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ARAŞTIRMA
HAKKINDA

2020 yılında yaşadığımız zorunlu dijitalleşme
süreci sonrasında işin geleceğine ilişkin
tartışmalar her zamankinden daha çok
gündemde. Otomasyon, dijitalleşme ve yeni
nesil derin teknoloji uygulamalarının
benimsenme hızı, şirketlerin ve ekonomilerin
sürdürülebilirliği açısından anahtar rolde. 

Dijitalleşme ve yapay zeka, nesnelerin
interneti, blokzincir gibi kırılım teknolojilerinin
adaptasyon hızı bazı ülkelerde eksponansiyel
olarak artıyor. Oyunda kalabilmenin esas
belirleyicilerinden biri olan bu sürecin
ülkemizde ne şekilde seyrettiğinin ve hangi
stratejilerin ışığında hızlandırılabileceğinin
belirlenmesi Future of Work Türkiye
araştırmalarımızın ana amacını oluşturuyor. 

Bu amaç doğrultusunda, 2020 yılında 20 farklı
sektörde faaliyet gösteren 563 şirkete ulaştık.

Bu çalışmayla, geleceğin Türkiye'sinde ihtiyaç
duyulacak teknolojileri, becerileri ve bu
dönüşümü sağlamak üzere uygulanması
gereken stratejileri ortaya koymayı ve bu
sayede gerekli kolektif adımların atılmasına
katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

FUTURE  OF  WORK  TÜRKİYE
ARAŞTIRMALARI  İLE  YENİ  NESİL
TEKNOLOJİLER ,  OTOMASYON  VE
DİJ İTALLEŞMENİN  TÜRKİYE 'DE

ÇALIŞMA  HAYATINI ,  MESLEKLERİ
VE  YETKİNLİKLERİ  NASIL

ŞEKİLLENDİRECEĞİNE  VE  BU
DÖNÜŞÜMÜ  YAKALAYABİLMEK  İÇ İN

GELİŞTİRİLMESİ  GEREKEN
STRATEJİLERE  IŞ IK  TUTMAYI

AMAÇLIYORUZ .



İŞİN  GELECEĞİ

Ekonomik ve insani kalkınmanın en önemli belirleyicilerinden biri haline gelen dijital

dönüşüm ve teknolojik adaptasyon, 2020 yılında başlayan pandemi süreciyle birlikte

önemini bir kere daha ortaya koydu. Bu süreçle beraber seyreden ekonomik daralma,

işsizlik ve dijital eşitsizlikler nedeniyle, geleceğin iş modellerini, mesleklerini ve

becerilerini isabetli bir şekilde tahminleyebilmek her zamankinden daha önemli. Bu

tahminler doğrultusunda kurumsal, sektörel ve ekonomik sürdürülebilirliği yakalamak

için izlenmesi gereken stratejiler, kamu, özel sektör, kalkınma kuruluşları ve sivil toplum

gibi farklı paydaşların işbirliklerini gerekli kılıyor.

Teknolojik dönüşüm nedeniyle şirketlerin %43’ü iş gücünde azaltmaya gideceklerini,
%41’i ise görev bazlı işlerde farklı çalışma modellerine (dış yükleniciler, serbest
çalışanlar vb.) ağırlık vereceklerini bildiriyorlar. 2025 yılında, makinelerle insanların

kurumlar içindeki rollerinin %50 - %50 olarak eşitleneceği öngörülüyor. Bu rakamlara

göre dünya çapında 85 milyon iş kaybı yaşanırken, 97 milyon yeni işin ortaya çıkacağı

tahmin ediliyor.  Türkiye'de ise 7,6 milyon işin kaybolması ya da önemli değişimler
geçirmesi beklenirken, 2030 yılına kadar yeni teknolojilerin kullanılabilmesi için
gereken 8,9 milyon yeni iş oluşabilecek.

İş modelleri, iş süreçlerinde kullanılan teknolojiler ve meslekler değişirken, bu

mesleklerin gerektirdiği beceriler de önemli ölçüde değişikliğe uğruyor. İş ya da sektör

değiştirmek üzere yeni beceriler elde edilmesi (reskilling) ve mevcut işleri daha iyi ve

yetkin bir biçimde sürdürebilmek için farklı beceriler kazanılması (upskilling) gerekiyor.

Önümüzdeki beş yıl içinde herhangi  bir mesleği icra edebilmek için gerekli olan

becerilerin ortalama %40’ı değişmiş olacak. Çalışanların işlerini verimli bir biçimde

sürdürebilmeleri için bu becerileri edinmiş olmaları, öte yandan, özellikle kaybolacak

meslekleri icra eden çalışanların farklı işlere  ya da sektörlere geçmek üzere yeni

beceriler kazanması (reskilling) gerekecek. Bu  çalışanların oranının tüm çalışanların

yaklaşık %50’si olması bekleniyor.

Future of Work Türkiye araştırması ile bu hızlı dönüşüm ortamında Türkiye'de

gerçekleşmekte olan değişimin nabzını tutuyor ve gerekli teknolojik adaptasyon hızının

yakalanabilmesi için atılması gereken adımları tartışmaya açıyoruz. 

World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2020

McKinsey & Company Türkiye, İşimizin Geleceği, 2020
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GELECEĞİN
TEKNOLOJİLERİ

Şirketlerin 2025 yılına kadar iş süreçlerine entegre

etmeyi planladıkları ilk 10 teknoloji arasında en

önemli yeri büyük veri analitiği, bulut bilişim ve

yeni materyallerin kullanımı tutuyor. Blokzincir ve

biyoteknoloji gibi derin kırılımlar yaratması

beklenen teknolojiler ise şu anda listenin alt

sıralarında. Bu bulgu küresel araştırmaların

sonuçlarıyla örtüşmekle beraber, ticarileşme

süreçlerinin hızlanmasıyla bu teknolojilerin

önceliklendirilen teknolojiler arasında yer alması

ihtimali üzerinde duruluyor.

2025 YILINA KADAR UYGULAMAYA ALINMASI PLANLANAN TEKNOLOJİLER
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Şirketlerin yalnızca %12'si 2025 yılına kadar
uygulamayı planladıkları teknolojiler için

şimdiden yatırım yapıyorlar.



GELECEĞİN
BECERİLERİ

Geleceğin iş dünyasına ilişkin en kritik

konulardan biri, şirketlerin ve ülkelerin

rekabetçi gücünü belirleyecek olan yeni nesil

becerilerin işgücüne kazandırılması ve

yetkinlik yönetimine ilişkin stratejilerin ve

sistemlerin geliştirilmesi. Yöneticilerin 2025

yılına kadar yükselişte olacağını

düşündükleri öncelikli beceriler arasında

teknik becerilerin yanı sıra, esneklik,

öğrenmeye açık olma, eleştirel düşünme, öz

kontrol ve yönetim becerileri gibi sosyal

beceriler de ön plana çıkıyor. 

Pandemi süreci beşeri sermayeye yapılan

yatırımların önemini bir kez daha vurguladı.

Araştırma bulguları da bu farkındalık artışı

ile paralellik gösteriyor: 

Katılımcı şirketlerin %72'si 2025 yılına kadar

çalışanlarının tümüne yeniden beceri

kazandırma ve beceri geliştirme eğitimleri

vermeyi planladıklarını belirtiyorlar. Öte

yandan, cevaplayıcıların %75'i beceri

kazanma konusunda bireyin rolünün

şirketlerin rolüne kıyasla ağırlıkta olduğunu

ifade ediyor.

2025  YIL INA  KADAR
ÇALIŞANLARIN  EDİNMESİ
BEKLENEN  BECERİLER
ARASINDA  TEKNİK
BECERİLERİN  YANI  SIRA
ESNEKLİK ,  ÖĞRENMEYE  AÇIK
OLMA ,  ELEŞTİREL  DÜŞÜNME
VE  ÖZ  KONTROL  GİBİ
BECERİLER  DE  ÖN  PLANA
ÇIKIYOR .
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Mevcut beceri düzeyi ile gelecekte ihtiyaç duyulacak beceri düzeyi arasındaki fark olarak

tanımlanan beceri açığı, kurumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından yüksek önem taşıyan

değişkenler arasında. Beceri açığının tespit edilmesi ve bu açığın hızla kapatılabilmesi için

gerekli aksiyonların alınması, hem kurumlar hem de ülkeler açısından geleceğin dünyasında

varlığını ve rekabet gücünü koruyabilmenin anahtarlarından biri.

Öte yandan, araştırmaya katılan şirketlerin %87'si şu anda düzenli olarak mevcut beceri

düzeylerinin ölçülmesi, belirlenen hedefler doğrultusunda geleceğin becerilerine ilişkin açığın

tespit edilerek düzeltici önlemlerin alınmasını kolaylaştıran sistemlerden yoksun olduklarını

belirtiyorlar. Bu noktadan hareketle, kurumların teknolojik dönüşüm, dijitalleşme ve

sürdürülebilirlik stratejilerinin bir parçası haline gelmesi gereken bu sistemlerin kurulmasına

öncelik verilmesi gerekiyor.

SOSYAL  BECERİLER

2025 YILINDA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULACAK SOSYAL BECERİLER VE
MEVCUT BECERİ AÇIĞI
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TEKNİK  BECERİLER
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Araştırma bulguları şirketlerin sosyal becerilere kıyasla teknik beceri açıklarının daha yüksek

düzeyde olduğuna işaret ediyor. Şirketlerin yaklaşık %50'si, teknik becerilerin geliştirilmesini

daha öncelikli bulurken, beceri açığı verileri bu konuda henüz stratejik adımlar atılmadığının

bir göstergesi. Beceri açığı izleme sistemlerinin oluşturulması ve bu sistemlerin ürettiği çıktılar

doğrultusunda öncelikli teknik becerilerin geliştirilmesi, kurumların öncelikle ele alması

gereken konular arasında yer alıyor.

Öte yandan, araştırma bulguları, küresel çapta yapılan araştırmaların bulgularıyla örtüşen bir

biçimde, teknik beceri açığının kapatılması konusunda da şirketlerin bireylere önemli roller

biçtiğini gösteriyor. Buna göre şirketlerin %82'si teknik becerilerin edinilmesi konusunda da

çalışanlarını birincil düzeyde sorumlu olarak görüyor. 

2025 YILINDA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULACAK TEKNİK BECERİLER VE
MEVCUT BECERİ AÇIĞI
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KURUMSAL  STRATEJİLER

TEKNOLOJİK  DÖNÜŞÜMÜN
HIZLANDIRILABİLMESİ  İÇ İN  ŞİRKETLERİN
ÖNCELİK  VERMEYİ  PLANLADIKLARI
KURUMSAL  STRATEJİLER ,  ORGANİZASYONEL
VE  KÜLTÜREL  DÖNÜŞÜM  BAŞLIKLARINDA
YOĞUNLAŞIYOR .

Dijital dönüşüm stratejilerinin SMART hedeflere
bağlanması,

Mevcut beceri envanterinin çıkarılması ve ihtiyaç
analizi yapılması,

Yaşam boyu öğrenme kültürünün benimsenmesi için

farkındalık ve eğitim programları geliştirilmesi ve

uygulanması,

Bireysel beceri kazanma faaliyetlerinin teşvik ve

performans sistemine bağlanması,

Çalışanların farklı uzmanlık alanlarındaki becerilerinin 

 geliştirilebilmesi için, farklı işletme fonksiyonlarından

kişilerin bir araya geleceği ekiplerin oluşturulması,

AR-GE ve kurum içi girişimcilik merkezlerinin
kurulması ve tüm çalışanların bu merkezlerde proje

üretmeye teşvik edilmeleri.

2025 yılında arzu edilen teknolojik dönüşümü

yakalayabilmek hedefiyle, bir grup alternatif strateji önerisi

ve açık uçlu soru yanıtları arasından katılımcı şirketlerin

önceliklendirdikleri kurumsal stratejiler, çalışanların ve

organizasyonel yapının sürece uyum sağlaması için atılması

gereken adımlara ışık tutuyor.



ARAŞTIRMAYA  KATILAN  ŞİRKETLER  TARAFINDAN
TEKNOLOJİK  VE  DİJ İTAL  DÖNÜŞÜM  SÜREÇLERİNİ

HIZLANDIRMAK  ÜZERE  KURULMASI  GEREKEN  ÖNCELİKLİ
İŞBİRLİKLERİ

Teknoloji girişimcileri ve kurumsal şirketleri bir araya getiren

platformlar,

Teknoloji üreticisi ve kullanıcısı şirketleri bir araya getiren

platformlar,

Sektörel kuluçka merkezleri,

Sektörel teknolojik networking ve know-how transferi merkezleri,

KOBİ'leri önceliklendiren dijital dönüşüm ofisleri,

Regülasyon ve teşvik mekanizmalarının hızlandırılabilmesi

amacıyla oluşturulacak sektörel işbirliği platformları,

Beceri açığının kapatılmasına yönelik olarak kamu, kalkınma

kuruluşları, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getiren çatı

kurumlar.

İŞBİRLİKLERİ



YOL
HARİTASI

FARKINDALIK  &  MOTİVASYON
Bireysel ve kurumsal düzlemlerde işin

geleceği, geleceğin meslekleri ve

becerileri hakkında farkındalık ve

adaptasyon motivasyonunun sağlanması,

EĞİTİM
Liderin dönüşümü

Beceri açığı yönetimi sistemleri

Bireysel ve kurumsal eğitim destekleri

Özel sektör - Üniversite işbirlikleri

KATIL IM
Bireysel beceri dönüşümü için performans

teşvikleri

AR-GE ve iç girişimcilik merkezleri yoluyla

çalışan katılımı

Kurumsal teknolojik dönüşüm için altyapı,

adaptasyon, AR-GE, teknolojik eğitim ve

danışmanlık hizmetleri teşvikleri

İŞ  MODELLERİ
Yatay, yalın ve çevik organizasyonlar 

Start-up & kurumsal işbirliği

Dijital, uzaktan ve esnek çalışma

modellerine kalıcı geçiş

İŞBİRLİKLERİ
Dijital dönüşüm merkezleri

Sektörel know-how ağları

Akreditasyon, sertifikasyon ve öz

değerlendirme-dönüşüm sistemleri

Regülatif çerveçenin oluşturulabilmesi

için sektörel işbirliği platformları
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