ve ekonomik aktörlerin yanı sıra istihdam
ve eğitim alanlarından aktörleri de kapsayan iki çevrimiçi odak grup tartışması gerçekleştirilmiştir.
Odak grup tartışmalarına toplamda 55 temsilci katılmıştır. Toplantılarda, önceki aşamalarda elde
edilen sonuçlar üzerine derinlemesine düşünülmesi amaçlanmıştır. Çevrimiçi odak grup tartışmalarına
katılan kilit paydaşlar ve şirketlerin listesi, veri gizliliği nedeniyle kişi isimleri belirtilmeksizin Ek 1’de
sunulmuştur.
Odak grup toplantılarını takiben, Haziran ve Ekim 2020 tarihleri arasında çevrimiçi derinlemesine
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Tartışmaların yönlendirilmesi için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılmıştır. Görüşmelerde ana hedef grup, sektörde son yıllarda en çok patent dolduran şirketler
olup, sorulan sorular şirketlerin teknolojik değişim sürecini uygulama ve yönetme konusundaki bakış
açıları ve eylemleri ile beceri ihtiyaçlarını tespit etme süreçlerine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Patentler ile yapılan metin madenciliğiyle analiz sırasında ortaya çıkan her teknolojik kümelenme veya
alt sektör için ilk beş yenilikçi Türk şirketinin (son yıllardaki en yüksek patent alma sayısına bağlı
olarak) belirlenmesi sağlanmıştır. Merkezi başka bir ülkede bulunan ancak Türkiye’de şubesi olan çok
uluslu şirketler ile üniversiteler ve kamu merkezleri tarafından verilen patentler listeden çıkarılmıştır.
7

Otomotiv sektöründeki, hem üretim hem de ticaret kollarını kapsayan en büyük ve önemli dernekler (OSD
(Otomotiv Sanayii Derneği), TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği), ODD (Otomotiv
Distribütörleri Derneği-üretici ve ihracatçılar) ve OYDER’dir (Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği).
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Bu kapsamda yaklaşık 30 Türk şirketi belirlenmiştir. Bu liste, genel anlamda, farklı sektörler arasında
da en yenilikçi olan 10 şirketin belirlenebilmesi için çapraz olarak tekrar gözden geçirilmiştir (patentler
sayılırken alt sektörlere göre ayrım yapılmamıştır). Liste, daha sonra, yinelenenlerin veya birleşmeler
ve satın almaların belirlenmesi ve alt sektörlerdeki çeşitliliğin korunması amacıyla manuel olarak tekrar
kontrol edilmiştir. Nihayetinde, ulusal uzmanlar tarafından gözden geçirilmiş ve sonuç olarak,
48 şirketle bağlantı kurulmuştur.
Otomotive yönelik en geniş faaliyet yelpazesine sahip olan ve farklı büyüklük ve türlerdeki işletmeleri
içeren toplam 20 şirket ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, mümkün
olduğunca, şirketlerde görevli birden fazla kilit personel (yöneticiler, Ar-Ge müdürleri, İK uzmanları) ile
gerçekleştirilmiş ve şirketlerin teknolojik değişimleri nasıl yönettiklerine (değişimlerin uygulanmasında
karşılaşılan sermaye ve beceri eksikliği gibi zorluklar da dahil), bu değişimlerin iş içerikleri ve ilgili
beceri ihtiyaçları üzerindeki etkilerine ilişkin sorular yöneltilmiştir. Ayrıca, yukarıda 7. dipnotta belirtilen
kilit sektör dernekleriyle ve sektördeki az sayıda bulunan mesleki eğitim dernekleri ile ek görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
Kilit paydaşların görüşlerinin alınması ve söz konusu yenilikçi şirketlerden temsilcilerle görüşmeler
yapılması, gelişen teknolojilerle ilgili olarak alanda işletmeler tarafından talep edilen yeni becerilerin
öğrenilmesine katkı sağlamıştır. Bu şirketler tüm sektörü temsil etmeseler de teknolojik değişimler ve
bu değişimlerin istihdam ile beceriler üzerindeki etkilerine ilişkin birincil kanıtlar elde edilmiştir.
İnovasyon anlamında segment incelenerek diğer aktörlerin takip etmek zorunda kalacakları
değişimlerin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, talep edilen beceri hacminden ziyade meslekler
ve bu mesleklerin icra edilmesinde gerekli becerilerde meydana gelen değişikliklerin incelenmesine
ağırlık verilmiştir. Genel olarak, görüşmelerin çoğundan, metin madenciliği sonuçlarını doğrulayan ve
tamamlayıcı nitelikte bilgiler elde edilmiştir (hiçbir çelişki bulunmamıştır).
Otomotiv sektöründeki tüm yeni beceri ihtiyaçlarının belirlenmesinde tek bir yöntem kullanılması
yetersiz olacağından farklı araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Farklı tekniklerin bir arada
kullanılmasıyla her birinde karşılaşılabilecek eksiklikler giderilmiştir. Sonraki aşamada, çalışmada
izlenen adımlardan elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış, doğrulanmış ve onaylanmıştır. Doğrudan
görüşmelerle, şirketlerin ürün pazarı ve beceri stratejileri hakkında daha ayrıntılı sonuçlar elde
edilirken, veri madenciliği ile şirketlerin farkında olamayabilecekleri, ürünler ve süreçlere değişiklik
getiren veya getirecek olan teknolojiler ortaya konmuştur. Ancak, çalışmanın bazı sınırlamaları da
bulunmaktadır. Bu sınırlamalar aşağıdaki gibidir:
■

■

■

Şirketler ve diğer kilit paydaşların sağladığı bilgiler, çalışmada görüşme sayısının sınırlı olması
nedeniyle kesin olmaktan çok gösterge niteliğinde kabul edilmelidir. Gelecek çalışmalarda,
sektörü daha fazla temsil edecek şirketler ve paydaşların seçilerek daha fazla sayıda kişiyle
görüşmeler gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Ancak, bu şekilde daha fazla kaynağa ihtiyaç
duyulacağını ve maliyetin artacağını belirtmek gerekmektedir.
Metin madenciliği İngilizce dilinde yapılan aramalarla sınırlandırılmış, Türkçe dili kullanılmamıştır.
Bu noktada, söz konusu dönemdeki patentlerin ve yayınlanan bilimsel makalelerin çoğunun
İngilizce dilinde hazırlanmış olması sebep olarak gösterilebilir. Sonraki analizlerde, metin
madenciliği aracı kapsamının diğer yerel dillere genişletilerek daha kapsamlı araştırma
yapılabilecek hale getirilmesi önerilmektedir.
Raporda karma metodolojik yaklaşım benimsenmesine rağmen yeni yaratılan işlerdeki
değişikliklerin ölçeği veya hacmi (ör. ‘elektrik mühendisinin sayısının ne ölçüde artırılması
gerektiği), belirli becerilerin göreceli önemi veya beceri uyuşmazlıklarının kapsamıyla ilgili bir
gösterge sağlanamamıştır. Burada diğer yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
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■

■

■

Patentler, yeniliklerin temsilcileridir ve yeni teknolojileri kapsamaktadırlar (ör. patentler,
uygulanmaya başlayacak olan bir icadın korunması amacıyla düzenlenmektedir). Ancak, bazı
yeniliklerin patentli olmaması mümkündür ve patentler temel olarak teknolojik ilerlemelerle
bağlantılıdır. İş modelleri gibi teknolojik olmayan yenilikler de önem taşımaktadır. Bu bağlamda,
bilimsel makalelerin incelenmesi ve şirketler ile paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirilmesi, söz
konusu yenilikler hakkında bilgi edinilmesini sağlamış görünmektedir.
Becerilerin analizi, teknolojiler ile ilişkili beceriler ve metin madenciliği yoluyla tespit edilen diğer
trendlere ilişkin becerilerle sınırlandırılmıştır. Böylelikle, yalnızca ESCO ve O*NET veri
tabanlarındaki meslek ve beceriler ile ilişkili teknolojiler işaretlenmiştir. Ancak, bu veri tabanlarına
henüz dahil edilmemiş yeni teknolojilerin olması mümkün olabilmekte ve bu teknolojilerin
görüşmeler veya diğer stratejiler yoluyla belirlenmesi gerekmektedir.
Tamamıyla yeni (gelecek) meslekler ve yeni beceri ihtiyaçları mevcut ESCO veya O*NET veri
tabanlarında (henüz) yer almamaktadır. Bu durumda, bilgilere erişmek ve tanımlamak amacıyla,
Wikipedia gibi diğer geleneksel olmayan veri kaynakları kullanılmıştır. Ancak, bu tür kaynaklar
yoluyla elde edilen materyalin dikkatlice gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Bu sınırlamaların bir kısmı, yakın geçmişte yayınlanan benzer çalışmalarla çapraz kontroller yapılması
yoluyla telafi edilmiştir. Bu kapsamda, diğer araştırma çalışmalarından elde edilen bulgular ve görüşler
analiz edilmiş, sektöre ilişkin beceri ihtiyaçları ve bunların gelişimi genel anlamda incelenerek ve
olabildiğince kapsamlı ve doğru bir değerlendirme gerçekleştirilerek çalışmadaki boşluklar
doldurulmuştur.
Söz konusu sınırlamalara rağmen veri bilimi yaklaşımı ile katma değer sağlanmıştır. Bu yaklaşım,
işgücü beceri anketleri ve beceri tahminleri yürütmeyi kapsayan geleneksel beceri analizi yöntemlerini
temel almaktadır. Bu şekilde, otomotiv sektöründeki işlere yönelik beceriler ve yeni teknolojik
gelişmelerin getirdiği olası değişiklikler belirlenmiştir. Özellikle, geniş çaplı iş gruplarını kapsayan
mesleklerden ziyade, gerçek işler ve bu işlerin kısa ve orta vadede ne yönde değişeceği incelenmiştir.
Veriler, belirli meslek gruplarındaki talepler yerine belirli işlerdeki belirli becerilere ilişkin olarak
toplanmıştır. Bu yaklaşım esnek bir yapıya sahiptir ve algoritmalar hızlı bir şekilde uygulanabilir veya
tekrar uygulanabilir niteliktedir. Dolayısıyla, Covid-19 gibi ani bir ekonomik şok veya krizle karşı
karşıya kalınması durumunda, araştırabilir verilere ulaşılabildiği sürece, bu olağandışı durumların
getirdiği etkiler hızlıca analiz edilebilmektedir.
Bu Rapor, istihdam ve beceri taleplerinin geleceğiyle ilgili önemli belirsizlikler yaratan Covid-19 salgını
döneminde hazırlanmıştır. Ancak, çalışma kapsamında teknolojik değişikliklerin beceri talepleri
üzerindeki uzun vadedeki etkisi ele alındığından, çalışma, daha kısa vadede, anlık ve doğrudan etkiye
sahip değişikliklerden etkilenmemiştir. Salgın döneminin bir sonucu olarak, yaşanan değişimin hızı
azalabilmekte veya artabilmektedir, ancak bu değişimlerin doğası aynı kalacaktır. Örneğin, Covid-19
salgını nedeniyle tedarik zincirinin bozulması, sektörün yurtdışından malzeme ithalatına (ör.
hammadde, bileşenler ve yedek parçalar) bağımlı olması ve el işçiliğine çok fazla dayanmama
sebepleriyle bazı ülkelerde, otomotiv teknolojilerinin (ör. otomasyon, robotlar, sensörler) alımı orta
vadede artış gösterebilecektir.
Bazı ülkelerin veya çok uluslu şirketlerin, olası tedarik zinciri şoklarına karşı tedbir almak amacıyla
otomotiv üretimini düşük maliyetli bölgelerden daha yüksek maliyetli yerel pazarlara geri taşımaları
(küreselleşmenin geri çevrilmesi) beklenen bir durumdur. Bu nedenle, bazı ülkelerin daha
yerelleştirilmiş imalat temeli geliştirmelerinde inovasyonun katkısı daha önemli (hatta gerekli) olarak
algılanabilir. Son olarak, daha yerel bir üretime geçiş, bu sektör için esas olarak referans pazara, yani
Avrupa Birliği'ne coğrafi yakınlığı nedeniyle Türkiye için rekabet avantajı haline gelebilir.
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3.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

BU BÖLÜMDE TARTIŞILAN TEMEL KONULAR
■
■
■
■

Türkiye ekonomisindeki son trendler
İşgücü ve becerilerine yönelik genel talep ve arz değişiklikleri
Türkiye otomotiv sektöründe istihdam
Otomotiv sektöründeki beceri talebi unsurları

Bu bölümde, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve bu gelişmelerin istihdam ve işgücü
becerilerine yönelik genel talebi ne yönde etkilediği ele alınmış ve devamında ise, hem imalat dalı hem
de satış ve satış sonrası hizmetler piyasası açısından Türkiye otomotiv sektöründeki istihdam ve
becerilere ilişkin gelişmeler incelenmiştir. Raporda, otomotiv sektörü, NACE’nin ekonomik faaliyetlere
ilişkin sınıflandırılması kılavuz olarak alınarak C-29 (motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork
imalatı) ve G-45’in (motorlu taşıtlar ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı) birleşimi
olarak tanımlanmıştır.

3.1

Türkiye ekonomisi

Türkiye ekonomisi, ülke içi talebin artırılmasını temel alan politikalarla, özellikle hizmet sektöründe
önemli miktarda iş yaratılmasıyla son 40 yılda belirli ölçüde bir büyüme yaşamıştır. Bu şekilde, 2000’li
yılların başından itibaren, işgücünün tarımdan sanayi ve hizmet (gayri resmi) sektörüne akışının
katkısıyla GSYİH iki katından fazla bir artış göstermiştir. Bu trend, birçok insanı yoksulluktan çıkarmış
ve ülke ekonomisi orta-üst düzeye çıkmıştır (Dünya Bankası, 2019b). Geniş ekonomi sektörlerinde
istihdam, başta hizmet sektörü (toplam istihdamın yaklaşık %57’si), ikinci olarak sanayi sektörü (inşaat
dahil %25’i) ve üçüncü olarak tarım sektörü (%18’i) şeklinde dağılım göstermektedir.
Türkiye ekonomisi açık ekonomidir. Dünya Bankası İş Yapma raporunda Türkiye, 190 ülke
arasında 43. Sırada yer almakta olup bu durum eğitimin işletmenin faaliyetleri üzerindeki etkisini
vurgulamaktadır (Dünya Bankası, 2019a). 2017 yılında Türkiye, 166 milyar ABD doları değerinde mal
ve hizmet ihraç ederek dünyadaki en büyük 27. İhracatçı ülke konumuna gelmiştir. Aynı zamanda,
214 milyar ABD dolayı değerinde ithalat gerçekleştiren Türkiye, küresel düzeyde 20. Mal ve hizmet
ithalatçısı ülkedir. Bununla birlikte, halen devam eden dış ticaretteki dengesizlik, ekonomiye
rekabetçiliğin artırılması için baskı yapmaktadır (OEC, tarih belirtilmemiş).
Ülke ekonomisindeki hareketliliğe rağmen, yıllar içindeki dalgalanmalarla ekonomik büyüme düzensiz
olarak ilerlemiştir (bkz. Şekil 3.1). Büyüme oranı 2018’de %2,8 iken 2019’da %0,9’a düşmüştür ve
Covid-19 salgını etkisiyle 2020’de %1,8 olarak tahmin edilmiştir. Büyük ölçüde ABD ile yapılan ticaret
savaşının bir sonucu olan ve ülkeyi dış şoklara karşı savunmasız hale getiren 2018/19 kriziyle
makroekonomi genel anlamda hassas ve belirsiz bir hal almış, bunun sonucunda enflasyon, işsizlik,
şiddetli kur değer kayıpları, daralan yatırım hacmi ve finans sektöründe artan zayıf noktalarla karşı
karşıya kalınmıştır. Bu nedenle, uzun vadeli üretim artışı, yenilikçilik ve beşeri sermaye geliştirmeye
yönelik politikalara ağırlık verilmiştir (OECD, 2018).
Covid-19 salgının orta-uzun vadeli etkileri beklenirken hâlihazırdaki tabloya göre ekonomide şimdiden
daralmalar gözlenmektedir. Mayıs 2020’de Türkiye’de sanayi üretimi bir önceki yıla göre %19
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daralmıştır8. Dünya Bankası’nın salgının Türkiye üzerindeki etkisine ilişkin olarak yakın zamanda
gerçekleştirdiği bir çalışmaya (Demir Şeker ve ark., 2020) göre, Türkiye’deki çalışan kesimin yalnızca
%10’unun evden çalışabildiği ortaya konmuştur. İstihdam zafiyetinin en çok tekstil ve giyim,
konaklama ve gıda ile deri sektörlerinde olduğu görülürken, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ve finans
sektörlerinin en az etkilenen sektörler olduğu tespit edilmiştir. Genel anlamda, yaklaşık 7 milyon
çalışanın, Covid-19’un getirdiği ekonomik etkiler nedeniyle işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya
kaldıkları görülmektedir (Demir Şeker ve ark., 2020).

16
12
8
4
0
-4

AB-28

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

-8
1996

GSYİH artışlarında % lik değişim

ŞEKİL 3.1 1996–2019 YILLARI ARASINDAKİ GSYİH ARTIŞLARININ YÜZDELİK DEĞERLERİ

Türkiye

Kaynak: Eurostat – GSYİH verileri

Bazı bilinen zayıflıklar Türkiye ekonomisini ve işgücü piyasasını etkilemektedir.
Ekonomide, Suriyeli mülteci akımıyla daha da artan, oldukça fazla sayıda enformel ve kayıt dışı
işe rastlanmaktadır. 2019 yılında, ekonomik hasılatın yaklaşık %27’sinin kayıt dışı olduğu ve
toplam istihdamın üçte birinden fazlasının yine kayıt dışı olduğu tespit edilmiştir (Avrupa
Komisyonu, 2019). Ekonomi üzerine birçok çalışmada, kayıt dışı ekonominin yüksek seviyelerde
olmasının üretkenlik üzerinde bir engel niteliğinde olduğu görülmektedir (bkz. Taymaz, 2019).
Özellikle ülkenin doğu ve batı kısmı olarak ayrılmak üzere kalıcı coğrafi farklılıklar ve büyük
ölçüde bölgesel eşitsizlikler gözlenmektedir. Ülkenin en batısında yer alan illerde (otomotiv
sektörünün yoğun olduğu), kişi başına düşün GSYİH, doğu bölgesinde bulunan illere oranla
yaklaşık beş kat daha yüksektir (MEB, 2019; ETF, 2020b).

■

■

3.2

Türkiye işgücü piyasası

Türkiye, son yıllarda, tarım sektöründen gelen bireylerin başvurduğu birçok yeni iş alanı yaratmayı
başarmıştır. Şekil 3.2’te, Türkiye’deki istihdam artışının AB’den sürekli olarak daha fazla olduğu
görülmektedir. Ulusal asgari ücret, ekonomik gelişimin bir göstergesidir. Bu bağlamda, 2005 yılında
266 Avro/ay olan asgari ücret, %59’luk bir artışla 2015 yılında 424 Avro/ay seviyesine yükselmiştir

8

www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33800
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(Eurostat). Ancak, Türk parasının son zamanlardaki değer kaybı nedeniyle 2020 yılı asgari ücreti,
2005 yılı ücretiyle tekrar aynı seviyeye düşmüştür.
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ŞEKİL 3.2 2003–18 YILLARI ARASINDAKİ YILLIK YÜZDELİK İSTİHDAM ARTIŞI

Türkiye

Kaynak: Eurostat – İşgücü Anketi

Ekonomide yakın geçmişte önemli ölçüde büyüme görülmesine rağmen, faaliyet ve istihdam oranları
AB-28 ortalamasının altında kalmış ve işsizlik oranları artmıştır. Bu, ekonomide yüksek kapasite
fazlalığının olduğunu göstermektedir. İşgücü piyasasının gelecekteki büyümeyi karşılayabilmesi için
demografik trendlerle desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye nüfusu 2013 yılında bu yana her yıl
1 milyon kişiden fazla yıllık artış göstermiştir ve 2017 verilerine göre ülke nüfusun yarısının 32 yaşın
altındaki genç nüfus olduğu ortaya konmuştur (Eurostat). Nüfus ve potansiyel işçi artışı, komşu ülke
Suriye’den gelen mültecilerle de yüksek seviyelere çıkmıştır – 2015’ten itibaren Türkiye’ye
3,6 milyondan fazla Suriyeli gelmiştir (UNHCR).
Bu veriler, gelecekteki büyüme taleplerinin karşılanmasında yaşanacak işgücü piyasasında kapasite
fazlalığına dikkat çekmektedir. Ancak toplumsal cinsiyet açısından bakıldığında, özellikle kadınlar
işgücü piyasasında dezavantajlı konumda yer almaktadır. İşgücü piyasasına katılım açısından önemli
cinsiyet ve yaş eşitsizlikleri görülmektedir (bkz. Tablo 3.1). Ülkedeki faaliyet ve istihdam oranları
zaman içinde artarken, özellikle kadın istihdamı AB-28 ortalamasının çok altında kalmaktadır. Örneğin,
2019’da işgücüne katılım oranı AB-28 ortalamasında %74 iken Türkiye’de %58 seviyesinde
seyretmiştir. Bunun başlıca nedeni, 2019 yılında kadınlar ve erkekler arasındaki %40’lık bir farkla,
kadınların ekonomik faaliyetlerde düşük seviyede yer alması olarak gösterilmiştir (AB-28 %78, Türkiye
%38). Yıllardır süregelen cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadın istihdamı, erkek istihdam oranının
yarısından daha da azdır. Eğitimli kadınların faaliyet oranlarında artış görülürken aynı zamanda,
işsizlik seviyelerinde artış gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Türkiye işgücü piyasasının, mevcut potansiyel
işgücü havuzunun ve becerilerinin büyük bir kısmını kullanmadığı söylenebilir.
Genel anlamda, gençlerin istihdam durumu, NEET oranlarındaki artış ve yeni mezunların istihdam
oranındaki düşüş ile 2010 ve 2019 yılları arasında kötüye gitmiştir (Tablo 3.1). Cinsiyetler arasındaki
uçurum genç nüfus arasında da aynı şekildedir. Kadınların NEET niteliğinde olma olasılığı (%34)
erkeklerden (%18) çok daha fazladır. Gençlerin işgücü piyasasındaki git gide kötüleşen konumu ve
karşılaştıkları zorlukların ülkede gelecekteki beceri taleplerinin karşılanmasında belirli etkileri olacağı
açıktır (ETF, 2020d).
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TABLO 3.1 TÜRKİYE VE AB’DEKİ İSTİHDAMA İLİŞKİN ÖZET İSTATİSTİKLER (20–64 YAŞ
GURUBU)
Türkiye
2010
Nüfus büyüklüğü (milyon ve yüzdelik
değişim)

AB-28
Değişim

2019

2010

Değişim

2019

72.6m

82m

+13%

503.2m

513.5m

+2%

34 yaş ve altı nüfus (%)

60.3

54.5

-5.8

41.2

38.8

-2.4

İşgücü katılım oranı – Toplam

51.9

58.4

+6.5

71

74

+3

- Erkek

74.5

78.1

+3.6

77.6

79.4

+1.8

- Kadın

29.6

38.7

+9.1

64.6

68.6

+4

İstihdam oranı – Toplam

46.3

50.3

+4

64.1

69.2

+5.1

- Erkek

66.7

68.3

+1.6

70

74.4

+4.4

- Kadın

26.2

32.2

+6

58.2

64.1

+5.9

İşsizlik oranı – Toplam

10.9

14

+3.1

9.7

6.4

-3.3

- Erkek

10.6

12.6

+2

9.7

6.2

-3.5

- Kadın

11.7

16.7

+5

9.7

6.7

-3

Genç işsizliği oranı

19.2

25.2

+6

21.4

15.1

-6.3

2015

Değişim

2019

2015

Değişim

2019

Yeni mezunların istihdam oranı
(% 20–34 yaş)
- ISCED 3–8 mezunları

61.9

57.8

-4.1

75.5

80.9

+5.4

- ISCED 3–4 genel programlar

47.4

44.3

-3.1

58.7

62.8

+4.1

- ISCED 3–4 mesleki programlar

59.3

50.6

-8.7

72.3

79.1

+6.8

Ne istihdamda, en eğitim ve
öğretimde olmayan gençler (NEET %
15–24 yaş) – Toplam

23.9

26

+2.1

12.2

10.1

-2.1

- Erkek

14.1

18.3

+4.2

12.1

9.8

-2.3

- Kadın

33.7

34

+0.3

12.3

10.4

-1.9

Kaynak: Eurostat ve ETF 2020c

3.3

Türkiye insan kaynakları ve işgücü eğitimi

İnsan kaynakları alanında ‘beceri’, ölçülmesi zor bir kavramdır. Son yıllarda, bir bireyin aritmetik,
okuryazarlık, bilişim, vb. gibi belirli becerilerde yeterliliğinin ölçülmesinde ilerlemeler kaydedilmiştir.
Ancak, genel bir beceri analizi yapılırken çoğunlukla kişilerin mesleklerine ve eğitim düzeylerine
bakılmaktadır. Her ikisi de doğrudan beceri ölçütleri olmasa da kişilerin çalıştıkları iş türleri, eğitimleri
veya işgücü piyasasında sahip oldukları yeterlilik düzeyi ulusal beceri düzeyinin bir özetini ortaya
koymaktadır. Bu ölçütler, aynı şekilde, beceri taleplerindeki trendlerin istatistiksel analizinde de
kullanılmaktadır. Bu nedenle, Rapor’da ‘beceriler’, kişilerin meslekleri ve işgücündeki eğitim
düzeylerine göre analiz edilmiştir. Eğitim seviyeleri becerileri temsil ederken, yüksek düzey becerilere
sahip bireyler ISCED 5 ve üzeri, orta düzey becerilere sahip bireyler ISCED 3 ve 4 ve düşük düzey
becerilere sahip bireyler ISCED 2 ve altı eğitim seviyesine sahip olarak değerlendirilmiştir.
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Dünya Bankası’nın oluşturduğu Beşeri Sermaye Endeksine (HCI) göre, bugün Türkiye’de doğan bir
çocuğun, tam eğitim alması ve tamamen sağlıklı olması halinde büyüğünde tipik olarak %65 oranında
üretkenliğe sahip olacağı tespit edilmiştir (Dünya Bankası, 2020b). Öngörülen eğitim süresi
12,1 yılken, öğrencilerin gerçekten öğrendiği süreç (öğrenimin kalitesi) hesaplandığında bu süre
9,2 yıla düşmektedir (Dünya Bankası, 2020)). Türkiye ve AB-28 için okula kayıt oranları sırasıyla
Tablo 3.2’de gösterilmiştir. Tablodan elde edilen önemli bir sonuç ise, Türkiye’de okulu bırakan kişi
sayısının (2019’da yaklaşık %29) AB-28’e (%11) kıyasla çok daha yüksek oranda olduğudur.
Oranlarda düşüş olmasına rağmen (2010 yılında %43,1 iken 2019’da %28,7), erken yaşta okulu
bırakanlar gelecekteki işgücü piyasası için büyük bir zorluk oluşturmaktadır. Diğer bir nokta ise, zaman
içinde gelişim gösterilse de, hayat boyu öğrenmeye katılımın güncel AB-28 ortalamasının neredeyse
yarısı oranında olmasıdır (ETF, 2019b).
TABLO 3.2 TÜRKİYE VE AB’DE EĞİTİM VE ÖĞRETİME İLİŞKİN 2019 YILI İSTATİSTİKLERİ (%)
AB-28 ortalaması

Türkiye
Üst orta öğretime net kayıt oranı
MEÖ’ye kayıt oranları (lise kayıtları %)
Yükseköğretime brüt kayıt oranı (üçte birinden fazlası uzaktan
eğitim programları)
Okulu erken yaşta bırakanlar (18–24 yaş) – Toplam
Hayat boyu öğrenmeye katılım (son dört hafta)

83.0
(2018)

95

46.0

48.4

31.7
(2014)

70.9

28.7

10.2

5.7

10.8

Kaynak: Eurostat ve ETF 2020c

OECD’ye (2019) göre, Türkiye beceriler konusunda önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorluklar
çoğunlukla kırsal yaşam, cinsiyet eşitsizliği ve yoksulluk gibi sebeplerle erken yaşta okul terk
oranlarının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak gençlerin, yükseköğretim
mezunlarının ve yetişkinlerin ortalama beceri çıktıları oranı oldukça düşük seviyededir. Türkiye, üst
orta eğitim (lise) düzeyinde diğer OECD ülkeleri arasında en düşük orana sahip ülkedir ve Türkiye’deki
yetişkinlerin okuryazarlık, matematik ve problem çözme becerileri oldukça zayıftır. Lise düzeyinde
mesleki eğitim ve öğretime (MEÖ) kayıt oranları AB ortalamasına yakın olsa da (%46), okulda verilen
bu mesleki eğitim ve öğretimin kalitesi ve uygunluğu zayıftır. Türkiye’deki eğitim ve öğretim sisteminin
daha kapsayıcı ve eşitlikçi beceri geliştirme ve kullanmayı teşvik etmesi için gerek kalite gerekse
erişilebilirlik açısından iyileştirilmesi gerekmektedir. Çalışmalarda vurgulandığı üzere diğer birçok
OECD ülkesine kıyasla Türkiye’de gençlerin sosyoekonomik durumlarının okul başarısı ve
yükseköğrenime devam etme oranları üzerinde yüksek bir etkisi olduğu görülmektedir (OECD, 2019).
Şekil 3.3’te, istihdam edilen nüfusun eğitim düzeyinin AB’ye kıyasla Türkiye’de daha düşük olduğu
görülmektedir. Bu, Türkiye ile kıyaslandığında AB ekonomisindeki beceri taleplerinin daha yüksek
düzeyde olduğunu açıkça göstermektedir. Toplam istihdam içinde yükseköğrenim görmüş çalışanların
yüzdelik oranına bakıldığında, Türkiye ile AB arasındaki farkın uzun yıllardır sabit kaldığı ortaya
çıkmaktadır. 2006 yılında istihdamda üniversite mezunlarının oranı AB’de %26 iken Türkiye’de %14
oranında kalmış ve arada 12 puanlık bir fark oluşmuştur. 2019 itibariyle, AB’de aynı oran %36’ya,
Türkiye’de ise %26’ya çıkmış ve aradaki fark %10 olarak tespit edilmiştir. Ancak aradaki asıl fark, orta
düzey (en az lise eğitimi) niteliklere sahip kişi oranında görülmektedir. 2019 yılında AB’de çalışanların
yaklaşık %47’si orta eğitimli ve %17’si düşük eğitimliyken, Türkiye’de çalışanların yalnızca %21’i orta
eğitimli ve çoğunluğu (%53) düşük eğitimlidir. Türkiye’de orta eğitimli çalışanların oranının artması
beklenirken (ETF, 2020b), tam tersi şekilde 2006’da %21,9 olan bu oran 2019’da %21,5’e düşmüştür.
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ŞEKİL 3.3 TÜRKİYE VE AB’DE İSTİHDAM EDİLENLERİN (15–64 YAŞ) SAHİP OLDUĞU EN
YÜKSEK EĞİTİM DÜZEYİ, 2006, 2012 VE 2019
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21.5
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49.5

48.9

40%
30%

25.9

64.6

61.2

47.2
52.6

20%
24.8

10%

19.8

16.7

0%

Türkiye

AB
2006

Türkiye

AB
2012

Türkiye

AB
2019

İlkokul altı, ilk ve orta öğretim (Düzey 0–2)
Ortaokul ve lise (Düzey 3 ve 4)
Üniversite (Düzey 5–8)
Kaynak: Eurostat – eğitim düzeyine göre nüfus [edat_lfs_9902]

Genel nüfustaki eğitim düzeylerine bakıldığında da benzer bir sonuç görülmektedir (Şekil 3.4). Elde
edilen verilere göre, Türkiye’deki eğitim düzeylerinin AB’ye göre daha düşük olduğu ve aradaki farkın
zaman içinde neredeyse hiç kapanmadığı ortaya çıkmıştır. 2019 yılında, 15–64 yaş arası Türk
nüfusunun yaklaşık %61’i düşük eğitimli, %21’i orta eğitimli ve %18’i yüksek eğitimlidir. AB’de ayynı
oranlar ise sırasıyla %25, %46 ve %30 şeklinde dağılım göstermiştir (Şekil 3.5). Sonuç olarak, Türkiye
ile AB’deki eğitim düzeyleri arasındaki uçurumda herhangi bir azalma görülmemektedir. Türkiye’de
eğitim düzeyleri son yıllarda artış gösterirken, AB’de de yaklaşık aynı oranlarda artmış ve bu nedenle,
aradaki fark neredeyse aynı kalmıştır.
Uluslararasi alanda meslekler beceri seviyelerine göre ‘yüksek vasıflı’, ‘orta vasıflı’ ve ‘düşük vasıflı’
olarak siniflandirilmistir (örn, ISCO). Buna göre yüksek vasıflı meslek grupları yöneticiler, profesyonel
and yarı-profesyonel mesleklerdir (uzman ve teknikerler). Düşük vasıflı meslekler ise hiçbir nitelik
gerektirmeyen en düşük işlerde çalışanlar olarak kabul edilmektedir. Şekil 3.5’da, Türkiye’de yüksek
vasıflı işlerde çalışanların oranlarının AB-28 ile karşılaştırıldığında nispeten düşük olduğu ve
beklenenin aksine zaman içinde bir artış olmadığı görülmektedir. AB’de, söz konusu yüksek vasıflı
mesleklerin toplam istihdamdaki payı 2008’de %38’deyken ve 2018’de %42’ye yükselirken, Türkiye de
kalifiye mesleklerde istihdam edilenlerin oranı çok daha küçüktür (yaklaşık %20) ve AB’nin aksine aynı
süre içinde neredeyse aynı kalmıştır. Türkiye’de hiçbir nitelik gerektirmeyen düşük seviye işlerin genel
istihdamdaki payı AB’dekine kıyasla daha yüksektir ve yine zaman içinde azalma gözlemlenmemiştir
(2008 ve 2018’de istihdamın %14’ü). Yüksek ve orta vasıflı mesleklerde büyüme olmaması, ekonomik
açıdan üretkenliğin az olmasına etki etmektedir.
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ŞEKİL 3.4 TÜRKİYE VE AB’DE 15–64 YAŞ ARASI TOPLAM NÜFUSUN EĞİTİM DÜZEYİ, 2006,
2012 VE 2019
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Kaynak: Eurostat – eğitim düzeyine göre nüfus [edat_lfse03]

ŞEKİL 3.5 MESLEK GRUPLARINA GÖRE 2008 VE 2018 YILLARINDA İSTİHDAM
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Yukarıdaki tabloda, ilk eğitim ve öğretim sisteminden elde edilen çıktılara yer verilmiştir. Son dört hafta
içinde eğitim ve öğretime katılım verileri ise, bireylerin sürekli eğitime ne derece katıldıklarının bir
göstergesi niteliğindedir. İşgücü istatistiklerinde görüldüğü gibi, Türkiye’de yetişkinlerin (25–64 yaş)
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hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı (%5,7) zaman içinde artmasına rağmen, AB-28
ortalamasının (%10,8) çok altında kalmaktadır. Bu veriler, bir yönden de düşük vasıflı istihdama sahip
kişilerin büyük bir pay oluşturduğunu ortaya koymaktadır. OECD Yetişkin Yeterliliği Ulusal
Değerlendirme Programı (PIAAC) 2016 testinden elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’deki yetişkinlerin
teknolojinin kullanıldığı alanlarda okuryazarlık, matematik ve problem çözme konularında diğer OECD
ülkelerindeki aynı gruba göre ortalamanın altında bir yeterliliğe sahip olduğunu göstermektedir.
Yetişkinlerin yalnızca %8’inin teknolojik alanlarda en yüksek iki yeterlilik seviyesinden birine
erişebildikleri, %40’ının hiç bilgisayar deneyimi olmadığı veya en temel bilgisayar testinde başarısız
oldukları bildirilmiştir (OECD, 2016).
Otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisindeki rolü açısından, Almanya, İspanya ve Slovakya gibi
büyük otomotiv sektörlerine sahip AB ülkelerindeki eğitim düzeyleri karşılaştırıldığında ilginç sonuçlar
elde edilmektedir (bkz. Tablo 3.3). Orta düzeydeki vasıflı çalışanlar göz önüne alındığında, Türkiye’nin
önemli otomotiv sektörlerine sahip diğer ülkelere kıyasla (İspanya hariç) bu eğitim düzeyindeki
istihdam edilen kişi oranı oldukça düşüktür. Birçok otomotiv montaj hattı işinde çalışan orta vasıflı
işçilerin becerilerini teorik eğitimin yanında iş başında çıraklık yoluyla alması gerekmektedir. Ancak
Türkiye ekonomisinde, en düşük düzeyde eğitim seviyesine (ISCED 0–2 seviyeleri) sahip kişilerin
çoğunlukta olduğu ve bunun gelecekteki teknolojik değişimlere uyum sağlama kapasitesi üzerinde
olumsuz etkileri olabileği görülmektedir.
TABLO 3.3 TÜRKİYE’DE VE BÜYÜK OTOMOTİV SEKTÖRÜNE SAHİP ÜLKELERDE (ALMANYA,
İSPANYA VE SLOVAKYA) EĞİTİM DÜZEYLERİ, 2019
Türkiye

Almanya

İspanya

Slovakya

İlkokuldan düşük, ilkokul ve orta öğretimden düşük
(ISCED 0–2 seviyeleri)

52,6

12,6

32,2

4,4

Üst orta ve orta öğretim sonrası yükseköğretim
niteliğinde olmayan eğitim (ISCED 3–4 seviyeleri)

21,5

57,7

24,0

68,3

Yükseköğretim (ISCED 5–8 seviyeleri)

25,9

30,0

43,8

27,3

Kaynak: Eurostat – eğitim düzeyine göre nüfus [edat_lfse03]

Yükseköğretim seviyesindeki fark daha az olmakla birlikte, üst orta öğrenim seviyesinde bu fark çok
göze çarpmaktadır. Bu durumda, gelecek yıllarda otomotiv sektöründe istihdam artışı gerçekleştiğinde
Türkiye’nin beceri taleplerini karşılama konusunda dezavantajlı olma ihtimali görülmektedir.
Sonraki bölümlerde de belirtildiği gibi, büyük veri analizinden elde edilen sonuçlara göre, sektörde en
az ISCED 3–4 düzeyinde niteliklere (ve ISCED 5A) sahip kişilere daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
Bu durum, diğer ülkelere kıyasla bu düzeylerdeki eğitim seviyesine sahip kişilerin yüzdelik oranlarının
düşük olması göz önüne alındığında, Türkiye’de mesleki eğitim ve öğretime olan talepte potansiyel bir
artışa işaret etmektedir.
Mevcut verilere göre, Türkiye ekonomisinin işleyişi AB’ye kıyasla düşük vasıflı işler/ beceriler dengesi
üzerine kurulmuştur. Türkiye’de yüksek becerilere olan talep düşük seviyede kalmaktadır ancak,
eğitim sisteminin beceri düzeylerini artırmaya yönelik çabaları ve artan beceri arzı sonucunda da
işgücü piyasasının bu becerilere yanıt vermekte güçlük yaşadığı ve beceri-iş uyumsuzluklarının ortaya
çıktığı açıktır. Bu durum, bazı becerilerin gerektiğinden fazla arz edildiğini ve bunun bir sorun olarak
ortaya çıkacağını işaret etmektedir (Dünya Bankası, 2019b). Bunun yanı sıra, Türkiye İş Kurumu’nun
(İŞKUR) iş portalından alınan verilere ve 2019 işveren araştırması sonuçlarına göre, otomotiv
sektörüyle doğrudan ilişkili bazı iş alanlarında talep artmakta ve mevcut beceriler bu talebi
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karşılayamamaktadır (açık iş pozisyonlarının işe yerleştirmelerden daha fazla olması). Bu iş alanları
arasında, CNC operatörlüğü9, satış danışmanlığı, elektrikçilik, endüstriyel otomasyon teknisyenleri,
mekatronik teknisyenleri, hibrid araç uzmanları ve otomotiv montaj hattı çalışanları yer almaktadır
(İŞKUR, 2019). En çok talep gören meslek alanları genellikle orta derece (orta vasıflı) işlerdir.

3.4

Türkiye otomotiv sektörü

Bu bölümde, otomotiv sektöründeki çıktılar, istihdam ve beceriler tanımlanmıştır. Bu raporda otomotiv
sektörü hem araç imalatını hem de ticaretini kapsamaktadır. NACE’nin ekonomik faaliyetler
sınıflandırılması kılavuz alınarak, otomotiv sektörü C-29 (Motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork
imalatı) ile G-45 (Motorlu taşıtlar ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı) gruplarının
birleşimi olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, karayolu taşımacılığına yönelik tüm motorlu araçların
imalatı, üretim süreçleri (standart montaj hattından katmanlı imalata kadar) ve bileşen tedarikçileri ve
hizmet sağlayıcılarından, araçların ticaretine (satış ve satış sonrası pazar) ve orijinal malzeme
üreticilerine kadar sektörün geniş kapsamlı bir tanımına yer verilmiştir.
Güncel üretim seviyeleri ve istihdam artışı göz önüne alındığında, nispeten daha yüksek vasıflı ve
insana yakışır iş alanlarının oluşturulmasıyla, otomotiv sektörü Türkiye ekonomisindeki büyümeye yön
veren önemli bir güç haline gelmiştir. 2009–19 yılları arasında otomotiv sektöründeki hem üretim hem
de satış alanlarındaki çıktıların artışıyla genel ekonomik büyümeyi geride bırakmıştır. Sektör, üretim
alanlarının yanı sıra dağıtım ve ticaret alanlarında da iyi örgütlenmiştir. 14 orijinal ekipman üreticisini
(OEM) Türkiye Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) temsil etmektedir10. Türkiye Taşıt Araçları Tedarik
Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ise ulusal ve uluslararası ölçekte OEM’lere otomotiv parçaları tedarik
eden 460’dan fazla şirketi temsil etmektedir11. Değer zincirinin diğer bir aktörü ise 47 uluslararası
markayı (Türk otomotiv üreticileri ve ithalatçıları) temsil eden ve 29 üyesi bulunan Otomotiv
Distribütörleri Derneği’dir (ODD)12. Son olarak, Türkiye Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER),
satış, sigorta ve diğer ‘satış sonrası hizmetler’ ve ‘yedek parça satışı’ dahil olmak üzere hizmet veren
1.200 otomotiv bayisini (perakende ticarette) temsil etmektedir13.
Tablo 3.4’te, 2019 yılında, otomotiv sektörünün tümündeki işletme sayılarına yer verilmiştir. İmalat
dalında 4.910 firma ve ticaret tarafında ise 162 binden fazla firma bulunmaktadır. Bu sayılardan da
anlaşılacağı üzere, imalat alanındaki firmalar çoğunlukla orta ve büyük boy şirketlerken, toptan ve
perakende satış alanındaki firmalar daha küçüktür. 2009’dan bu yana, imalat firmalarının sayısı
yaklaşık %42, ticaret alanında hizmet veren firma sayısı ise %55 artmıştır. Ülkede faaliyet gösteren
toplam 3,2 milyondan fazla firma göz önüne alındığında, otomotiv sektöründeki firmalar, Türkiye’deki
toplam işletmelerin %5,2’sini (imalat yalnızca %0,2, hizmetler/satış %5) oluşturmaktadır.

CNC operatörü, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) makinesini programlama, kurma ve işletme yoluyla makine
parçaları üretir.
10
Bkz. OSD websitesi.
11
1978 yılında kurulan TAYSAD, otomotiv yan sanayi üretiminin %65’ini ve sektör ihracatının %70’ini temsil
ederek, Türkiye otomotiv tedarik şirketlerinin en yetkin temsilcisi konumunda yer almaktadır. Bkz. TAYSAD –
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği
12
Otomotiv Distribütörleri Derneği | ODD
13
Bu otomotiv bayilerinde, 47 uluslararası markaya ait 889 farklı model araç satılmaktadır. Bkz. www.oydertr.org/authorized-automotive-dealers-association
9
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TABLO 3.4 TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN SAYISI (NACE C-29 VE G-45)
NACE Ekonomi sektörleri

2019

C-29 Motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork imalatı
C-291 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

4.910
62 (%1,3)

C-292 Motorlu kara taşıtları için karoseri (kaporta) imalatı; römork ve yarı römork
imalatı

1.785 (%36,3)

C-293 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuarların imalatı (elektrikli ve elektronik
ekipmanlar dahil)

3.063 (%62,4)

G-45 Motorlu kara taşıtlarının, motosikletlerin toptan ve perakende ticareti
ve tamiri

162.361

G-451 Motorlu kara taşıtlarının satışı

33.863

G-452 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı

93.788

G-453 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının satışı

29.006

G-454 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı, bakımı ve onarımı
C-29 ve G-45 birleşimi

5.704
167.271

Türkiye toplam işletme sayısı (tümü)

3.228.421

Kaynak: TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, https://data.tuik.gov.tr/tr/main-category-sub-categories-subcomponents2/#

Otomotiv sektörünün üretim ve hizmet/ticaret dalları arasında, teknoloji ve becerilerin kullanımı
açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle, iki alanda da istihdam edilen çalışan türleri,
çalışanların görev ve becerileri, eğitim düzeyleri ve iş kalitesi farklılık göstermektedir. Sektör bir bütün
olarak analiz edilirken bu hususların dikkate alınması gerekmektedir. Aşağıda, sektördeki söz konusu
iki alana dair genel bir bilgilendirme yapılmıştır.

Alt sektör C-29: Motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork imalatı
Otosan’ın Ford araçlarını üretme lisansını almasıyla, Türkiye’deki ilk büyük otomotiv fabrikası
1956 yılında kurulmuştur. Halihazırda, Türkiye’de, 14 orijinal ekipman üreticisi (OEM)14, yılda yaklaşık
1,5 milyon araç üretimiyle faaliyet göstermektedir (OSD, 2020). Türkiye’de araç üretiminin büyük bir
kısmı ülkenin kuzeybatısında yer olan Kocaeli, Sakarya ve Bursa bölgelerinde gerçekleşmektedir.
Türkiye’de otomotiv sanayisindeki üretim, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi sektörde gelişmiş diğer
Avrupa ülkeleriyle büyük ölçüde paralellik göstermektedir. Çek Cumhuriyeti’nde 2019 yılında
1,4 milyon ve Slovakya’da 1,1 milyon araç üretilmiştir (OICA, 2019). Türkiye’deki otomotiv sektörü için
kilit nokta, gelecekte sektördeki üretim piyasasının hangi yönü izleyeceği, bir diğer deyişle, montaj
hattı üretiminden uzaklaşıp giderek tasarım imalatına geçip geçemeyeceğidir.
Sektörün en önemli avantajı, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da OEM’lerin kullanabilecekleri yüksek
kalite çıktıları üretebilen geniş ve güçlü bir otomotiv tedarikçileri segmentinin bulunmasıdır (ISO,

14

Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM), original araç malzemesi, yani yeni bir aracın yapımı sırasında montajı ve
kurulumu yapılan parçaların üreticileridir. Satış sonrası kısmı ise, OEM’nün aksine otomobil fabrikadan çıktıktan
sonra da yedek parça olarak takılabilen parçaların üretimini kapsamaktadır. Bu ayrım, çoğunlukla araç
parçalarının kalitesine ve/veya fiyatına göre yapılmamaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren on dört OEM:
Anadolu Isuzu, Bozonkaya, BMC, Fiat, Ford Otosan, Honda Türkiye, Hyundai Assan, Karsan, M.A.N. Türkiye,
Mercedes-Benz Türk, Otokar, Oyak Renault, Temsa, Tofaş, Toyota.Türk Traktör ve Hattat Traktör, traktör
üreticileridir.
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2002). İmalat tarafı da, kayıtlı istihdamın yüksek olması ve ülkenin en büyük vergi gelir kaynaklarından
biri olması sebebiyle, aynı şekilde, oldukça formal olarak işleyen bir sektördür. Bu alandaki iş
imkanları, iş güvenliği, tam zamanlı istihdam, sürekli eğitim ve ortalamanın üzerinde bir maaş
skalasıyla nispeten ‘iyi işler’ olarak değerlendirilebilir. Öte yandan, otomotiv parça tedarikçileri genel
anlamda, istikrarsız iç pazar koşulları, yabancı otomotiv ürünleri ithalatının fazlalığı, yüksek talep
dönemlerinde aşırı üretim, iç pazarda otomotiv ürünleri için uygulanan karmaşık ve son derece yüksek
vergi sistemi gibi birçok zorlukla daha fazla karşı karşıya kalmaktadır.
Türkiye otomotiv sektörü, üretkenliğin ve ekonomik büyümenin artmasına katkıda bulunan küresel
değer zincirleri (KDZ’ler) arasında yer almaktadır (Ziemann ve Guérard, 2016). Sektör, doğrudan
yabancı yatırımları (DYY) cezbetmesi, yeni teknolojilerin kullanılması ve bilgi ve teknik bilgilerin
edinilmesi için bir kanal görevi görerek işler ve becerilerin yayılma etkisini artırmış ve böylece vasıflı
işgücüne olan talep artmıştır (Taymaz & Yılmaz, 2008). Bölgedeki diğer ülkeler gibi, Türkiye ekonomisi
ve otomotiv sektörü, ‘ekonomik merkez’ durumundaki AB’ye mal ve hizmet ticareti, doğrudan yabancı
yatırım ve işgücü göçü açısından bağımlıdır (1964 AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması çerçevesinde). Bu
bağlantı, 1996 yılından bu yana, Türkiye ve AB arasındaki ‘Gümrük Birliği Antlaşması’nın yapılmasıyla
daha da güçlendirilmiştir. Antlaşma ile serbest ticaret alanı oluşturulmuş ve böylece sektörün imalat
kolu için düşük veya hiçbir vergi uygulaması olmadan Avrupa pazarlarına ihracat yapılması
sağlanmıştır.
Özellikle Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa’daki büyük ekonomilerle yakın ekonomik ilişkilerin
kurulması, Türkiye’deki şirketlerin güvenlik kurallarından çevre düzenlemelerine kadar Avrupa teknik
standartlarıyla uyumlu olarak faaliyet göstermelerine neden olmuştur. Türkiye otomotiv sektörünün
ana tedarikçilerinin Avrupa’da olması ve çoğu otomotiv ürününün de Avrupa’da satılması sebebiyle
Türkiye, Avrupa pazarı trendlerini yakından takip ederek hibrid ve yeni çevre dostu modeller üretmekte
ve satışını yapmaktadır. Türk üreticileri, (görüşmelerde de belirtildiği üzere) Avrupalılara kıyasla çevre
konusunda daha az bilinçli görünseler de, Türkiye ekonomisi ve Avrupa’ya ticaret bağlantısı nedeniyle
otomotiv tedarik ticareti daha çevre dostu hale gelmiştir. Örneğin, Türkiye yakın zamanda, Euro 6 gibi
karbon emisyonlarına ilişkin AB yönetmeliklerini uygulamaya başlamıştır.
Buna ek olarak, üretici firmalar küresel pazarlarda oldukça aktif olarak yer almakta ve toplam ihracatın
%17’sini oluşturarak 2006 yılından bu yana en önemli ihracat kalemi haline gelen otomotiv ürünleri
ülkenin uluslararası ticaretinde kilit bir rol oynamaktadır. Otomotiv ürünlerinin satışı sağlanan ülkeler
Almanya (%14), Fransa (%12), İtalya (%10), İngiltere (%8) ve İspanya’dır (%6) (TÜİK). Ayrıca,
sektörün imalat kolu, ülkedeki GSYİH’nin %4’ünü oluşturmaktadır. 2015’te 13,1 milyar ABD doları
değerine kıyasla 21,3 milyar ABD doları değerinde bir artış ile son yıllarda, toplam üretimin yaklaşık
%85’i ihraç edilmiştir. Binek otomobiller en çok ihraç edilen ürünlerin büyük bir kısmını oluştururken
(2019’da 829 bin adet), son yıllarda toplam ihracat ve özellikle binek otomobil ihracatında düşüş
görülmektedir (OSD, 2020). Kıyasıya uluslararası rekabete yanıt olarak işletmeler, sektörün küresel
pazardaki daha yüksek değerli kollarına ulaşmaya çalışırken sektörde de beceri talepleri artmaktadır.
Son yıllarda, Türk hükümeti, TOGG olarak adlandırılan ulusal bir otomotiv markası geliştirmek ve
üretmek amacıyla bir kamu-özel ortaklığı yatırımında bulunmuştur. TOGG (Türkiye’nin Otomobili
Girişim Grubu), 2018 yılında ortak girişim olarak kurulan bir Türk otomotiv şirketidir15. Bu girişim

15

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) ana paydaşları, TOBB çatısı altında, Anadolu Grubu, BMC
Türkiye, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’tir. Her şirketin %19, TOBB’un ise %5 hissesi bulunmaktadır.
İtalyan otomobil tasarımcısı Pininfarina, otomobili TOGG’un gereksinimlerine göre tasarlarken, batarya
hücreleri Çin şirketi Farasis Energy tarafından üretilecektir.

GELECEĞİN İŞGÜCÜ BECERİLERİ – TÜRKIYE | 31

kapsamında, 300 km ve 500 km menzil seçenekleriyle elektrikli iki otomobil üretilmesi
hedeflenmektedir. Her iki otomobilin de sekiz yıllık pil garantisi ve 2. seviye otonom sürüş desteği
özelliklerine sahip olması öngörülmektedir. Otomobillerin prototipleri Aralık 2019 yılında tanıtılmıştır ve
2023’te seri üretime geçilmesi planlanmaktadır.

Alt sektör G-45: Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletin toptan ve perakende ticareti
ve onarımı
Perakende otomobil ticareti, Türkiye iç pazarında yüksek bir potansiyele sahiptir. Türkiye’de
1.000 kişiye düşen otomobil sayısı 2019 yılında 193 iken, Avrupa’da bu sayı 560 otomobildir.
Almanya’da ise 1.000 kişi başına yaklaşık 800 araba düşmektedir (görüşmelerde alınan bilgilere göre).
Eylül 2020 itibarıyla, Türkiye’de toplamda yaklaşık 23,8 milyon kayıtlı araç bulunmaktadır (TÜİK).
Özellikle otomobil satışlarında uygulanan vergiler olmak üzere sektöre yönelik devlet politikaları ve
ekonomik dalgalanmalar, sektörün ticaret kolundaki iş alanlarını en çok etkileyen dış faktörlerdir.
Sektördeki satışlarda, genel sosyoekonomik istikrara, ülkenin mali ve ekonomik durumuna ve döviz
kuruna bağlı olarak birçok iniş çıkış yaşanmakta ve istikrar sağlanamamaktadır16.
Ülkede kişi başına düşen gelir arttıkça, tüketicilerin özellikle yurtdışında üretilen otomobillere olan
talepleri de artmıştır. 2015 yılında Türkiye’de satılan binek otomobillerin, ağırlıklı olarak Volkswagen,
Opel ve Ford modelleri olmak üzere %73’ü ithal edilmiştir (OBG, 2015). 2017 yılında, otomobil ithalatı,
altın ve rafine petrolden sonra ülke genelindeki ithalatın üçüncü sırasında yer almış ve tüm ithal
malların %4,1’ini otomobiller oluşturmuştur (OEC, 2017). Bu nedenle, ülkenin aynı zamanda büyük bir
araç ithalatçısı olduğu söylenebilir. Yerli otomotiv ürünlerine yönelik geçici vergi teşvikleri sonucunda,
2019 yılından bu yana ithal araçların payı %60’lara düşmüştür. Bununla birlikte Türk müşteriler
otomobil satın alırken daha geniş seçeneklere sahip olmayı tercih etmektedir ve 2020 yılında vergi
teşviklerinin iptal edilmesiyle yabancı araç ithalat oranlarının hızla tekrar artacağı düşünülmektedir.
Araç satışlarında, iç piyasada ticaretin artmasını sınırlayan ağır bir vergilendirme politikası
uygulanmaktadır. Bu politika kapsamında, otomotiv alımlarında 1,6 litreye kadar motorlar için %45 ila
%80 arasında, 2 litrelik motorlar için %130 ve 2,0 litreden yüksek motorlar için %240 özel tüketim
vergisi (ÖTV) uygulanmaktadır. Buna ek olarak, vergi öncesi fiyat ve ÖTV toplamına %18 KDV
uygulanmaktadır. Bu, bir araba satın alımındaki fiilen ödenen vergi oranının %70 ile %250 arasında
değiştiği anlamına gelmektedir (görüşmelerde belirtildiği üzere). Ayrıca, sektördeki düşük kar marjları
(en iyi halde %4) yatırım olasılıkları önünde bir engel daha teşkil etmektedir. Türkiye pazarında, hali
hazırda, daha çevre dostu otomobiller (hibrid veya elektrikli) satın alınmasına yönelik bir devlet vergisi
teşviki bulunmamaktadır. Ancak, Türk markası elektrikli otomobillerin (TOGG) satışa çıkarılacağı 2023
yılında, elektrikli otomobil satın alımlarına yönelik bir mali teşvik uygulanması beklenmektedir
(görüşmelerde belirtildiği üzere).
Bu alt sektördeki iş imkanları, üretim kolundakilere kıyasla yeterince iyi düzeyde değildir. Perakende
sektöründe, satış çalışanları arasındaki devir oranı (rotasyon) yüksek düzeydedir ve çalışanların
yaklaşık %35’i her yıl değişmektedir. Düşük ücret ortalamasının da bu konuda payı yadırganamaz
ölçüdedir ancak çalışanların sattıkları her araba için ikramiye aldıkları da bilinmesi gereken bir

16

Örneğin, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ortalama 1 milyon otomobil/araç satılmıştır. 2018’de yaşanan küçük bir
kriz sonrasında otomobil satışı 240.000’e düşmüştür. 2019 yılındaki başka bir krizi takiben satışlar 400.000
araç civarında seyretmiştir. 2020’de Covid-19 salgını sürecinin getirdiği ekonomik gerilemeye rağmen satışlar
tekrar 800.000 civarına yükselmiş, bunun nedeni olarak ise, birçok insanın enfeksiyon riski nedeniyle toplu
taşıma kullanmak istememesi gösterilmiştir (görüşmeler).
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gerçektir17. Covid-19 salgınıyla, yüz yüze satışlar çevrimiçi satışlara dönüşmüş ve böylece
dijitalleşmenin önemi ve çevrimiçi satışlar üzerindeki etkisine ilişkin farkındalık artmıştır. ‘Araç
kiralama’ ve ‘şirketler için işlevsel araç kiralama’ gibi birçok yeni satış stratejisi üretilmeye başlanmıştır.
Mevcut durumda kiralama, toplam satışların yaklaşık %15’ini oluşturmaktadır, ancak bu oranın çok
hızlı bir şekilde artması ve rahatlıkla %25 veya %30’lara ulaşması beklenmektedir. Araç paylaşımı ise
Türkiye’de popüler değildir. Türk müşteriler ileri teknoloji araçlarına ilgi duymaktadır ve araç satın
alırken en güncel ekipmanı istemektedir.

Otomotiv sektöründe istihdam ve beceriler
Türkiye’de otomotiv sektörünün istihdamdaki payı bilgi kaynağına göre değişiklik göstermektedir18. İlk
olarak TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine bakıldığında (işletmeler tarafından bildirildiği üzere),
otomotiv sektörünün genelinde ücretli çalışan sayısı 2019’da 582.706 bin kişiye yükselmiştir. (Tablo 3.5).
Çalışanların yaklaşık %32’i imalat kolunda (186.228 kişi) ve geri kalanı ise ticaret kolunda (396.478 kişi)
istihdam edilmektedir. 2009 yılından itibaren, ücretli istihdam edilenlerin oranı üretim sektöründe %66,
ticarette ise %62 oranında artış göstermiştir. Türkiye’de 28 milyondan fazla kişinin istihdam edildiği göz
önüne alındığında, otomotiv sektöründeki istihdamın küçüklüğü görülmektedir; toplam istihdamın
%2,07’sini oluşturmaktadır ve bu oranın yalnızca %0,7’lik bir bölümü imalat koluna aittir.
TABLO 3.5 TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÜCRETLİ İSTİHDAM EDİLEN KİŞİ SAYISI
(NACE C-29 VE G-45)
NACE Ekonomi sektörleri

2019

C-29 Motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork imalatı

%
186.228

31,9’u

C-291 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

54 225

29,1

C-292 Motorlu kara taşıtları için karoseri (kaporta) imalatı; römork ve
yarı römork imalatı

15.712

8,4

C-293 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuarların imalatı
(elektrikli ve elektronik ekipmanlar dahil)

116.291

62,5

G-45 Motorlu kara taşıtlarının, motosikletlerin toptan ve
perakende ticareti ve tamiri

396.478

68.1’i

G-451 Motorlu kara taşıtlarının satışı

113.819

28,7

G-452 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı

177.741

44,8

95.485

24,1

G-454 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı, bakımı ve
onarımı

9.433

2,4

Toplam C-29 ve G-45 birleşimi (2009 yılından itibaren toplam
istihdamda %64,0’lık artış

582.706

100

G-453 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının satışı

Kaynak: TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri https://data.tuik.gov.tr/tr/main-category-sub-categories-subcomponents2/#

Ortalama taban maaşı 2.500 TL (250 Avro) civarında iken, iyi bir satıcı ikramiyelerle oldukça yüksek bir maaş
alabilmektedir. Normalde tam zamanlı bir istihdam niteliğindedir ve çalışanlar sosyal güvenlik sistemine
kayıtlıdır, ancak ayrı bir iş sözleşmeleri bulunmamakta ve bu durum işe alım ve işten çıkarma açısından çok
büyük bir esneklik oluşmasına neden olmaktadır (görüşmeler).
18
Örneğin, dört farklı sektörden temsilcilere sorulduğunda, OSD, OEM üretiminde çalışan kişi sayısının 50/52 bin
olduğunu (OSD, 2020); TAYSAD, tedarikçilerin yedek parça üretiminde çalışan yaklaşık 250 bin kişinin
bulunduğunu; OYDER, perakende ticaret alanında 70 bin kişinin çalıştığını (OYDER) ve ODD ise toptan
dağıtım alanında 3.500 kişinin çalıştığını belirtmiştir (görüşmeler). Bu veriler, 2019 yılında toplamda 375 binden
fazla kişinin ücretli olarak istihdam edildiğini göstermektedir.
17
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Bu raporda daha kapsamlı ve gerçeğe en yakın olarak, istihdamın tümünü kapsadığından ana veri
kaynağı olarak İşgücü Piyasası İstatistikleri kullanılmıştır. İşgücü piyasası istatistikleri, 15 yaş üstü
bireylerden iş yaşamı ve sektöre ilişkin yanıtların alındığı ulusal düzeyde temsil niteliği yüksek bir hane
halkı araştırmasına dayanmaktadır. Bu sebeple, otomotiv sektöründeki istihdamı eksiksiz bir şekilde
anlamak için en iyi veri kaynağıdır (kendi hesabına çalışma ve diğer çalışma biçimleri dahil).
Tablo 3.6’da, alt sektörler de dahil olmak üzere 2010 ve 2019 dönemine ait işgücü piyasası
istatistikleri sunulmuştur. Görüldüğü üzere, 2019 yılında otomotiv sektöründe toplam 812.000 kişi
istihdam edilmiş ve bu oran toplam istihdamın yaklaşık %2,9’unu oluşturmuştur. Bu kişilerin %33,6’sı
(273.000 kişi) imalat kolundadır ve Türkiye’deki toplam istihdamın %0,9’unu oluşturur.
TABLO 3.6 OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE ALT SEKTÖRLERİNDE İSTİHDAM, 2010–19
2010
Toplam istihdam

Değişim

2019

% değişim

22.594.000

28.080.000

5.486.000

24,3

Otomotiv sektöründe istihdam:

601.000

812.000

211.000

35,1

C-29 Motorlu kara taşıtları, römork ve
yarı römork imalatı

191.000

273.000

82.000

42,9

G-45 Motorlu kara taşıtlarının,
motosikletlerin toptan ve perakende
ticareti ve tamiri

410.000

539.000

129.000

31,4

Not: İşgücü araştırması (IGA) metodolojisinde 2014 yılında yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle seri önceki
yıllardaki veriler ile doğrudan karşılaştırılabilir değildir.
Kaynak: TÜİK, İGA veri kümelerine dayanmaktadır.

Son yıllarda, sektördeki istihdamın önemli ölçüde arttığı vurgulanmalıdır (bkz. Tablo 3.6). Sektörde,
ekonominin diğer alanlarına kıyasla, son on yılda istihdam açısından çok hızlı bir artış yaşanmıştır.
Özellikle, otomotiv sektörünün imalat kolundaki istihdam 2009 yılından bu yana %43 oranında artmış,
ticaret kolunda ise %31’lik bir artış gerçekleşmiştir (her iki alanda da toplam istihdamdaki %24’lük
artıştan daha yüksek bir artış gözlemlenmiştir). Bu veriler, sektördeki istihdam potansiyelini ortaya
koysa da ülkedeki toplam istihdamın %3’ünden azını oluşturduğu unutulmamalıdır.
Bölüm 3.3’te açıklandığı gibi, otomotiv sektöründe de ‘beceri’ düzeyi, sektörde istihdam edilen
meslekler ve çalışanların eğitim düzeyleri ile belirlenmektedir. Şekil 3.6’de, her iki alt sektör de dahil
olmak üzere, 2019 yılında genel ekonomi alanlarındaki istihdam ile otomotiv sektöründeki istihdamdaki
mesleki yapı karşılaştırılmıştır. Otomotiv sektöründe, (1) tekniker ve uzman yardımcıları gibi yarıprofesyonel meslekler (otomotiv %10, genel %6) ve (2) zanaatkarlıkla ilgili mesleklere (otomotiv %49,
genel %13) diğer ekonomi alanlarına göre daha çok ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Yöneticiler,
profesyoneller ve yarı-profesyonel meslekler gibi yüksek vasıflı olarak nitelendirilen işlerin otomotiv
sektöründe %16 ve genel ekonomide %23 olması şaşırtıcı bir durumdur. 2010 yılından bu yana,
profesyoneller ve yarı-profesyonel mesleklerin oluşturduğu istihdam payında küçük bir artış ve
zanaatkârlıkla ilgili mesleklerin oluşturduğu payda ise küçük bir azalma gerçekleşmiştir (TÜİK).
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ŞEKİL 3.6 TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN MESLEKİ DAĞILIMI: GENEL-OTOMOTİV, 2019
10.8

Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

8.8

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar

14.2
9.2

Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar

48.8

12.5

Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde
çalışanlar

0.0

14.2
9.8

Hizmet ve satış elemanları
5.8

Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar
Teknisyen, tekniker ve yardımcı profesyonel
meslek mensupları

20.2
6.9

9.9
6.1

Profesyonel meslek mensupları

2.6

Yöneticiler

3.6

11.2
5.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

İş %
Otomotiv

Tüm sektörler

Not: İşgücü araştırması (IGA) metodolojisinde 2014 yılında yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle seri önceki
yıllardaki veriler ile doğrudan karşılaştırılabilir değildir.
Kaynak: TÜİK, İGA veri kümeleri.

Otomotiv sektörünün her segmentindeki mevcut işgücünün yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyine bakılarak
sektördeki işgücü talebine ilişkin daha fazla bilgiye ulaşılabilir. Her iki alt sektörü (C-29 ve G-45) tek
analizde birleştirmek ve imalat ile ticaret segmentlerini karıştırmak, bu iki alan arasındaki büyük
farkları maskelemektedir. Gerçekten de, her iki alt sektör için verilen işgücü piyasası veri setleri, imalat
segmentinde çalışanların (%34, 273.000 kişi) ticaret alanında çalışanlardan (%66, 539.000 kişi) daha
yüksek nitelikli olduğunu göstermektedir.
Şekil 3.7’de toplam istihdam ve otomotiv sektörünün iki alt segmentinde (imalat ve ticaret) çalışan
personelin eğitim düzeyleri verilmiştir19. 2019 yılında imalat segmentinde (C-29), çalışanların %25,3’ü
yüksek vasıflı, %39,4’ü orta vasıflı ve %35,3’ü düşük vasıflı olarak belirtilmiştir. Ekonominin kalanı ile
kıyaslandığında bu durum, bu alt sektöründe daha yüksek beceri düzeyinde personel talep ettiğini ve
bu alt sektördeki işlerin daha yüksek kalite gerektirdiğini göstermektedir. Toplam istihdam profili ile
karşılaştırıldığında otomotiv imalat sektöründe istihdam edilen orta kalifiye çalışan oranı oldukça
yüksek olup düşük kalifiye çalışan oranı ise nispeten daha azdır. Ayrıca, yüksek vasıflı çalışanların
oranı 2010 yılından beri sürekli artış göstermiş (%17,3’ten %25,3’e yükselmiştir), bir yandan da orta
vasıflı çalışanların oranında %5’lik azalma görülmüştür. Diğer yandan, ticaret segmentinde (G-45)
2019 yılında tüm çalışanların yalnızca %10,6’sı yüksek vasıflı, %21,2’si orta vasıflı ve %68,3’ü ise
düşük vasıflı çalışandır. Dolayısıyla bu alt segmentteki eğitim düzeyi, sektördeki toplam istihdam
edilenlerin eğitim düzeyinden bile daha düşüktür – 2010 yılından beri tüm eğitim düzeylerinden yavaş
bir iyileşme yaşandığını da belirtmek gerekir (bakınız Şekil 3.7’de düşük kalifiye çalışanların payında
%8’lik azalma olmuştur).

19

Beceri seviyeleri, yüksek vasıflı (ISCED 5 ve üzeri), orta vasıflı (ISCED 3 ve 4) ve düşük vasıflı (ISCED 0–2)
olarak sınıflandırılmaktadır.
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ŞEKİL 3.7 EĞİTİM SEVİYESİNE GÖRE İSTİHDAM: TOPLAM, C-29 VE G-45, 2010 VE 2019 (%)
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Not: (*) İşgücü araştırması (IGA) metodolojisinde 2014 yılında yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle seri önceki
yıllardaki veriler ile doğrudan karşılaştırılabilir değildir.
Kaynak: TÜİK, işgücü araştırması veri setlerinden hesaplanmıştır.

Türkiye bağlamında bu veriler, imalat alt sektörünün, genellikle teknik/mesleki eğitim ve öğretimle
kazandırılan ve ISCED 3–4 seviyesindeki orta düzey teknik becerilere oldukça bağımlı olduğunu
göstermektedir (ör. El sanatları ve zanaat işçileri ve teknisyenler). Yine de, orta vasıflı işçi sayısı
2010 yılında %44,5 iken 2019 yılında %39,4’e düşmüş olup bu aradaki fark ise çoğunlukla yüksek
vasıflı işçiler ile doldurulmuştur (Şekil 3.7). Bunun tersine, ticaret alt sektörü, orta kalifiye işçilere daha
az bağımlıdır ve bunların oranı toplam istihdamdakinden daha düşüktür – yine de 2010–19 yılları
arasında az da olsa bir artış olmuştur (%17,3’ten %21,2’ye). Otomotiv sektörünün ticaret ve onarım
segmenti için bu durum oldukça sıra dışıdır. Bununla birlikte, ticaret/onarım alt sektörünün temsilcileri
görüşmeler sırasında çalışanlarının eğitim durumuna ilişkin daha iyimser bir bakış sergilemişlerdir.
Görüşülen temsilcilere göre, satış danışmanlarının çoğu üniversite veya lise mezunuyken yedek parça
ve onarım hizmetleri alanlarında çalışanların eğitim seviyesi daha düşüktür.
Otomotiv sektörünün bir diğer özelliği ise işçilerin ezici çoğunlukta erkek olmasıdır. Kısım 3.2’de
toplam işgücünde önemli bir cinsiyet açığı olduğu vurgulanmıştı. Ancak otomotiv sektöründe cinsiyet
uçurumu çok daha ileri düzeydedir. Şekil 3.8’da 2019 yılında toplam istihdam içinde kadınların payının
yalnızca %31,8 olduğu verilmektedir (2010 yılından beri çok az miktarda bir artış olmuştur). Otomotiv
sektöründe ise bu oranlar imalat segmentinde %15,1’e ve ticaret/onarım segmentinde ise %6,1’e
düşmektedir. Düşük oranlara rağmen kadın çalışanların imalat segmentindeki payında yaşanan hızlı
artış (2010 yılından beri %52 daha fazla kadın istihdam edilmiştir), bu segmentte eğitim düzeyi yüksek
çalışanların istihdamındaki artışla bağlantılı olabilir. 2019 yılında AB’deki işgücünde kadınların payı
toplam istihdamın %46,3’ü iken (AB-28 ortalaması) otomotiv imalat çalışanlarının %24,7’si ve ticaret
segmentinde istihdam edilenlerin %16’sı kadındır20.

20

Eurostat İşgücü Araştırması [LFSA_EGAN22D].

GELECEĞİN İŞGÜCÜ BECERİLERİ – TÜRKIYE | 36

ŞEKİL 3.8 CİNSİYETE GÖRE İSTİHDAM: TOPLAM, C-29 VE G-45, 2010 VE 2019 (%)
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Not: (*) İşgücü araştırması (IGA) metodolojisinde 2014 yılında yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle seri önceki
yıllardaki veriler ile doğrudan karşılaştırılabilir değildir.
Kaynak: TÜİK, İGA veri setlerinden hesaplanmıştır.

AB ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin otomotiv işgücü daha gençtir. Şekil 3.9’da işgücündeki yaş
gruplarının toplam istihdam ve otomotiv alt sektörlerindeki dağılımı verilmektedir. İlginçtir ki, 2019
yılında otomotiv sektörünün ticaret segmentindeki işgücünün neredeyse %25’i 15–24 yaş aralığında
olup, %53’ü 25–44 yaş grubundadır – 2010 yılından bu yana bu oranda bir azalma olmuştur. Otomotiv
sektörünün imalat sektöründe işgücünün yaklaşık %74’ü 25–44 yaş grubunda olup bunu %15 ile
45–59 yaş grubu takip etmektedir (Şekil 3.9). Bu sayılar, toplam istihdamdaki yaş grupları ile
karşılaştırıldığında Türkiye otomotiv sektöründe oldukça genç bir işgücü olduğunu göstermektedir.
Otomotiv sektörünün imalat segmentindeki işgücünün %85,7’si 44 yaşın altındadır. Ticaret
segmentinde ise aynı grup %77,7 oranındadır ve toplam istihdamda ise bu yaş grubunun oranı
%73,4’tür. 2010 yılından beri çalışanların yaşında yavaş bir yükselme olmakla beraber bu oranlar
Avrupa ile karşılaştırılabilir düzeyde değildir. Avrupa’da otomotiv sektöründeki işgücünün yaklaşık
yarısı 44 yaşın altındadır (Eurostat).
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ŞEKİL 3.9 YAŞ GRUPLARINA GÖRE İSTİHDAM: TOPLAM, C-29 VE G-45, 2010 VE 2019 (%)
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Not: (*) İşgücü araştırması (IGA) metodolojisinde 2014 yılında yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle seri önceki
yıllardaki veriler ile doğrudan karşılaştırılabilir değildir.
Kaynak: TÜİK, İGA veri setlerinden hesaplanmıştır.

3.5

Sektördeki otomasyon trendleri

Otomotiv sektörünün küresel ölçekteki yönünü belirleyecek olan faktörler, elektrikli araçlara geçiş ve
örneğin, araç sürüşünün çeşitli sistemler tarafından kontrol edilmesini sağlayan otonom sistemlerin
kullanımıdır. Bu tasarım değişiklikleri üretim süreçlerini de etkileyecektir. Bununla birlikte, otomasyon
otomotiv sektöründeki mevcut beceri taleplerini şimdiden etkilemeye başlamış olup, üretim
süreçlerinde hali hazırda otomasyon ve robotik süreçlerinin kullanıldığı Türkiye için de bu durum
geçerlidir. Yukarıda Şekil 3.7’de görüldüğü üzere, 2010 ve 2019 yılları arasında otomotiv sektörünün
imalat segmentinde orta vasıflı çalışanların oranında bir miktar azalma trendinin karşısında yüksek
vasıflı çalışan oranı artmıştır. Bu alt sektördeki orta kalifiye işçi sayısındaki azalma (2010 yılında
%44,5 iken 2019 yılında %39,4’e gerilemiştir), kısmen işteki kutuplaşma (hollow out) olgusundan
kaynaklanıyor olabilir21, bu grup çoğunlukla yüksek vasıflı işçilerle yer değiştirmiştir (%17,3 iken
%25,3’e yükselmiştir). Geleceğin işleri kapsamında Türk üst düzey yöneticiler ve işçi sendikası
temsilcilerinin katıldığı bir araştırmada görüşülen kişilerin üçte ikisine göre, otomasyonun verimlilik
artışını bir üst seviyeye çıkarması ve ülke ekonomisini daha rekabetçi hale getirmesi beklenmektedir22.
Uluslararası Robotik Federasyonu istatistiklerine (IFR, 2020) bakıldığında, Türkiye’nin otomobiller ve
ticari araçlar için önemli bir üretim sahası olması nedeniyle robot kurulumları açısından umut verici ve
yükselen bir pazar haline geldiği görülmektedir. Türkiye ekonomisi ve özellikle otomotiv sektörü,

Hollowing out olgusu, yüksek kalifiye ve düşük kalifiye çalışanların oranı artarken ortadaki işlerin ise zaman
içinde istihdam kaybı yaşadığı anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, işlerde kutuplaşma olmuş ve orta düzey
işlerdeki fırsatlar ve kazanç azalmıştır.
22
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından gerçekleştirilen görüşmelere 150 üst düzey
yönetici ve işçi sendikası temsilcileri katılmıştır. Çalışma, McKinsey 2020’da alıntılanmıştır.
21
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Avrupa tedarik zincirlerine iyi düzeyde entegre edilmiştir ve bu nedenle küresel robotik trendlerinden
etkilenmektedir. Tablo 3.7, seçilen ülkelerdeki 2014–19 yılları arasındaki endüstriyel robot stokunu
ortaya koymaktadır23. Türkiye, 15.000 üzerinde endüstriyel robot kullanımıyla 2019 yılında dünyada
20. sırada yer almaktadır. Ülkede endüstriyel robot kullanımı, 2014’ten 2019 yılına kadar %19
artmıştır. Türkiye’de özellikle otomotiv imalat sektörü, %42’lik bir oran ile endüstriyel robotların en çok
kullanıldığı sektördür. Otomotiv sektörünü, metal sanayi (%16), plastik ve kimya tesisleri (%11),
elektrik/elektronik sektörü (%4), yiyecek/içecek sektörü (%5) ve diğer sektörler (%23) takip etmektedir
(IFR, 2020). Sonuç olarak, endüstriyel robot kullanımı ülke genelinde yayılım göstermiş ve bu nedenle
işgücü profilleri ve beceri setlerinde bilişsel, dijital ve bilim, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM)
becerilerinin artırılması gibi yeniliklere gidilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
TABLO 3.7 SEÇİLEN ÜLKELER VE TÜRKİYE’DE YILSONU İTİBARİYLE ENDÜSTRİYEL ROBOT
ENVANTERİ
Ülke
Almanya (5.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014–19

175.768

182.632

189.305

200.497

215.795

221.547

+%5

Çek Cum. (16.)

9.543

11.238

13.049

15.429

17.603

19.391

+%15

Polonya (18.)

6.401

8.136

9.693

11.360

13.632

15.769

+%20

Türkiye (20.)

6.286

7.940

9.756

11.599

13.498

15.022

+%19

Slovakya (29.)

3.891

4.378

6.071

7.093

7.796

8.326

+%16

Rusya (32.)

2.694

3.032

3.366

4.028

4.994

6.185

+%18

İsrail

938

1.080

1.278

1.533

1 770

1.979

+%16

Fas

128

142

173

230

536

746

+%42

Kaynak: IFR (Uluslararası Robotik Federasyonu), 2020

Otomasyon düzeyine ilişkin diğer bir kriter, üretimde 10.000 çalışan başına düşen endüstriyel robot
sayısının ölçülmesiyle elde edilen robot yoğunluğudur. Uluslararası Robotik Federasyonu’na göre
(IFR, 2020), güncel durumda dünyada 2,7 milyondan fazla endüstriyel robot kullanılmaktadır ve bu
robotların kurulumunun %73’ü Çin, Japonya, ABD, Kore ve Almanya olmak üzere beş ülke tarafından
gerçekleştirilmiştir. Endüstriyel robotlar en çok taşıma ve kaynaklama, ardından montaj, temiz oda,
dağıtım ve işleme işlemleri için kullanılmaktadır. Üretim sektöründeki robot yoğunluğu Singapur’da
918, Almanya’da 346, Slovakya’da 169, Çek Cumhuriyeti’nde 147, Meksika’da 44, İsrail’de 49 ve
Türkiye'de 29 olmak üzere ülkelere göre farklılık göstermektedir24.
Orta gelirli ülkelerde otomasyonun etkisi hakkında farklı görüşler mevcuttur. Örneğin, Economist’e
göre (2018), orta gelirli ülkeler otomasyondan büyük ölçüde etkilenecek ve halkının tamamının güçlü
bir eğitim temeli (en az ortalama lise düzeyi) olmadan uyum sağlamada zorluk yaşayacaklardır.
Economist’in otomasyona hazırlık endeksinde, Türkiye 25 ülke arasında 15. sırada yer almaktadır
(The Economist, 2018). Genel olarak, Türkiye otomotiv sektöründe, Sanayi 4.0 ve benzeri ilgili

Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) endüstriyel robotu, otomasyon uygulamalarında kullanılmak üzere
sabit veya mobil olabilen, otomatik olarak kontrol edilen, yeniden programlanabilen, üç veya daha fazla
eksende programlanabilen çok amaçlı bir manipülatör olarak tanımlamaktadır (IFR, 2020).
24
İmalat sektöründeki robot yoğunluğu şöyle sıralanabilir: Singapur (918), Kore (855), Japonya (364), Almanya
(346), İsveç (277), Danimarka (243), Hong Kong (242), ABD (228), İtalya (212), Hollanda (194), İspanya (191),
Çin (187), Fransa (177), Slovakya (169), Çek Cumhuriyeti (147), İngiltere (89), İsrail (49), Polonya (46),
Meksika (44), Türkiye (29), Rusya (6) (IFR 2020).
23
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teknolojik değişimlerin, otomotiv sektöründe yaygın olan meslek hiyerarşisinin ortasında yer alan iş
alanları için tehdit oluşturduğu görülmektedir. Sümer’in yürüttüğü bir araştırmada (2018), büro işlerine
yönelik meslekler, servis ve satış çalışanları, fabrika ve makine operatörleri ile montajcıları ve hatta
teknisyenler ve uzman yardımcılarının Türkiye’de en çok risk altında bulunan işler olduğu belirtilmiştir.
Bu iş alanlarının her biri otomotiv sektöründe de yaygındır. Bununla birlikte, zanaatkarlıkla ilgili
mesleklerin daha güvende oldukları görülmüştür.
Türkiye ekonomisine genel anlamda bakıldığında, McKinsey’in çalışmasında (2020), otomasyon ve
dijitalleşmenin etkisiyle 2030 yılına kadar toplam 7,6 milyon işin kaybedilebileceği, 8,9 milyon yeni iş
alanı oluşturulabileceği ve böylece net kazanç olarak 1,3 milyon yeni iş geliştirilebileceği sonucuna
varılmıştır. Ayrıca, mevcut durumda, teknolojiyle alakalı sektörlerde 1,8 milyon yeni iş alanı
yaratılabileceği belirtilmiştir. Bunun olması için, Türkiye işgücünde bulunan 21,1 milyon kişinin, mevcut
işlerinde çalışmaya devam ederken, eş zamanlı olarak teknolojilerden yararlanmaları ve becerilerini
geliştirmek için eğitim almaları gerekmektedir. Otomasyon ve dijitalleşmenin, yeniden beceri
kazandırma ve işten çıkarmalarla 7,6 milyon çalışanı önemli ölçüde etkilemesi beklenmektedir. Buna
ek olarak, işgücüne katılacak 7,7 milyon yeni çalışanın, işgücü piyasasında gereken en yeni becerilere
sahip olması gerekeceği ifade edilmiştir (McKinsey, 2020).
McKinsey’in çalışmasında iş faaliyetleri için otomasyonun önemli bir potansiyeli olsa da, Türkiye’deki
mesleklerin yalnızca %2’sinin tamamen otomatikleştirilebileceği ama mevcut işlerin %60’ındaki
görevlerin en az %30’unun ise -genel anlamda tekrarlayan çalışma unsurlarını içeren işler- otomasyon
potansiyeline sahip faaliyetler olacağını belirtilmiştir. McKinsey’in ifade ettiği gibi, otomotiv imalatı dahil
olmak üzere sanayii imalat sektörü en çok otomatikleştirilebilir görevlere sahip sektördür: montaj hattı
çalışanlarının ve makine operatörlerinin %12’sinde, %90 veya daha fazla oranda otomasyon
potansiyeli bulunmaktadır, imalat sanayindeki işçi ve makine operatörleri çalışma sürelerinin %20’sini,
%75 oranında otomasyon potansiyeline sahip faaliyetlerde harcamaktadır.
TİSK’in TAYSAD ve OSD ile sektör temsilcilerinin katılımıyla yakın zamanda gerçekleştirdiği bir
çalışmada, otomotiv sektöründe ortaya çıkan bir dizi yeni beceri ihtiyaçlarına işaret edilmiştir (TİSK,
2020). Çalışmada, elektrikli araç üretiminin Türkiye otomotiv sektörünün tek endişesi olmadığı
belirtilmiştir. Bunun yanında, sanayinin dijital dönüşümü, ülkedeki en güncel konulardan biridir.
OEM’ler hızla ayak uydururken, küçük otomotiv tedarikçileri bazı zorluklar yaşamaktadır. Bu konuda,
Devlet, örnek imalat eğitimi yoluyla sektörde hizmet verecek model fabrikalar kurmuş ve Dijital
Dönüşüm (İnovasyon) Merkezlerinin kurulması için fon sağlamıştır. En temel dijital dönüşüm
teknolojileri, Yapay Zekâ; Büyük Veri Analitiği; Akıllı Robotlar; Akıllı Sistemler, Nesnelerin İnterneti,
Bulut Bilişim, Siber Güvenlik; Yatay/Dikey Yazılım Entegrasyonu; Sensörler, Görüntü İşleme; Katmanlı
İmalat; Sanal/Artırılmış Gerçeklik (VR/AR) ve Simülasyon sistemleridir (TİSK, 2020). Sonuç olarak,
otomotiv sektörünün, bu teknolojilerin kullanımında yetkin personele gittikçe daha fazla ihtiyaç
duyması ve tüm beceri düzeylerinde eğitim ihtiyaçlarının oluşması beklenmektedir.
Bu bağlamda, otomotiv endüstrisi yalnızca üretime dayalı yatırım yapılmasından ziyade, sektörün
tasarım ve mühendislik yanlarının desteklenmesiyle de büyümeye bir örnek oluşturmaktadır.
Sektördeki Ar-Ge ve tasarım harcamaları, altyapı ve işgücü, devlet tarafından farklı fonlarla
desteklenmekte ve teşvik edilmekte ve böylece, otomotiv şirketlerinin en son teknolojileri
geliştirmesine ortam sağlanmaktadır. Sektördeki en önemli derneklerden biri olan TAYSAD,
Türkiye’deki toplam 155 farklı Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin %17’sini temsil etmektedir (TAYSAD,
tarih belirtilmemiş). Bu merkezlerin tümü, otomotiv endüstrisi ve çeşitli alanlarda farklı amaçlara
yönelik önemli mühendislik ve üretim uzmanlığı sunan ve finansmanı ulusal ve uluslararası ölçekte
sağlanan birçok proje gerçekleştirmiştir.
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İmalat tarafı ile karşılaştırıldığında, otomotiv sektörünün ticaret kolu bu gelişmeleri takip etme
konusunda geride kalmaktadır. Covid-19 pandemisinin yüz yüze satışları online satışlara
dönüştürdüğü aşikar olmakla birlikte özellikle küçük işletmelerde dijital satış ve hizmetlere yönelik
hazırlıklar yavaş ilerlemektedir. Yine de, Covid-19 pandemisi, dijitalleşme ve geleceğin trendlerine
ilişkin farkındalığı artırmış ve bu alt sektörün uyum hızını artırmaya teşvik etmiştir. OYDER,
dijitalleşme ve online satış konusunda üyelerine destek ve eğitimler vermekte olup ayrıca konuyla ilgili
bir de rapor yayınlamıştır – bkz. “Türkiye’de otomotiv satıcılarının geleceği” (OYDER, 2015).

3.6

Sonuç

Otomotiv sektörü, geçmişten günümüze, Türkiye ekonomisinin önemli unsurlarından biri olmuştur.
Otomotiv sektörünün iki alt segmenti arasında imalat tarafı (C-29) daha iyi gelişmiştir ve geleceğin
trendlerini daha yakından takip etmektedir. Türkiye’deki araç imalatçılarının küresel değer zincirlerine
entegre olması ve özellikle de Avrupa değer merkeziyle doğrudan bağlantıları da bunu
kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak, bu sektör üretim ve ihracattaki büyümenin önemli bir kaynağı ve
özellikle yüksek ve orta vasıflı istihdamın ana tedarikçisi olmaktadır (üretim merkezlerinde en az orta
vasıflı, kalifiye el işçiliği). Otomotiv sektörünün ticaret kolu bu gelişmelere uyum konusunda geri
kalmakta ve mevcut iş gücü, istihdam koşulları iyileştirilmesi gereken, çoğunlukla orta ve düşük kalifiye
çalışanlardan oluşmaktadır.
Almanya ve Slovakya gibi önemli otomotiv sektörlerine sahip ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye’de,
genellikle zanaatkarlıkla ilgili iş alanlarında ISCED 3 ve 4 düzeyinde eğitime sahip teknisyenlerin daha
az sayıda olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda, otomotiv sektörünün iki alt segmenti arasında
işgücünün eğitim düzeylerine ilişkin de büyük bir fark bulunmaktadır: örneğin, imalat segmentinde
eğitim ve beceri düzeyi yüksek personel istihdam edilirken ticaret segmentinde ise daha düşük eğitimli
personel çalıştırılmaktadır (lise ve altı). Bu durum yeni gelişmelere hızla adaptasyonu ve daha ileri
öğrenmeyi zorlaştırmaktadır. İki alt sektörde de erkek çalışanlar çoğunluktadır ve kadınlar otomotiv
sektöründeki işgücünün %10’unu oluşturmaktadır. Ayrıca sektörde işgücü oldukça gençtir ve toplam
çalışanların üçte biri 15–44 yaş aralığındadır.
Diğer bölümlerde, büyük veri analizine dayalı olarak ortaya çıkan yeni beceri ihtiyaçlarına yer verilmiş
ve gri yakalı mesleklerde çalışacak kişilere olan talebin arttığı ortaya konmuştur. ‘Gri yakalı’ çalışanlar,
beyaz ya da mavi yakalı olmayan, beyaz ve mavi yakalı işlere ait unsurları içinde barındıran ve
genellikle gelir elde etme yeteneği açısından her iki kategoriye de giren çalışanlardır‘ 25. Söz konusu
mesleklerde çalışma koşulları arasında ise çoğunlukla en az ISCED 3 ve 4 (hatta ISCED 5A)
düzeylerinde eğitim ve becerilere sahip olunması gerekir. Ancak, yukarıdaki değerlendirmede de
belirtildiği gibi, önemli otomotiv sektörlerine sahip Avrupa’daki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında,
Türkiye’de bu teknik beceri düzeyinde eğitim görmüş çok daha az sayıda çalışanın bulunduğu
bilinmektedir. Bu durum, mesleki eğitim ve öğretim sistem için potansiyel olarak bir zorluk
oluşturmaktadır ve kalifiye-vasıflı iş gücü yüzdesinin, söz konusu ülkelerdeki seviyeye nasıl
yükseltilebileceği sorusunu beraberinde getirmektedir.

25

Genel okuyucuya bilgi olarak, gri-yakalı çalışanlar genellikle belli bir alanda mesleki veya teknik okuldan lisans
veya ön lisans diplomasına sahiptir ve daha baştan mavi-yakalı işçilere gore daha bilgili duzeydedir. Normalde
birkaç haftalık iş başı eğitimi ile yetiştirilebilen mavi-yakalı çalışanların aksine, gri-yakalı çalışanlar hali hazırda
belli bir beceri setine sahiptir ve mavi-yakalı çalışanlara göre daha uzmanlaşmış bilgiye sahiptirler. Gri-yakalı
çalışanlara örnekler; uçuş görevlileri, avukat yardımcısı (katip), teknisyen, itfaiyeci, polis memuru, acil tıbbi
hizmet personeli, aşçı, çocuk bakım personeli, hekim dışı sağlık çalışanları, vb.
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3.7
■

■

■

■

■

Bölüm kapsamında elde edilen temel bulgular
2019 yılında sektörde toplam 812.000 kişi istihdam edilmiş olup bu sayılar ülkedeki toplam
istihdamın %2,9’una denk gelmektedir. Sektörde istihdam edilenlerin %33,6’sı imalat kolunda
(273.000 kişi), kalanı ise ticaret kolunda istihdam edilmektedir (539.000 kişi). Bu iki alt segmentin
çalışan profilleri oldukça farklıdır ve ayrı olarak analiz edilmiştir.
Otomotiv sektörünün imalat kolu, yüksek vasıflı ve orta kalifiye işgücü için önemli bir kaynaktır.
Kanıtlar, sektördeki istihdamın büyük bir kısmının, otomasyon potansiyeli yüksek faaliyetler içeren
zanaatkarlıkla ilgili mesleklerde (kalifiye el işçiliği) yoğunlaştığını göstermektedir. Sonuç olarak, bu
çalışanların işleri ve görevleri yeniden şekillenecek olup işgücü piyasasında kalabilmeleri için
becerilerini geliştirmeleri veya pekiştirmeleri gerekecektir.
Otomotiv sektörünün ticaret kolu, düşük ve orta kalifiye işgücü ile imalat kolunun gerisinde
kalmaktadır. Çalışanların çoğunun eğitim seviyesi düşüktür (sekiz yıllık eğitimden az) ve bu da
çekirdek işlevsel becerilere sahip olmaları, yeni öğrenme fırsatlarını takip etmeleri ve teknik
olmayan ‘sosyal (destekleyici) becerilerini’ iyileştirmeleri açısından dezavantajlı olabileceklerini
göstermektedir. Bu durum sektörde bir darboğaz yaratma riski barındırmaktadır.
Önemli otomotiv sektörüne sahip diğer ülkeler ise bu iş alanları için gerekli orta teknik düzeyde
niteliklere sahip çalışanların yetiştirildiği eğitim sistemlerine sahiptir ve düşük eğitimli adayların
payı Türkiye ile karşılaştırıldığında çok azdır. Orta vadede bu fark, söz konusu ülkelerin işletme
yapılarında üretim süreçleri ve daha yüksek üretkenlik açısından daha fazla İnovasyon
kapasitesiyle sonuçlanabilir.
Teknolojik değişim ile diğer ülkeler gibi Türkiye’de de maviden ‘gri yakalı’ işlere yapılan geçişler
beceri taleplerinin değişmesine neden olabilir. Gri yakalı işler el sanatları ve ilgili işler ile uzman
yardımcılığı işleri arasında yer almaktadır. Bazı ülkelerde bunlara teknisyen düzeyinde işler de
denmektedir. Türkiye’deki mesleki eğitim ve öğretim ile üniversite sistemlerinin bu tür gri yakalı
işlere yönelik gelecek stratejilerini yeniden ele almaları gerekebilir.
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4.

SEKTÖRDEKİ TEMEL DEĞİŞİM UNSURLARI

BÖLÜM KAPSAMINDA ELE ALINAN KONULAR
■

Mevcut durumda sektörü şekillendiren küresel değer zincirleri, yeni teknolojiler, dijital araçlar
ve uluslararası düzenlemeler gibi temel değişim unsurları ele alınmıştır.

Önceki bölümde, otomotiv sektöründeki işgücü beceri taleplerinin genel bir değerlendirilmesi
yapılmıştır. Beceri ihtiyaçlarının daha detaylı bir analizi için, (çalışanların işlerinde hangi becerileri
gerçekten kullandıkları ve bu becerilerin ne yönde değişebileceği gibi) değişimi tetikleyen unsurların ve
ilgili teknolojilerin anlaşılması gerekmektedir. Otomotiv sektörünün geleceği sadece teknolojik
değişimle ilgili değildir, sektörün geleceğini şekillendirecek teknolojik olmayan çeşitli faktörler de
dikkate alınmalıdır.
Aşağıdaki bölümlerde, Türkiye'de otomotiv sektöründeki değişimi yönlendiren teknolojik ve teknolojik
olmayan faktörlerin çeşitliliği ele alınmıştır.

4.1

Talepleri şekillendiren değişim unsurların tanımlanması

Hızlı teknolojik gelişmeler, beceri taleplerini etkileyen önemli faktörlerden biri olmakla birlikte tüm
talepleri kapsamamaktadır. Gelecekteki beceri ihtiyaçlarında sosyal, ekonomik ve çevresel olmak
üzere birçok bileşenin etkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda, tüm olası değişim unsurlarının incelenmesi
amacıyla, Türkiye otomotiv sektörüne ilişkin bilimsel makaleler ve konferans bildirilerine ulaşmak
amacıyla Scorpus ve Web of Science veri tabanları taranmıştır. Ayrıca, doğrudan bilgi ve birçok
çalışmaya erişim sağlanabilmesi için internet siteleri detaylıca incelenmiştir. Toplanan belgeler, en ilgili
anahtar kelimelerin belirlenmesi için metin madenciliği kullanılarak taranmış, daha sonrasında ise ağ
analizi kullanılarak kümelendirilmiştir.
Şekil 4.1’de, ilgili kümeleme sürecine ilişkin anlık görüntü sunulmuştur. Örneğin, kırmızı bağlantılı
terimler grubu, emisyon azaltımının semantik alanına açıkça işaret etmektedir. Konular arasındaki
korelasyon ağının incelenmesi, aralarındaki ilişkilerin anlaşılmasını sağlamaktadır. Örneğin,
emisyonların azaltılmasına odaklanırken bağlantılı bir konu olan elektrikli araçlara geçilebilir ve
sonrasında, yeni tasarım çözümleri, araç optimizasyonu ve simülasyon programları (sırasıyla sarı,
açık mavi ve yeşil kümeler) ele alınabilir. Tüm kümelerin incelenmesi, potansiyel değişim unsurlarının
belirlenmesi için bir temel sağlamaktadır.
‘Değişim unsuru’, gelecekteki senaryo değişimleri üzerinde güçlü bir etkisi olan faktör olarak kabul
edilmektedir (sektörel unsurlara ilişkin literatür incelemesi için bkz. Stolfa ve ark., 2019). Kümeleme ve
zaman içindeki değişime yönelik analizlerin (örn. her yıl yayınlanan bilimsel makale sayısı)
birleştirilmesiyle artan olayları belirlemek mümkündür (bkz. Şekil 4.2).
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ŞEKİL 4.1 BİLİMSEL MAKALELERİN ANALİZİNDEN ELDE EDİLEN TÜRKİYE OTOMOTİV
SEKTÖRÜNE İLİŞKİN ANAHTAR KELİMELERİN AĞ DİYAGRAMI

ŞEKİL 4.2 OTOMOTİV SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BİLİMSEL MAKALELERİN ANALİZ EDİLMESİYLE
BELİRLENEN ANAHTAR KAVRAMLARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
Değer zincirinin karmaşıklığı

Azalan fosil yakıtı

Çevresel etki

Yönetişim

Yeni iş modelleri ve teknolojileri

Politikalar

Yüzde

Tür
Toplam
Türkiye

Gizlilik endişeleri

Güvenlik

Standart ve yönetmelikler

Yıl
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Yukarıda açıklanan veri madenciliği ile teknolojik unsurlara ek olarak, teknolojik olmayan bazı değişim
dinamikleri belirlenmiş ve aşağıda listelenmiştir. Söz konusu unsurların otomotiv sektörüne bazı
yenilikler getirmesi mümkündür ve dolayısıyla yeni beceri talebini hızlandırması, şirketlerin işe alım
uygulamalarını etkilemesi ve sektörde yeni profiller ortaya çıkarması mümkündür.
Elde edilen sonuçlar, saha çalışması sırasında paydaşlar ve şirketlerle yapılan görüşmelerle
doğrulanmış ve desteklenmiştir. Görüşmelerde, veri madenciliği sonuçlarına ek olarak, ‘müşterilerin
artan’ beklentileri ve ‘ürün özelleştirmeleri’ ile ‘ekonomik ve politik istikrarsızlık’ olmak üzere iki farklı
değişim unsuru tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra, ‘tasarım’ kümesi, Türk şirketlerinin değer zincirlerinde
üst satış stratejisi geliştirmesiyle önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, tasarımın estetikten çok
mühendislik bakış açısıyla anlaşılması gerektiği görülmektedir. Son yıllarda geliştirilen mühendislik
becerileri ve yetkinlikleri sayesinde, birçok Türk şirketi, bazı durumlarda yalnızca tedarikçi olma
rolünden ortak tasarımcı rolüne veya bazı durumlarda ise tasarımcılıktan orijinal yenilikçi ürünlerin
üreticisi rolüne geçerek ürün tasarlama süreçlerini tamamen kendi şirketleri bünyesinde
yürütebilmektedirler. Şirketler, bu değişim faktörü ile otomotiv değer zincirindeki konumlarında çarpıcı
bir yükseliş gösterme imkanı elde etmektedirler. Bazı şirketler için söz konusu evrimsel süreç, gelecek
için bir strateji niteliğinde olmayıp hâlihazırda uygulanırken, bazı şirketlerde ise bu konuya ilişkin
çalışmalar henüz devam etmektedir.
Aşağıdaki alt başlıklarda, tüm temel değişim unsurları tek tek açıklanırken, bir sonraki paragrafta
teknoloji ile ilişkili olan değişim unsurları daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Yeni teknolojilerin ortaya çıkması
Ortaya çıkan yeni teknolojiler, birçok paydaş ve şirket açısından sektör ile en ilişkili değişim unsuru
olarak kabul edilmektedir. Özellikle elektrikli/hibrit otomobiller ve akıllı/otonom araçlar gibi yeni tip
araçlara geçiş, Türk şirketlerinin odak noktalarını yeniden şekillendirmektedir. Hafif bileşenler, yeni
bataryalar, vb. gibi genellikle elektrik devinirliği ile ilgili olan yeni malzemelerin arayışına girilmesi de
bu malzemeler için gerekli yeni araçlar ve makinelere ihtiyaç duyulmasına sebep olarak başlı başına
önemli bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda, ‘akıllı fabrikalar’ ve Endüstri 4.0 gibi yeni üretim
paradigmaları veya görüşmelerde de doğrulanan, son yıllardaki alımlarında yüksek artış görülen
robotlar ve otomasyonun yayılım göstermesinden tedarik zincirinin yönetilmesi için yazılım
geliştirilmesine (ERP yazılımı) kadar iç süreç ve organizasyonları etkileyen radikal değişimler ortaya
çıkmıştır (Bertoncel ve ark., 2018). Dijitalleşme ve akıllı fabrika sistemleri, üretim sürecinde işgücüne
ilişkin yeni kavramlar ve roller oluşturulmasına sebep olarak yeni beceri gereksinimlerini ve potansiyel
olarak yeni iş profillerini beraberinde getirmektedir (Jerman ve ark., 2020). Bunun yanı sıra, teknolojik
ilerlemeler diğer değişim unsurlarıyla da bağlantılıdır. Örneğin, insan hatasını en aza indirmek ve
sürüş esnasında meydana gelen ölümleri azaltmak amacıyla sürücü destek sistemleri (SDS)
geliştirilmiştir (bkz. Sürücü ‘güvenlik sorunlarına artan ilgi ve dikkat). Bu bağlamda, rekabet ortamında
yeni teknolojik gelişmelerin uygulanabilmesi önem taşımaktadır. Görüşme katılımcıları, yenilikleri
uygulayamayacak ve uyum sağlayamayacak şirketlerin küresel değer zincirinden kopacağını ve
pazarda ayakta kalamama ihtimallerinin yüksek olacağını belirtmişlerdir.

Ortaya çıkan yeni iş modelleri
Sektörde, aynı zamanda, insanların hareketlilik alışkanlıklarındaki değişikliklere yanıt olarak veya
teknolojik yenilikler sonucu ortaya çıkan yeni iş modelleri görülmektedir (Rachinger ve ark., 2019).
Örneğin, internette çevrimiçi ticaret, dağıtım zincirini yeniden şekillendirecek ve şirket ile son
perakendeci arasındaki kişi sayısı azalacak ve hatta kişilere duyulan ihtiyaç ortadan kalkabilecektir.
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İş modellerinde de değişiklikler görülecektir. Örneğin, dünya çapında, araç satın almak yerine araba
kiralama veya paylaşmaya yönelik genel eğilim nedeniyle, üreticiler, daha fazla hizmet sunmak, araç
filolarının her zaman ve herkes tarafından erişebilir olması için sürücüsüz arabaları yeterince güvenli
hale getirmek için daha da çok çalışmak gibi yeni değer yaratma yöntemlerini bulmak zorunda
kalacaklardır. 3 boyutlu baskı teknikleri, belirli parçaların üretim maliyetlerini azaltarak ve aynı
zamanda, prototiplerin tedarik zinciri içinde kolayca taşınmasına olanak tanıyarak üretimin
hızlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Küresel değer zincirlerine entegrasyon
Küresel değer zincirlerinin (KDZ’ler), uluslararası üretim süreçlerindeki artan rolü, hem AB hem de
Türkiye otomotiv sektöründe kritik bir öneme sahiptir (Avrupa Komisyonu, 2017, Taymaz ve Yılmaz,
2008). KDZ’lere katılım, küreselleşen dünyada başarılı üretkenlik yayılımının temel unsurlarından biri
olarak kabul edilmektedir ve gerçekten de, Türkiye otomotiv üretiminin %72’si, genellikle OEM’lerin
tedarik zincirine katkı sağlamak üzere, ihracata yönelik olarak yürütülmektedir. KDZ’lere katılım, yalnız
ekonomik fayda sağlamayıp, teknolojilerin diğer sektörlere olan olumlu etkisinin görülmesi ve önemli
bilgi birikimi ile en iyi uygulamaların edinilmesini sağlamaktadır.
OECD çalışmasına göre, “Türkiye’nin küresel değer zincirine katılımı, sermaye ve işgücünün verimli
dağılımını engelleyen kurumsal özellikler, ikili ticaret anlaşmalarında ve giriş düzenlemelerinde mevcut
olan engeller, az gelişmiş insan sermayesi ve yeniliklere yapılan yatırımların yetersizliği nedeniyle
potansiyelin altında kalmaktadır” (Ziemann ve Guérard, 2016, s. 3). Bununla birlikte, çeşitli olumlu
eğilimler de görülmektedir. 2000 yılından bu yana, birçok Türk şirketi, yalnızca montaj veya lisanslı
düşük kalite üretimden orijinal parçaları yüksek katma değerle üreterek, KDZ katılımlarını artırarak ve
kapasitelerinin en üstüne çıkarak faaliyetlerini artırmaktadırlar. TOGG gibi ulusal aktörler de ortaya
çıkmaya başlamıştır. Türkiye, uluslararası ticaretteki değişen eğilimler, Avrupa ile coğrafi yakınlığı ve
Covid-19 salgınının da etkisiyle Uzak Doğu ürünlerini geride bırakabilecek potansiyele sahip olması
nedeniyle KDZ’ler arasındaki rekabette önemli bir avantaja sahiptir.

Değer Zincirinin karmaşık yapısı ve lojistiğe duyulan artan ihtiyaç
Lojistik, otomotiv sektöründeki değer zincirinin merkezinde yer alan bir bileşendir. Lojistik, yalnızca
küreselleşmeyle değil aynı zamanda, müşterilerin daha fazla ürün çeşitliliği taleplerine yönelik değişen
tutumları nedeniyle de önem kazanmaktadır. Lojistik zinciri, söz konusu talepler kapsamında geniş
ölçekte mal hareketliliğinin ortaya çıkması gibi çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Bir ürünündeki alt
montaj ürünlerinin fazlalığı ve kalite standartları kapsamındaki yüksek gereksinimler sebebiyle,
şirketlerin, otomobil üreticilerine gerekli parça ve bileşenleri tedarik ederken eylemlerini verimli bir
şekilde koordine etmelerini gerektirmektedir. Bunun yanı sıra, şirketlerin karşılaştığı zorlukların çoğu,
Covid-19 salgını döneminde yurtdışından hammadde ve bileşen ithalatına ilişkindir. Sonuç olarak,
değer zincirinin daha akıllıca yönetilmesine daha çok önem verilmesi beklenmektedir. Gelecekte, satış
sonrası veya OEM’ler gibi bazı faaliyetler için internet ticaretinin dağıtım zincirini yeniden
şekillendirmesi ve zincirdeki aktör sayısının azaltılması öngörülmektedir.

Uluslararası rekabet
Uluslararası ölçekteki güçlü rekabet ortamı, örneğin BRIC ülkelerinin rekabeti, aynı zamanda,
sektördeki birçok stratejik seçime yön veren düşük kar marjları (en iyi durumda %4) nedeniyle de çok
önemli bir değişim unsurudur (Avrupa Komisyonu, 2017; ErnstYoung Türkiye, 2016). Tedarikçiler,
daha düşük fiyatlara ulaşmak için sürekli baskı altındadır. Bu hedef doğrultusunda, yalın yönetim, akıllı
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fabrika çözümleri, simülasyon ve modelleme yazılımları, katmanlı üretim ve son yıllarda, robotlara ve
otomasyona yapılan yatırımlarda artış sağlanması gibi etkililiği artıracak ve maliyetleri düşürecek yeni
üretim süreçleri ve teknikleri uygulanmaktadır. Ayrıca, Panasonic, Google ve Apple gibi farklı
sektörlerde faaliyet gösteren şirketler elektrikli araç veya otonom sürüşlü otomobil çözümleriyle
pazarda önemli rakipler olarak yer almaktadırlar. Bu noktada, kilit aktörlerin bile değişiklik
gösterebileceği göz önüne alındığında, yeniliklere uyum sağlama becerisi şirketlerin varlıklarını
sürdürebilmelerin için hayati önem taşımaktadır.

Müşterilerin beklentilerinin ve ürün özelleştirmelerinin artırılması
Hem masa başı araştırması hem de görüşmelerden elde edilen sonuçlara göre, müşterilerin değişen
tutumları sektördeki kritik faktörlerden biridir. Müşterilerin beklentileri, önceki yıllara kıyasla çok daha
yüksek ve çeşitlidir. Bu nedenle şirketler, ürünlerin farklılaştırılması ve müşteri memnuniyetine yönelik
olarak her zamankinden daha fazla çaba sarf etmelidir. Maliyet ve ürün kalitesinin de müşteri
taleplerine uygun olması gerekmektedir. Böylece, sektördeki rekabet düzeyi artacak ve aynı zamanda,
yenilikçi çözümlerle, şirketlerin süreçleri gözden geçirmeleri ve iyileştirmeleri için fırsat yaratılmış
olacaktır. Ürünlerin özelleştirilmesinin yönetiminde, tasarım ve Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi
kadar gerekli bir diğer çözüm ise dijitalleşmedir. Aşağıdaki üç konu başlığı, – Yönetişim, Tasarım ve
Kalite – tek başlarına değişim unsurları olmamakla birlikte, analiz sonuçlarına göre, şirketlerin
stratejilerinin arkasında yatan önemli faktörler arasında yer aldıkları ve şimdiye kadar değerlendirilen
diğer unsurlar ile yakından ilişkili oldukları tespit edilmiştir.
■

■

■

Yönetişim. Bu kavram, karmaşık değer zinciriyle ilişkili olması nedeniyle otomotiv endüstrisinin
merkezinde yer almaktadır (Bounya, 2018). Humphrey ve Schmitz (2001), yönetişim kavramı
olmadan değer zincirinin “yalnızca bir dizi piyasa ilişkileri” olmaktan öteye gidemeyeceğini öne
sürmektedirler. Sürekli olarak gelişen ve son derece rekabetçi bir sektör pazarında başarı elde
edilebilmesi için yönetişimin çok dikkatli olarak uygulanması oldukça önemlidir. Örneğin,
Türkiye’de bazı şirketler, yüksek dijitalleşme veya otomasyon maliyetlerini paylaşmaya yönelik
ortak faaliyetlerde bulunmaya teşvik edilmektedir.
Tasarım. Geçmiş yıllarda, Türkiye otomobil endüstrisi, yalnızca uluslararası OEM’lerin talepleri
üzerine otomobillerin montaj işlemleri ve parça üretimleri yapmıştır. Bununla birlikte zaman içinde,
Türk şirketleri, başarılı bir şekilde işlevselliklerini güncelleyerek artık tüm dünyaya ihraç edilen
yeni, daha yüksek değerli ve tescilli otomobil bileşenleri üretmeye başlamıştır. Görüşülen
şirketlerin çoğu, elektrikli otomobiller için yenilikçi bileşenlerden, plastik parçalara gömülü
sensörlere kadar yeni ürünler tasarlayabilmenin başarılarına olan katkılarını ve yalnızca fiyatları
düşürmeye ağırlık veren diğer rakiplere göre belirleyici bir avantaj oluşturduğunu vurgulamışlardır.
Bu doğrultuda kurulan Ar-Ge ve test departmanlarının çeşitli beceriler gerektirmesi nedeniyle
şirketlerin talep ettiği işgücünde büyük etkileri olmuştur.
Kalite. Hem rekabet hem de müşteri beklentilerinin artmasıyla ve piyasada gecikmelerin ve düşük
kaliteden kaynaklanan sorunların kabul edilmemesi nedeniyle üretimdeki kalite ihtiyacı da
artmıştır. Kameralarla görsel kontrol, ürün kontrolü için yapay zekâ, ölçümler için optik tarayıcılar
gibi araçlarla üretim hatlarında iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Bu araçların kullanımı,
yalnızca mavi-yakalılar değil aynı zamanda, mühendisler ve beyaz yakalıların da sahip olması
beklenen becerileri etkileyecektir.

Ekonomik ve politik istikrar(sızlık)
Son 30 yılda, Türkiye’de yinelenen istikrarsızlık dönemleri ve yüksek enflasyon ve dalgalı para birimi
ile birlikte değişken bir ekonomik büyüme ile karşı karşıya gelmiştir (Rawdanowicz, 2010; BSIC, 2013;
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Noble, 2018). Bunun sektörde engelleyici etkileri ise değişen politik koşullar nedeniyle, (ulusal
yatırımlarla ikame edilmesi gereken) yabancı yatırımların geri çekilmeleri; özellikle iç pazarı etkileyen
piyasa fiyatlarında ve koşullarında dalgalanmalar; ticaretin önündeki engeller, ithalat/ihracat vergileri;
sektör yatırımlarına yönelik uluslararası kredilerin daha yüksek maliyetli olması gibi çeşitli şekillerde
görülmüştür.

Kamu politikaları ve teşvikler
Diğer birçok ülkede olduğu gibi (Alman Federal Otomotiv Sanayii Odası, tarih belirtilmemiş),
Türkiye’deki otomobil endüstrisinin gelişimi, her zaman hükümetin altyapı, kentsel gelişim ve benzeri
konulardaki politika kararlarıyla paralel olarak ilerlemiştir ve sağlıklı bir ulusal otomotiv sektörünün
geliştirilmesi için üretim ve satışların artırılması teşvik etmek amacıyla hem makroekonomi hem de
mikroekonomi düzeyinde ulusal stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, hükümet, son yıllarda
ülkedeki elektrikli araçların üretilmesi ve elektrikte devrim niteliğinde olan bu araçların ulusal rekabet
ortamındaki avantajını arttırma konusunda yerli markaları desteklemiştir. Diğer bir destekleyici önlem
ise, patent verme ve korumayı teşvik etmeye yönelik başarılı girişimdir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), öncelikle otomotiv sektörünü hedef alarak, Öncelikli Alanlar Araştırma
Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programını (TÜBİTAK-1003) başlatmıştır. Bunun
yanı sıra, Türkiye’de yeni araba satın alımında uygulanan çok yüksek vergilendirme sistemi, iç
pazarda küçülmeye sebep olmaktadır. Bu bağlamda, teşvik ve vergi politikaları da önem taşımaktadır.

Standartlar ve yönetmelikler
Son yıllarda, kalite, performans ve güvenliğe yönelik otomobil endüstrisini etkileyen çok sayıda
standart ve yönetmelik uygulamaya konulduğu görülmüştür. Yeni teknolojilerin uygulanması, yalnızca
yazılım, donanım ve iletişim sistemlerindeki son gelişmelerle değil, aynı zamanda özellikle çevreyle
ilgili olan standartlar olmak üzere çeşitli uygulama ve düzenlemelerin getirilmesiyle tetiklenmektedir
(bkz. Napolitano ve ark., 2019; Maes ve ark., 2019; Kurien ve ark., 2019).

Güvenlik gereksinimleri
Otomotiv endüstrisinde, fren sistemlerinden yolcuların korunmasına kadar birçok konuda her zaman
güvenliğe büyük ölçüde önem verilmiştir (Yunhan ve ark., 2017). Mevcut durumda, otonom
otomobillerin üretimiyle bu konu tekrar gündeme gelmiştir. Bu konuda, öncelikli olarak kazaların
önlenmesinin yanı sıra, müşterilerin bu teknolojinin güvenilirliğine ilişkin duydukları endişeleri ortadan
kaldırma ihtiyacı da ortaya çıkmıştır (Peng ve ark., 2019). Örneğin, ABD’de, otonom test araçlarıyla
yapılan kazaların yüksek seviyede olması nedeniyle, ülkede yaklaşık dört kişiden üçü (%71) tamamen
sürücüsüz arabalara karşı korku duymaktadır (Mohn, 2019). Sonuç olarak, otomotiv endüstrisindeki
şirketler, örneğin, aracın sürülmesi için kullanılan kodların güvenirliğine ilişkin tehditleri azaltan belirli
platformlar geliştirerek veya yeni çarpışma önleme sistemleri uygulayarak bu araçların güvenliğini
sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmaktadırlar.

Çevresel etkiler ve daha yeşil bir ekonomi
Otomotiv endüstrisi ve ürünlerinin çevre üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Hem müşteri
talepleri hem de politika kararları, düzenlemeler/standartlar ve iklim hedefleri gibi kamusal eylemler,
otomobil kirliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla otomobil endüstrisini çevreye duyarlı ve
uygulanabilir teknolojik alternatifler bulmaya yönlendirmektedir (bkz. Vaz ve ark., 2017). Hibrit/elektrikli
otomobiller, açıkça CO2 ve diğer emisyonları azaltma ihtiyacıyla ortaya çıkmıştır (Mahroogi ve
Narayan,2019), ancak bu konuda tüm endüstrinin sürdürülebilir üretime geçmesi gerekmektedir
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(Mock, 2016). Örneğin, döngüsel (dönüştürülebilir) ekonomi stratejilerinin, geri dönüştürülebilir
malzemelerin ve hatta geri dönüştürülmüş bileşenlerin kullanımı da sektör için temel ve sektörün
değer önermesini artıracak unsurlar arasında yer almaktadır. Bununla ilişkili önemli bir diğer konu
Türkiye’de tum sektörlerde verimli enerji kullanımına geçiş, ve otomotiv sektörünün de bu çevreye
daha duyarlı yeşil ekonomiye ayak uydurmasının önemi vurgulanmalıdır. Ayrıca, çevresel
düzenlemelere uyum gösterilmesi sektörün rekabetçiliği açısından da fayda sağlayacaktır. Türkiye ile
AB Üye Ülkeleri arasındaki 1996 yılından bu yana devam eden Gümrük Birliği’ne dayalı özel ticaret
ilişkileri nedeniyle, ülkedeki otomotiv sektörü, gümrük vergisinden muaf ihracatta birinci sırada yer
almaktadır. Türkiye’nin Avrupa KDZ’lerine katılımı arttıkça, sektördeki yeşil dönüşüm de giderek daha
önemli hale gelecektir.

Gizliliğe Yönelik Endişeler
Akıllı ulaşım sistemleri (AUS), araçtan altyapıya (V2I) iletişim ve yol kenarı birimlerine (RSU’lar)
gönderilen veriler çağında, aracın sürüş modelleri ve geçmişi gibi gizlilik gereksinimlerini ciddi şekilde
ihlal edebilecek hassas bilgilerin sızma ihtimali müşteriler için önemli bir konu haline gelmiştir (bkz. Lu
ve ark., 2019; Zeadally ve ark., 2020). Bu bağlamda, birçok şirket gizliliğe ilişkin endişelerin
yönetilmesi için bazı sistemler geliştirmektedir.

Fosil Yakıt Kullanımının Azaltılması
Hibrit veya elektrikli araçlar gibi çeşitli alternatif teknolojilere olan ilgi, aynı zamanda, petrol
piyasasında tekrarlayan krizlerin ve azalan fosil yakıt stoklarının bir sonucu olarak artış göstermektedir
(bkz. Standford, 2017; Avrupa Komisyonu, 2017). Stokların azalmasına ve düşüşe sebep olarak, en
yüksek petrol üretimine zaten ulaşılmış olması ve şimdi de fosil yakıt rezervlerinin bulunmasının
zorlaşması gösterilmektedir.

Covid-19’un etkilerine ilişkin ön bulgular
Büyük veri analizi, Covid-19 Türkiye’ye ulaşmadan önce gerçekleştirilmiş olduğundan pandeminin
sonuçları hakkında doğrudan bulgular bulunmamıştır. Bununla birlikte, küresel düzeyde sektöre ilişkin
yapılan ilk çalışmalar, Covid-19 pandeminin otomotiv sektörü için de bir tehdit unsuru olduğunu
göstermektedir. Bugüne kadar yapılan küresel tahminlerde, satışlarda, en son 2008 mali krizinde
görüldüğü gibi %20’lik bir düşüş beklendiği ifade edilse de (The Economist, 2020) bu konu oldukça
belirsizdir. Ulusal bir gazeteye göre (Hürriyet Daily News, 2020), Covid-19’un Türkiye otomotiv
sektöründe 5 milyar ABD doları seviyesinde bir zarar neden olabileceği ancak bu kaybın bir kısmının
Avrupa’da, parçaların ana tedarikçi olan Çin’den tedarik edilmesinde karşılaşılan zorluklar nedeniyle
parça talebinin artması ile telafi edilebileceği ifade edilmiştir.
Otomotiv sektörü, negatif ekonomik etkiler için yüksek bir risk göstermenin yanı sıra (fabrikaların zaruri
olmayan işletmeler kapsamında kapatılması) istihdam kırılganlığı açısından da yüksek risk
taşımaktadır (araç imalatıyla ilişkin birçok görev uzaktan yürütülemeyecek olduğundan) (Demir Şeker
ve ark., 2020). Görüşmeler sırasında firma temsilcileri pandemiden dolayı kısa vadede yaşadıkları
sorunları dile getirmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:
■
■
■
■

İşlerin askıya alınması nedeniyle teslimatta yaşanan gecikmeler, müşterilerle ilişkileri risk altına
sokmaktadır;
Siparişlerin iptali, likidite sıkıntısına ve cironun azalmasına neden olmuştur;
Diğer ülkelerden hammadde ve bileşen ithalatında zorluklarla karşılaşılmıştır;
Yüz yüze etkileşim gerektiren bazı iş faaliyetleri (satış gibi) kesintiye uğramıştır.
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Bununla birlikte, sokağa çıkma yasağı döneminde sağlanan devlet desteği (kısa çalışma ödeneği) ile
sektördeki istihdam korunmuştur ve bazı şirketler, krizin devam etmesi halinde devlet teşviklerinin
azalma ihtimaline ilişkin endişelerini dile getirirken, görüşülen şirket temsilcilerinin çoğu durumun
nispeten kısa bir süre içinde normale dönmesini beklemektedir.
Başka bir açıdan bakıldığında, görüşülen kişilerden bazıları bu krizin sektörler için uzun vadede yeni
fırsatlar oluşturma şansı olduğu görüşündedir. İlk olarak, müşteriler yeni arabalara para harcama
konusunda isteksiz olsalar da, enfeksiyon riskleri nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak
istemeyebilir ve tekrar özel arabalara yönelebilirler ve böylece genel anlamda olumlu bir denge
sağlanabilecektir. Ayrıca, müşteriler her zaman mevcut araçları için yedek parçalara ihtiyaç duyacaktır
(satış sonrası).
İkinci ve en önemli nokta olarak, daha büyük taahhütleri gerektiren satın alımlara ilişkin tüketici
isteksizliğinin ortadan kaldırılması için kısa ve uzun süreli araç kiralama gibi yeni iş modelleri
oluşturularak ve geliştirilerek yeni iş imkanları ortaya çıkabilecektir (Dertouzos ve ark., 2020). Aynı
şekilde, otomotiv endüstrisinin karşılaşılan yeni zorluklara yanıt vermesi ve Türkiye’de TOGG gibi yeni
aktörlerin ortaya çıkmasıyla taleplerde artış beklenmektedir.
Üçüncü olarak ise, Covid-19 ile olması gerekenden fazla gerilmiş ve yeterince çeşitlendirilmemiş
tedarik zincirlerinin kırılganlığı vurgulanmış ve üretimin yerelleştirilmesine geri dönüşe veya en
azından arz ve talep zincirlerindeki coğrafi yakınlığa daha fazla önem verilerek hem yerel yatırımların
hem de küresel ticaretin artırabileceği görülmüştür. Yerelden yerele tedarik zincirleriyle daha fazla
esneklik sağlanacak ve gereğinden fazla kaynak kullanımıyla artan maliyetler ortadan kaldırılacak ve
tek kaynak kullanımının tehlikelerini gölgede bırakacaktır. Hali hazırda, yabancı yatırımcılar tarafından
gittikçe daha az rekabetçi görülen Uzak Doğu’da yapılan yatırımlar azalmakta olup, salgınla birlikte
durum daha da kötüye gitmiştir. Bu durum, otomotiv üretimindeki yetkinliği ve büyük Avrupa KDZ’leri
ve tüketici pazarlarına yakın coğrafi konumu nedeniyle Türkiye için bir fırsat yaratmaktadır (Türkiye
otomotiv sektörü üretimindeki bu rekabet avantajlarına normal şartlarda da sahiptir).
Son olarak, kriz, teknik alanlardaki yeniliklerin artmasına sebep olabilmektedir. Bu bağlamda, şirketler,
tahmine dayalı izleme ve arz/talep eşleştirmelerinin gerçek değerini anlayacakları için dijital ve analitik
araçların kullanımını artıracaklardır. Ayrıca, Covid-19’dan önce, uzun yatırım getirisi (ROI) süreleri ve
düşük ücretler nedeniyle otomasyonun uygulanma hızı yavaş olarak ilerlerken, bundan sonraki
süreçte gelecekte yaşanabilecek salgınların olumsuz etkilerinin karşılanması için robotlara yapılan
yatırım daha ilgi çekici hale gelecektir. Ancak, yeni üretim teknolojilerinin kullanım oranlarını tahmin
etmek zordur. Güncel durumda, akıllı çalışma sistemlerinin uygulanması dışında yeni teknoloji
kullanımına dair çok az gerçek kanıt bulunmaktadır. Bazı şirketler, diğerlerine göre daha hazır halde
bulunarak fırsatları değerlendirirken, diğerleri ise geride kalmaya devam edecektir. Covid-19 krizi,
yatırım kararlarını da geciktirebilecek ve bu da birçok şirket için değişimin hızını yavaşlatacaktır.

4.2

İnovasyonun rolü

Aşağıda, bir değişim unsuru olarak teknolojiye ilişkin bir değerlendirme sunulmuştur. Değerlendirmede
yalnızca teknolojiye, teknolojik yeniliklerin uygulanmasının istihdam ve beceri talepleri üzerindeki
potansiyel etkilerine ağırlık verilmiştir. Yöntemsel bakış açısıyla değerlendirildiğinde, teknolojinin
performans veya gerçek içeriğinden ziyade işleve yönelik olarak kullanımına odaklanılmaktadır. Her
teknoloji, kullanıcı için bir amacı gerçekleştirmek, gerçek hayattaki bir sorunu çözmek veya bir avantaj
sağlamak için üretilmiştir. Mühendislik tasarımı teorisinde amaç, teknolojinin işlevi olarak
tanımlanmaktadır.
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Geleceğin işleri ve becerilerine ilişkin mevcut literatürde, daha çok yeni teknolojilerin potansiyellerine
ağırlık verilmekte ve şirketlerde teknoloji kullanımının fiili etkisine yönelik mevcut deneysel kanıtlar son
derece sınırlı kalmaktadır. Belli bir teknolojinin işlevsel kullanımına, yani çözebildiği gerçek sorunlara
veya sağladığı faydalı kullanımlara bakılarak, gerçek dünyadaki somut etkisini incelemek mümkündür.
Ayrıca, belirli bir teknoloji henüz kullanılmıyor olsa da, işlevsel kullanımına ilişkin gerçek bir ihtiyaç
bulunması halinde, uzun vadede yerine geçecek başka bir teknoloji ortaya çıkacaktır. Bu anlamda,
işlevsel yaklaşım sayesinde, belirli iş veya mesleklerin önemini kaybedecek ve/veya koruyacak
nitelikte olup olmadığının anlaşılması ve işler arasında meydana gelen değişimlerin ve bir işten
diğerine geçen becerilerin tahmin edilmesi ve hatta tasarlanması sağlanmaktadır.
İlk analiz, genel bir bakış açısıyla yürütülmüş olup teknolojik gelişmelerin sağladığı rekabet
potansiyelini kapsamaktadır. Bir ülkenin İnovasyon kapasitesine ilişkin gösterge, şirketler ve araştırma
merkezleri tarafından verilen patent sayısı ile ölçülen vatandaşlarının icat yapabilme kabiliyetidir.
Patentlerin yalnızca miktarı değil, aynı zamanda kalitesi de önemli olsa da ülkedeki tüm patentlerin
sayısı, yenilikçiliğin bir resmi niteliğindedir. Şekil 4.3A’da Türkiye otomotiv sektöründe 1996–2018
yılları arasında alınmış toplam patent sayısı verilirken, Şekil 4.3B’te otomotiv sektörü ile Türkiye’deki
toplam kayıtlı patent sayısının bir karşılaştırılması sunulmuştur. Şekil 4.4’de ise, otomotiv sektörüne
ilişkin Türkiye’de alınan patentler (Şekil 4.4B) ile dünya çapında alınan patentlerin (Şekil 4.4A)
yüzdelik olarak karşılaştırılmasına yer verilmiştir.
ŞEKİL 4.3A. TÜRK OTOMOTİV PATENTLERİ, 1996–2018; ŞEKİL 13B. TOPLAM TÜRK PATENT
SAYISI İLE KARŞILAŞTIRMA

Not: Her grafikte bulunan kırmızı ekran, verilerin patentlerin yayınlanmadan önceki 18 aylık gizlilik süresi
nedeniyle verilen nihai patent sayısının belirlenememesi nedeniyle son bir buçuk yılı kapsamaktadır. Bu bilginin,
analizlerde son iki yılı değerlendirirken göz önüne alınmaması durumunda yanlış ve çarpıtılmış yorumlar elde
edilecektir (Ayrıca bakınız Şekil 4.4A ve 4.4B).

Şekil 4.3B’de de görüldüğü gibi, 2011–13 yılları arasındaki süre haricinde, ülkedeki yeniliklerde genel
anlamda artış bulunmaktadır. Özellikle otomotiv sektöründeki patent başvuruları sayısı son 15 yılda
artarken, son 3 yılda 2.000 patente ulaşılmıştır ve Türkiye genelindeki patent başvurularının yaklaşık
%15’ini oluşturmaktadır. Masa başı araştırmasının sonuçlarına göre, en son gerçekleşen olumlu
eğilim, aynı zamanda, araştırmaların finanse edilmesini (ör. TÜBİTAK araştırmaları) ve yeni patentlerin
oluşturulmasını ve korunmasını sağlayan destekleyici devlet eylemlerinin bir sonucudur. 2013 yılı
civarında patent sayısındaki düşüşün ekonomik istikrarsızlık dönemi nedeniyle yaşandığı tahmin
edilmektedir. Bu varsayımın doğru olması halinde, yeniliklerin ülkedeki genel ekonomik gelişmeye bu
derece bağlı olmasının, ülkedeki Ar-Ge kapasitelerinin zayıf ve kendi kendini sürdürmede yetersiz
olduğu sonucuna varılabilir.
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ŞEKİL 4.4A. DÜNYADAKİ OTOMOTİV PATENTLERİ; ŞEKİL 4.4B. TÜRKİYE’DEKİ OTOMOTİV
PATENTLERİ (TÜM DÜNYADAKİ OTOMOTİV PATENT TOPLAN SAYISININ YÜZDESİ OLARAK)

Türkiye otomotiv endüstrisi, hem ekonomik açıdan hem de yapılan patent başvuruları açısından dünya
çapında giderek artan bir öneme sahiptir. Türkiye’de otomotiv sektörüne ilişkin patentlerin sayısı,
dünya genelinin küçük bir yüzdesini temsil etse de, bu yüzdelik oranın 2016 ve 2018 yılları arasında
%0,35 bir artış gösterdiği görülmektedir ve bu artış, Türkiye’nin dünya çapındaki otomotiv sektöründeki
yeniliklere giderek daha fazla katkıda bulunduğu anlamına gelmektedir (Şekil 4.4B). Bu eğilim, Türk
şirketlerinin yeni orijinal ürünler ve bileşenler geliştirerek küresel değer zincirinin üst noktalarına doğru
ilerlemeye devam ettiklerini doğrulamaktadır.

4.3

Teknoloji ortamının gelişimi

Yeni teknolojilerin belirlenmesi
Metin madenciliği teknikleriyle birçok veri kaynağı analiz edilmiş ve Türkiye otomotiv sektöründeki
teknoloji ortamında süregelen değişikliklere ilişkin bilgiler sağlanmıştır. Öncelikle, hem yeni iş alanları
hem de yeni beceri taleplerinde değişiklikleri beraberinde getirmesi beklenen bu yeniliklerin büyük
çoğunluğu, alt sektörlerde gerçekleşmiştir. Söz konusu alt sektörler yenilik faaliyetlerinin yoğunluğuna
göre çoktan aza olmak üzere Tablo 4.1’de sunulmuştur. Tabloda 1996 ile 2018 yılları arasında yapılan
toplam 7.532 patent başvurusunun alt sektörlere göre dağılımı görülmektedir.
Tablo 4.1’de listelenen 24 patent ailesinin ilk yarısı, Türkiye otomotiv sektöründeki verilen patent
sayısının %80’inini oluşturmaktadır. Kümeler, Bölüm 4.1 yer verilen değişim unsurlarının analizi ve
teknolojinin işlevsel kullanımı bakış açısıyla tutarlık göstermektedir. Örneğin, veri işlemeye ilişkin
küme, birçok değişim unsuruyla benzerlik göstermektedir. Küme, endüstri 4.0’a göre yeni iş modelleri
ve süreçlerini geliştirme ihtiyacını yansıtmakta, daha akıllı ürünler geliştirme ihtiyacını temsil etmekte
ve yeni araba modellerindeki gizliliğe ilişkin ilgili endişelerin önemini göstermektedir.
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TABLO 4.1 TÜRK OTOMOTİV PATENT AİLELERİ (KÜMELERİ) (EN YÜKSEKTEN EN DÜŞÜĞE),
1996–2018
Patent sayısı

Küme

738

Veri işleme

712

Mekanik güç aktarımı

656

Tekerlek sistemleri

597

İçten yanmalı motorlar

543

Sensör kontrol sistemleri

525

Kapı sistemleri

443

Malzemeler

392

Koltuk sistemleri

331

Yük taşıma araçları

309

Yapısal parçalar

300

Süspansiyon sistemleri

277

Fren sistemleri

246

Elektrik sistemleri

244

Üretim sistemleri

235

Klima sistemleri

210

Aydınlatma cihazları

143

Direksiyon sistemleri

119

Güvenlik sistemleri

111

Silecek sistemleri

110

Araba gövde sistemleri

92

Elektrik tahrik sistemleri

84

Kaldırma araçları

78

Kabin sistemleri

37

Servis ve temizlik

Şekilde 4.5’de gösterildiği gibi, her bir kümeye ilişkin olarak, yıllara göre verilen patent sayısını temsil
eden eğilimlerin zamansal olarak ortaya konması mümkündür. Tablo 4.1’ya kıyasla, eğilim kümelerinin
bu şekilde gösterilmesi daha dinamik bir bakış açısı sağlamaktadır. Ayrıca, sektörde meydana gelen
değişiklikler ele alınırken, belirli bir bağlamın evrimine benzemeleri nedeniyle, eğilimler, analiz edilmesi
gereken temel değişkenlerdir. Şekil 4.5 ile veri işlemeden içten yanmalı motorlara kadar listenin en üst
sıralarında yer alan kümelerin, aynı zamanda son yıllarda diğerlerinden daha hızlı büyüyen kümeler
olduğu doğrulanmaktadır.
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ŞEKİL 4.5 PATENT AİLELERİNDEKİ TEKNOLOJİLERE İLİŞKİN EĞİLİMLER
Fren sistemleri

Kabin sistemleri

Araba gövde sistemleri

Veri işleme

Kapı sistemleri

Elektrikli yürütme

Elektrik sistemleri

İçten yanmalı motorlar

Kaldırma sistemleri

Aydınlatma sistemleri

Yük taşıma araçları

İmalat sistemleri

Malzeme

Mekanik güç iletimi

Güvenlik sistemleri

Koltuk sistemleri

Sensor kontrol sistemleri

Servis ve temizlik

Direksiyon sistemleri

Yapısal parçalar

Süspansiyon sistemleri

Tekerlek sistemleri

Silecek sistemleri

Yüzde

Klima sistemleri

Yıl

Kullanılmakta olan veya güncel olarak kullanılan gerçek teknolojilere bakıldığında, metin madenciliği
analizine göre, yukarıdaki kümeler arasında en yeni ve en aktif olarak belirlenen teknolojilerin listesine
aşağıda yer verilmiştir (aynı teknolojinin birden fazla kümede bulunabileceğini ve bunun teknolojinin
önemini artıracağını göz önüne alınız):
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Görüntü sistemleri (kameralar, görüntü analizi yazılımları)
Kullanıcı ara yüzleri, ekranlar
Bilgisayarlı veri işleme
Bellek birimleri
Elektronik devre
Servo motorlar
Radyo frekans belirleme teknolojisi (RFID’ler), kablosuz iletişim, vb.
Çeşitli sensör türleri (konum sensörleri, dokunmatik tekstil yüzey sensörleri, hız sensörleri, fiber
optik sensörleri, akustik dedektörler, endüktif sensörler…)
Kontrol sistemleri ve devreleri
Lastikler için elastromerik karışım
Plastik reçineler
Kompozitler
Hafif malzemeler
Mekanik dişliler, tahrik şaftları, şanzımanlar
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Valfler ve enjektörler
Yaylar ve pnömatik süspansiyonlar
Borulu gövdeler
Kilit mekanizmaları
Isı transferleri
Termoelektrik modüller
Elektrik sistemleri, elektrik kabloları ve telleri
Elektrik motorları (hem güç aktarımı hem kontrol sistemi için farklı tipte)
Yakıt hücreleri ve kartuşları
Enerji depolama mekanizmaları, piller, pil şarj cihazları
Pnömatik ve mekanik frenler
Fren kontrolleri
Aydınlatma sistemleri, LED’ler (ışık yayan diot), LED çipleri
Bacaklı robotlar
Robotik kollar
Uyumlu mekanizmalar
Pompasız balans sistemleri ve hidrolik sistemleri.

Yeni teknolojiler (en azından otomotiv sektörü için yeni niteliğinde olan) grubu arasında, istemci
cihazları, kameralar ve diğer görüş sistemleri, kullanıcı ara yüzleri ve ekranlar, bilgisayar işleme
sistemleri gibi otonom sürüş veya genel anlamda otomobillerin bilgisayarlaştırılması/ akıllı hale
getirilmesi ile bağlantılı olan teknolojiler yer almaktadır. İkinci bir grup ise, akıllı cihazlarla ilgili olan ve
aynı zamanda, güvenlik, verimlilik ve öngörücü bakım ile de bağlantılı olan her tür sensörü ve kontrol
sistemlerini kapsamaktadır. Her iki grubun da ‘akıllı bir arabada’ yaşamaya ilişkin kullanıcı deneyimi ile
ilişkili olduğu göz önüne alınmalıdır. Üçüncü bir diğer grup ise yakıt üretimini ve dolayısıyla çevresel
etkiyi azaltmak amacıyla reçineler, kompozitler ve özellikle hafif yeni malzemeleri kapsamaktadır.
Daha geleneksel ancak halen geçerli olan teknolojiler, sürüş halinde olan bir aracın doğru çalışmasıyla
ilgili teknolojileri içermektedir. Bu teknolojiler arasında güç aktarımı ve mekanikler (dişliler, şaftlar);
lastikler (elastomerik karışım); yakıt dağıtımı (valfler, enjektörler); süspansiyon sistemleri; klima (ısı
transferleri, termoelektrik modüller); kilitleme mekanizmaları (yolcuların güvenliği, hırsızlıkları önleme
ve kullanıcı deneyimini iyileştirme gibi farklı amaçlar için); elektrik ve elektronik ekipman (kablolar ve
teller, anahtarlama modülleri, devreler, servo motorlar); ve aydınlatma sistemleri (LED’ler, LED çipleri)
yer almaktadır.
Daha çevreci güç/ yürütme sistemlerine olan ilgi nedeniyle, hem elektrik motorları hem de yakıt
hücreleri gibi teknolojilere araştırma ilgisi artmıştır. Elektrikli araç hareketliliğinin yayılmasına paralel
olarak, enerji depolama mekanizmaları, piller ve pil şarj cihazları ile ilgili olan bir diğer araştırma alanı
oluşturulmuştur.
Son olarak, üretim süreci kümesinde bacaklı robotlar, robotik kollar, tamamlayıcı mekanizmalar gibi
otomasyonla ilgili çeşitli teknolojiler ve ayrıca, pompasız dengeleme sistemleri veya hidrolik sistemler
gibi mekanik sistemler yer almaktadır. Özellikle kontrol sistemleri, elektronik devreler, bellek birimleri,
işlem birimi, RFID, kullanıcı ara yüzleri, veri ağı, sensörler olmak üzere birçok teknoloji ve tüm
mekanik, elektrikli ve hidrolik teknolojiler hızlı bir şekilde ve aynı zamanda, birden fazla uygulamada
kullanılmaları nedeniyle çapraz olarak da büyümektedir.
Şekil 4.5’de, her bir teknolojinin oluşturulma faaliyetlerine ilişkin zamansal eğilimler gösterilmektedir.
Ar-Ge konusunda artan faaliyetlerin, şirketlerin bu konuya olan ilgisinin bir göstergesi olduğu ve
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araştırılan teknolojilerin yakın zamanda uygulanacağı varsayıldığında, yukarıdaki çizimler, söz konusu
teknolojilerin yakın gelecekte uygulanma olasılığı hakkında bir tahmin yürütülmesini
sağlayabilmektedir. Çok dik bir artış veya sayısal olarak tutarlı aktivite gösteren teknolojilere ait
grafikler (örn. Şekil 4.5’deki veri işleme), bu teknolojilerin diğerlerine göre daha kısa sürelerde
geliştiğine işaret etmektedir.
Bununla birlikte, bundan herhangi bir anlamlı genel tahmin çıkarılması zordur. Farklı teknolojilerin
farklı yayılma süreleri bulunmaktadır ve bu süreler, ülkedeki sektörün özelliklerine göre değişiklik
gösterebilmektedir. Ayrıca, bir teknolojinin üretimde fiilen uygulanma oranı Ar-Ge departmanlarına
kıyasla farklılık göstermektedir ve bu süreçte, ekonomik ve yönetimsel faktörler gibi teknolojik olmayan
faktörlerin etkisi de bulunmaktadır. Bu nedenle, teknolojik değişimlerin benimsenmesi için verileri
kullanarak net bir zaman aralığı belirlemek oldukça zordur. Ancak, genel anlamda, otomotiv
sektörünün küresel bir sektör olduğu, son derece rekabetçi bir baskıyla karşı karşıya kaldığını ve bu
nedenle, Türk şirketlerinin bazı teknolojileri hızlı bir şekilde kullanmak zorunda kalacakları tahmin
edilmektedir.

Birden fazla alanda kullanılan ‘çapraz’ teknolojiler
Bir teknoloji veya kavramın, birden fazla kümede yer almasından farklı sonuçlar çıkarılabilmektedir.
Bu sonuçların temelinde ise, çapraz uygulamalara sahip teknolojilerin ve konuların, yalnızca bir
kümeye özgü olanlarla karşılaştırıldığında daha yüksek katma değere sahip olmaları yer almaktadır.
Teknolojilerin birden çok kümede bulunması ve uygulanması halinde, belirli becerileri gerektiren o iş
profillerine olan talep daha fazla artacaktır. Özellikle, bir teknoloji birden fazla uygulama alanında
bulunduğunda, aynı veya benzer iş profilleri birden fazla alanda talep edileceğinden bu teknolojilerin
önemi daha da artacaktır. Türkiye otomotiv sektöründe patent sayısı yüksek olan farklı kümeler
arasında aynı teknolojilerin bulunduğu görülebilmektedir:
■
■
■
■

Kontrol üniteleri, kontrol devreleri ve kontrol sistemleri, Tablo 4.1’de listelenen 24 kümenin
beşinde birden yer almaktadır;
Elektronik devre, bellek birimleri, işlem birimi, RFID kullanıcı ara yüzleri, veri ağı, Veri işleme ve
Sensörler olmak üzere iki ana kümede de yer almaktadır.
Sensörler, teknoloji olarak da farklı kümeler de yer almaktadır (konum sensörleri, dokunmatik
tekstil yüzey sensörleri, hız sensörü, fiber optik sensör).
Tüm mekanik, elektrikli ve hidrolik teknolojiler (dişliler, konektörler, basınçlı hava, enjeksiyon
sistemleri, elektrik motorları ve kablolar, vb.) birçok kümede birden yer almaktadır.

Bir sonraki bölümde, yukarıdaki teknolojilerin, Türkiye otomotiv sektöründeki beceri ihtiyaçlarını ne
yönde etkilediği ele alınmaktadır.

Ezber bozan yeni teknolojik gelişmeler
Şirketler ve kilit sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, yakın gelecekte devreye girmesi ve
otomotiv sektöründeki bazı unsurları kökten değiştirmesi beklenen, diğer bir deyişle “ezber bozan yeni
teknolojilerden” bahsedilmiştir. Bu teknolojiler aşağıdaki gibidir:
■

■

Yapay zekâ (YZ). Ürün açısından, YZ ile tüm otonom otomobil işleri mümkün kılınmakta; üretim
açısından ise, artık beşeri denetime ihtiyaç duyulmayacak olan kalite kontrollerinden öngörücü
bakıma kadar tüm süreçleri yeniden şekillendirmektedir.
Üretim teknikleri. Uluslararası rekabetin yüksek olması, maliyetlerin düşürülmesi ve üretim
sürecinde zamandan tasarruf yapılması için sürekli optimizasyonların araştırılmasını sağlarken,
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aynı zamanda, üretkenlik ve kaliteyi artırmaktadır. Yalın yönetim ve “akıllı fabrika” üretimi gibi yeni
üretim paradigmaları uygulanmaktadır. Birçok şirket tarafından hali hazırda ortak olarak
uygulanan teknolojiler aşağıdakileri kapsamaktadır:
• Robotlar ve otomasyon. Ön yatırımı gerektirmesine rağmen, otomasyon ile üretim açık olarak
daha rekabetçi hale gelmektedir ve birçok şirket bu yönde ilerlemektedir.
•

Endüstri 4.0 çözümleri. Sensörlerin ve diğer veri toplama cihazlarının kullanılmasıyla
sonrasında sıfır hata/ sıfır hatalı üretim, maksimum verimlilik ve kontrol, izlenebilirlik sağlayan
yazılımlarla yönetilebilecek olan tamamen dijitalleşme süreci başlatılmıştır.

•

■
■

■

■

■

■

Simülasyon ve modelleme teknikleri. Simülatörler ve modelleme tekniklerine dayalı test
faaliyetleri, şirketlerin prototipleme maliyetlerini azaltmalarını sağlamakta ve yüksek kaliteli
ürün elde edilmesini garanti etmektedir.
Katmanlı üretim. Kompleks geometriler veya azaltılmış ağırlığı sahip yeni bileşenlerin üretimini ve
ayrıca, prototip ve parçaların değer zincirindeki aktarılma sürecini yeniden şekillendirmektedir.
“Daha akıllı” ürünler. Dijitalleşme yalnızca süreçleri değil, ürünleri de kapsamaktadır. Yüksek
seviyede ürün özelleştirmesi nedeniyle, şirketler “daha akıllı” ürünlerin piyasaya sürülmesinden
olumlu yönde etkileneceklerdir. Gelecekte, bileşenler daha entegre halde olacak ve kendi
aralarında veri paylaşımında bulunabileceklerdir. Her geçen gün daha fazla sayıda müşteri, veri
toplama yeteneğine sahip ürünleri talep etmektedir, bu nedenle bileşenlerin dijitalleştirilmesi ve
sensörlerin entegre edilmesi gerekmektedir.
Yeni malzemeler. Daha düşük fiyatlar ve yüksek performanslara yönelik rekabetin süreklilik
göstermesi nedeniyle, bileşen üretimi yapan şirketlerin, kompozitlerden plastik gömülü elektronik
devrelere kadar farklı yeni malzemelere ilişkin sürekli olarak araştırma yapmaları gerekmektedir.
Yeni malzemelerin kullanılmaya başlanmasıyla, becerilerin ve makinelerin bu yönde uyarlanması
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Örneğin, gelecekteki otomobillerde, aynı araçta daha çok çeşit malzeme
kullanılması beklenmektedir, bu nedenle, farklı malzemelerin bir araya getirilebilmesi için yeni
tekniklerin geliştirilmesi gerekecektir.
Elektrikli arabalar ve ilgili bileşenler. Türkiye, elektrikli araç piyasasında kararlılık sergilemektedir
ve birçok şirket, yeni lityum pil türleri; pillerin sudan, ısıdan ve titreşimlerden izole edilmesini
sağlayan taşıyıcılar; yeni tip aktarma organları; pillerin yerini alabilecek yakıt hücreleri; birçok hafif
bileşen, vb. gibi elektrikli otomobillerin üretimine ilişkin belirli bileşenlerin geliştirilmesi üzerinde
çalışmaktadır.
Sürücüsüz arabalar ya da yardım destekli sürüş arabaları. Birçok OEM, sürücüsüz otomobiller için
ticari tekliflerin, müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirileceğine inanmaktadır. Özel mobilitenin yanı
sıra, benzer bir iş alanı olarak, fabrika içinde veya farklı binalar arasında hareket eden lojistik
(kamyonlar) ve intralojistik araçlar da sürücüsüz araçlar kapsamında yer almaktadır.
Artırılmış/Sanal Gerçeklik (AR/VR). Sanallaşma, farklı yerlerde bulunan kişilerin birlikte
çalışmasını sağlayarak sektör için önemli bir teknoloji konumunda yer almaktadır. Sanallaşma
sayesinde uzaktan araç bakımı ve yeni eğitim yöntemleri gibi faaliyetlerde bulunulabilmektedir.

Son olarak, Türk şirketlerinin rekabet avantajı elde etme ve değer zincirinin en üst noktasına ulaşmaya
yönelik hedeflerini gerçekleştirmede orijinal ve yenilikçi çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesi
ihtiyacına yanıt olarak, tek başına bir teknoloji niteliğinde olmasa da, bir dizi yöntemi kapsayan
mühendislik tasarımının, önem taşıdığı birçok görüşmede vurgulanmıştır.
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4.4
■

■

■

■

■

■
■

Bölüm kapsamında elde edilen temel bulgular
Değişen müşteri beklentileri ve alışkanlıklarından küresel değer zincirlerine daha fazla katılıma
kadar birçok farklı faktör, sektörün gelişimini etkilemektedir. Sektördeki bileşenlerin karmaşıklığı
nedeniyle, işe alım ve beceri yönetimi açılarından uzun vadeli stratejilari gerektirmektedir.
Otomotiv sektörünü dönüştürecek olan çok çeşitli teknolojiler devreye girmektedir. Sadece dijital
olanlar değil (aşağıda tam bir listesi yer almaktadır) birçok teknolojinin kullanımında artan bir
eğilim görülmekte ve bundan işgücü profilleri ile beceriler de etkilenmektedirler.
Görüşme katılımcılarına göre, YZ’den elektrikli ve otonom arabalara kadar bazı teknolojiler,
sektördeki üretim ve iş modelleri açısından ezberleri bozan nitelikte olacak ve sektörü yeniden
şekillendirecektir.
Diğer sektörlerde (Google ve Apple gibi) oluşturulan yeni teknolojiler ve aktörler, yeni araç
modellerinin sunulmasıyla, geleneksel pazarı şimdiden değiştirmektedir. Şirketlerin iş modelleri ve
stratejilerini hızlı bir şekilde adapte edebilme yetenekleri varlıklarını sürdürebilmeleri için hayati
önem taşımaktadır.
Birçok teknolojinin birbiriyle ilişkili olması ve bu nedenle, birçok teknolojiyi kapsayan becerilere
sahip olma ihtiyacı nedeniyle, çapraz ve sektörler arası teknolojiler (örn. birden fazla sektör veya
alt sektörde ihtiyaç duyulan teknolojiler) sektörde giderek daha belirgin hale gelmektedir.
Yeni teknolojilerin piyasaya sunulma ve eski teknolojilerle yan yana gelme şekli, potansiyel olarak
kompleks bir dizi beceri talebi yaratmaktadır.
Git gide büyüyen inovasyon trendi, ihraç edilen yüksek hacimli ürünler ve Türkiye’yi diğer küresel
aktörlere bağlayan uluslararası değer zinciri sektörde yeni istihdam alanları yaratma potansiyeline
sahiptir.
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5.

SEKTÖRDE İŞ VE BECERİ TALEPLERİNE
İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

BU BÖLÜMDE ELE ALINAN KONULAR
■
■
■

Sektördeki temel meslek profilleri ve sektörde meydana gelen değişiklikler sonucunda bazı
mesleklerin beceri içeriklerindeki değişimlerin analizi.
Sektörde, ortaya çıkan yeni iş ve/veya meslekler ile unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş
mesleklerin analizi.
Değişim unsurlarının sektördeki işgücü ve beceri talepleri üzerindeki etkileri ve bu
değişikliklerin mevcut becerilerin geliştirilmesine mi yoksa tamamen yeni beceri setleri
oluşturulmasına mı sebep olacağının analiz edilmesi.

Bir önceki bölümde otomotiv sektöründeki değişim unsurları ve ilgili teknolojik inovasyonlar incelenmiş
olup, bu bölümde, söz konusu değişimlerin meslekler üzerine etkilerine yer verilmiştir. Hem veri
madenciliği analizlerinden hem de firmalarla yapılan görüşmelerden, ilki (1) teknik profesyonel ve yarıprofesyonel meslekler (yüksek vasıflı çalışanlar) ve ikincisi (2) zanaatkârlar ve makine operatörleri
(orta ve düşük vasıflı çalışanlar) olmak üzere teknolojik ilerlemeler nedeniyle giderek daha fazla ihtiyaç
duyulabilecek iki meslek gurubu tespit edilmiştir (bkz. Alt başlık 5.1).
Alt bölüm 5.2’de, mevcut iş alanları ve ortaya çıkan yeni işler veya mesleklerde ortaya çıkan yeni
beceri ihtiyaçları ele alınmıştır. Ayrıca, önemini kaybedebilecek işler ve meslekler de incelenmiştir.
Son alt bölüm 5.3’te ise, teknik beceriler dışında teknik olmayan ‘soyut/ sosyal/destekleyici beceriler’in
teknolojik değişime uyum sağlamadaki rolüne ağırlık verilmiştir. Genel anlamda, yapılan analizlerde,
önceki bölümde tanımlanan farklı türde teknolojik değişimlerin berberinde, sektördeki birçok iş
alanında önemli değişiklikleri getirdiği ve getirmeye devam edeceği ortaya konmuştur.

5.1

Teknoloji ile ilişkili meslekler

Ortaya çıkan iş alanları ve beceri ihtiyaçlarının belirlenmesi
Teknoloji ile ilişkili meslekler, bir teknolojiyi yönetebilen ve kullanabilen personeli kapsamaktadır.
Bu bağlamda, verilen patentler ve/veya bilimsel makalelerdeki değerlendirmelerde görüldüğü üzere,
belirli bir teknolojiye artan ilginin, bu teknolojinin kullanımıyla ilişkili beceri ihtiyaçlarının da artmasına
sebep olması beklenmektedir. Beceri talebinin kapsamı, sermaye kısıtlamaları gibi çeşitli nedenlerle
değişiklik gösterebilecek teknolojinin uygulanması veya yaygınlaşması sürecine ve şirketlerin iş
yapılarının organizasyonuna yönelik aldığı stratejik kararlara bağlı olarak değişmektedir.
Metin madenciliği ile elde edilen teknolojilere yönelik bilgilerin gelecekteki olası beceri ihtiyaçları ile
ilişkilendirilmesinde farklı yollar izlenebilmektedir. Bu bağlamda, çalışmada kullanılan prosedür şu
şekildedir: Literatür taraması ile tespit edilen ilgili teknolojiler (bkz. Bölüm 4.3), semantik eşleştirme
algoritmaları (bağlamsal bilgilere dayalı olarak farklı kavramlar arasındaki semantik bağlantıları
bulabilen algoritmalar) kullanılarak Avrupa mesleki sınıflandırma sistemi ESCO veri tabanında
listelenen mesleklerle karşılaştırılmıştır. ESCO veri tabanında sunulan her meslek için, meslek tanımı
ve mesleğin başarıyla icra edilmesi için ilgili yetkinlik (zorunlu veya artı avantaj sağlayan) eğitim,
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beceri ve bilgi birikimlerinin bir listesi yer almaktadır. Semantik algoritma ile her teknolojinin, bir
meslekle ilişkili tüm kavramlarla eşleşmelerine bakılmaktadır. Bir eşleşme bulunduğunda ise, mesleğin
söz konusu teknoloji ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Tüm prosedür, mesleki verilerin indirilmesini
sağlayan ESCO Uygulama Programlama Ara yüzü (API) kullanılarak otomatik hale getirilmektedir.
Tablo 5.1’de eşleştirme işlemine ilişkin birkaç örneğe yer verilmiştir.
TABLO 5.1 PATENT KONULARINDAN HAREKETLE ESCO’DA YERALAN BECERİLERİ VE
MESLEKLERİNE KADAR EŞLEŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER
Patent konuları

Eşleşen ESCO becerisi

İlgili ESCO mesleği
BİT sistemi geliştiricisi

Kullanıcı ara yüzü

Kullanıcı ara yüzü tasarlama

Entegre sistemler yazılım geliştiricileri
Elektrik mühendisi
Akışkan gücü mühendisi

Pnömatik

Pnömatik
Dövme ekipman teknisyeni
Döner ekipman tamircisi

Motorlar

Motor bileşenleri
Makine mühendisi
Elektronik üretim sorumlusu

Sensörler

Sensörler

Mikrosistem mühendisi
Robotik mühendisliği teknisyeni

Patentlerde geçen teknolojilerden başlanarak, daha sonra bu teknolojilerin iş profilleriyle eşleştirilmesi
yerine, Türkiye otomotiv sektörüyle ilgili belgelerden doğrudan profil çıkartma yöntemi de kullanılabilir.
Bu yöntem kapsamında, O*NET veri tabanında sınıflandırılmış bulunan beceri, araç ve teknolojilerin bir
listesi (bu bilgiler çevrimiçi veri tabanından kolayca indirilebilmektedir) kullanılmış ve her biri bilimsel
makale metinlerinde aratılmıştır. Söz konusu beceri, araç ve teknolojilerin bilimsel makalelerde de yer
alması halinde, tekrar O*NET veri tabanındaki meslekler olarak değerlendirilmişlerdir.
Aşağıdaki liste, metin madenciliği ile ulaşılan (ESCO ve O*NET eşleşmeleri) teknik profesyonel ve
yarı-profesyonel meslekleri kapsamaktadır. (örn. ISCO Grup 21 – Bilim ve mühendislik uzmanları,
Grup 25 – Bilgi ve iletişim teknolojisi uzmanları, Grup 31 – Bilim ve mühendislik uzman yardımcılığı;
Grup 35 – Bilgi ve iletişim teknisyenleri). Aşağıdaki listede yer alan meslekler, basitçe disiplinlere göre
gruplandırılmış olup, alaka veya yoğunluk düzeyine göre bir sıralamayı içermemektedir.
■

Elektrik mühendisi/teknisyeni

■

Motorlu taşıt motoru denetleyicisi

■

Makine mühendisi

■

Motorlu taşıt motoru denetimcisi

■

Sensör mühendisi/teknisyeni

■

BİT uygulama geliştiricisi

■

Otomasyon mühendisi/teknisyeni

■

BİT uygulama yapılandırıcısı

■

Mekatronik mühendisi/teknisyeni

■

BİT ağ mühendisi

■

Robotik mühendisi/teknisyeni

■

BİT akıllı sistem tasarımcısı

■

Uygulama mühendisi

■

BİT sistemi geliştiricisi
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■

Mikrosistem mühendisi

■

Yazılım geliştiricisi

■

Enstrümantasyon mühendisi/teknisyeni

■

Entegre sistemler yazılım geliştiricileri

■

Fotonik mühendisi/teknisyeni

■

Endüstriyel mobil cihazlar yazılım geliştiricisi

■

Optik mühendisi

■

Mobil uygulama geliştiricisi

■

Optoelektronik mühendisi/teknisyeni

■

3D modelleyici

■

Endüstri mühendisi

■

Kullanıcı ara yüzü tasarımcısı

■

Endüstriyel robot kontrolörü

■

Kullanıcı ara yüzü geliştiricisi

Yukarıda listelenen meslekler, meslek sınıflandırmasının üç ana koluna göre sınıflandırılabilir:
■
■

■

Çeşitli alanlardaki mühendislik uzmanları: elektrik, mekanik, sensör, mekatronik, optoelektronik,
endüstri, otomasyon;
Bilgi ve iletişim teknolojisi uzmanları (kullanıcı ara yüzü geliştiricisi, endüstriyel mobil cihazlar
yazılım geliştiricisi) ve BİT uygulama geliştiricisi, BİT sistemi geliştiricisi ve BİT ağ mühendisini
içeren BİT ile ilgili çeşitli mesleki profil türleri;
Robot mühendisliği teknisyenleri, endüstriyel robot kontrolörleri ve motorlu taşıt motoru
denetleyicileri gibi teknisyenler ve uzman yardımcıları.

Elektrik ve makine mühendisliği gibi bazı meslekler, araçların yapısı gereği her zaman otomotiv
sektörüyle ilişkili meslek profilleri olmuştur ve yeni teknolojilerin kullanılmasının uzun yıllardır kullanılan
bu mesleklere olan ihtiyacı azaltmayacağı görülmektedir. Kullanıcı ara yüzü geliştiricisi, sensör
mühendisi, endüstriyel mobil cihazlar yazılım geliştiricisi (üretim kolunda, bağlantılı araçların
üretilmesine ve süreç aşamasında ise Nesnelerin İnternetine verilen önemin artmasıyla ilgili) gibi diğer
birçok profil ise yeni teknolojilerin kullanımıyla ilişkilidir. Son olarak, listeye bakıldığında üretim hatlarının
otomasyonu ile ilgili olarak, robotik mühendisler ve teknisyenler gibi belli profiller bulunmaktadır.
Profesyonel ve yarı-profesonel mesleklerin, yani yüksek vasıflı çalışanların yanı sıra, özellikle
zanaatkârlık (ISCO grup 7 – Zanaat ve ilgili meslekler) ve makine operatörleri (ISCO grup 8 – Tesis ve
makine operatörleri ve montajcıları) olmak üzere orta ve düşük vasıflı meslekler de incelenmiştir.
Aşağıdaki meslekler, otomotiv sektöründeki değişikliklerle ortaya çıkan yeni mesleklerdir:
■

Dizel motor tamircisi

■

Kaynakçı

■

Elektrik teknisyeni

■

Elektrikli ekipman denetimcisi

■

Endüstriyel makine tamircisi

■

Kontrol paneli denetleyicisi

■

Otomotiv elektrikçisi

■

Kontrol paneli montajcısı

■

Otomotiv akü teknisyeni

■

Elektronik ekipman montajcısı

■

Araç teknisyeni

■

Motorlu taşıt motoru montajcısı

■

Güvenlik alarmı teknisyeni

■

Motorlu taşıt montajcısı

■

Pnömatik sistemler teknisyeni

■

Elektrikli ekipman montajcısı

■

Isıtma mühendisi

■

Mekantronik montajcısı

Yukarıdaki liste, beceriler üzerinde önemli etkileri olan teknolojik alanların yalnızca dijitalleşme ve BİT
ile ilgili yeterlilikleri kapsamadığını ortaya koymaktadır. Aksine, ortaya çıkan mevcut tabloda, araç
teknisyenleri ve kaynakçılar gibi geleneksel olarak otomotiv sektörüyle ilişkilendirilen mesleklere olan
talebin yanı sıra, enerji uzmanlarından mekaniğe kadar değişen uzmanlık ve beceri gereksinimi
çeşitliliği görülmektedir.
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Benzer bir analiz diğer ISCO grupları için de yapılabilir. Bu gruplar arasında, otomotiv sektörü
süreçlerine en çok dahil olan meslekler yöneticiler (ISCO 1), büro/ destek çalışanları (ISCO 4) ile
servis ve satış çalışanları (ISCO 5) yer almaktadır. Bununla birlikte, büyük veri analizinde,
teknolojilerin, yönetim ve satış alanındaki mesleklerde özellikle belirli bir yeterlilik dizisini etkilediği
ortaya çıkmamıştır. Aynı şekilde, şirketler ve paydaşlarla yapılan görüşmelerde de bu tür profiller
hakkında (yeni teknolojilere uyum sağlanabilmesi için özellikle yönetim alanındaki aktörlerin
zihniyetinin değişmesi gerektiğine dair bir ifade dışında) herhangi bir yorum yapılmamıştır.
Bu meslekler, sektörde açıkça yer alan ve bazı durumlarda stratejik roller oynayan meslek gruplarıdır.
Mesleklere ilişkin listede veya görüşmelerde vurgulanmamaları, otomotiv sektöründe, yönetim ve
hizmet/satış çalışanları yerine teknik profillerin güçlendirilmesine ağırlık verildiği ortaya koymaktadır.
Yenilikler ve iş profillerindeki becerilerin geliştirilmesi söz konusu olduğunda paydaşların en çok teknik
alanlardaki mesleklere önem vermesi sebebiyle, sektörün geleneksel iş profilleriyle birlikte devamlılık
gösterdiği anlaşılmaktadır. 4. Bölümde tanımlanan yeni teknolojiler üretim süreçlerinde ve ayrıca
ürünlerde değişikliklere sebep olurken, satış, ithalat/ihracat, muhasebe, pazarlama, yönetim,
tedarikçilerle iş yapma, vb. gibi ürünün iş yönlerini ilgilendiren temel özelliklerde, teknolojilerin getirdiği
herhangi bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Örneğin, elektrikli bir araba ve sürücüsüz bir araba,
geleneksel arabaya benzer bir şekilde piyasaya sürülecektir.

Teknolojik mesleklerde ihtiyaç duyulan beceriler
Teknolojik değişimlerle ilişkilendirilen mesleklerin tespit edilmesinin yanı sıra, bu rollerde hangi
becerilerin talep edileceğini de bilmeye ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, ESCO’nun her meslek için verdiği
beceri listesine bakılabilir. Liste kolayca incelenebilmektedir. Örneğin, listeye göre robotik uzmanları,
mühendisleri veya teknisyenlerinin robotların montajı, izlenmesi, test edilmesi, test verilerin
kaydedilmesi, vs. gibi becerilere sahip olması beklenmektedir. Tablo 5.2’da bu süreç ile ilgili bir örneğe
yer verilmiştir.
TABLO 5.2 BİR TEKNOLOJİYLE İLİŞKİLİ MESLEKİ BECERİ İHTİYAÇLARI: SENSÖR KONTROL
SİSTEMLERİ
Başlangıç
teknolojileri

İlgili meslekler
(ESCO eşleştirmesi)

İlgili beceriler
(ESCO eşleştirmesi)
Robotların montajını yapma
Bileşenleri sabitleme
Makine işlemlerini izleme

Sensör

Robotik Mühendisliği Teknisyeni

Test gerçekleştirme
Mühendislik çizimlerini okuma
Test verilerini kaydetme
Otomotiv robotu kurma

ESCO kullanımında bazı sınırlamalarla karşılaşılmaktadır. Çoğu durumda genel becerileri (robot
kurulumu) listelenirken, daha detaylı bilgi edinilmesini sağlayan özel yeterliliklere (ör. farklı sensör
cihazlara yönelik bilgi birikimi) daha az ölçüde yer verilmektedir. Ayrıca, gerekli yetkinlik seviyesi (ör.
farklı mesleklerde ihtiyaç duyulan farklı sensör cihazları için gerekli bilgi/yeteneklerin düzeyi), ESCO
gibi mevcut sınıflandırma sistemlerinde belirtilmeyen bir diğer önemli faktördür. Bunun yanı sıra,
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otomotiv sektöründe giderek daha fazla kullanılan teknolojilerin bir sonucu olarak, ESCO, ISCO ve
diğer iş sınıflandırmalarında yer almayan yeni iş veya meslekler için çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu sınırlamaların ortadan kaldırılması amacıyla, belirli bir teknolojide uzmanlaşmak için gereken bilgi
birikimine ilişkin daha ayrıntılı veriler elde edilmesi doğrultusunda (erişilebilirliği, içerdiği kapsamlı bilgi
miktarı ve bilgiyi sunma biçimine göre seçilen) Wikipedia’dan alınan ek bilgilere başvurulmuştur. Söz
konusu her konuda (örn; patentlerde en çok tekrar edilen terimler), ilgili Wikipedia internet sayfası
taranmış ve indirilmiştir. İzlenen stratejinin tam tersine çevrilmesiyle, çeşitli teknik işlerde gerekli belirli
beceriler, daha derinlemesine analiz edilebilmektedir (Tablo 5.3). Bir önceki örnekte de olduğu gibi,
Robotik Mühendisliği Teknisyeni mesleği ve ilgili beceriler (ESCO’ya göre) eşleştirilmiştir. Ancak,
burada, sensörlerin robotik uygulamalarda kullanımına yönelik uzmanlık gerektiren becerilere ilişkin
daha ayrıntılı bilgiler de incelenmiştir.
TABLO 5.3 ESCO İLE SUNULAN MESLEKİ BECERİ VERİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ: SENSÖR
KONTROL SİSTEMLERİ ÖRNEĞİ
Başlangıç ESCO mesleği

Robotik Mühendisliği
Teknisyeni

ESCO kapsamındaki ilgili
beceriler

Wikipedia’dan ulaşılan gerekli
bilgiler

Robotların montajını yapma

Kimyasal sensörler

Bileşenleri sabitleme

Basınç sensörleri

Makine işlemlerini izleme

MOS sensörleri

Test gerçekleştirme

Sıcaklık sensörleri

Mühendislik çizimlerini okuma

Görüntü sensörleri

Test verilerini kaydetme

İzleme sensörleri

Otomotiv robotu kurma

Vb.

Patent analizinden elde edilen tüm başlıkların/teknolojilerin ESCO yetkinlikleri ve meslekleriyle
eşleştirilmediği göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, (elektrikli araçlar için) şarj istasyonları
teknolojisi için doğrudan bir eşleşme bulunamamıştır (görüşmelere katılan şirketlerden yalnızca biri
şarj istasyonları üzerinde tamamen uzmanlaşmıştır). Bu, mevut mesleki sınıflandırmaların henüz tüm
yeni teknolojilerle ilgili alanları kapsamadığının bir diğer göstergesidir. Bununla birlikte, yukarıdaki
analizlerin tamamlanması için, internet taramasından otomatik olarak çevrimiçi iş ilanlarındaki ilgili
teknolojilerle ilgili iş profilleri tespit edilebilir. Örneğin, ‘şarj istasyonları’ teriminin geçtiği tüm iş ilanları
aranabilir (bunun için küresel bir istihdam internet sitesi olan Monster.com kullanılmıştır) ve bu
teknolojiye ilişkin mesleklerin detaylarına ulaşılabilir. Bu yaklaşım ile, ESCO ve ISCO gibi standart
mesleki sınıflandırmalarla kolayca çapraz olarak sınıflandırmayan sonuçlar elde edildiğinden, çalışma
kapsamında devamı getirilmemiştir. Ancak, Tablo 5.4’de şarj istasyonları örneği kullanılarak olası
sonuçlar gösterilmiştir.
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TABLO 5.4 ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ İSTASYONLARIYLA İLGİLİ ÇEVRİMİÇİ İŞ
İLANLARINDA TESPİT EDİLEN MESLEK PROFİLLERİNİN SEÇİMİ (MONSTER.COM İLE
İNTERNET TARAMASI, PATENT ANALİZİ TEKNOLOJİLERİ)
ESCO ile eşleşmeyen teknoloji

İş ilanlarıyla eşleşen meslek profilleri
Kıdemli saha hizmeti mühendisi
Elektromekanik montajcı
İnşaat denetmeni

(Elektrikli araçlar için) şarj istasyonları

Yazılım geliştirici
İmalat teknisyeni
Elektronik araç altyapısı proje yöneticisi
Malzeme sorumlusu
Montajcı

Beceri düzeyleri ve uzmanlaşma ile ilgili trendler ve işgücü talebi üzerindeki beklenen
etkileri
Yukarıda yapılan değerlendirmelerden de anlaşılacağı gibi, teknolojiyle ilgili mesleklerin neredeyse
hepsinde yüksek vasıflı veya en az orta vasıflı profillere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da (çeşitli
teknolojilerin yaygınlaşmasına paralel olarak), orta vadede bu ihtiyacın daha da artması ve bazı özel
yetkinliklere sahip olunması beklendiğinden, ilgili uzmanların nasıl eğitileceği sorusunu beraberinde
getirmektedir.
Paydaşlar ve şirketlerle yapılan görüşmelerde aranılan mesleklerde iki trendin ortaya çıktığı
görülmüştür:
1.

Belirli bir teknoloji veya alanda dikey olarak uzmanlaşırken bu teknolojiyi, disiplinler arası yatay
bilgi birikimi ile farklı işler üzerinde çapraz olarak uygulama kapasitesine sahip olan kişilere
ihtiyacın artması (şirketlerin T-şekli profil olarak tanımladığı bir özellik); hatta bazı şirketler, birden
fazla konuda üst düzey uzmanlığa sahip olmayı ifade eden “tarak şeklinde” beceri profillerine
ihtiyaç duymaktadır.

2.

Genel olarak her çalışanın ihtiyaç duyduğu yetkinlik seviyesinin artması ve kapsamının
genişlemesi ile mevcut mesleki yapıda daha yüksek profillere geçilmesi.

Görüşmelerde tekrar dile getirilen diğer bir konu ise, şirketlerdeki teknik orta vasıflı profillerin önemidir.
Sektördeki teknolojik karmaşıklığın ve üretim sürecinin otomasyon seviyesinin artmasıyla sektördeki
nitelikli insan kaynağı ihtiyacının da artması beklenmektedir. Bu bağlamda, ortalamaya göre, maviyakalı çalışanlardan daha fazla teknik uzmanlığa sahip gri-yakalı çalışanlar ortaya çıkmaktadır. Griyakalı çalışanların avantajı ileri üretim el becerilerine sahip olmanın yanında, teknoloji açısından
zengin ortamlarda yer alıp (ör. AGV -otomatik yönlendirmeli araç düzeni-) atölyede ortaya çıkan
sorunları ele alabiliyor olmasıdır. Dijital dönüşüm ile meslekler de değişecek ve giderek daha fazla
sayıda mavi-yakalı çalışan “gri-yakalı çalışan” ile yer değiştirecektir (örn. kaynak operatörlerinin
kaynak robotlarını yönetecek seviyeye gelmesi). Bununla paralel olarak sektördeki işgücü dağılımı da
değişecektir. Düşük vasıflı çalışanların sayısı düşerken, orta vasıflı (ve yüksek vasıflı) çalışanların
sayısı artacaktır.
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Bu dönüşüm, şirketlerin organizasyon yapısında ve İK stratejilerinde temel bir değişikliğe gitmelerini
gerektirecektir. Bugüne kadar sektördeki işletmeler yüksek vasıflı çalışanlara ağırlık vermiştir ancak,
uygun eğitim, görev çeşitliliği ve üretim hattındaki işçiler arasında çapraz etkileşim olmadan şirketlerde
büyüme görülemeyeceği bilinmelidir. Orta vasıflı yetenekli çalışanlara daha çok ağırlık vererek daha
sürdürülebilir bir şirket organizasyonu sağlanabilmektedir. Birçok şirket, mavi-yakalı çalışanların
niteliklerinin artırılması amacıyla şirket içi eğitimlere yatırım yapmaya başlamıştır. Görüşmelerde,
bunun bir diğer nedeni olarak eğitimlerini tamamlayan kişilerin hali hazırda gri-yakalı çalışan olabilmek
için uygun becerilere sahip olmaması gösterilmiştir.
Gelecek dönemde, mavi-yakalı çalışanların sayısı azalırken gri-yakalı çalışan oranının artması
beklenmektedir. Ancak, mavi- ve gri-yakalılar birlikte düşünüldüğünde, toplam çalışan sayısının
değişmesi öngörülmemektedir. Bu nedenle, farklı becerilerin geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkacak ve
işgücü dağılımında yapısal bir değişiklik meydana gelecektir, ancak bunun iş kayıplarına yol açması
beklenmemektedir. Bakıldığında, yeni teknolojilerin uygulanması, veri bilimciliği, 3 boyutlu baskı
tasarımcılığı, siber güvenlik uzmanlığı, sensör mühendisliği, bağlantı ağı uzmanlığı gibi otomotiv
sektöründe birkaç yıl öncesine kadar bulunmayan yeni iş alanları yaratma potansiyeli sunmaktadır.
Her yeni teknolojinin, potansiyel olarak sektöre hem gri- hem de beyaz-yakalı iş türlerini beraberinde
getireceği düşünülmektedir.

Potansiyel talebe göre meslek sıralaması
Teknoloji ile ilgili meslekler veya işler söz konusu olduğunda, veri madenciliği sonuçlarını sadece
meslekleri listelemek için değil, aynı zamanda Bölüm 4’te açıklanan teknolojik eğilimlere dayalı olarak
bu mesleklerin gelecekteki işgücü piyasasına ne kadar uyacağını tahmin etmek için kullanmak da
mümkündür. Bunun için aşağıdakilere dayalı olarak mesleğin uygunluğu hakkında varsayımda
bulunulmuştur:
■
■
■

mesleğin ifa edilmesinde gereken/ uygulanan teknoloji yada teknolojiler; yani meslek birden fazla
teknoloji veya konuyla ilgili becerileri gerektiriyorsa önemi artar;
ilgili/gerekli becerilerin zorunlu veya artı avantaj konumunda olup olmaması (ESCO
sınıflandırmasında tanımlandığı üzere);
gelecekteki potansiyel kullanım açısından, eşleştirildiği teknolojilerin içinde yer aldığı
normalleştirilmiş patent sayısı ile ifade edilen ağırlığı.

Her bir iş profiline bir önem değeri atfetmek için, aşağıdaki formülde gösterildiği gibi üç koşul
kesişmelidir:
𝑚

İş profilinin önemi 𝑗(𝑦𝑗 ) = ∑

𝑖=1

T𝑖𝑗 E𝑖𝑗 W𝑖

Aşağıdaki değerlerin yer aldığı:
1 Teknoloji/konu 𝑖, iş profili 𝑗 ile bağlantılı ise
T𝑖𝑗 = {
0 değilse
1 Teknoloji/konu 𝑖, iş profili 𝑗 için esas ise
E𝑖𝑗 = {
0,5 değilse
W𝑖 = Teknoloji/konu 𝑖’nin önemi
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Tij değerleri Tablo 4.1’in analizine dayanmaktadır, Eij değerleri duyarlılık analizine dayanmaktadır26 ve
Wi değerleri patent analizinden alınan söz konusu teknolojiye yönelik sinyal yoğunluğundan elde edilir
(bakınız Kısım 4.3 ve Şekil 4.5). Tüm meslekler için puanlar hesaplandıktan sonra, bunları otomotiv
sektöründeki en ilgili meslekleri görsel olarak ifade eden bir çubuk grafik ile ifade etmek mümkündür.
ŞEKİL 5.1 ECSO’DAN PROFESYONEL VE YARI-PROFESONEL MESLEKLER İÇİN İLGİLİLİK
SIRALAMASI (İLİŞKİLİ OLDUKLARI TEKNOLOJİLER TEMELİNDE)
Elektrik mühendisi
Makine mühendisi
Kullanıcı arayüzü geliştirici
Sensor mühendisi
Endüstriyel mobil araç yazılım geliştiricisi
Robotik teknisyeni
Aplikasyon mühendisi
Mekatronik mühendisliği teknisyeni
Yazılım geliştirici
Sensor teknisyeni
BİT aplikasyon geliştirici
BİT sistem geliştirici
Mobil aplikasyon geliştirici
Gömülü sistem yazılım geliştirici
BİT aplikasyon konfigüratorü
Kullanıcı arayüz tasarlayıcı
Mekatronik mühendisi
Otomasyon teknisyeni
Optoelektronik mühendisi
Endüstriyel robot kontrolorü
BİT ağ mühendisi
Enstrümantasyon mühendisi
Optik mühendisi
Motorlu araç motor test elemanı
Endüstri mühendisi
Optoelektronik teknisyeni
BİT akıllı sistem tasarımcısı
Otomasyon mühendisi
3D modelleme
Mikrosistem mühendisi
Enstrümantasyon teknisyeni
Motorlu araç motor kontrolorü
Fotonik teknisyeni
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Çıktılar aşağıda Şekil 5.1’da verilmektedir (ilgililik puanları normalleştirilmiş ve 0.2 üzerinde kesilmiştir).
Şekil 5.1’daki sıralama potansiyel ilgili olan iş profillerini göstermektedir ancak kesin bir sıralama

26

Duyarlılık analizi, teknoloji / konu ve iş profili arasındaki bağlantının "gücünü" tanımlamak için kullanılan
yinelemeli bir prosedürdür. Yinelemelerden elde edilen sıralamayı karşılaştırırken, iş profilleri ve teknolojiler
arasındaki ilişkiyle tutarlı bir sıra oluşturmak için düşük değer 0,5'e ayarlanır.
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vermez. İş talebinin tam ölçekli bir analizi için daha derin bir araştırma ve bir dizi farklı yaklaşım
gerekmekte olup bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Yine de bu sıralama ilginç görüntüler
sunmaktadır: bu senaryoda elektrik mühendisleri, makine mühendisleri, kullanıcı ara yüzü geliştiricileri
vb. için yüksek bir talep olacağı açıkça görülürken, 3D modelleme gibi meslekler, diğer mesleklerden
daha az da olsa gelecekte halen ihtiyaç duyulacak meslekler arasında yer almaktadır.
Sıralamanın anlamı ve sınırlamaları hakkında aynı açıklamalar verilerek zanaatkârlar ve makine
operatörleri için benzer bir analiz tekrar edilebilir. Çıktılar aşağıda Şekil 5.2’de verilmiştir (ilgililik
puanları normalleştirilmiş ve 0.15 üzerinde kesilmiştir). Genel olarak, bu roller profesyonel
mesleklerden daha düşük bir puan almaktadır, ancak yine de göreceli ilgilerini değerlendirmek
mümkündür: dizel motor mekaniğinin, örneğin otomotiv elektrikçilerinden daha yüksek bir sıralamada
olduğu görülmektedir.
ŞEKİL 5.2 ESCO’DAKİ ORTA VE DÜŞÜK VASIFLI MESLEKLER İÇİN İLGİLİLİK SIRALAMASI
(İLGİLİ OLDUKLARI TEKNOLOJİLER TEMELİNDE)
Dizel motor tamircisi
Araç teknisyeni
Güvenlik alarmı teknisyeni
Motorlu araç motor montajcısı
Mekatronik montajcısı
Isıtma mühendisi
Kontrol paneli montajcısı
Kaynakçı
Motorlu araç montajcısı
Motorlu araç montajcısı
Otomotiv elektrikçisi
Fönomatik sistem teknisyeni
Elektrikli ekipman montajcısı
Endüstriyel makine tamircisi
Elektrik tamircisi
Kontrol paneli test elemanı
Otomotiv batarya teknisyeni
Elektronik ekipman montajcısı
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Buna ek olarak, bağlı oldukları ESCO becerilerine göre birbirlerinden nasıl farklı olduklarını analiz
ederek her mesleğe daha ayrıntılı bir yaklaşım da mümkündür. Örneğin, elektrik mühendisi, makine
mühendisi, kullanıcı ara yüzü geliştiricisi, sensör mühendisi, robotik mühendisliği teknisyeni,
mekatronik mühendisliği teknisyeni ve sensör mühendisliği teknisyenini örnek alacak olursak, bu
mesleklerle hangi becerilerin veya bilgi setlerinin ilişkilendirildiğini ve bunların bağlı oldukları
teknoloji/konuya göre ne kadar önemli olduğunu görselleştirmek için kabarcık grafiği kullanılabilir.
Şekil 5.3’de, 7 ESCO mesleği yatay eksende listelenmekte, dikey eksende ise bunlar ESCO’nun
ilişkilendirdiği becerilerle eşleştirilmektedir. Her yeterlilik, bölümün başında açıklanan prosedüre göre
bir teknoloji ile ilişkilendirilir ve kesişme noktasındaki kabarcığın boyutu da patentlerde görülmesiyle
belirlenen teknolojinin ilgililiğini göstermektedir.
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Bu grafik, yetkinliklerin/becerilerin meslekler arasında dağılımını gösterir. Örneğin, otomotiv
sektöründe çalışmak için elektrik mühendisinin otomasyon teknolojisi, devre şemaları, elektrikli
sürücüler, jeneratörler, motorlar, elektromanyetizma, C++ ile kod nasıl yazılır, nasıl sensör tasarlanır,
sistem testi nasıl yönetilir gibi alanlara ilişkin becerilere sahip olması gerekmektedir. Diğer yandan
makine mühendisinin sistem işleyişi, kontrol sistemleri, robotik, havalandırma sistemleri ve 3D
modellemeyle bağlantılı yetkinlikleri olacaktır.

ESCO Yeterlilikleri

ŞEKİL 5.3 İCERDİKLERİ BECERİLER AÇISINDAN 7 İŞ PROFİLİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(MESLEKLERİN ESCO SINIFLANDIRMALARINA VE İLGİLİ YETKİNLİKLERE GÖRE) VE HER
MESLEĞE EN UYGUN YETKİNLİKLER (PATENT ANALİZİNE GÖRE TEKNOLOJİLERLE OLAN
İLİŞKİYE GÖRE)
Xcode
Havalandırma sistemleri
Şanzıman teknolojisi
Termal malzemeler
Test sensörleri
Yazılım UI tasarım modelleri
Yazılım etkileşim tasarımı
Otomotiv robot kurulumu
Sensörler
Robotik
Elektrik mühendisliği
Fönomatik
Optoelektronik araçlar
Farklı motorların işletimi
Kontrol sistemleri operatörü
Model sensör
Model elektromanyetik Ürünler
Microsoft visual C++
Mikro sensörler
Mikromekanik
Sistem testi idaresi
Sensör ekipman bakımı
Robotic ekipman bakımı
Elektrikli motor bakımı
Otomatik ekipman için kontrol sistemleri bakımı
Kdevelop
Entegre gelişim çevre yazılımı
Ulaşım ekipman motoru montajı
Isıtma, havalandırma, klima ve soğutma boruları montajı
Hidrolik sıvı
Hybrid kontrol sistemleri
Isıtma, havalandırma, klima ve soğutma parçaları
Isıtma aktarım süreçleri
Motor bileşenleri
Elektromanyetikler
Elektromanyetizm
Elektrikli makineler
Elektrikli motorlar
Elektrik jenaratörleri
Elektrik sürücü
Elektrik akımı
Eklips (entegre gelişim çevre yazılımı)
Dijital kamera sensörleri
Enstrümantasyon sistemleri geliştirme
Havalandırma ağı tasarımı
Kullanıcı arayüz tasarımı
Sensör tasarımı
Kontrol sistemleri tasarımı
Akış şeması oluşturma
Kontrol sistemleri
Kontrol mühendisliği
Klima sistemleri bileşenleri
Devre şemaları
Otomasyon teknolojisi
Montaj sensörleri
Montaj robotları
Mekatronik birim montajı
3D modelleme
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Son olarak, patentlere ve ESCO mesleklerine uygulanan ve Şekil 5.1 ile Şekil 5.2’de gösterilen
sıralama prosedürü, Şekil 5.4’da gösterilen sonuçları elde etmek için bilimsel makalelere ve O*NET'e
de uygulanabilir. Bu grafiğin Şekil 4.4 ve 4.5’e benzer bir amacı vardır, ancak genel bir sıralama
oluşturmak için tüm katkıları bir araya getirmek yerine, her mesleğe ilişkin referansların zaman trendini
gösteren alternatif bir görselleştirme seçilmiştir. Grafikteki her noktanın boyutu, belirli bir yıldaki belirli
bir meslekle ilişkili sinyalin gücü ile orantılıdır.
ŞEKİL 5.4 O*NET MESLEKLERİ VE TÜRKİYE'DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YILLAR İÇİNDEKİ
BÜYÜMESİ (BİLİMSEL MAKALELERDE GÖRÜLMESİYLE İFADE EDİLEN)
Ulaşim aracı, ekipman ve sistem kontrolorü, uçak hariç
Güneş enerjisi sistem mühendisi
Yazılım geliştirici, aplikasyon
Robotik teknisyeni
Robotic mühendisi
Uzaktan algılama teknisyeni
Fotonik mühendisi
Mikrosistem mühendisi
Mekatronik mühendisi
Makine mühendisi
Makine mühendisliği teknolog
Malzeme bilimci
Imalat mühendisi
İç tasarım
Bilgi güvenliği analisti
İnsan faktörü mühendisi ve ergonomistler
Isıtma ve klima tamiri ve montajcısı
Yakıt hücresi mühendisi
Çevre mühendisi
Çevre ekonomisti
Enerji denetmeni
Elektronik mühendisliği teknisyeni
Elektrik mühendisi
Elektrik mühendisliği teknologları
Elektrik mühendisliği teknisyeni
Veri depolama uzmanı
Bilgisayar programcısı
Bilgisayar ağ mimarları
Bilgisayar donanım mühendisi
Ticari ve endüstriyel tasarımcı
Kimya mühendisleri
Biyoyakıt işleme teknisyeni
Otomotiv mühendisleri

Yıl
Not: O*NET’e göre, risk otomasyonunun renk skalası şöyledir: mavi renk risk olmadığını, kırmızı renk ise riskin
yüksek olduğunu göstermektedir. Mor nokta ile temsil edilen mesleklerde risk sıfır olmamakla birlikte oldukça
azdır (100 puanlık skalada 10 puan).

Sonuçlar, patent analizi yoluyla elde edilenlerle tutarlıdır. O*NET kullanılarak yapılan analiz, elektrik
mühendislerinin önemi hakkında bu bölümde verilen bulguları doğrulamaktadır. Bilgisayar
programcılarının, yazılım geliştiricilerin ve uygulama geliştiricilerin öneminin de artmakta olduğu
gerçeği, genellikle yeni teknolojilerin tanıtılmasına ve bunların ürünler ve süreçler üzerindeki etkisine
işaret eden bilimsel makalelerin ve web sitelerinin analizi ile tutarlıdır.
O*NET ayrıca her mesleğin otomasyon seviyesi hakkında bilgi vermektedir (yani bir işin bir makine ile
ikame edilme derecesi). Otomasyonla ikame edilme eğilimi olmayanlar mavi, yüksek bir eğilimde
olanlar ise kırmızı ile gösterilmiştir. Şekil 5.4’de mor noktalar otomasyon riskinin çok düşük olduğunu
göstermekte olup kırmızı noktaların olmaması, tüm mesleklerin otomasyon riskinin düşük olduğunu
göstermektedir. Ancak düşük vasıflı mesleklerin grafikte listelenmediğine dikkat edilmelidir.
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Teknolojiyle ilgili meslekler için devam eden eğilimler
Her büyük teknolojik gelişme, ilgili meslekler ve mesleklerde gereken yetkinlikler için güçlü bir ihtiyaç
yaratır. Bu kısımda paydaşlar ve şirketlerle yapılan görüşmelerde ortaya çıkan ve metin madenciliği
sonuçlarını doğrulayan geribildirimler gözden geçirilmektedir.
Akıllı araçlara yönelik artan eğilim, en çok aranan profillerden birinin de kullanıcı ara yüz mühendisi
veya teknisyeni olmasını açıklar niteliktedir. Kısmen üretim sistemlerinin dijitalleşmesine bağlı olarak,
bilişim ile ilgili tüm mesleklere talebin arttığı görülmektedir, örneğin: yazılım mühendisleri, gömülü
yazılım geliştiricileri, nesnelerin interneti geliştiricileri ve uzmanları, algoritma geliştiricileri, ağ
oluşturucuları, yazılım yükleyicileri, yapay zekâ bilimcileri ve siber güvenlik uzmanları. Yazılımın
çapraz doğası göz önüne alındığında, sistem entegratörü mühendisleri için talep de artacaktır.
Özellikle veri toplama ve yönetimiyle ilgili bir alt küme bulunmaktadır: veri bilimcisi ve analistleri, veri
aktarım uzmanları, veri-ambarı mühendisleri. Bu çalışma kapsamında görüşülen firmalar bu alanlarda
nitelikli personel aradıklarını ancak bulmakta zorlandıklarını belirtmiştir. Bunun sebebi ya genel olarak
bu alanda iş arayan kişilerin az olması veya otomotiv sektörünün bu uzman meslekler için çok çekici
olmaması ve bu kişilerin finans veya telekomünikasyon gibi diğer sektörleri ya da yurt dışında
çalışmayı tercih etmesidir.
Türkiye’deki otomotiv sektörünün yatırım yaptığı diğer bir trend ise elektrikli araçlar ve bunlarla ilgili
mesleklerdir: elektrik mühendisleri, ileri araç elektroniği uzmanları, elektrik bakım uzmanları, kontrol
mühendisleri.
Tüm araçlar yine de mekanik ve yapısal bileşenlere ihtiyaç duyacağından, makine mühendisleri ve
mekanik tasarım mühendisleri, simülasyon mühendisleri, yapısal analiz mühendisleri, sistem
mühendisleri, tasarım homologasyonu ve test mühendisleri gibi sektör için daha standart meslekler de
hala büyük talep görmekte ve bu mesleklerde uzman düzeyinde olanları bulmanın zor olduğu
bildirilmektedir.
Üretim tekniklerindeki değişiklikler de yeni profesyonel kategoriler gerektirmektedir. Bilisim
teknolojileriyle ilgili olanların yanı sıra, yapılan görüşmelerde uzaktan algılama ve robotik gibi
becerilere ve robotik mühendisleri ve teknisyenleri, 3D baskı mühendisleri, endüstri mühendisleri,
mekatronik mühendisleri ve teknisyenleri gibi mesleklere olan ihtiyaç vurgulanmıştır. Ayrıca
mühendislik tasarımı da önem kazanmakta olup birçok şirket ürünlerini OEM’lerle birlikte
tasarlamaktadır. Bu nedenle de çeşitli türlerde kalifiye mühendislere ihtiyaç artacak gibi
görünmektedir.
Metin madenciliği tarafından ulaşılamayan (muhtemelen ESCO’da mevcut olmadığı için) ancak belirli
şirketler için geçerli olan bir kategori de, Türkiye'de iyi bilinmeyen ve bulunması zor olan kaplama
teknolojileri uzmanlarıdır.
Görüşmelerde elde edilen bir başka gözlem ise, otonom araç bakım uzmanlarından mekanik bakım
mühendislerine kadar bakım konusunda mesleğinde uzman bulmanın ve istihdamda tutmanın zorluğu
ile ilgilidir. Bunun nedeni, bakım görevleri yüksek vasıflı teknik profiller gerektirse de gündüzleri uzun
çalışma saatleri ve geceleri ya da tatil günlerinde vardiyalı çalışma gerektiren bu işin zorluğundan
dolayı birçok deneyimli mühendis ve teknisyenin bu işten kaçınmak istemesi veya çok yüksek maaş
beklentileri olması, bunun da şirketler için yönetilmesinin zor olmasıdır.
Yukarıda bahsedildiği gibi, süregelen değişikliklerden etkilenenler sadece beyaz yakalı çalışanlar
değildir. Nitekim yeni teknolojilerde uzmanlaşmış vasıflı mavi-yakalı işçiler ve gri-yakalı işçilere yönelik
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talep de giderek artmakta ve bunların bulunması zorlaşmaktadır. Bunlar arasında boyacılar, kaporta
ustaları, tamirciler, kalıp üreticileri, montajcılar, CNC operatörleri ve makine bakım operatörleri
bulunmaktadır.
Son bir söz de firmalarda teknik olmayan mesleklerin yeriyle ilgili söylenebilir. Elbette ki satış, iş
geliştirme ve müşteri hizmetlerinde çalışan personelin yanı sıra yöneticilere de işletmelerde her zaman
ihtiyaç duyulacaktır. Öte yandan, bu rollerdeki çalışanların teknolojik değişimlerden kaynaklı yeni
becerilere sahip olmaları gerekmeyecek, ancak daha ziyade düşünce yapısı ve tutumlarını
değiştirmeleri, Endüstri 4.0’ın yeni zorluk ve fırsatlarını anlamaları, iş modellerini geliştirmeye açık
olmaları ve kararlarını veri kanıtlarına dayandırmaları gerekecektir. Ek olarak, yöneticiler ve proje
yöneticileri TRIZ, Kaizen27 gibi organizasyonel metodolojiler konusunda becerilere ihtiyaç duyabilir.
Yapılan görüşmelerden ve metin madenciliğinden elde edilen sonuçları karşılaştırdığımızda bu iki
kaynak arasında önemli bir mutabakat olduğu açıktır. Ayrıca, araç teknisyenleri ve kaynakçılar gibi
otomotiv sektöründe geleneksel olarak kabul edilebilecek birçok meslek de dahil olmak üzere yukarıda
listesi verilen iş profillerinin çeşitliliğine dikkat edilmelidir. Bu da teknolojinin sektördeki tüm faaliyetleri
ve süreçleri yeniden şekillendirdiğinin bir kanıtıdır.

5.2

Yeni beceri ihtiyaçları ve güncelliğini yitiren beceriler

Mevcut işler için gereken yeni beceriler ve yeni ortaya çıkan uzman meslekler
Mevcut meslek sınıflandırmasında yer almayan enerji piyasası analisti ve batarya algoritma mühendisi
gibi bazı mesleklerden odak grup tartışmalarında bahsedilmiştir. Bölüm 5.1’de tartışılan metin
madenciliği de bu tür meslekleri vurgulamaktadır. Bunlar yeni ve gelişen meslekler olarak kabul
edilebilir ve gelecekte endüstriyel büyük veri bilimcilerinden insan-robot ara yüz uzmanlarına kadar
daha fazlasının ortaya çıkması beklenebilir.
Konuyla ilgili eklenmesi gereken bir nokta da, mekatronik mühendisleri gibi çok disiplinli veya iki
disiplin arasındaki sınırda bulunan bazı mesleklerin, karmaşıklığı ve değişen çalışma ortamlarını
yönetmek için giderek daha önemli hale gelmesidir. Şirketler, değer zinciri boyunca farklı işlevler
arasında bir köprü oluşturabilecek profesyonellere ihtiyaç duyar ve bu tür profillerin farklı teknolojiler
veya yetkinliklerle etkileşimleri vardır. Yeni tür sistem entegratörleri (yalnızca BİT değil) de ortaya
çıkacaktır.
Yeni teknolojiler yalnızca yeni meslekler yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut mesleklerin
yeniden tanımlanmasını da gerektirecektir. Örneğin, otonom arabalarda veya elektrikli arabalarda
birçok farklı malzeme türü kullanılacak ve bunların birbirine kaynaklanması gerekecektir. Birleştirme
süreci alan için kilit faktörlerden biri olacaktır, bu nedenle kaynak işlemleri ile ilgili yetkinliklerin
artırılması gereklidir. Aynı şekilde, üretim sürecine robotların eklenmesi, manuel kaynakçıyı ‘robotik
kaynak aletleri operatörüne’ dönüştürecektir. Temelde eski bir sürecin yeni pazar ihtiyaçlarına göre
dönüştürülmesi söz konusudur. Bu dönüşüm, örneğin sensörlerin nasıl kurulacağı ve bakımının

27

TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme Teorisi), bir sorunu anlama ve çözme için sistematik bir yaklaşım ve inovasyon
ve keşif için bir hızlandırıcıdır. Rus bir mühendis tarafından geliştirilen bu teknik, bir sorunu çözme konusunda
tıkanan proje ekipleri için keşfi güçlendiren bir tekniktir. Proje ekiplerinin yeni bir yol bulmaları için geçmiş
benzer projelere ilişkin veri sunar. Kaizen, sürekli iyileştirme anlamına gelmektedir. Japon felsefesinden temel
alan bu terim ilke kez 1980’lerde Toyota tarafından ortaya atıldı. Kaizen, işletmede kaliteyi iyileştiren istatistik
süreç kontrolünü içerir ve işletme çalışanlarının ortak sorunları ele alarak bir daha yaşanmamaları için öneriler
getirmeleri istenir.
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yapılacağı veya sahadan toplanan verilerin nasıl analiz edileceği gibi yeni teknolojilerle ilgili becerileri
öğrenmesi gereken birçok mavi-yakalı çalışanı etkileyecektir.
Tartışmada bir adım ileri gidersek, yapılan görüşmelerde de elde edilen bulgulara göre tüm çalışanlar
için dijital eğitim ve “dijital okuryazarlık”, gelecekte tüm sektörlerde itici güç olacaktır. Dijital çalışan
olmak için bilgisayar bilimcisi olmak zorunlu değildir: Ekonomistlerden mühendislere kadar işgücünde
yer alan herkesin dijital olarak okuryazar olması gerekmektedir, yani robotik ve kodlamanın temel
ilkelerini anlamalıdır (ana dil ve İngilizcenin yanında bir tür “üçüncü dil”).
Gelecekte ortaya çıkacak yeni bir meslekler kümesi, dilde değil, teknolojilerde ve makineler ile insanlar
arasında “çevirmenler” olacaktır. Bu profesyoneller bir makine / veri / yazılım sürecinin mantığını
anlayacak ve bunu diğer insanlara aktaracak ve kullanıcı ihtiyaçlarını teknisyenler ve geliştiriciler için
talimatlara çevirebileceklerdir. Süreç ihtiyaçlarını anlamak ve bunu robotik dile çevirmek gibi yeni işler
de ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkması beklenen bu tür yeni işler arasında, örneğin endüstriyel büyük
veri bilimcisi, robotik uzmanları ve dijital danışmanlar bulunmaktadır. Veri bilimcisi için yeni bir
uzmanlık türü, sayısal verilerden ziyade insan davranışına odaklanmak olabilir: örneğin, istatistikleri
okuyarak müşteri ve satış modeli gibi bir model çıkarmaya çalışmak ve değer teklifini buna göre
dönüştürmek.
Bilgi en değerli varlık olacağı için ve gelecekte tüm bilgiler erişilebilir olabileceğinden, hem fiziksel hem
de bulutta depolanan bilgileri tutan veri ambarı sorumluları gibi verilerin güvenliğiyle ilgili pozisyonlar
da önemli olacaktır.
Son olarak, geleneksel işleri geliştirmek için gerekli olan tüm yeni beceriler teknolojilerle ilgili değildir.
Küreselleşme ve küresel değer zincirleriyle entegrasyon nedeniyle, birçok şirket yabancı müşteriler ve
tedarikçilerle iletişim kurmakta veya yurtdışında üretim tesisleri açmaktadır. Yani, uluslararası bir dil
bilgisi, otomotiv şirketleri için her zamankinden daha önemli olan bir beceri haline gelmektedir. Türk
şirketleri, çalışanlarının düşük İngilizce (veya Almanca) seviyesinden şikâyet etmektedir. Onlara göre,
eğitim sistemi yabancı dil konusunda yeterli eğitim sağlamamakta ve çok pahalı olan özel İngilizce
eğitim kurslarını sadece birkaç kişi karşılayabilmektedir.
Sonuç olarak, teknolojilerin ve otomasyonun kullanılmasıyla çoğu iş değişecektir. Her seviyedeki
insanın, sadece değişen dünya ile başa çıkmak ve hayatta kalmak için değil, aynı zamanda işlerinin
katma değerini (verimini) artırmak ve daha iyi çalışma koşulları elde etmek için yetkinliklerini beslemesi
gerekecektir.

Güncelliğini yitiren beceriler
Yeni teknolojiler, birçok görevin otomasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak ve çeşitli iş
profilleriyle ilgili faaliyetlerin ve mesleklerin yeniden tanımlanmasına yol açacaktır. Görüşülen tüm
katılımcılar, rutin görev işlerinin çoğunun ortadan kalkması ve otomatik süreçlerle değiştirilmesinin
beklendiği konusunda görüş birliğine varmıştır. Bu rutin görevler arasında manüel montaj işçileri,
makine operatörleri ve lojistik operatörler (ör. Depo yöneticileri veya forklift şoförü) yerlerini robotlara
bırakacak; görsel ve kalite kontrolleri, parçaları manuel olarak kontrol eden insanlar yerine, yapay
zekâ ile birleştirilmiş kameralar ve sensörler tarafından gerçekleştirilecektir; finans ve idare
süreçlerinde geçerliliğini yitiren bazı faaliyetler yapay zekâ sayesinde otomasyona geçecektir. Hatta
mühendisler ve yönetim rolleri için rutin işlerin çoğu algoritmalar ve makine öğrenme yaklaşımları
kullanılarak yerine getirilecektir. Görüşülen firmalardan birine göre yapı mühendisliği gibi bazı
uzmanlıklar bile geçerliliğini yitirecektir.
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Otomasyon sonucunda bazı meslekler tamamen ortadan kalkacaktır. Doğrudan üretim hattında
çalışanların sayısı tıpkı çağrı merkezi operatörleri veya kamyon şoförleri gibi azalmaktadır; genel
olarak düşük vasıflı mesleklerin gelecekte azalması beklenmektedir.
Öte yandan birçok meslek ortadan kalmayacak ancak bu mesleklerin doğası değişecektir; üretim
hattındaki beden işçileri ortadan kalkacaksa bunlar yerlerini ilgili alanlarda sorun gidermeyi yönetmek
veya robot ve cobotları programlamak ya da kamera ve sensörleri onarmak için elektronik, mekatronik,
sensörler, veri programlama gibi alanlarda çalışan teknisyenlere bırakacaktır. Halihazırda mavi-yakalı
çalışanlar CNC programları ve modelleri üzerinde çalışmaktadır, böylece gelecekte bazı mesleklerdeki
fiziksel işler bilişim teknolojisi tarafından otomatik görevlere dönüştürülecek, yine de insan uzmanlığı
tarafından yönlendirilecektir.
Mühendisler ve yöneticiler, büyük miktarda verileri analiz etme ve bazı tekrarlayan görevler yerine
strateji oluşturma ve insan ilişkileri ile ilgili teknik becerilere sahip olacaktır. Yazılım, derin öğrenme ve
makine öğrenimi algoritmalarının kullanılmasıyla çalışanların becerileri artırılmalıdır. Prensip olarak,
gri-yakalı ve beyaz-yakalı çalışanlar tasarım ve yenilik alanlarında daha kolay işbirliği yapabilirler.
Mevcut bağlamda gri-yakalı çalışan sayısının az olmasından dolayı bu işbirliğini olası kılmak için
birçok firmanın mavi-yakalı çalışanlarını teknik beceriler ve yaratıcılık becerileri için eğitmeleri veya griyakalılarla değiştirmeleri gerekecektir.
Tamamlayıcı bir bilgi kaynağı olarak, beceri sınıflandırma sistemi O*NET, her mesleğin makinelerle
ikame edilme olasılığına ilişkin uzman tabanlı bir analiz sunmaktadır – diğer mesleki sınıflandırma
sistemleri böyle bir bilgi içermemektedir. Bu rapordaki analiz sonucunda ortaya çıkan tüm profiller orta
ila yüksek düzeyde beceri gerektiren meslekler/ görevlerdir. Hem teknik nitelikleri hem de yüksek
uzmanlık düzeyi gerektirmelerinin bir sonucu olarak, bu tür işlerin gelecekte makinelerle ikame edilme
riski taşıması olası değildir. Firmalarla yapılan görüşmelerde de bu konu doğrulanmıştır.
Analiz sonuçları ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların görüşleri birleştirildiğinde, istihdam
seviyesinde büyük bir azalma olması beklenmemektedir. Bunun sebebi, hem bu işletmelerde tam
otomasyon getirmenin zorluğu hem de mevcut iş profillerinin becerilerinin artırılmasıdır. İleride bazı
meslekler ortadan kalkacak olsa bile, çalışanların gerçekleştirmeleri gereken görevler yeniden
tanımlanacaktır. İşletmeler yapılan görüşmelerde şirket içinde beceri artırılması ve meslekleri yeniden
konumlandırmadan bahsederken işgücünü önemli ölçüde azaltmaktan bahsetmemiştir; mevcut maviyakalı beden işçilerini işten çıkarıp yerlerine gri-yakalıları almak yerine işçilere daha fazla yetkinlik
kazandırmak üzere eğitim verilmesi daha olasıdır (“İnsanları değiştirmek yerine onlara yeni
sorumluluklar vermek”).
Görüşmelere göre, sektörü şekillendirecek değişiklikleri yönlendirmek için tavırlar ve teknik olmayan,
soyut/ sosyal beceriler de teknik beceriler kadar önemli olabilir. Esneklik ve öğrenme isteği gibi
davranış becerileri, insanların önlerindeki zorluklara uyum sağlamasına yardımcı olacaktır.
Sonuç olarak şirketler, bazı görevlerin otomasyonu sonucunda çeşitli pozisyonların geçerliliğini
yitireceği konusunda hemfikirdir. Bununla birlikte, bazı şirketler, yeni pozisyonlar da oluşacağından
genel istihdam seviyesinin de aynı kalacağı görüşünü paylaşırken, diğer bazı şirketler ise toplam
istihdam edilen kişi sayısında bir miktar azalma olacağını düşünmektedir.
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5.3

Teknik olmayan soyut/ sosyal (destekleyici) becerilerin rolü

Teknik olmayan/soyut veya sosyal becerilerin ölçülmesi güç olduğundan bu beceriler literatürde tam
olarak tanımlanmamıştır. Bu nedenle, herkes soyut becerileri farklı şekilde anlama ve yorumlama
eğilimindeyken, bu beceriler de sürekli gelişim içindedir. Bu becerileri tarif etmek için sosyal ya da
genellenebilir beceriler, kişilik özellikleri, karakter becerileri, 21. yüzyıl becerileri, yaşam becerileri,
temel yeterlilikler, yeni zihniyet veya duygusal beceriler gibi farklı tanımlar kullanılmaktadır. Dahası, bu
beceriler genellikle bireylerin kişilik nitelikleriyle ilgilidir ve diğer şeylerin yanı sıra ekip çalışması,
iletişim, inisiyatif, sosyallik, empati, işbirliği, duygusal kontrol ve pozitiflik, açık fikirlilik, öğrenmeye ve
değişime isteklilik, esneklik, merak, yenilikçilik, yaratıcılık, girişimcilik, dayanıklılık, planlama /
organizasyon, sorumluluk, sebat vb. ile ilgilidir.
Soyut/sosyal becerileri tanımlama ve ölçmedeki zorluğa rağmen, görüşülen işletme temsilcilerinin
neredeyse tamamı bu becerilerin işe alma süreci için çok önemli faktörler olduğunu belirtmiştir.
Aslında bazı şirketler için bunlar teknik uzmanlık kadar önemlidirler. Bunlar arasında, problem çözme,
analitik beceriler, tasarım odaklı düşünme ve yaratıcılık çok önemli görülmektedir, zira geleceğin işleri
daha çok inovasyona ve farklı düşünme yeteneğine dayanacaktır. Dahası, esneklik, direnç ve çeviklik,
işletme ortamında meydana gelen hızlı değişikliklerle başa çıkmak ve tepkisel bir şekilde uyum
sağlamak için temel kabul edilmektedir. Görüşme yapılan şirketler ayrıca yeni şeyler öğrenme
motivasyonu ve kendi kendini eğitme ve iş başında öğrenme yeteneğinin, değişime hazır olunması için
önemli bileşenler olduğundan bahsettiler.
Tüm bu becerilerin zirvesinde, özellikle liderlik rolleri ve hatta mühendisler gibi teknik profiller için
duygusal zekâ ve iletişim yeteneklerinin öneminden bahsedilmektedir. Ekip çalışması, proje yönetimi
ve özyönetim de önemli davranışsal yetkinliklerdir. Gittikçe küreselleşen bir sektörde, şirketlerin çok
kültürlü ortamlarla başa çıkabilmeleri önemli olacaktır. Gelecekte çok daha fazla sayıda insan uzaktan,
freelance olarak veya proje temelli çalışacak ve bu durumda çok daha fazla esneklik ve görev odaklı
yaklaşım gerekecektir. Bu sebeple yukarıda bahsedilen beceriler gelecekte çok daha faydalı olacaktır.
Daha fazla sektör birbiriyle işbirliği yaptığından sektörler birbiriyle birleştiğinden, çalışanların farklı
alanlardan ve konulardan bilgi edinmeleri ve karma ekiplerde çalışabilmeleri için birden fazla görevi
aynı anda yürütebilme ve çok disiplinli bir ortamda çalışmaya yönelik bir zihniyet ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır. Son olarak, şirketler, tüm çalışanların belirli bir düzeyde dijital becerilere sahip olması
gerekeceği görüşündedir. İnsanların teknolojileri takip etmesi ve değişime açık olması gerekecektir.
Ayrıca, verilere dayalı karar almaya hazırlıklı olmaları ve veriyi işleyerek veriler hakkında
konuşabilmeleri gerekecektir.

5.4
■

■

Bölüm kapsamında elde edilen temel bulgular
Talebi artan iki ana iş profili kategorisi şunlardır: teknik profesyonel ve yarı-profesyonel meslekler;
ve zanaatkârlıkla ilgili meslekler ve makine operatörleri. Her iki grup da ürünlerdeki (elektrikli
arabalar ve otonom araçlara geçiş) ve üretim tekniklerindeki (Endüstri 4.0, otomasyon, eklemeli
imalat) güncel teknolojik değişikliklerden etkilenmekte ve sonuç olarak gerek soyut becerilerini
(problem çözme, esneklik, dayanıklılık) gerekse teknik yeterliliklerini (örn. Dijitalleşmeyle ilgili
beceriler) sayıca ve çeşit olarak artırmaları gerekmektedir.
Yeni bir çalışan segmenti ortaya çıkmaktadır: bunlar mavi-yakalı işçilerden daha yüksek vasıflı,
daha teknik uzmanlığa sahip olduğu için kendilerine gri-yakalılar denmektedir. Sonuç olarak
işgücü bileşimi de buna göre değişecektir: düşük vasıflı işçi sayısı azalırken orta ila yüksek vasıflı
işçi sayısında artış olacaktır.
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■

■

■

■
■

ESCO gibi sınıflandırmalarda yer almayan ve yeni ortaya çıkan işler bulunmaktadır. Bunun nedeni
teknolojik değişim hızı ve getirdiği yüksek uzmanlık düzeyidir. Yeni profiller, çok disiplinli olma
eğilimindedir ve çeşitli teknolojiler hakkında entegre bir bilgiye sahip olma ihtiyacını
yansıtmaktadır. Geleceğin çalışanlarının daha geniş bir yetkinlik yelpazesinde yeni durumlara ve
rollere aracılık etme ve bunlara uyum sağlama ve disiplinler arası çalışma becerisine ihtiyacı
olacaktır.
Bunun sadece yeni iş profillerinin oluşturulması anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Kaynakçılar
gibi birçok mevcut otomotiv işinin hayatta kalacağı aşikârdır ancak bu işlerin görev içeriği ve
becerileri teknolojik değişikliklerin bir sonucu olarak gelişecektir.
Şirketler açısından soyut/sosyal beceriler (özellikle dayanıklılık, esneklik, problem çözme ve
yaratıcılık) çok önemli bir değere sahiptir. Bu nedenle, gelecekteki beceri ihtiyaçlarıyla ilgili
tartışma sadece teknik becerilerle ilgili değil, aynı zamanda teknik ve sosyal becerilerin
karışımıyla da ilgilidir.
Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerle yapılan görüşmelerde İngilizce dil becerilerinin
olmaması veya sınırlı olması yaygın bir sorun olarak dile getirilmiştir.
Şirketlerin çoğu, yeni teknolojilerin getirilmesi sonucunda sektördeki genel istihdam seviyesinin
düşmeyeceğine, ancak emek yoğun mesleklerdeki düşüşün katma değeri yüksek mesleklerdeki
artışla telafi edileceğine inanmaktadır.
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BECERİ TALEPLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ
KARŞILAMAYA YÖNELİK SEKTÖR GİRİŞİMLERİ

6.

BU BÖLÜMDE ELE ALINAN KONULAR
■
■
■

Teknolojilerin kullanımından kaynaklanan değişikliklerin sektördeki ‘beceri kullanımını’ ve
çalışma koşullarını ne yönde etkilediği.
İşletmelerin beceri ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı (yeni işe alma, yeniden eğitim, vb.) ve eğitim
öğretim sağlayıcıları ile mevcut girişim/bağlantıları.
Eğitim ve öğretim sisteminin süregelen değişikliklere ne derece uyum sağladığı ve yetkinlikler
ile beceriler açısından şirketlerin ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı.

Bu bölümde, şirketlerin yeni beceri ihtiyaçlarına yönelik olarak ve bu ihtiyaçları karşılamak için
uyguladığı stratejiler, mevcut girişimler ve somut eylemler incelenmiştir.

6.1

Sınırlayıcı faktörler

Şirketlere, yeni teknolojilerin uygulanmasını ve genel anlamda işletmelerinin gelişimini etkileyen
sınırlayıcı faktörlere yönelik sorular sorulmuştur. Birçoğu, yatırımları engelleyen ana faktörün kalifiye
çalışan bulmada yaşanan zorluk olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, daha az yatırımın yapılmasına yol açan
makroekonomik istikrarsızlık, aşırı yüksek teknoloji maliyetleri ile birleştiğinde, yenilikçi çözümlerin
uygulanmasını engellemektedir. Öte yandan, küreselleşme ve azalan uluslararası ticaret faaliyetleri
şirketlerin birçoğu tarafından bir sorun olarak görülmemektedir.
Hem orta vasıflı hem de yüksek vasıflı işlerde kalifiye çalışan bulma sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu insan
sermayesi eksikliği, Türkiye’de oldukça iyi durumda olan otomotiv endüstrisinin itibarı ile ilgili bir konu
değildir. Eksikliğin önemli nedenlerinden biri, eğitim kurumlarında yeterince nitelikli gençler
yetiştirilememesidir. Eğitim programları güncel değildir ve yeni teknoloji trendleri ve şirketlerin
ihtiyaçlarına uyumlu değildir (ör. bazı örneklerde, makine mühendislerinin istatistik ve analiz bilgilerinin
eksik olduğu bildirilmiştir).
Otomotiv sektörü hızla değişmektedir ve sadece meslek okullarının değil, üniversite müfredatlarının da
bu yönde değiştirilmesi gerekmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, eğitim sisteminin
geliştirmeye ve güncelleştirmeye yönelik takdir edilmesi gereken faaliyetler yürütülmektedir ancak,
becerileri işletmelerin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek ve gençleri sektörde çalışmaya hazırlamak
için üniversiteler ve özel sektör arasında daha güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim
sisteminde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri de, öğretmenlerin endüstri ihtiyaçlarına hâkim
olmaması ve yeterli beceri düzeyine sahip olmamalarıdır. Bu durum, öğrencilerin eğitimini
etkilemektedir. Buna ek olarak, öğretmenler arasında da yüksek bir devir oranı olduğundan, sistemin
devam ettirilebilmesi için öğretmen becerileri sürekli olarak geliştirilmelidir.
Gelecekte de önemini koruyacak becerilerin eksikliği aynı zamanda üretim ve OEM’lerin değişen
hızlarıyla ilgilidir. Eğitim kurumları, okullardaki müfredat ile fabrikalardaki gerçek durumun paralel
olabilmesini sağlamak için bu hızlı değişime uyumlu hale getirilmelidir. Mevcut durumda, OEM
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temsilcileri ve meslek okulların katıldığı ortak atölyeler düzenlenmektedir, ancak bunların sıklığı ve
kapsamı yetersiz olabilir.
Ayrıca, ilgili uzmanlık eksikliğinin önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir sorun haline gelmesi
beklenmektedir. Bilişim teknolojisi ile ilgili profiller, veri analisti, veri madenciliği uzmanları vb. gibi en
çok aranan profillerdeki bireylerden bazıları, otomotiv sektöründen daha teşvik edici ortamlara sahip
olduğu düşünülen diğer sektörlerde çalışmayı tercih etmektedir (ör. bilişim, telekomünikasyon,
bankacılık, finans, vb.) (görüşmelerde belirtildiği üzere).
Diğer bir risk ise yüksek vasıflı kişilerin yurtdışına göç etmesidir. Mevcut durumda gözlemlenen,
yurtdışına göç eden mühendislerin oranındaki sürekli artışa benzer bir şekilde, diğer deneyimli ve
yüksek vasıflı çalışanların da daha iyi çalışma koşulları veya kariyer olanakları için yurtdışına göç
etmesi durumunda beyaz-yakalı çalışanlar grubundaki insan kaynakları eksikliği daha da artacaktır.
Görüşmelerde, ayrıca, yeni mezunların araç bakımı gibi zor fiziksel görevler yerine ofis ortamında
çalışmayı tercih ettikleri ve süreçteki gerçek işlerle ilgilenmedikleri belirtilmiştir.
Ayrıca, şirketler, özellikle tarımsal üretimin önemli olduğu bölgelerde mavi-yakalı beden işçilerinin
değişim oranını yüksek düzeylerde deneyimlemektedir. Endüstri ve tarımdaki işler arasında yüksek
maaş farkı olmaması nedeniyle, düşük vasıflı çalışanlar, genellikle otomotiv sektöründeki işlerini
bırakarak tarım (bazı kollarında) veya diğer alanlardaki işlerde çalışmayı tercih etmektedir. Ayrıca
görüşmelerde belirtildiği üzere, çalışanların şirketlere olan bağlılıklarında da son zamanlarda düşüşler
gözlenmektedir.
Yenilikçi değişimlerin gerçekleşmesini engelleyen bir diğer faktör ise, makroekonomik istikrarsızlık
nedeniyle daha da artarak aşırı yüksek hale gelen maliyetlerdir. Pazardaki dalgalanmalar nedeniyle,
büyük finansmanların planlamasında sipariş sayısı güvence olarak alınamamaktadır. Şirketler, toplam
sipariş sayısı ile ilgili daha istikrarlı bir durum sağlandığında daha fazla yatırım yapabileceklerdir.
Makroekonomik istikrarsızlık ve politik sorunların yabancı finansman üzerinde de olumsuz etkiler
oluşturduğu görülmektedir (ör. Volkswagen, yakın zamanda, gerçekleştirilmesi planlanan bir yatırımı
askıya almıştır). Görüşmelerin gerçekleştirildiği dönemde, şirketlerin görüşlerinin Covid-19 salgınından
etkilendiği gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, şirketlerin karşılaştığı ortak zorluk, siparişlerin iptali ve buna
bağlı olarak üretim faaliyetlerinin küçültülmesidir. Genellikle Doğu Asya’dan gelen hammadde
ithalatının zorluğu da üretim oranlarını azaltmaktadır.
Son olarak, görüşmelerde belirtildiği üzere, değişimlere karşı gösterilen direnç sınırlayıcı bir faktör
olabilmektedir. Tedarik zincirindeki aktörlerin, teknoloji kullanımı ihtiyacıyla uyumlu hale getirilmesi
gerekmektedir. Bununla birlikte, yenilikler, farklı bağlamlarda aktörler tarafından her zaman açıkça
anlaşılamamakta ve hoş karşılanmamaktadır. Ayrıca, küresel OEM’lerin küresel ölçekteki tedarikçilerle
çalışmayı tercih etmeleri nedeniyle yerel tedarikçiler, yalnızca üretim koluyla ilgili olan teknolojilere
yatırım yapamaz hale gelmektedir. Değişimlere karşı istekli olunması çok önemli bir faktör olup, istek
eksikliği, bazı durumlarda yeni teknolojilere yatırım ve geliştirme faaliyetlerinde belirli zorluklara yol
açabilmektedir. İnovasyonu benimseme direnci, yönetim düzeyinde, yatırım ve öngörü eksikliği ve
çalışanlar açısından da robotların ve otomasyonun yerlerini alabilecek olması korkusundan
kaynaklanmaktadır.
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6.2

Şirketlerin işe alım stratejileri

Genel olarak, Türkiye’deki birçok otomotiv şirketi için, meslek okulları, üniversiteler, akademik ve
endüstri işbirlikleri nitelikli elemanlara ulaşabilmek için önemli bir kaynaktır.
Görüşmelerde belirtildiği üzere, işe alım stratejileri, aranan çalışan profili seviyesine göre değişiklik
gösterebilmektedir. Gerekli insan kaynağına ulaşmada kullanılan en yaygın strateji, doğru teknik
uzmanlığa sahip yeni çalışanların işe alınmasıdır. Bazı durumlarda, yüksek vasıflı çalışanlar beyin
avcıları ve profesyonel ağlar yoluyla bulunarak işe alınırken, orta vasıflı çalışanlar kariyer portalları ile
ve düşük vasıflı çalışanlar gazete ilanları, ağlar ve kamu kurumları (ör. İŞKUR – Türkiye İş Kurumu)
aracılığıyla işe alınmaktadır.
Bazı şirketler, özellikle mühendislik ve yönetim alanları için yüksek vasıflı personel ihtiyaçlarını
karşılamak üzere, üniversiteler, araştırma merkezler, ve diğer kurumlarla işbirliği yapmayı temel
stratejileri olarak uygulamaktadır. Şirketler, güven duymaları ve eğitim alanında sahip oldukları
deneyim nedeniyle bazı prestijli üniversitelerle bağlantılarını kuvvetlendirmeyi tercih etmektedir.
İşe alımda benimsenen ortak bir diğer yaklaşım ise üç adımlı mülakatlardır. İlk adımda, genel
yetkinliklere dayalı İK seçimi, ikinci adımda teknik mülakat ve üçüncü adımda ise yönetim tarafından,
adayın kişilik ve soyut becerilerini anlamaya yönelik sohbete dayalı bir mülakat gerçekleştirilmektedir.
Daha yapılandırılmış şirketlerde, bir İK yöneticisi bulunmakta ve farklı iş seviyeleri için farklı işe alım
politikaları uygulamaktadır. Burada izlenecek yol, şirketin gelecek on yılda şirkette bulunacak ürün ve
teknolojileri kapsayan stratejik plana göre oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda, İK departmanı, hem
mühendislik hem de yönetim yetkinliklerini göz önünde bulundurarak her iş unvanına yönelik bir boşluk
analizi çizelgesi hazırlamaktadır. İşe alımlar ve eğitim programları bu çizelgelerdeki yetkinlik
boşluğuna göre gerçekleştirilmektedir.
Yurtdışından kişileri işe alarak uygulama deneyimi elde etmeye çalışmak şirketler için oldukça nadir bir
uygulamadır. Bununla birlikte, Türkiye’de yeterince bilgi sahibi olunmayan dövme alanında çalışan bir
şirket bu şekilde bir strateji izlemiştir.
Çoğu durumda, işe alımdan sonra, yeni mezun mühendislere yönetimsel ve teknik alanda yetkinlikler
ve ayrıca, şirkete ilişkin daha operasyonel ve özel beceriler kazandırılması amacıyla işbaşında eğitim
programları sunulmaktadır. Ayrıca, daha kıdemli ve yetkin çalışanlarla bilgi paylaşımı yapılabilmesi için
kurum içi eğitimlere de başvurulmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere, otomotiv sektöründe güçlü
bir işveren örgütlenmesi bulunmaktadır. Sektördeki bu derneklerin (OSD, TAYSAD, ODD, OYDER)
düzenli ve bütün üyelere açık olarak yürütülen son derece faydalı eğitim programları bulunmaktadır.
İşverenler kendi derneklerinden birçok hizmeti ve eğitim fırsatlarını alabileceklerinden Türkiye’deki
otomotiv sektörü için bu durum bir avantaj yaratmaktadır.
TAYSAD’ın, üyelerinin talep ettiği konularda düzenlediği ve 15 yıldır aktif olarak devam eden yüksek
kaliteli eğitim programları buna bir örnek niteliğindedir28. Bu program kapsamında, eğitim konuları,
üyelerin katıldığı ve birkaç yılda bir düzenlenen anket yardımıyla belirlenerek sonraki yılın eğitim
planına dahil edilmektedir. TAYSAD gibi, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası (MESS) de üyelerine aktif olarak hizmet sunmaktadır. Türkiye Metal

28

Bkz. ilgili TAYSAD internet sitesi www.taysad.org.tr/en/egitim/3. Eğitim alanı da dahil olmak üzere, TAYSAD,
Avrupa Kümelenme Girişimlerinin en önemli üyelerinden biridir, www.clustercollaboration.eu/clusterorganisations/automotive-suppliers-association-turkey-taysad
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Sanayicileri Sendikası, MESS Teknoloji Merkezi ve çevrimiçi platformuyla şirketlerde dijital dönüşüm
ve yetkinlik gelişimi için özel eğitim programları düzenlemektedir29.

6.3

Şirketlerin eğitim stratejileri

Görüşmelerde belirtildiği üzere, eğitim sistemi kapsamında (üniversiteler ve lise öğretim düzeyinde)
sektörün yeni ihtiyaçlarına uyum sağlanması için faaliyetler yürütülse de, teknolojik değişim hızına
bağlı olarak yetkinlik açığının her zaman devam edeceğine inanılmaktadır. Bu bağlamda, büyük ve
orta ölçekli şirketler başta olmak üzere birçok işletme ve sektördeki dernekler bu açığı kapatmak için
eğitim programları düzenlemektedir. Beyaz yakalı, gri yakalı ve mavi yakalı çalışanların becerilerinin
geliştirilmesi konusu, Türkiye otomotiv sektöründe ortak bir sorundur. Bu kapsamda, yine bir örnek
olarak TAYSAD, konuya yönelik yılda iki kez toplantılar düzenlemekte ve uluslararası şirketler de dahil
olmak üzere sektördeki 400’den fazla şirket toplantılara katılım göstermektedir.
Görüşmelerden elde edilen bilgilere göre, yetersiz eğitim stratejileri bazen de şirket yöneticilerinden
kaynaklanmaktadır. Her üretim şirketinin bir iş planı bulunmaktadır ve bu planda, eğitim faaliyetleri için
bir bütçe tanımlanmaktadır. Ancak şirketler, bir maliyet faktörü olarak görülmesi sebebiyle eğitime
toplam harcamalar içinde daha az pay ayırma eğilimindedir. Bu bağlamda, görüşmelerde yöneticilerin
bu tutumlarını değiştirmeleri ve eğitim faaliyetlerini şirketin geleceğine yatırım olarak görmeleri
önerilmiştir.
Şirket temsilcilerinin en çok ifade ettiği konu, öğrencilerin üniversite döneminde iş başı eğitimlere yer
verilmemesidir. Örneğin, bazı makine mühendislerinin mezun olduktan sonra hayatlarında ilk kez bir
fabrika gördükleri belirtilmiştir. Öğrenciler, staj dönemlerinde üretim hattındaki işler yerine ofis
faaliyetlerinde bulunmayı tercih etmektedir. Şirketler, yeni işe alınanların işe alım sonrası uyumunun
sağlanması için çok fazla zaman, para, çaba ve kaynak harcamaktadır. Görüşmelerdeki gözlemlere
göre, yeni mezun bir makine mühendisinin “gerçek” makine mühendisine dönüşmesi yaklaşık beş yıllık
bir süreci gerektirmektedir.
Öğrenciler yalnızca teorik bilgilerle mezun olduklarından, hem teknik hem de sosyal beceriler
edinmeleri ve her şeyden önce “nasıl öğreneceklerini öğrenmeleri” gerekmektedir. Bunun nedeni,
üniversitedeki profesörler ve öğretim görevlilerinin sektörün gerçek ihtiyaçları konusunda deneyime
sahip olmaması sebebiyle eğitim sisteminde aranabilir (görüşmelerde belirtildiği üzere).
Bu durumun iyileştirilmesi için şirketler tarafından birçok strateji uygulanmaktadır. Çalışanların
eğitilmesi ve beceri açığının azaltılmasına yönelik en yaygın çözümler arasında iç (kurum içi) eğitimler
sunulması veya bütçeye ve konuya bağlı olarak Üniversitelerden ve Araştırma Enstitülerinden
mühendislik danışmanlığı şirketlerine kadar çeşitli dış aktörlerden ücretli eğitim talep edilmesi yer
almaktadır.
Şirket bünyesinde belirli biz uzmanlık alanında oldukça deneyimli bir çalışan bulunması halinde
eğitimler şirket içi personel tarafından da yürütülebilmektedir. Görüşmelerde belirtildiği üzere, iş
başında öğrenme stratejileri kapsamında, yeni işe alınanlar, genellikle teknik bilgi birikimlerini
paylaşan ve faaliyetlerini takip eden uzman çalışanlar tarafından desteklenmektedir. Buna ek olarak,
şirket içi işgücüne yönelik iş rotasyonu programları da bazen uygulanmaktadır. Bazı şirketlerde, ayrıca
şirket içi uzman topluluğu bulunmaktadır.

29

Daha fazla bilgi için bkz. www.messteknoloji.org.tr/
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İşletmeler, aynı zamanda, soyut/sosyal beceriler üzerine eğitimleri düzenlemeye yönelik faaliyetlerde
de bulunmaktadır. Görüşülen şirketlerden biri, duygusal zekâ, AQ (uyumluluk zekâsı)30 ve dijital zekâ
olmak üzere üç farklı beceri seti için özel bir yapılandırılmış eğitim programı geliştirmiştir. Bu uyum
sağlama programı, çalışanların gelecekteki zorluklarla başa çıkabilmesi açısından oldukça önemlidir.
Programda zihinsel beceriler (analitik düşünme, dinleme ve uygun bir çözüm bulma yeteneği); sosyal
beceriler (özellikle uzaktan çalışma için önemli olan ekip yönetimi); değişiklik becerisi (stratejileri
anlama, belirsizliklerle başa çıkma, vb.) ve sonuca ulaşma becerisi (çözümleri değiştirme ve inisiyatif
kullanma yöntemleri) olmak üzere temel becerilere yönelik olarak düzenlenmiştir. Eğitim programının
diğer bir bileşeni olan dijital zekâ ise dijital güvenlik, dijital birey olma yolları, sosyal medyanın doğru
kullanımı, dijital kanallar aracılığıyla etkili iletişim, vb. gibi konuları kapsamaktadır.
Görüşmelerde belirtildiği üzere, açık kaynak çevrimiçi eğitim fırsatlarının (internet tabanlı) kullanımı
bazı şirketlerin hâlihazırda uyguladığı çözümlerden biridir ve akıllı çalışmanın giderek yaygınlaşması
nedeniyle gelecekte daha da kullanılması beklenmektedir.
Son olarak, birçok şirket, çeşitli alanlardaki beceri açıklarının kapatılması için şirket içi akademi veya
eğitim merkezi oluşturmuştur veya buna yönelik planlara sahiptir. Bu kapsamda, öğrenciler meslek
okullarını tamamladıktan sonra şirketin akademik dünyasına katılmakta, teknik konular hakkında bilgi
almakta ve dayanıklılık veya iletişim gibi sosyal becerilerde yeterlilikler geliştirmektedirler.
Görüşmelere katılan şirketlerin çoğu, gelecek dönem açısından, her zamankinden daha özelleştirilmiş
beceri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konsepti genişletmeyi ve şirket içindeki tüm işgücü için kendi
eğitim merkezlerini kapsayan bir kurum içi eğitim tesisi kurmayı öngörmektedirler. Bu şekilde,
fabrikalarda bilgi birikiminin paylaşılması için şirket içi esnek ve özelleştirilmiş bir akademik ortam
oluşturulması planlanmaktadır.

6.4

Bulguların değerlendirilmesi

Yukarıdaki kısımlarda sektörün değişen beceri taleplerini karşılamak üzere şirketler tarafından
benimsenen başlıca girişimler ve stratejiler sunulmuştur (görüşmelere dayalı olarak). Bu raporun
kısıtlılıklarından dolayı, beceri tedarik sistemi olan eğitim ve öğretim sistemine ilişkin kapsamlı bir
inceleme yapılamamıştır. İdeal senaryoda, şirketlerin görüşmelerde belirttikleri beceri ihtiyaçları ile
eğitim ve öğretim sisteminin sağladığı beceriler arasında bir karşılaştırma sunan takip çalışması
yapılabilir. Bu kısımda ise özellikle imalat sektörü olmak üzere Türkiye’deki beceri talebi ve tedarikine
ilişkin diğer bir dizi girişime değinilmekte ve otomotiv sektörüne özgü beceri ihtiyaçlarının nasıl
karşılanacağına ilişkin bazı tavsiyeler sunulmaktadır.
Türkiye, beşeri sermayenin geliştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir ancak eğitim ve öğretim
göstergeleri düşünüldüğünde Türkiye ile AB ve OECD ülkeleri arasındaki belirgin açıklar devam
etmektedir (ETF, 2019b). Ülkedeki beşeri sermaye zorlukları arasında şunlar bulunmaktadır: temel
eğitim ve öğretime erişimin ve eğitim kalitesinin daha da iyileştirilmesi; gençlere yönelik kariyer
fırsatları sağlanması; mülteciler dahil yetişkin işgücünün becerilerinin pekiştirilmesi ve güncellenmesi
(ETF, 2020b). İstihdam edilebilirliğin artırılmasında yeni işler için beceri pekiştirme ve güncelleme çok
önem kazanmakta olduğundan, yetişkin eğitiminin öneminin artması beklenmektedir. Türkiye’deki

30

Uyumluluk Zekası (AQ), ilk olarak Amin Toufani tarafından oluşturulan, bireyler ve ekiplerdeki uyumluluğun
bilimsel bir ölçütüdür. Toufani bu kavramı önce Singularity Üniversitesi’nde ve ardından AQ’yu “yakın
zamandaki veya gelecekteki değişimler kapsamında en iyi sonuçları gerçekleştirme yeteneği” olarak
tanımlayan Adaptability Universitesi’nde beş yıl süresince verdiği dersler aracılığıyla duyurmuştur (kaynak:
Adaptability University).
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yetişkinlerin diğer ülkelerdeki yetişkinlere göre gelecek için daha az hazırlıklı olduğu görülmektedir.
Bugüne kadar Türkiye bir dizi politika ve eylemle teknolojik değişimin getirdiği zorluklara yanıt vermeye
çalışmıştır.
Şirketlerin ihtiyaç duydukları işçi profilleri ve yetkinlikleri sürekli değiştiğinden, Türkiye’de hem tüm
ekonomi için hem de belli sektörler için mevcut ve gelecekteki beceri ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla
farklı türde işveren anketleri düzenli olarak yapılmaktadır. İŞKUR, AB’nin Katılım Öncesi Mali Yardım
Aracı (IPA) finansmanı ile yıllık olarak bu tür bir anket gerçekleştirmektedir. 2019 yılındaki
araştırmanın sonuçları da yazılım geliştiriciler, kodlama uzmanları, bilişim uzmanları, veri işleme
uzmanları, yapay zekâ mühendisleri, robotik uzmanları, biyomedikal mühendisleri, endüstriyel
otomasyon teknisyenleri, hibrid araç uzmanları, mekatronik mühendisleri/teknisyenleri, insansız hava
aracı operatörleri gibi birçok profile yönelik talebin arttığını doğrulamaktadır (ISKUR, 2019). Buna yanıt
olarak, ‘Dijital ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik
eğitimlerin düzenlenmesine ilişkin Genelge’ çerçevesinde, İŞKUR tarafından işverenlerin gelecekteki
beceri ihtiyaçlarını karşılamak üzere işgücünün becerilerinin geliştirilmesi için çeşitli kurslar ve iş başı
eğitim programları düzenlenmektedir.
İŞKUR tarafından yazılı olarak verilen bilgilere göre, 2015 yılından bu yana IT sektörüne ilişkin olarak
yazılım ve sistem geliştirme ve kurumsal kaynak planlama gibi konular eğitim içeriğine dahil edilmiştir.
2015 ve 2019 yılları arasında toplam 7.942 kişi bu kurslardan faydalanmıştır. Buna ek olarak,
‘geleceğin işlerine yönelik işbaşı eğitim programları’ 2018 yılında başlamış olup, bu kursların süresi üç
ila dokuz ay arasında değişmektedir. Bu programlardan 18–29 yaş arası gençler yararlanmakta ve
tekno kentler, Ar&Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve IT sektöründeki işletmelerde işbaşı eğitim
programlarına katılmaktadırlar. 2018 ve Mayıs 2020 tarihleri arasında toplam 2.522 kişi, 25 mesleğe
ilişkin verilen bu kurslardan yararlanmıştır. Kurs düzenlenen mesleklerden bazıları şunlardır: siber
güvenlik uzmanı, bulut bilişim uzmanı, oyun geliştirme uzmanı, animasyon programcısı, bilgi güvenliği
uzmanı, mültimedya tasarımcısı, dijital adli tıp uzmanı, endüstriyel robot programcısı, mikro işlemci
tasarımcısı, mobil yazılım geliştirme uzmanı, sosyal medya uzmanı, veri tabanı analisti ve veri tabanı
idarecisi.
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından gerçekleştirilen ve imalat sektörünün kalifiye işgücü
ihtiyaçlarına odaklanan bir diğer beceri ihtiyacı analizinde (TTGV, 2020), bu çalışmada elde edilen
bulgulara benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Anket çalışmasına katılan işverenlerin %57’si mevcut işgücü
piyasasında geniş bir yetenekli insan kaynağı açığı olduğunu belirterek, kalifiye personeli istihdamda
tutmanın yeni işe alımdan daha zor olduğunu vurgulamıştır. Bu noktada en sık karşılaşılan sorunlar;
nitelikli insan kaynaklarının sınırlı olması, personel beklentilerini karşılamada yaşanan zorluklar
(yönetim tarzı, ücretler, çalışma koşulları gibi), eğitimin her düzeyinde yetersiz ve azalan kalite,
sistematik kariyer rehberliği ve planlama faaliyetlerinin eksikliği ve ülkenin ekonomik, sosyokültürel ve
siyasi koşullarıdır (TTGV, 2020, s. 27). İmalat sektöründe en çok aranan uzmanlık alanları, bilişsel
beceriler (yaratıcılık, İnovasyon, analitik/eleştirel düşünme), dijital beceriler (dijital okuryazarlık, online
işletme becerileri, kodlama, yazılım geliştirme), veri işleme, derinlemesine teknik yetkinlikler, problem
çözme, iletişim ve işbirliği becerileri, girişimcilik, sürekli öğrenme ve bu listeyi destekleyecek diğer
kişisel yetkinliklerdir (TTGV, 2020).
Bu bağlamda, Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ortaya çıkan yeni beceriler ve bu yeterliliklerin
eğitim sistemine (ör. müfredat) nasıl dahil edileceğine ilişkin bir mesleki harita oluşturmuştur. Bu
haritada, otonom sistemler, BT sistemleri, yapay zekâ, dijital endüstri ve ileri üretim alanlarına (ör.
robotik sistem operatörleri) yönelik yeni mesleki standartlara yer verilmiştir. Örneğin, MYK, Ford
Otosan İhsaniye Otomotiv Mesleki Okulu ile çalışarak endüstriyel robot programlama alanında mesleki
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standartlar hazırlamaktadır (Doğan, 2019). Ayrıca, otomotiv sektörünün yoğunluk gösterdiği
bölgelerden biri olan Kocaeli’nde teknolojik olarak gelişmiş üretim süreçlerinin uygulanmasının
desteklenmesine yönelik planlar geliştirilmektedir. Örneğin, Kocaeli Üniversitesi, otomotiv sektöründe
çoğunlukla kullanılan endüstriyel robotların programlanması konusunda eğitimler vermekte ve yerel
endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik kurslar düzenlemektedir (OECD, 2017). MYK ayrıca otomotiv
sektöründeki 33 meslek standardını ve 27 mesleki yeterliliği de gözden geçirmiştir (MEÖ Seviye
3, 4, 5) (tam liste için bakınız Ek 2). 2011 yılından bu yana sektöre ilişkin 36.015 mesleki yeterlilik
belgesi verilmiştir. Bu mesleki yeterliliklerin en çok verildiği alanlar arasında oto tamirciliği, montajcı,
boyacı, elektromekanik, sac kalıp ustası, sac ve gövde kaynakçısı bulunmaktadır.
Paydaşlar ve şirketlerle yapılan görüşmelerde, şirketlerin gelecek beceri ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla geliştirilen diğer iyi uygulamalar hakkında da bilgi edinilmiştir. Bu uygulamalar, meslek lisesi
öğrencilerine sunulan uzun dönemli staj fırsatlarından, çağdaş eğitim standartları sağlayan akademik
ortamları, teorik ve pratik uygulama sınıflarına, atölyelerine, bilgisayar odalarına, konferans
salonlarına, kütüphanelere ve diğer sosyal yaşam alanlarının oluşturulmasına kadar çeşitlilik
göstermektedir. Bu işbirliği örnekleri, mesleki eğitim ve yükseköğretim tedarikçilerinin otomotiv
ekosistemini desteklemede rol oynadıklarını göstermektedir. Bununla birlikte, sektör temsilcileri, eğitim
sisteminin otomotiv sektöründeki değişim hızına ayak uydurma konusunda zorluklar yaşadığına ilişkin
endişelerini dile getirmiştir. Unutulmamalıdır ki bugün artık sadece işle ilgili teknik beceriler yeterli
değildir: lise eğitimindeni, mesleki eğitim ve yükseköğretime, eğitim sistemi teknik olmayan/ soyut ve
sosyal becerileri ve kilit yetkinlikleri güçlendirmelidir. Bunu sağlamak için kapsamlı bir politika
yaklaşımına ihtiyaç bulunmaktadır (ETF, 2020d).
Önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi, sektör dernekleri, ticaret odaları veya işveren dernekleri
tarafından genellikle ücretsiz olarak sunulan eğitimler, yeni teknolojilere ilişkin eğitimler sunan (özel)
eğitim sağlayıcıları kadar önemlidir. Bu bağlamda, devlet tarafından sunulan mesleki ve teknik eğitimöğretim sistemi çok önemli bir role sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılında açıkladığı 2023
Eğitim Vizyonunda, mesleki ve teknik eğitim için ülke önceliklerini baz alarak sürekli güncellenecek
olan yeni bir yol haritası sunulmaktadır. Özel eğitim sağlayıcıları ve sektör temsilcileri de dahil olmak
üzere tüm paydaşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi ve mesleki eğitimde uygulamalı eğitim ve niteliklerin
geliştirilmesi, 2023 Eğitim Vizyonunun öncelikleri arasında yer almaktadır.
Bu çalışmanın da işaret ettiği üzere, otomotiv sektöründeki firmaların kendi kurumsal akademilerini ve
eğitim merkezlerini oluşturmaları oldukça yaygın bir uygulamadır ve birçok OEM bunu uygulamaktadır
(örneğin Ford Otosan Akademisi). Firmalar böylelikle eğitim stratejilerini genişleterek beceri açıklarını
kapatmaya çalışmaktadır; örneğin, kurum içi eğitim ve işbaşında eğitim vererek, dışardan eğitim
hizmeti satın alarak veya kendi akademilerini kurarak. TTGV’nin 2020 yılında Türkiye’deki imalat
sektörüne ilişkin yürüttüğü çalışmasında bu eğilim doğrulanmış olup görüşülen firmaların yarısı İK
gelişimine yeterli finansal kaynak ayırdığını ve firmaların %34’ü de gerekenden daha az kaynak
ayırdığını belirtmiştir. Yine de, firmaların üçte ikisinden fazlası (KOBİ’lerin en az yarısı dahil), işbaşında
eğitim, mentorluk ve kurum içi kurslar gibi eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu durum, Türkiye’de
formal özel sektörün beceri geliştirmeye verdiği önemi göstermektedir, ancak, daha küçük ve daha az
formal olan şirketlerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için örneğin kamu-özel ortaklık yaklaşımı ile
maliyet etkin ve yenilikçi çözümlere ihtiyaç vardır.
Bu sektör çalışmasından elde edilen bulgular, iş dünyası ile eğitim sistemi (hem mesleki eğitim hem
yükseköğretim) arasında daha yakın bir işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğini göstermektedir.
Öğretmenlere yönelik olarak, endüstriyi temel alan özel eğitim sertifikası programları düzenlenmesi,
öğretmenlik mesleğinde uygun uzmanlık düzeylerinin sürdürülmesi için faydalı olacaktır. Örneğin,
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TAYSAD, dijital dönüşüm, üniversite-endüstri işbirliği gibi konularda faaliyetler gösteren çalışma
gruplarını yönetmekte ve IPA tarafından finanse edilen ve yeni teknolojilere ilişkin işbirliğini geliştirmeyi
hedefleyen uluslararası işbirliği projelerini desteklemektedir. Aynı zamanda, şirketlerin, çalışanlarını
teknik konularda ve işleri nasıl daha verimli ve özgün hale getirebilecekleri konusundaki kişisel
gelişimlerini sürdürmeye teşvik etmeleri gerekmektedir. Şirketin katma değerini artıracak olması
nedeniyle, her kademede çalışanlar kendi yetkinliklerini artırmalıdır. Gelecekte, çalışanların uyum
sağlayabilme kapasitesine sahip ve öğrenmeye istekli olmalarınin, aranan en temel özelliklerden biri
olması beklenmekte ve bu kapsamda, teknik becerilerin yanı sıra, soyut ve sosyal beceriler de önemli
hale gelmektedir. Bu becerilerin kazanılması yalnızca mesleki ve yükseköğretim sistemi ile değil aynı
zamanda kaliteli ve erişilebilir temel eğitime (ilkokuldan ortaokul ve liseye) de bağlıdır.
Beşeri sermaye, ülkelerin gelişimi ve inovasyon kapasitesine ilişkin birincil değişken olup gelecekteki
gelişmelere ayak uydurma kapasitesinde belirleyici olmaktadır. TTGV’nin 2020 raporunda belirtildiği
üzere, insan kaynakları kalitesi, nüfusun büyük çoğunluğunun “eşit kütlesine” erişmesi için kilit
unsurdur. Eğitimin her düzeyinde kalitenin iyileştirilmesi gerektiğinden bahsetmek mümkündür. Bu
rapordaki bulgular ve raporda atıfta bulunulan diğer benzer çalışmalar, otomotiv sektörü dahil olmak
üzere imalat sektörünün değişen beceri ihtiyaçlarına ilişkin tartışmalara ışık tutacaktır. Bu bulgular,
ana paydaşlar arasındaki, otomotiv sektöründe değişen beceri ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmeleri
artıracak ve eğitim-öğretim sistemiyle yeni iş ve mesleklere uygun çalışanların nasıl yetiştirileceği
konusunda kilit paydaşların, politika yapıcıların ve uygulayıcıların farkındalığını artıracaktır. Sonuc
olarak bu konuda gerçekleştirilmesi tavsiye edilen eylemler aşağıdaki gibidir:
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Başta matematik ve fizik olmak üzere temel bilimlerdeki ve sosoyal becerilerdeki öğrenme
kalitesinin eğitim sisteminin başından sonuna kadar artırılması;
Mesleki eğitim ve yükseköğretim sistemlerinde mevcut müfredat boşluklarının belirlenmesi ve
genel eğitim sistemindeki temel ve sosyal becerilere daha fazla vurgu yapılması;
Gelecekte seçecekleri mesleğe bakılmaksızın öğrencilere en çok ihtiyaç duyulan bilişsel, dijital,
yabancı dil, iletişim ve işbirliği becerileri kazandırmaya öncelik verilmesi;
Eğitim ve öğretim sisteminde, ortaya çıkan yeni teknolojiler (yukarıda tanımlanan) ve çapraz
teknolojilerin öğrenilmesine daha fazla ağırlık verilmesi;
Halen çalışan uzmanlar ve işçilerin becerini artırmaları/ pekiştirmeleri için öğrenme birimleri
oluşturulması (düşük, orta ve yüksek kalifiye işler için);
İş temelli öğrenme modüllerinin veya girişimlerinin (yükseköğretim de dahil olmak üzere) farklı
eğitim seviyelerine dahil edilmesi;
İş kapsamlarındaki kompleks yapı ve şirketlerin organizasyonel yapısındaki artan önemleri göz
önüne alındığında, gri-yakalı çalışanlar için özel müfredat ve beceri geliştirme mekanizmalarının
oluşturulması;
Öğrencilerin araştırmayı öğrenme, öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenme becerileri için
pedagojik sistemlerin uyarlanması;
Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, üniversiteler, MEÖ sağlayıcıları ve otomotiv
sektöründeki şirketlerle işbirliği halinde yeni yeterliliklerin geliştirilmesi;
Sektörün kendine özgü ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrenciler ve ebeveynler için kariyer rehberliği
hizmetlerinin geliştirilmesi ve iş ile kariyer fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi sunulması;
Özellikle düşük vasıflı çalışanlar olmak üzere gençlere ve işçilere iş değişikliklerinde
desteklenmeleri için özel mekanizmalar sunulması;
Otomotiv sektöründeki beşeri sermayenin geliştirilmesi çabalarına ilişkin olarak mevcut iyi
uygulamaların sistematik hale getirilmesi;
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■

6.5
■

■

■

■

■

İşletmeler ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için daha somut mekanizmaların
oluşturulması. Bu işbirliği yalnızca kâğıt üzerinde ve sektördeki sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde kalmamalı, amaca yönelik ve eşitlik temelinde olmalıdır. AB’de yakın zamanda
ortaya atılan ‘Beceri Paktı’ gibi belirli Becerilere Yönelik Stratejik Ortaklılıklar geliştirmek buna
örnek olarak verilebilir. Sektördeki eğitim, öğretim, gençlik veya diğer sosyoekonomik sektörlerde
aktif olan kuruluşlar ve farklı alanlarda uygulanabilecek faaliyetler yürüten kuruluşlar arasında
ortaklıklar kurulabilir.

Bölüm kapsamında elde edilen temel bulgular
Otomotiv sektöründeki büyümeyi kısıtlayabilecek birçok faktör bulunmaktadır. Çoğu şirket, en
temel sınırlayıcı faktörlerden birinin vasıflı çalışan eksikliği olduğunu görüşmelerde ifade etmiştir.
Bu eksikliğin nedenlerinden biri de eğitim kurumlarının sektörde çalışmak üzere yeterince nitelikli
mezun sağlayamamalarıdır. Yüksek vasıflı çalışanların göçü ve otomotiv sektörünün daha düşük
çekiciliğe sahip olması gibi diğer faktörler de önemli bir rol oynamaktadır.
Görüşmelerde belirtilen bir diğer bir problem ise, teknolojik değişikliklerin hızı nedeniyle beceri
uyuşmazlıklarının yaşanmasıdır. Hızlı gerçekleşen ilerlemelere ayak uydurma zorluğuna rağmen
eğitim kurumları, bu gelişmelere uyumlu hale gelmeli ve müfredatlarını otomotiv fabrikalarının
gerçek ihtiyaçlarına uyarlamalıdır.
Şirketler, üniversitelerden yeni mezun olanların işe alınmasından çevrimiçi iş portallarında
yayınlanan iş ilanlarına kadar birçok farklı strateji ile beceri ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. İzlenen
stratejiler, gerekli beceri ve iş seviyesine göre değişiklik göstermektedir.
Sektör ile eğitim sistemi arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Ancak, mevcut resme göre, eğitim
sistemi otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm yetkinlikleri sağlayamamaktadır. Farklı
seviyelerdeki tüm yeni mezunların, işe alındıktan sonraki süreçte işe yönelik ilave eğitimler alması
gerekmektedir (görüşmelerde belirtildiği üzere). Bu kapsamda otomotiv şirketleri, işe alımlardan
sonra, yeni mezunların iş ortamıyla tanışması amacıyla eğitim, mentorlük ve koçluk hizmetleri
sunmaktadır. Bu bağlamda, eğitim sistemi – üniversiteler ve mesleki okulları – ile şirketler
arasında daha güçlü bir işbirliği oluşturulması önerilmektedir.
Şirketler, beceri açığını kapatmak amacıyla kurum içi öğrenme ile ve iş başı eğitim veya özel
şirketler ve üniversiteler gibi harici aktörlerden eğitim satın almayı tercih edebilmektedir. Ayrıca,
kendi şirket içi akademi ve eğitim merkezlerini kurarak eğitim stratejilerini genişletmektedirler.
Şirket içi akademilerin ve eğitim merkezlerinin kurulması otomotiv sektöründe oldukça yaygın
olarak uygulanan bir stratejidir. Bu durum birçok OEM için geçerlidir. Bu da Türkiye’deki
yerleşik/formal özel sektörün beceri gelişimine verdiği önemi göstermektedir. Ancak daha küçük
ve daha az formal şirketlerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için, örneğin kamu-özel ortaklık
yaklaşımı ile daha maliyet etkin ve yenilikçi çözümlere ihtiyaç vardır.
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EKLER
Görüşme yapılan kilit paydaşlar ve şirketler

Ek 1.

Aşağıdaki tabloda, proje sırasında farklı çalıştaylarda ve odak grup tartışmalarında veya Türk
temsilcilerle ikili çevrimiçi görüşmelerde görüşülen tüm paydaşların listesi yer almaktadır.
No

Kurum adı

1.

AES Acar Endüstriyel Sistemler A.Ş.

2.

AKT Uygulamalı Araştırma Merkezi A.Ş.

3.

AKTAŞ Holding

4.

Anadolu Üniversitesi

5.

Autoliv Turkey

6.

BİRİNCİ A.Ş.

7.

BOSCH A.Ş.

8.

CAVO A.Ş.

9.

CADEM A.Ş.

10.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı

11.

Coşkunöz Eğitim Vakfı

12.

ENGINSOFT Türkiye A.Ş.

13.

Entek Otomasyon Ürünleri A.Ş.

14.

ERMETAL Otomotiv A.Ş.

15.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Ofisi

16.

Dünya Bankası Türkiye Ofisi

17.

EUD Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (Eğitim, Öğretim, İstihdam birimleri)

18.

FARPLAS A.Ş.

19.

Gazi Üniversitesi

20.

HONDA A.Ş.

21.

İnci GS Yuasa A.Ş.

22.

Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD)

23.

ILO Türkiye Ofisi

24.

İŞKUR

25.

IT&L
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No

Kurum adı

26.

Kompozit Sanayicileri Derneği

27.

KORDSA A.Ş.

28.

Maxion Wheels A.Ş.

29.

Maysan Mando A.Ş.

30.

MAXIM INCI A.Ş.

31.

Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

32.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

33.

Otokar A.Ş.

34.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)

35.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)

36.

Robo Otomasyon Müh. Elek. Mak. San. ve Tic. A.Ş.

37.

Standard Profil A.Ş.

38.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD)

39.

Teknorot – Ön takım ve Süspansiyon Parçaları A.Ş.

40.

TEMSA A.Ş.

41.

TOFAŞ A.Ş.

42.

Türkiye Ekonomi ve Politika Araştırmaları Vakfı (TEPAV)

43.

Türk Eğitim Derneği (TEDMEM)

44.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

45.

Türk Sanayici İş adamları Derneği (TÜSİAD)

46.

Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

47.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı

48.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

49.

Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

50.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

51.

TurkTraktor A.Ş.

52.

Birleşmiş Milletler Sinai Kalkınma Örgütü (UNIDO)

53.

Università del Piemonte Orientale

54.

VESTEL Holding

55.

YEŞILOVA A.Ş.
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Ek 2.
MYK tarafından geliştirilen otomotiv sektöründe meslek
standartları ve mesleki yeterlilikler listesi
Otomotiv sektöründeki meslek
standartları (33)

Mesleki
eğitim ve
öğretim
seviyeleri

Otomotiv sektöründe mesleki
yeterlilikler (27)

1. Otomotiv Elektrikçisi – Automotive
electrician

Seviye 4

1. Otomotiv Elektrikçisi – Automotive
electrician

2. Otomotiv Mekanikçisi – Automotive
mechanic

Seviye 4

2. Otomotiv Mekanikçisi – Automotive
mechanic

3. Otomotiv Elektromekanikçisi – Automotive
electromechanic

Seviye 5

3. Otomotiv Elektromekanikçisi – Automotive
electromechanic

4. Otomotiv Kaportacısı – Automotive panel
beater

Seviye 3

4. Otomotiv Kaportacısı – Automotive panel
beater

5. Otomotiv Kaportacısı – Automotive panel
beater

Seviye 4

5. Otomotiv Kaportacısı – Automotive panel
beater

6. Otomotiv Boyacısı – Automotive painter

Seviye 3

6. Otomotiv Boyacısı – Automotive painter

7. Otomotiv Boyacısı – Automotive painter

Seviye 4

7. Otomotiv Boyacısı – Automotive painter

8. Otomotiv Montajcısı – Automotive fitter

Seviye 3

8. Otomotiv Montajcısı – Automotive fitter

9. Otomotiv Montajcısı – Automotive fitter

Seviye 4

9. Otomotiv Montajcısı – Automotive fitter

10. Otomotiv Gövde Onarımcısı – Automotive
carcass repairer

Seviye 4

10. Otomotiv Gövde Onarımcısı – Automotive
carcass repairer

11. Otomotiv Gövde Onarımcısı – Automotive
carcass repairer

Seviye 5

11. Otomotiv Gövde Onarımcısı – Automotive
carcass repairer

12. Otomotiv Sac Şekillendirmecisi –
Automotive sheet metal moulder

Seviye 3

12. Otomotiv Sac Şekillendirmecisi –
Automotive sheet metal moulder

13. Otomotiv Sac Şekillendirmecisi –
Automotive sheet metal moulder

Seviye 4

13. Otomotiv Sac Şekillendirmecisi –
Automotive sheet metal moulder

14. Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı – Auto
sheet metal and body welder

Seviye 3

14. Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı – Auto
sheet metal and body welder

15. Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı – Auto
sheet metal and body welder

Seviye 4

15. Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı – Auto
sheet metal and body welder

16. Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı – Auto
front alignment and wheelwright

Seviye 3

16. Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı – Auto
front alignment and wheelwright

17. Otomotiv Kontrol Test ve Ayar İşçisi – Auto
control, test and adjustment worker

Seviye 4

17. Otomotiv Kontrol Test ve Ayar İşçisi – Auto
control, test and adjustment workers

18. Otomotiv Prototipçisi – Automotive
prototype technician

Seviye 4

18. Otomotiv Prototipçisi – Automotive
prototype technician

19. Otomotiv Prototipçisi – Automotive
prototype technician

Seviye 5

19. Otomotiv Prototipçisi – Automotive
prototype technician

20. Endüstriyel Taşımacı – Industrial carrier

Seviye 3

20. Endüstriyel Taşımacı – Industrial carrier

21. Folyo Uygulamacısı – Foil applicator

Seviye 4

21. Folyo Uygulamacısı – Foil applicator

22. Motor Test Personeli – Engine tester

Seviye 4

22. Motor Test Personeli – Engine tester

23. Motor Test Personeli – Engine tester

Seviye 5

23. Motor Test Personeli – Engine tester
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Otomotiv sektöründeki meslek
standartları (33)

Mesleki
eğitim ve
öğretim
seviyeleri

Otomotiv sektöründe mesleki
yeterlilikler (27)

24. Lastik Bakım Onarımcısı – Tyre
maintenance and repair personnel

Seviye 3

24. Lastik Bakım Onarımcısı – Tyre
maintenance and repair personnel

25. Ağir Vasita Tecrübe Sürücüsü – Heavy
vehicle experienced driver

Seviye 5

25. Ağir Vasita Tecrübe Sürücüsü – Heavy
vehicle experienced driver

26. Motosiklet Bakım Onarımcısı – Motorcycle
maintenance and repair personnel

Seviye 4

26. Motosiklet Bakım Onarımcısı – Motorcycle
maintenance and repair personnel

27. Otomotiv Boya Onarımcısı – Automotive
paint repairer

Seviye 4

27. Otomotiv Boya Onarımcısı – Automotive
paint repairer

28. Cam Filmi Uygulamacısı – Glass film
applier

Seviye 4

29. Kalibrasyoncu – Calibrator

Seviye 4

30. Kalibrasyoncu – Calibration maker

Seviye 5

31. Batarya Elektrikli Araç Bakım/Onarımcısı –
Battery-powered electric vehicle
maintenance and repair personnel

Seviye 3

32. Batarya Elektrikli Araç Bakım/Onarımcısı –
Battery-powered electric vehicle
maintenance and repair personnel

Seviye 4

33. Batarya Elektrikli Araç Bakım/Onarımcısı –
Battery-powered electric vehicle
maintenance and repair personnel

Seviye 5
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SÖZLÜK
API – İnsan müdahalesine gerek kalmadan birden fazla yazılım türü arasındaki etkileşimleri
tanımlayan ve buna izin veren bir bilgi işlem ara yüzü olan Uygulama Programlama Ara yüzü (API)
anlamına gelir.
Yapay Zekâ (AI) – Bilgisayarların karmaşık görevleri (genellikle daha yüksek bilişsel düzeylerle
ilişkilendirilir) çözmesine izin veren çeşitli teknolojileri ve yaklaşımları tanımlamak için kullanılan genel
bir terimdir, örneğin: nesnelerin veya kalıpların tanınması; varlıkların sınıflandırılması; durumların
simülasyonu ve modellenmesi; gelecekteki davranışların tahminleri; mevcut olanlara benzer yapıların
oluşturulması.
Bilişsel önyargı – Yargıda norm veya mantıksallıktan sistematik bir sapma modelidir. Bilişsel
önyargılar, birçok yazar tarafından insan beyninin normal işleyişiyle bağlantılı olarak kabul edilir ve bu
nedenle insan yargısını içeren herhangi bir faaliyette ortaya çıkabilir.
Yetkinlik – “Bilgiyi, becerileri ve kişisel, sosyal ve / veya metodolojik yetenekleri iş veya öğrenme
durumlarında ve mesleki ve kişisel gelişimde kullanabilme yeteneğidir” (Cedefop, 2011). Bazen
eşanlamlı olarak kullanılsa da, beceri ve yetkinlik terimleri kapsamlarına göre ayırt edilebilir. Beceri,
genellikle, belirli bir ortamda ve tanımlanan görevlerle ilişkili olarak yöntemler veya araçların kullanımı
anlamına gelir. Yetkinlik terimi daha geniştir ve tipik olarak – yeni durumlarla ve öngörülemeyen
zorluklarla karşılaşan bir kişinin - bilgi ve becerileri bağımsız ve kendi kendine kullanma ve uygulama
yeteneğini ifade eder.
Sektörler-arası (bilgi, beceri, yetkinlik) – ESCO girişimi tarafından tanımlanan, becerinin yeniden
kullanılabilirliğine ilişkin dört düzeyinden biridir. Burada yeniden kullanılabilirlik, bir bilgi, beceri veya
yeterlilik kavramının farklı çalışma bağlamlarında ne kadar geniş bir şekilde uygulanabileceği
anlamına gelir. Sektörler arası bilgi, çeşitli ekonomik sektörlerdeki mesleklerle ilgilidir, oysa sektöre
özgü veya mesleğe özgü bilgi belirli bir sektör veya meslekle sınırlıdır. Ayrıca bakınız Çapraz bilgi.
Sektörler-arası teknoloji – ESCO’nun becerilerin yeniden kullanılabilirlik seviyelerinden sektörler
arasılık kavramını benimseyen terim, birçok farklı ekonomik sektörde uygulama bulan bir teknolojiyi
belirtir (örn. kontrol birimi veya sensörler).
ESCO – Beceriler, Yetkinlikler ve Meslekler için Avrupa Çok Dilli Sınıflandırması. ESCO, AB işgücü
piyasası ve eğitim ve öğretim ile ilgili profesyonel meslekleri, becerileri ve yeterlilikleri, elektronik
sistemler tarafından anlaşılabilecek bir formatta açıklayan, tanımlayan ve sınıflandıran bir sözlük
olarak çalışır. 3.000'den fazla meslek ve 13.000 beceri ve yetkinliği listeler. Daha fazla bilgi için
bakınız https://ec.europa.eu/esco/portal/home.
Endüstri/Sanayi 4.0 – Dördüncü Sanayi Devrimi, modern akıllı teknoloji kullanarak geleneksel
imalat ve endüstriyel uygulamaların otomasyonudur. Bu terim ilk kez Almanya hükümeti için yüksek
teknolojili bir strateji geliştiren bir bilim ekibi tarafından ortaya atılmıştır. Büyük ölçekli makineden
makineye iletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT), artan otomasyon, gelişmiş iletişim ve kendi
kendini izleme ve insan müdahalesine gerek kalmadan sorunları analiz edip teşhis edebilen akıllı
makinelerin üretimi için entegre edilmiştir. Endüstri 4.0'ın ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanan dört
tasarım ilkesi vardır: ara bağlantı, bilgi şeffaflığı, teknik yardım ve merkezi olmayan kararlar.
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ISCO – Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırması anlamına gelir ve işgücü ve işler hakkındaki
bilgileri düzenlemek için bir Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sınıflandırma yapısıdır. Birleşmiş
Milletler'in uluslararası ekonomik ve sosyal sınıflandırma ailesinin bir parçasıdır. Dünyadaki tüm işlerin
436 alt düzey gruptan 10 ana gruba kadar gruplar halinde sınıflandırılmasına olanak tanıyan dört
düzeyli bir hiyerarşi içinde düzenlenmiş yaklaşık 7.000 ayrıntılı iş içerir.
İş – Bir kişi tarafından gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi amaçlanan bir dizi görev ve
sorumluluktur (ISCO-08).
İş profili – İlgili işi yapmak için gerekli görülen tüm unsurları içeren, işveren veya bir şirketin İK
departmanı tarafından geliştirilen belirli bir iş fonksiyonunun tanımıdır. Özellikle, genel görevler ve
sorumlulukları ve bireyin işi yaparken ihtiyaç duyduğu yeterlilikler, yetkinlikler ve becerileri içerir.
İş ünvanı – İşveren tarafından genellikle pozisyona yeni adaylar ararken işe verilen tanımlayıcı
etikettir. Standartlaştırılmış isimlendirmenin yokluğunda, ya işin tanımı ya da işin ait olduğu meslek
grubu ile ifade edilebilir.
NACE – Fransızca ‘Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
européenne’ den türetilmiştir (Avrupa Topluluğu'ndaki ekonomik faaliyetlerin istatistiksel
sınıflandırması). Eurostat tarafından sağlanan, ekonomik istatistik alanlarında ekonomik faaliyete göre
çok çeşitli istatistiksel verilerin toplanması ve sunulması için çerçeve sağlayan dört basamaklı bir
sınıflandırma. Ekonomik faaliyetler, üst düzey kümelemede 10 veya 11 kategoriye ayrılırken, ara
kümede 38 kategoriye ayrılır. NACE Rev. 2, AB düzeyinde karşılaştırılabilir istatistikler üretmek için
2008'de uygulanmaya başlanan en son revize edilmiş sınıflandırmadır.
Doğal Dil İşleme (natural language processing (NLP)) – Dilbilim, bilgisayar bilimi, bilgi
mühendisliğinin kesiştiği disiplinler arası bir alandır. NLP, bilgisayarlar ve insan (doğal) dilleri
arasındaki etkileşimlerle, özellikle de bilgisayarların bir cümle içindeki gramer kısımlarının ve mantık
kısımlarının belirlenmesinden kelimeler arasındaki anlamsal ilişkinin karmaşık temsiline kadar büyük
miktarda doğal dil verisini işlemek ve analiz etmek için nasıl programlanacağıyla ilgilenir.
O*NET – Ucretsiz bir mesleki şartlar ve çalışan özellikleri veri tabanı olan Meslek Bilgi Ağı’nın
kısaltmasıdır. Şu anda çevrimiçi veri tabanı, her biri standartlaştırılmış ve mesleğe özgü
tanımlayıcılara sahip, tüm ABD ekonomisini kapsayan 1.016 meslek ünvanı içermektedir. Meslekleri
gerekli bilgi ve becerilere, işin nasıl yapıldığına ve tipik çalışma ortamlarına göre tanımlar. İşletmeler,
eğitimciler, iş arayanlar, insan kaynakları uzmanları vb. tarafından kullanılabilir ABD Çalışma /
İstihdam ve Eğitim İdaresi Bakanlığı (USDOL/ETA) sponsorluğunda geliştirilen, vasıflı bir işgücünün
geliştirilmesini ve sürdürülmesini kolaylaştırmayı amaçlayan bir programdır. Daha fazla bilgi için
bakınız, www.onetcenter.org/, www.onetonline.org/
Meslek – ESCO’ya göre meslek, “benzer görevleri içeren ve benzer bir beceri seti gerektiren işler
grubudur” (ESCO – ESCOpedia – Avrupa Komisyonu (europa.eu). Meslekler, iş veya iş unvanları ile
karıştırılmamalıdır. Bir iş, belirli bir iş bağlamına bağlıyken ve bir kişi tarafından yürütülürken,
meslekler işleri ortak özelliklere göre gruplandırır (örneğin, Superfly 900 uçağının havalandırma
sisteminin geliştirilmesi için “proje yöneticisi” olmak bir iştir. “Proje müdürü”, “uçak mühendisi” veya
“ısıtma, havalandırma ve klima mühendisli” meslekler olabilir, yani işin ait olduğu iş grubu).
Meslek profili – Bir mesleğin şunları içeren açıklamasıdır: meslekle ilgili bilgi, beceri ve
yetkinliklerin açıklaması, kapsamı, tanımı ve listesi. ESCO veri tabanındaki her meslek için aynı
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zamanda gerekli ve isteğe bağlı bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında daha fazla ayrım yapan bir
mesleki profili bulunur.
Uzman meslek – Bir dizi özel beceri ve özel eğitim gerektiren bir meslek.
Yeterlilik – “Yetkili bir kurum bireyin söz konusu standartlara göre öğrenme sonuçlarına ulaştığını
belirlediğinde elde edilen, bir ölçme ve onaylama sürecinin resmi sonucudur” (Cedefop, 2011).
Mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş meslek – Mesleğe giriş, uygulama kapsamı veya
unvanı kanunla düzenlenen meslekler.
Anlamsal eşleştirme – Anlamsal olarak ilişkili bilgileri tanımlamak için bilgisayar bilimlerinde
kullanılan bir tekniktir.
Beceri – “Görevleri tamamlamak ve sorunları çözmek için bilgiyi uygulama ve teknik bilgi kullanma
yeteneği” anlamına gelir (Cedefop, 2011). Bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme kullanımını
içeren) veya pratik (el becerisi ve yöntemlerin, malzemelerin, alet ve araçların kullanımını içeren)
olarak tanımlanabilirler. Bazen eşanlamlı olarak kullanılsa da, beceri ve yetkinlik terimleri
kapsamlarına göre ayırt edilebilir. Beceri terimi, tipik olarak, belirli bir ortamda ve tanımlanan
görevlerle ilişkili olarak yöntem veya araçların kullanılmasıyla ilgilidir. Yetkinlik terimi daha geniştir ve
tipik olarak – yeni durumlar ve öngörülemeyen zorluklarla karşılaşan – bir kişinin bilgi ve becerileri
bağımsız ve kendi kendine kullanma ve uygulama becerisidir.
Soyut/ teknik olmayan beceriler (soft skills) – Genellikle her yerde kullanılabilen çapraz becerilerle
ilişkilendirilir ve hem kişisel gelişim için bir mihenk taşı, hem de işgücü ve istihdam bağlamında ilgili
kabul edilir. Bilgi temelli diğer becerilerden sosyal veya duygusal beceriler olarak ayrılı. Kişisel
beceriler (ör. problem çözme, adaptasyon) veya kişiler arası beceriler (ekip çalışması, liderlik gibi)
olarak da sınıflandırma mümkündür.
Veri madenciliği – Bilgisayarların farklı yazılı kaynaklardan (web siteleri, kitaplar, makaleler gibi) ilgili
bilgileri çıkarmasına, keşfetmesine veya düzenlemesine izin veren çeşitli teknikleri belirten genel bir
terimdir. Metin madenciliğinin ilk aşamasında, doğal dil işleme araçları kullanılarak metinler daha
sonra analiz için faydalı olacak yapısal temsillere dönüştürülür. Veri madenciliği görevlerini daha etkin
yerine getirmek için bazen Yapay Zekâ teknikleri kullanılmaktadır.
Çapraz (birçok alanda kullanılabilen) bilgi, beceri, yetkinlik – ESCO girişimi tarafından belirlenen
dört becerinin yeniden kullanılabilirlik düzeyinin en yüksek olanıdır, burada yeniden kullanılabilirlik, bir
bilgi, beceri veya yetkinlik kavramının farklı çalışma bağlamlarında ne kadar geniş bir şekilde
uygulanabileceği anlamına gelir. Çapraz beceriler çok çeşitli meslekler ve sektörlerle ilgilidir.
Genellikle bir kişinin kişisel gelişiminin temel taşı olan çekirdek beceriler, temel beceriler veya
yumuşak/soyut beceriler olarak adlandırılırlar. Çapraz bilgi, beceri ve yetkinlikler, işgücü piyasasında
başarılı olmak için gereken "zor" becerilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesi için yapı taşlarıdır.
Çapraz (birçok alanda kullanılabilen) teknoloji – ESCO’nun beceri yeniden kullanılabilirlik
düzeylerinden çaprazlık kavramı benimsenmiştir. Çapraz bir teknoloji çok çeşitli meslek ve sektörle
ilgilidir ve daha spesifik teknolojiler (ör. Bilgisayarlı görüntü analizi) için yapı taşıdır.
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