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Basın Bülteni 

 

İSO ve Accenture, sanayinin 

dijital dönüşümüne yön 

verecek  

İstanbul Sanayi Odası (İSO), dünya imalat sanayini yeniden şekillendirecek 

ve konvansiyonel kalıpları yok edecek Dijital Dönüşüm ve Sanayi 4.0 konusunda 

Accenture Digital ile iş birliği yapacak.    

İSO, anlaşma ile 18 bini aşkın üye şirketinin dijital dönüşüm çalışmalarına 

liderlik ederek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirecek. Dünyada 

yaklaşık 120 ülkede, 50 bini aşkın profesyoneli ile dijital alanda özel hizmet veren 

Accenture Digital de şirketlerde en yüksek faydayı elde etmek için ilgili 

servislerin oluşturulması ve yönetilmesinde yol gösterecek.  

İstanbul Sanayi Odası (İSO), üretkenlikten maliyetlerde azalmaya kadar tüm dünyada 

imalat sanayini yeniden şekillendirecek olan dijitalleşme konusunda yeni bir iş birliği 

gerçekleştirdi. İSO, 18 bini aşkın üye şirketinin Dijital Dönüşüm ve Sanayi 4.0 

çalışmalarına destek olmak amacıyla Accenture Digital ile iş birliği yapacak. Anlaşma 

ile İSO, üyelerinin dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik ederek eğitim ve danışmanlık 

faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlıyor.  

Accenture Digital de sanayi şirketlerinin dijital dönüşümden en yüksek faydayı elde 

etmeleri için ilgili servislerin oluşturulması ve yönetilmesinde yol gösterici 

olacak. Accenture Digital, Accenture’ın dünya genelinde yedincisini İstanbul’da açtığı 

IoT Mükemmelliyet Merkezi’nde, Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşları ile beraber 

Latin Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'daki şirketlere Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 

4.0 alanlarında özel prototip tasarımlar ve üretimler gerçekleştiriyor.  



Sanayideki alışılagelmiş “Ar-Ge ve tasarım ile üretim farklı coğrafyalarda yapılır” gibi 

kalıpları alt üst edeceği düşünülen dijitalleşme ile yerinde üretimin öne çıkması ve 

dünya genelinde imalat sanayinin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Üretkenlik, ciro, 

kalite, enerji verimliliğinde artış, maliyetlerde azalma ve süreçlerde yalınlaşmayı 

hedefleyen dijitalleşme ile yerinde üretim daha anlamlı hale gelecek, insan kaynağının 

üretimdeki rolü önemli ölçüde değişecek. Dijitalleşme sürecinde şirketlerin de üretim, 

iş yapış biçimleri, operasyonel iyileştirmeler ve müşteri beklentileri alanlarındaki 

gelişmelere yanıt vermesi kaçınılmaz hale geldi.  

Dijital İş Birimi ile danışmanlık ve eğitim verilecek  

Accenture Digital ile iş birliği yapacak olan İSO, üyelerinin Dijital Dönüşüm ve 

Sanayi 4.0’a geçiş çalışmalarında tanıtım, bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri 

gerçekleştirecek. Dönüşüm konusundaki uygulamalara liderlik edecek İSO, 

bünyesinde oluşturacağı Dijital Birim ile danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini en etkin 

biçimde gerçekleştirecek ve Accenture Digital ile birlikte, iş birliği ekosistemini 

önemli ölçüde güçlendirecek. Accenture Digital de İSO ile birlikte üye şirketlerin 

mevcut durumlarını değerlendirmeleri ve dijital yol haritalarını oluşturmaları adına 

paket programlar üzerinden dijital dönüşüme destek verecek. 

İSO Hakkında 

Kurulduğu 1952 yılından bu yana üyelerinin Türkiye ekonomisine katkılarından aldığı 

güçle faaliyetlerini sürdüren İstanbul Sanayi Odası(İSO), Türkiye’nin en büyük sanayi 

odası, Türk sanayisinin de en güçlü temsilcilerinden biridir. İSO üyeleri tarafından 

yaratılan katma değerin Türkiye sanayi sektörü katma değeri içindeki payı yaklaşık 

%36’dır. İstanbul Sanayi Odası, üyelerine yenilikçi hizmetler sunarak, sanayimizin 

sürdürülebilir gelişmesini desteklemekte ve rekabet gücünün gelişmesine katkıda 

bulunmaktadır. Bu amaçla; inovasyon, teknoloji geliştirme, üniversite-sanayi iş 

birliği, mesleki eğitim, uluslararası ilişkiler, çevre ve enerji gibi sanayimiz için hayati 

önem taşıyan konularda yurt içi ve uluslararası ortaklıklarla yeni projeler ve 

hizmetler geliştirerek sanayicilerimizin kullanımına sunmaktadır. İstanbul sanayisi ile 

ilgili en geniş bilgi birikimine sahip olan İSO, gerçekleştirdiği ekonomik araştırmalar 

ve derlediği verilerle bir yandan sanayicilerimize yön gösterirken diğer yandan 

ekonomi ve sanayi politikalarının şekillenmesine katkıda bulunmaktadır.  

http://www.iso.org.tr/ 

Accenture Hakkında 

Accenture strateji, yönetim danışmanlığı, dijital, teknoloji ve operasyon alanlarında 

geniş hizmet ve çözümler sunan uluslararası profesyonel danışmanlık şirketidir. 

40’tan fazla sektörde ve tüm iş kollarında sahip olduğu eşsiz tecrübesi, uzmanlıkları 

ve dünyanın en gelişmiş servis ağı sayesinde Accenture, müşterilerini teknoloji ile 

buluşturarak müşterilerinin yüksek performansa sahip olmalarına ve sürdürülebilir 

bir değer oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. 120’nin üzerinde ülkede 425 binden 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org.tr%2F&data=02%7C01%7Caaslan%40iso.org.tr%7Cda17c636bb16412e02e708d58b0a2b97%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C636567799162417371&sdata=GOup74miXoYuzt9hfYz8GYUpnipWxmpsRNnC4D%2F6xfc%3D&reserved=0


fazla çalışanıyla müşterilerine hizmet veren Accenture, inovasyon ile dünyanın yaşam 

ve iş yapış biçimlerine yön vermektedir. Accenture’ın dünyadaki yedinci IoT Merkezi 

(Internet of Things – Nesnelerin İnterneti) olan Accenture İstanbul IoT Mükemmelliyet 

Merkezi’nde Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 4.0 alanlarında şirketlere özel prototip 

tasarımlar ve üretimler gerçekleştirilmektedir. İçinde Fjord Design Studio ve İzmir 

Delivery Center’ın da yer aldığı, İstanbul ve İzmir’de toplam 4 ofisi bulunan 

Accenture’ın 500’ü aşkın uzman danışmanıyla Türkiye’de 18 yıldır profesyonel 

hizmetler sunmaktadır. Accenture’ın Türkiye’de uzmanlaştığı sektörler arasında 

Finans, Telekomünikasyon, Üretim, Ulaşım, Perakende ve Enerji yer alırken yerel 

sektör ve mevzuatı uygun şekilde yorumlayarak sektör tecrübe ve birikimlerini 

aktarmaktadır. Daha fazla bilgiye www.accenture.com.tr adresinden ulaşılabilir. 
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