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UCUZ İŞ GÜCÜ İLE GLOBAL PAZARDA REKABET EDEN
TÜRKİYE’NİN ENDÜSTRİ 4.0 TRENİNİ YAKALAMASI
İÇİN TEKNOLOJİ YATIRIMI DİJİTALLEŞME VE İNSAN
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K

aranlık fabrikalar, siber uzay, siber güvenlik, büyük veri analitiği, yapay zekalar ve bunları
kullanan robotlar...
Söz konusu kavram ve teknolojiler son
yıllarda küresel ticarete yön veren ülkelerin yeni üretim rotasını belirlemek üzere
üretim hayatına dahil ettiği Endüstri 4.0’ın
bir parçasını oluşturuyor. Farklı bir ifadeyle
ucuz iş gücüne dayalı rekabete son verip,
verimlilik esaslı katma değerli ürün gruplarının temelini atan bu yeni yaklaşım, aynı
zamanda küresel ölçekte yeni sanayi devrimi olarak kabul ediliyor. Artık bilişim teknolojileriyle entegre, insan unsurunun yok
denecek kadar az olduğu bu yeni fabrikalar
kişiye özel üretim anlayışının da temellerini
oluşturuyor. Bu tespitler bize bundan 10 yıl
sonra sadece size özel bir otomobil ya da
herhangi bir eşyanın nasıl tasarlanabileceğini gösteriyor. Bu noktada sadece ucuz
iş gücü ya da coğrafi yakınlığın getirdiği
avantajlarla açıklanamayacak birçok gösterge aynı zamanda Türkiye’nin yeni sanayi
kimliğini belirleyecek.
Ucuz iş gücü ile global pazarda rekabet
eden Türkiye’nin Endüstri 4.0 trenini yakalaması için teknoloji yatırımı, dijitalleşme ve
insan eğitimine yatırım yapması gerekiyor.
Uluslararası arenada teknolojideki
gelişim bir yarış haline gelmiş durumda.
Türkiye’nin, bugüne kadar sanayide esnek
ve düşük maliyetli üretim yapabilmesini
sağlayan iş gücü avantajını kullanarak, rekabet etmeye çalıştığını belirten uzmanlar,
bugün ise bir yol ayrımına gelindiğinin
altını çiziyor.
Türkiye, Endüstri 2.0
ile 3.0 arasında
Küresel ölçekte büyük ekonomiler arasında yer alabilmek için Endüstri 4.0’ın
getirdiği yapısal dönüşümün gerçekleştirilmesinin zorunluluk olduğunu belirten
uzmanlar, Türkiye’nin halen Endüstri 2.0 ile
3.0 arasında olduğunu belirtiyor. Sanayideki yeni dönüşüm sürecinde kayda değer
yol alan ülkelerin bulunduğunu ifade eden
uzmanlar, dolayısıyla geleneksel üretim
yöntemlerinden uzaklaşıp, dijitalleşmeye
yatırım yapılması ile Türkiye’nin sanayide
yeni bir kimlik kazanabileceğinin altını
çiziyor. Eğitim kurumlarının da dönüşüm
sürecini yönetebilecek disiplinli mühendis
adaylarını yetiştirmesi bu alanın kritik aşa-
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malarından birini meydana getiriyor. Yine
yerli yazılım firmalarının desteklenmesi,
özel sektör temsilcilerinin kendi bilişim
sistemlerini geliştirmesi, siber güvenlik
konusunda daha fazla çalışma yapılması
yeni sanayi devrimi için Türkiye’nin olmazsa olmazları arasında sayılabilir. Farklı
bir ifadeyle yeni sanayi devrimini yakalamak için topyekün reforma ihtiyaç duyan
Türkiye, ancak bu yolla yeni bir üretici
kimliği kazanabilecek.
Bunun yanında Endüstri 4.0 ile katma

değeri yüksek ürünlerin, daha verimli ve
sürdürülebilir bir yapıda üretilmesi hedefleniyor. Katma değerli ürünlere talebin global
pazarda artması da bu süreci hızlandırıyor.
Uzmanlara göre yetkinlikleri sınırlı olan iş
gücü ve eko-sistemler, yeni teknolojilerin benimsenmesini yavaşlatıyor. Ayrıca,
iş gücünün hizmet sektörüne yönelmesi,
sanayideki istihdamı azaltıyor. Bu temel
sorunlar, Endüstri 4.0’a dönüşüm sürecinde
Türkiye’nin gücünü zayıflatabilecek riskleri
oluşturuyor.

kestirimci bakım süreçlerinin dijitalleşmesi’
konuları öne çıkıyor.
Endüstri 4.0 dönüşümünün amacı şirketlere hız, esneklik ve yeni teknolojileri kullanarak verimlilik sağlamak. Şirketlerin yüzde
99’u dijitalleşmenin Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracağı konusunda hemfikir.
Faydası bu kadar önemli ancak kapsamı da
bu kadar geniş olunca, şirketler bu konuya hangi açıdan yaklaşacakları konusunda
tereddüt gösteriyor. Türkiye’de Endüstri 4.0
yatırımı sayesinde yüzde 5 ila 8’lik bir büyüme mümkün. Türkiye’nin GSYİH'sinin yüzde
25'i endüstriyel üretimden geliyor. Türkiye
açısından Endüstri 4.0 yaklaşımının, üretim
ekonomisinde rekabet gücü, sürdürülebilirlik, katma değeri yüksek ürün ve hizmet
üretmek anlamına geldiği vurgulanıyor. Endüstri 4.0 çevresinde oluşacak ekonomi yoluyla kazanılacak rekabet avantajının, sanayi
üretiminde yıllık yaklaşık yüzde 3’e kadar
ulaşabilecek bir artışı sağlaması bekleniyor.

Yapay zeka kullanan şirketlerin
oranı yalnızca yüzde 5
Öte yandan, TÜSİAD’ın BCG ile hazırladığı Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm
Yetkinliği raporuna (2017) göre, şirketlerin
yüzde 90’ı dijital dönüşüm konusunda bilgi
sahibi ve yüzde 95’i dijital dönüşüme ilgi
gösteriyor, ancak sadece yüzde 61’i dijital
dönüşüm için kendini hazır hissediyor. Yapay zeka ve akıllı sistemler kullanan şirketlerin oranı ise bugün için yalnızca yüzde 5.
Endüstri 4.0 yolunda öncülük eden birkaç

firma dışında Türkiye’deki çoğu firma henüz
Endüstri 3.0 sağlama aşamasında. Yatay
ve dikey entegrasyonun oluşturulması ile
sağlanabilecek 3.0 seviyesine geçilmeden
yapılacak 4.0 çalışmaları, temeli sağlam
olmayan bir binayı inşa etmeye benziyor.
Yatay entegrasyonda ‘değer zinciri, lojistik
yönetimi ve müşteri deneyimi yönetimi’
süreçlerinin optimizasyonu öne çıkarken,
dikey entegrasyonda ‘firma içi üretim süreçlerinin entegrasyonu ve akıllı operasyon çözümleri kullanılarak öncelikli olarak

Her yıl ortalama 15 milyar TL
yatırım yapılması gerekiyor
Endüstri 4.0 teknolojilerinin üretim sürecine dahil edilmesi için 10 yıllık süreçte,
her yıl ortalama 15 milyar TL yatırım yapılması gerektiği öngörülüyor.
Endüstri 4.0 yüksek katma değerli yatırım döngüsünü başlatmak için bir fırsat
oluşturuyor. Yeni üretim teknikleri ve bu
tekniklerin tetikleyeceği dönüşüm, Türkiye’ye düşük katma değerli üretim kısır
döngüsü yerine artan yüksek katma değerli yatırımlar döngüsüne erişme fırsatı
veriyor. Endüstri 4.0’ı başarılı bir biçimde
uygulamaya geçirerek üretim platformlarını
dönüştürmenin küresel rekabet gücünün
artması, yüksek maliyet verimliliği, yüksek üretim hızı ve esneklik yanı sıra yüksek
kalite ve düşük fire oranı ile ileri teknoloji
platformları, know-how, yüksek nitelikli
insan kaynağı sağlaması bekleniyor. Küresel değer zincirinden alınan yüksek katma
değerli ürünler payının artması ile ortaya
çıkan verimlilik ve yetkinlikler ile şirketlerin
küresel rekabette konumlarını korumaları
ve güçlendirmeleri sağlanacak. İş gücü
profilinin gelişmesi de üretim, müşteri ilişkileri ve destek birimlerinin gelişmiş bir
bağlanırlık düzeyine erişmesinin yeni iş
olanakları yaratması ve nitelikli iş gücü tarafından yapılabilecek yeni iş tanımlarını ve
meslekleri ortaya çıkaracak.
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Birçok yeni iş alanı ortaya çıkacak
Her ne kadar, başlangıç safhasında istihdam sorunları oluşsa da Endüstri 4.0
olgusunun gelişimiyle yeni iş alanları ortaya
çıkacak. Yeni ortaya çıkacak bu meslekleri
şu an için robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, ağ programcısı, makine öğrenim
bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, müşteri
üreticisi, nöro-nakil teknisyeni, dijital antropolog, platform geliştiricisi, iş dönüştürme
uzmanı, bulut mimarı, veri bilimcisi, şehir
inovasyon/mekanik uzmanı. Endüstri 4.0
ile birlikte özellikle üretim, kalite ve bakım
birimlerinde istihdam edilen vasıfsız çalışanların yerini otomasyona sahip sistemler
alacağı vurgulanıyor. Bununla birlikte yaygınlaşan otomasyon, fiziksel olarak zorlayıcı
operasyonlarda ergonomik iyileştirmeler
ile çalışanlara yardımcı olacak. Söz gelimi,
ağır parçaların kaldırılması ya da hassasiyet
isteyen parça montajlarının, önemli ölçüde
robotlar tarafından yapılabileceği ifade
ediliyor. Uzmanlar, böylece hem işçileri,
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kapasitesi daha yüksek katma değerli işlere
yönlendirilebileceğini hem de genel sağlık
ve güvenlik standartlarının yükseltilebileceğini söylüyor.
Dijital dönüşüm aslında topyekûn toplumsal bir devrim ve temelinde ‘insan’ var.
Günümüzde bilgiyi üretecek ve kullanacak
bireylerin gerekli donanıma ve becerilere sahip olması önem arz ediyor. Bugün
itibarıyla giderek artan sayıda iş dünyası
yöneticisi, aradığı niteliklere sahip eleman
bulmakta sıkıntı çektiğinden söz ediyor.
Dijitalleşmenin yolu insana yatırımdan geçtiğini söyleyen uzmanlar, Türkiye’nin genç
nüfusuna analitik ve eleştirel düşünme
yeteneğini kazandırmak, onların problem
çözme becerilerini geliştirmek ve girişimcilik ruhuna sahip olmalarını sağlamak gerektiğinin altını çiziyor. Bu bakışla STEM+A
eğitiminin, yani fen, teknoloji, mühendislik,
matematik, sanat disiplinlerinin birbiriyle
bağlantılı şekilde ele alındığı eğitim yaklaşımının yaygınlaşmasının önem arz ettiğini
belirten sektör temsilcileri, gençlerin STEM

alanlarına daha fazla ilgi duymasını, eğitimde STEM anlayışının okul öncesinden başlayarak uygulanmasını, ulaşılması gereken
çok önemli arz ettiği görüşünde birleşiyor.
Uzun vadeli eğitim
programları uygulanmalı
Sadece yeni nesillerin değil, mevcut
işgücünün eğitimi de bu dönüşüme uyum
sağlaması gerektiğinin altını çizen temsilciler, çalışanların artık altı ayda bir yeniden
eğitim yoluyla yeni bir beceri edinmesi
gerektiğini vurguluyor. Mevcut işgücünün
yetkinliklerinin geliştirilmesi için uzun vadeli stratejik istihdam ve eğitim politikaları
geliştirilmesi bu nedenle kritik önemde.
İşgücü üzerinde uzun vadeli etkinin analiz
edilmesi ve stratejik işgücü planlaması yapılması bir diğer reform alanı olarak ortaya
çıkıyor. Şirketlerin, çalışanlarına tek seferlik
eğitim imkanları sunmanın dışına çıkması
gerekiyor. Mesleki eğitimlerin ve işgücünün ihtiyacı olacak ya da sektörler bazında
değer yaratacak ek yetkinliklerin kazandırıl-

Küresel ölçekte büyük ekonomiler arasında yer alabilmek için
Endüstri 4.0’ın getirdiği yapısal dönüşümün gerçekleştirilmesinin
zorunluluk olduğunu belirten uzmanlar, Türkiye’nin halen Endüstri
2.0 ile 3.0 arasında olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, geleneksel üretim
yöntemlerinden uzaklaşıp, dijitalleşmeye yatırım yapılması ile
Türkiye’nin sanayide yeni bir kimlik kazanabileceğinin altını çiziyor.
gibi sektörlerin Endüstri 4.0’a geçme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye
otomotiv sektörü, 2017 yılında toplam
ihracatının yüzde 18.2’sini gerçekleştirerek
28.5 milyar dolara ulaştı. Böyle bir başarıyı
eski tip üretimle elde etmesi mümkün
olamayacağı için 4’üncü sanayi devrimini
çok yakından takip ettiği ve birçok ülkeye
kıyasla rekabetçi konumda olduğu söylenebilir.

masının uzun vadeli eğitim programlarının
bir parçası olması gerekiyor.
Bu arada KPMG verilerine göre,
2020’nin en çok talep gören meslekleri
veri analistleri ve özellikli satış temsilcileri
olacak. İşverenlerin bir çalışandan beklentileri sıralamasında bugün 10’uncu sırada
bulunan yaratıcılık, 2020’de üçüncülüğe
yükselecek. Eleştirel düşünce yeteneği günümüzde dördüncü sıradayken 2020’de
ikinciliğe yerleşecek. 2020’nin iş dünyasında çalışanlardan en çok beklenen özellik ise
karışık problemleri çözme yeteneği olacak.
2020’nin işverenlerinin öncelikli beklentileri
arasına duygusal zekanın da girmesi bekleniyor. Akıllı makinelerin çalışanların yerini
alacağından endişe edilse de değişim yeni
kapılar açacak ve fırsatlar yaratacak. Mimarlık, mühendislik, bilişim teknolojileri
ve matematik alanlarında yoğun iş gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bu da kaynakların
verimli kullanıldığı, sürdürülebilir, 3D baskı
ve robot teknolojilerinin gelişimini sağlıyor.
Türkiye’de özellikle otomotiv, savunma

Akıllı fabrikalara doğru
bir dönüşüm başladı
Türkiye’nin bu rekabetçiliğini koruması
ve artırması için düşük katma değerli üretimi bir kenara bırakarak akıllı üretim sistemlerine hızla yatırım yapmayı sürdürmesi
gerekiyor. Endüstri 4.0 için yatırımların
sürdürülmesi, bu konuda kararlı ve tutarlı
bir politika izlenmesi kritik öneme sahip.
Özellikle eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinin
teşviklerle desteklenmesi, yakından takip
edilmesi önem taşıyor.
Teknolojinin hızlı gelişimiyle, akıllı fabrikalara doğru bir dönüşüm başladı. Karanlık fabrikalar, tamamen insansız üretimin
yapıldığı tesisler şeklinde tanımlanıyor.
Sistemin ilk örneği de Çin'de kurulan ve
cep telefon modülleri üreten bir fabrika.
Fabrikada kullanılan bir robot kolun altı

ila sekiz işçinin yapabileceği işi tek başına
yaptığı vurgulanıyor. Bu sistem kurulmadan
önce fabrikada çalışan işçi sayısının 650 olduğu ve sistemle birlikte sayının 60'a indiği
açıklandı. Ayrıca, ürün çıktısındaki kusurlu
parça oranının yüzde 20'lerden yüzde 5'e
kadar düştüğü kaydediliyor. Endüstri 4.0,
makinelerde her bileşenin birbiriyle haberleşen, kendi kendine karar veren ve
denetleyen üretim tesislerinin oluşmasını
sağlıyor. Bu süreci önemli kılan akıllı makinelerin ise insan müdahalesi olmadan
sorunları çözen bir sistem olarak; üretim
süreçlerindeki hataları önlemesi, öğrenip
algılayabilmesi, makinelerin birbirleriyle
etkileşim içinde olması bekleniyor. Bu süreç
ile insandan bağımsız, verimli, ergonomik
ve kaliteli üretim hedefleniyor.
Diğer yandan, üretimde yeni yeni kullanılmaya başlanan büyük veri gruplarından
faydalanan analiz yöntemleri üretimin kalitesini yükseltiyor, enerji tasarrufu sağlıyor
ve ekipman bakımını kolaylaştırıyor. Endüstri 4.0 bağlamında baktığımızda, üretim
sistemlerinin yanı sıra kurumsal ve müşteri
bazlı yönetim sistemleri gibi birçok farklı
kaynaktan elde edilen verilerin toplanmasının ve kapsamlı biçimde değerlendirilmesinin, gerçek zamanlı karar verme süreçlerinde standart hale geleceği öngörülüyor.
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“MAKİNE SANAYİİ, DÖNÜŞÜME
HIZLI UYUM SAĞLAYABİLİR”
Ar-Ge ve inovasyon alanında gerekli alt yapı
çalışmalarının tamamlanması ve bu bilincin yerleşik
hale gelmesiyle Endüstri 4.0 dönüşümüne hızlı adapte
olabilecek bir makine sanayimiz var.
lanabilir bir üretim anlayışı sağlayacağını,
bugünden bakarak yüzde 100 ifade edebilmek kolay değil.

Kutlu KARAVELİOĞLU
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı

U

luslararası rekabette yaşanan
teknoloji yarışı içinde, kavramsal düzeyde Almanya’nın bir
pazarlama enstrümanı olarak
ortaya çıkan Endüstri 4.0; bilişim, yazılım ve
iletişim teknolojilerinin dinamik veri uygulamasıyla makinelerle entegre hale geldiği
sanayi devriminin yeni bir ifadesi. Endüsti
4.0, büyük veri analizi, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, akıllı robotlar gibi
birçok yeni kavramı beraberinde getirdi.
Üretimde uçtan uca bağlılık esasına dayalı
bu model, teknolojinin üretimin her alanında kullanıldığı bir sistemle verimlilik artışı
anlayışına dayanıyor. Nesnelerin ve hizmetlerin interneti ile siber fiziksel sistemlerden
oluşan bir yapıyı merkeze alan Endüstri 4.0,
akıllı makine ve üretim sistemleri döneminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Akıllı
fabrikaların insanlar ile iletişim kurabildiği,
simülasyon modelleriyle sanallaşmanın
sağlanmasının amaçlandığı bu sistem ile
akıllı fabrikalara özerk yönetim yetileri kazandırılmaya çalışılıyor. Verileri toplama-analiz etme becerisiyle gerçek zamanlılık
prensibiyle çalışan model, hizmet oryantasyonu prensibiyle internet üzerinden akıllı
fabrika servisleri sunmayı amaçlıyor.
Bu modelin ne kadar gerçekçi ve uygu-
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“Yeni bir ekonomik sistem"
Ancak, Endüstri 4.0 tartışmasından bağımsız olarak yüksek verimlilik, esneklik ve
kaliteyi merkezine alan, sanayide üretim
maliyetlerinin azalmasına ve seri üretimin
hızlandığı teknolojik bir dönüşüme ihtiyaç
olduğu çok açık. Buharla başlayan makineler çağı, elektrik, elektronik ve otomasyon
ile yükselişi bugün sanayide yeni ve dijital
endüstriyel çağın gerçekleşmesine kadar
hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecini beraberinde getirdi. Batı’nın yükselen Doğu
karşısında sanayi avantajını geri kazanmak
için başlattığı teknolojik yarış, kendi ekonomisini yaratan, daha yüksek katma değerli,
değerler zincirini temelden değiştirmeyi
vaat eden yapısıyla rekabet parametrelerini değiştirdi. Bugün itibarıyla Endüstri
4.0 tartışmalarıyla makinelerin birbiriyle
konuştuğu, fabrikaların akıllı sistemlerden
oluştuğu, yapay zeka ve robotların üretime
dahil edildiği yeni bir ekonomik sisteme
geçişi tartışıyoruz.
Ar-Ge ve inovasyon alanında gerekli
altyapı çalışmalarının tamamlanması ve bu
bilincin yerleşik hale gelmesiyle Endüstri
4.0 dönüşümüne hızlı adapte olabilecek bir
makine sanayimiz var. Ancak, değer zincirindeki tüm bileşenlerin entegre olmasıyla
gerçekleşebilecek Endüstri 4.0 dönüşümü
için bilişim ve donanım ihtiyaçlarımızı karşılayacak yeni yatırımlar yapılması, bunun
için de kaynakların doğru kullanılması gerekiyor. Aynı şekilde iş gücünün bu dönüşüme ayak uydurabilmesi için eğitim stratejileri geliştirerek nitelikli bir insan kaynağı
havuzu oluşturmalıyız. Bunu yaparken özel
sektörden üniversitelere tüm bileşenlerin
içinde yer alacağı bir sistem kurulması kali-

teyi artıracak. Bilişim ve yazılım konularında
yetkin bireyler yetiştirmek için eğitimlerin
önünü açacak reformların desteklenmesi,
uzun vadede teknolojinin doğru anlaşılması ve uygulanması hususunda büyük önem
teşkil ediyor. Siber güvenlik konusu da nesnelerin interneti sayesinde artan verilerin
korunması açısından önemli ve bu konu da
diğerleri gibi yatırım gerekiyor. Özel sektörün teknoloji alanında yapacağı yatırımların
yanı sıra devletin de bu konuda başarılı bir
vizyonu olmalı. Aksi takdirde Türkiye sadece
özel sektör yatırımlarıyla Endüstri 4.0 devrimini yakalaması mümkün değil.
“Sanayide yeni bir dönem başlatıyor”
Endüstri 4.0 dönüşümü ile bilişim ve
imalat teknolojilerinin birbirlerine entegre
olması sanayide yeni bir dönem başlatıyor. Bulut teknolojisi, simülasyonlar, büyük
veri ve analizi gibi kavramların hayatımıza
girmesiyle yazılım ve bilişim sektörünün
entegrasyonunun önemi artıyor. Bilişim
tekniklerinin sunduğu sanal dünyada test,
sensörlerle veri takibi gibi yeniliklere ayak
uydurmak, bu geçiş sürecinde önem verilmesi gereken konuların başında geliyor.
Makine sektörünün teknolojik alt yapısının
daha güçlü hale gelmesi ve bilişim sektörünü üretime dahil edecek yeni yatırımların
hayata geçmesi yeni dönemde ele alınması
gereken önemli gündem maddelerinden
birini oluşturuyor.
İmalat sürecinde otomasyonu merkeze
alan Endüstri 4.0 süreciyle müşteri tercihlerine bağlı seri üretim ile kalite artışı, inovasyon süreçlerinin hızlanması ve daha az kaynak kullanımı hedefleniyor. Yüksek maliyet
verimliliği ile kişiselleştirilmiş ürünlerin yaygınlaşarak tasarım kalitesi yükselirken, insan
faktörünün aradan çıkmasıyla makineleşen
ve dijitalleşen sanayiyle yüksek kaliteli ve
düşük fireli üretimin önünü açılıyor.

“SEKTÖRLERİN VE ÜLKELERİN
REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTECEK”
Teknolojinin hızlı ilerlemesi, yeni fırsatların ve yeni alanların
önünü açması, bu sürece uyum sağlayan şirketlerin
sektörlerin ve ülkelerin refah seviyesini de yükseltecek.

Ahmet ÖZKAYAN
Makine İmalatçıları Birliği
(MİB) Yönetim Kurulu Başkanı

Y

eni iş yapma yöntemi olan Endüstri 4.0, işin başlangıç ve bitiş
noktalarını tamamen esnek hale
getirerek, iş kavramını çok daha
geniş bir alana yayıyor. Temelini dijital uygulamalar ve bu uygulamalar arası iletişim
oluşturuyor. Üretimde emeğin yerini otonom sistemlerin ve öğrenen makinelerin
almaya başladığı, sanayinin 4’üncü aşaması
olarak nitelendirilen bir dönemin içindeyiz.
Akıllı ve birbirleriyle iletişim halinde olan
makinelerin ön plana çıktığı Endüstri 4.0
devrimiyle birlikte, gelecekte bizleri bekleyen süreç; insan gücüne daha az ihtiyaç
duyan, bilginin ve makinelerin öncelikli
olduğu, hızlı ve çözüm odaklı bir üretim
yapısı olacak.
Endüstri 4.0’ın teknolojik temelleri siber-fiziksel sistemler ve bulut bilişim gibi
modern bilgi ve iletişim teknolojilerini kapsıyor. Bu teknolojiler, imalat sektöründe
verimliliği, kaliteyi, hız ve esnekliği artırmak
için sistemlere entegre olarak, rekabet ortamında firmalar açısından kayda değer
avantajları beraberinde getirebilecek.
Teknoloji ve bilgi tabanlı bu yeni nesil
endüstri sürecine uyum zamanını kaçırmadan, bir sonraki yapay zeka dönemine

hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu anlamda
teknolojinin hızlı ilerlemesi, yeni fırsatların
ve yeni alanların önünü açması, bu sürece
uyum sağlayan şirketlerin, sektörlerin ve
ülkelerin refah seviyesini de yükseltecek.
Endüstri 4.0 ile rutin ve tekrar gerektiren işlerde insan gereksinimi çok büyük
oranda azalacak. Ancak inovasyon, yenilik
ve teknolojik değişim gerektiren işlerde,
yetkin insan kaynağına ihtiyaç da artacak.
Bazı iş kolları yok olurken, yeni iş kolları ortaya çıkacak. Diğer yandan, makine imalat
sektöründe yetişmiş eleman yetersizliği,
mühendislik ve teknik eleman eksikliği yıllardan beri dile getiriliyor. İnsan kaynağının
daha verimli yetiştirilmesi, eğitilmesi ve
yönetilmesi temel zorlukları oluşturacak.
Bu noktada, üniversite-sanayi işbirliğinin
daha iyi seviyeye taşınması, sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin insan gücünün sağlanması noktasında önemli kazanımlar
ortaya koyacak.
İçinde bulunduğu bilgi öncelikli yeni
çağda, ülkeler rekabette, büyümede, global ekonomiden söz sahibi olmada, sahip
oldukları bilişim ve teknolojik alt yapı gücüyle farklılık yaratabiliyor.
“Yazılım geliştirme konusunda
yeni pratikler benimsenmeli”
İletişim vasıtalarının (internet, ADSL,
fiber, kablo hatları gibi) güvenilirliği, kapasiteleri ve kaliteleri de her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Ancak bu hizmetler,
Türkiye’nin her yerinde yaygın olarak istenen kapasite, kalite ve güvenilirlikte uygun
fiyata sağlanabilmeli. Burada önemli bir
nokta da yazılım geliştirme konusundaki
yeni pratiklerin benimsenmesi. Bunların
başında ajan/bot teknolojisi, çevik yöntemlerin kullanımı ile CMMI (capability maturity model integration) konuları geliyor.
Nitekim bütün bu yaklaşım ve hizmetler
bize rakip gördüğümüz bazı gelişmiş ve

gelişmekte olan ülkelerde milli gelirlerine
oranla çok düşük fiyatlara ya da bedelsiz
sağlanabilir.
Yeni standartlar, güvenlik gereksinimleri ihtiyacını da ortaya çıkarıyor. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için yeni özelliklere
sahip insan kaynağına da gerekli olacak.
Yazılım sektörü, bu ihtiyaçların ana kaynaklarından biri olacak.
Nitekim günümüzde yazılım olmadan
gelişmek çok zorlaştı ve ilerleyen zamanlarda yapay zekaya sahip yazılımlar olmadan gelişmek de imkansız hale gelecek.
Daha esnek çalışma koşullarının geçerli
hale geleceğini söyleyebiliriz. Ancak insan
kaynağında ciddi bir evrim kaçınılmaz
görünüyor. Asıl mesele, toplumu bu evrime hazırlıklı duruma getirebilmek ve bu
durumu sürdürebilmektir. Sadece kullanıcı
olarak değil, yaratıcı ve imalatçı olarak da
hazır durumda olmamız gerekiyor.
“Kuşkusuz en önemli şey
nitelikli insan gücü”
Yüksek katma değerli üretime geçme noktasında kuşkusuz en önemli şey,
nitelikli insan gücü. Gelişmiş ülkelere
baktığımızda, mesleki ve teknik eğitime
önem veren ülkelerin her yönüyle geliştiği,
sanayileştiği ve büyüdüğü bir gerçek. Bu
noktada, meslek okulları-sanayi iş birliğinin
mutlak suretle artırılması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün, temelden donanımlı bir şekilde yetişmesi elzem.
Bu konuda gelişmiş toplumlarda üzerinde hemfikir olunan STEM-A (science
technology engineering mathematics
- arts) eğitim modeli Türkiye’de uygulanmaya konmalı. Bu konuda her ülkenin
görünen ve görünmeyen tarafları var.
Geliştirdikleri ve piyasaya sundukları ile
ortaya çıkarmadıkları ancak geliştirmekte
oldukları mamul ve hizmetler nelerdir
bunlara bakılmalı.
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“YAŞAM ŞEKLİMİZİ DEĞİŞTİRECEK
BİRÇOK YENİLİK GETİRECEK”
Esasında her sanayi devriminde olduğu gibi 4’üncü
Sanayi Devrimi sadece üretim şeklini değil, aynı
zamanda hiç olmadığı kadar yaşam şeklimizi de
derinden değiştirecek yenilikler getirecek.

Dr. Hüseyin HALICI
ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı

B

ilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanarak üretimde tamamen
insandan bağımsız akıllı üretim
şekli, Endüstri 4.0 olarak değerlendirilebilir. Bir anlamda yapay zekanın
da kullanımı ile kendi kendini yönetebilen
otonom yapılar olarak değerlendirebiliriz.
Endüstri 4.0, tam anlamıyla uygulamaları başlamamış, ancak çok hızlı gelişeceği öngörülen bir süreç. Bunun yanında
üretimin sürdürülebilirliğini engelleyen
konuların başında iş gücü geliyor. İş gücü
önemli bir maliyet unsuru. Üretimi ne kadar az insanla yaparsanız maliyetiniz o
kadar düşer. Bu nedenle otomasyonda
da Endüstri 4.0’da da insandan bağımsız
üretim hedefi var. Ancak, Endüstri 3.0’da
yoğun olarak kullanılan ve etkin rol oynayan otomasyonun oluşturduğu yapı,
Endüstri 4.0’da bilişim ve iletişimin katkısı
ile yapay zekanın önemli bir rol oynaması
ile yerini kendi kendini yönetebilen kısaca
‘otonom’ olarak tanımlayacağımız yapılara
bırakacak. Bu kapsamda yapay zeka başta
olmak üzere genel olarak bilişim ve iletişim
gelecekte sanayi ve diğer tüm alanlarda
ağırlığını hissettirecek ve Endüstri 4.0 ile
yaşamımızın değişmez bir parçası olacak.
Esasında her sanayi devriminde ol-
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duğu gibi 4’üncü Sanayi Devrimi sadece
üretim şeklini değil, aynı zamanda hiç olmadığı kadar yaşam şeklimizi de derinden
değiştirecek yenilikler getirecek. Çünkü;
Endüstri 4.0 insanların fiziksel olarak çalışmadıkları sadece zihinsel yönleri ile katkı sağlayacakları bir devrim. Dolayısıyla
geçiş sürecinin hem teknik açıdan hem
de sosyal açıdan gerçekten zorlu olacak.
Neredeyse global pazar ile aynı zamanda
Endüstri 4.0 Türkiye’de konuşuluyor ya da
ele alındığı için henüz kaybedilen hiçbir
şey olmadığı gibi, kamu ve özel sektör
olarak kesinlikle geride kaldık psikolojisine
de girilmemeli. Ancak konuşma aşamasını
geçemeyip, gerekli adımlar atılmaz ise
geri kalacağımız bilinmeli. Çünkü gerek
teknoloji gerekse dünya hızla değişiyor
ve en ufak bir boşluk ya da gecikmenin
bile Türkiye’nin bu konuda geri kalmasına
sebep verecek. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda gerekli planlama yapılmaması ve
gerekli adımların atılmaması temel sorun
olarak karşımıza çıkacak.
“Durum tespiti yapıldıktan
uygun çözüm oluşturulmalı”
Kendi kendini yönetebilen otonom
yapı Endüstri 4.0 ile insanların fiziksel çalışmalarına ihtiyaç kalmayacak. Sadece
sistemi geliştiren ya da bakım işlemlerini gerçekleştirecek insan gücüne ihtiyaç
duyulacak. Bu direkt olarak işsizlik şeklinde algılanmamalı, ancak yeni iş kolları ve
mesleklerin mevcutların yerine gündeme
geleceğini bilmeliyiz. Geçiş sürecinde vasıfsız iş gücü için sorun olabileceği gibi,
ancak yeni iş kolları ve yeni yaşam şekilleri
ile adaptasyon mümkün olacak.
Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde karşılaşılacak en büyük zorluk, referans bir çözümün olmayışı. Yani Endüstri 4.0 için henüz

hazır bir çözüm olmadığı gibi, her tesisin
her sektörün kendine özgü özellikleri ile
orantılı olarak kendine özgü bir çözümü
olacak. Dolayısıyla iyi bir analiz ile her bir
fabrika için Endüstri 4.0’a geçiş için durum tespiti yapıldıktan sonra buna uygun
çözüm oluşturulmalı. Aksi halde hazır bir
Endüstri 4.0 çözümü olmadığından iyi bir
analiz yapılmadan alınacak çözüm kesinlikle istenilen bir Endüstri 4.0 çözümü ve
yatırımı olmayacak.
Endüstri 4.0 çözümü talep edildiğinde,
aşağıdaki üç grupta belirtilen bileşenlerin
tamamının sağlanması durumunda istenilen doğru çözümün elde edileceği göz
ardı edilmemeli. Mekanik-robot, elektrik-otomasyon ve bilişim-iletişim bileşenlerden
birinin eksik olması ya da birbiri ile tam
uyumlu olarak çalışmaması durumunda
bunun doğru çözüm olmadığı bilinmeli.
Yukarıdaki bileşenleri dikkate aldığımızda,
Endüstri 4.0 akıllı sistemleri, yapay zeka uygulamalarıyla destekleyerek bir ‘otonomi
sistemi’ olarak görebiliriz. Diğer yandan,
Türkiye’de bilişim alt yapısı mümkün, ancak endüstriye özgü bir adaptasyon ve
çaba gerekiyor.
Çünkü bilişim sektörünün bugüne kadar kamu, bankacılık, finans ve haberleşme
sektörlerinde ulaştığı seviyeyi göz önünde
bulundurursak maalesef endüstride yeteri
kadar etkin olmadıklarından dolayı iyi bir
seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Elbette
endüstride bilişim aktif bir rol oynuyor,
ancak bu Endüstri 4.0 için yeterli bir seviye
değil.
Burada bu seviyenin istenilen noktaya
taşınabilmesi için ENOSAD’nin önemli bir
rol oynayacağı kesin. Çünkü genel anlamda bilişim ve iletişim üretim hatlarına
ancak otomasyon sistemleri üzerinden
etki edebilir.

“TÜRKİYE, GELİŞMİŞ ÜLKELERİN
YAŞADIĞI SÜRECİ DİKKATE ALMALI”
Kalifiye çalışan ve teknolojik alt yapı yetersizliği yatırım
ile ilgili sorunların ardından en çok karşılaşılan engeller
olarak sıralanıyor. Yerli teknoloji tedarikçilerinin
teknoloji kullanıcıları ile buluşamaması Türkiye’de
önemli bir sorun olarak göze çarpıyor.

Bahadır BALKIR
TÜSİAD Sanayi Politikaları
Yuvarlak Masası Lideri

F

arklı ülkelerde farklı isimlerle adlandırılan Endüstri 4.0 kavramı
temelde sanayinin dijital dönüşümü anlamına geliyor. Son yıllarda
ülkeler arasındaki etkileşimin ve ticaretin
giderek artması, yükselen yeni güçlü ekonomiler ve finansal kaynak akışları ile artan
küreselleşme dijital teknolojilerin daha yaygın kullanılmasını sağladı. Bunun yanında
kaynak verimliliği, sürdürülebilirlik, çevre
ve güvenlik ile ilgili öne çıkan kaygılar iş
dünyasını şekillendiren paradigmalarda
köklü değişikliklere yol açtı. Tüm bu köklü değişikliklerin etkisiyle sanayide daha
entegre, otomize ve optimal bir üretim
akışı ihtiyacı doğdu. Bu noktada ortaya
çıkan Endüstri 4.0 kavramı, değer zincirinin
parçalarının yalnızca kendi içinde otomasyonu değil, değer zincirinin her parçasının
birbiriyle eş zamanlı ve entegre çalışması
olarak tanımlanıyor. Dijitalleşme Endüstri
4.0 sürecinin itici gücü ve ayrılmaz parçası
olmakla birlikte sanayinin dijital dönüşümünün başarı ile gerçekleştirilebilmesi için
şirketler organizasyonel ve operasyonel
yapılarında iş yapış kültürlerinde, değer
yaratma fonksiyonlarında, değer zincirindeki diğer aktörlerle ilişkilerinde ve rekabet

stratejilerinde radikal değişikliklere gitmesi
gerekiyor.
Gittikçe daha erişilebilir hale gelen dijital teknolojilerin yaygın ve etkin kullanılması ile tüm değer zincirinde topyekün bir
değişime yol açan dördüncü sanayi devrimi
şirketlerin hem imalat süreçlerinde iyileşme
sağlamalarına hem de yeni iş modelleri
geliştirmelerine olanak veriyor. Dijitalleşme
ile daha hızlı, esnek, hatasız ve verimli süreçler oluşturuluyor. Daha yüksek kalitedeki
mallar daha düşük maliyetle üretilebilir hale
geliyor.
"Yeni bir dönüşümü temsil ediyor"
2016 yılında içerik ortağımız The Boston
Consulting Group (BCG) ile hazırladığımız
‘Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği için Bir
Gereklilik Olarak Sanayi 4.0’ başlıklı ilk raporumuzda da ortaya koyduğumuz üzere
Dördüncü Sanayi Devrimi verimlilikten büyümeye, yatırımdan istihdama kadar birçok
alanda yenilikler ve gelişmeler getirecek.
Yapay zeka,öğrenebilen makineler ve kolaboratif robot gibi teknolojilerin gelişmesi,
blok zinciri gibi yeni teknolojilerin ortaya
çıkması ve platform ekosistemlerinin hızlı
yükselişi Dördüncü Sanayi Devrimi’nin teknoloji olarak büyük bir dönüşümü temsil
ettiğini gösteriyor.
Öte yandan kalifiye çalışan ve teknolojik
altyapı yetersizliği ise yatırım ile ilgili sorunların ardından en çok karşılaşılan engeller
olarak sıralanıyor. Bunların yanı sıra yerli
teknoloji tedarikçilerinin teknoloji kullanıcıları ile buluşamaması Türkiye’de önemli
bir sorun olarak göze çarpıyor. ABD ve Almanya gibi dijital dönüşüm yolculuğundan
Türkiye’nin daha ilerisinde olan ülkelerde
öne çıkan engeller incelendiğinde kalifiye
çalışan yetersizliği başta olmak üzere veri

güvenliği riski, bağlantı standartları eksikliği
gibi sorunlar da öncelikli olarak tanımlanıyor. Bu tespitler, önümüzdeki dönemde
Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda
dikkate alması gereken önemli noktaları
işaret ediyor.
“Ürün ve hizmet sağlayıcısı
olarak konumlanmalıyız”
Türkiye’de bilişim teknolojileri (BT )
sektörünün geleceği, yaşadığımız hızlı
teknolojik dönüşüme ayak uydurabilme
kapasitemiz ve sektörün kapasitesini artırabilmemiz ile doğrudan ilişkili. Ar-Ge ve
inovasyon kapasitesinin artırılması, gerekli
altyapının ve nitelikli insan kaynağının sağlanması kritik önemde. Yeni teknolojilerin
yalnızca kullanıcısı değil, ürün ve hizmet
sağlayıcısı olarak konumlanmalıyız. Bu vizyonla hareket edildiği takdirde BT sektörü
gelişerek, Türkiye’nin küresel rekabet gücüne büyük katkı sunabilecek. Firmaların
bilişim alanında gerçekleştirdikleri Ar-Ge
faaliyetlerinin artması aynı zamanda küresel
rekabet gücümüzü korumak ve bilişim teknolojilerinde dışa bağımlılığımızı azaltmak
için de gerekli.
Boston Consulting Group’un (BCG)
işbirliğinde yayınladığımız Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği Raporu’ndaki tespitlere göre, teknoloji kullanıcısı
şirketler yerli tedarikçilerin olmadığını belirtirken teknoloji tedarikçisi şirketlerin talep
düşüklüğünü önemli bir problem olarak
gösteriyorlar. Bu da teknolojinin arz ve talebi arasında bir kopukluk olduğuna işaret
ediyor. Yerli teknoloji tedarikçileri ve çözüm
ortaklarının dijital dönüşüm yolculuğunda
daha çok yer almalarının sağlanması ve
geliştirilen inovasyon ekosistemiyle desteklenmesi gerekiyor.
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“TÜRKİYE İÇİN BAŞARILI OLMANIN
YOLU EĞİTİMDEN GEÇİYOR”
Dr. Engin AYÇİÇEK
Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği Bilim
ve Teknolojilerden Sorumlu Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı

Türkiye için Endüstri 4.0’da
başarılı olmanın yolu
eğitimden geçiyor. Aksi
takdirde gelişmiş ülkelere
göre düşük olan iş gücü
maliyeti ve üretkenliğin
anlamı kalmayacak.

E

ndüstri 4.0 bir ürün değil, bir sistemler bütünüdür. Bugünden bu
sürece bir lüks harcama olarak
bakmak, 5 ila 10 yıl geride kalmak
anlamına geliyor. Firmaların bu sürece uygun ürünler çıkarması ve mühendislerini
buna uygun yetiştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla Endüstri 4.0 tek başına bir sistem
değil; makine, elektrik, elektronik, yazılım
ve bilişimin birbirine entegrasyonudur.
Endüstri 4.0 ‘akıllı’ konseptinin ve ‘nesnelerin interneti’ kavramının fabrika düzeyine indiği bir oluşum. Üretimdeki her bir
unsurun (makine, ürün, insan, ekipman
gibi) büyük verinin bir parçası olarak hem
kendini optimize ettiği hem de birbirleri ile
haberleşerek, bütünün optimize edildiği bir
yapı. Otomasyonun kontrolsüz bir şekilde
ağ yapısı dışında artması, Endüstri 4.0 yolundan sapmak anlamına geliyor.
Elbette bunun arkasında yakın gelecek
için öngörülen trendler var. Ürünlerin daha
da kişiselleşeceği, özelleşmiş ürünlerle birlikte ürün karmaşıklığının artacağı, müşterilerin yalnızca yüksek kalitede ürünleri tercih
edeceği, tedarik ve teslim sürelerinin azalacağı bir gelecek öngörüyoruz. Bugünün
teknolojileri ile bunu karşılamak mümkün
görünmüyor. Bütün sistemler kendi aralarında konuşur ve yapay zeka ile kendi
başına karar verme özelliğine sahip. Diğer
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yandan, Endüstri 4.0’ı uygulamadaki en büyük zorluk, öncelikle insan kaynağı. Endüstri
4.0 için gerekli olan kavram ve uygulamaları geliştirecek yetkinlikleri oluşturmak çok
önemli. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusa
sahip bir ülkede gençleri Endüstri 4.0’ın
gereksinimleri doğrultusunda yetiştiremezsek, işsizlik oranı artarken, karşılanamayan
nitelik gerektiren açık pozisyonlarında fazla
olduğunu göreceğiz. Türkiye için Endüstri
4.0’da başarılı olmanın yolu eğitimden geçiyor. Aksi takdirde gelişmiş ülkelere göre
düşük olan iş gücü maliyeti ve üretkenliğin
anlamı kalmayacak.
“Ekonomide yüzde 5 ila 8
oranında büyüme getirecek”
Endüstri 4.0 ile sanayi kuruluşları doğal
kaynakları daha verimli kullanıyor ve karbon ayak izi yani doğaya verilen zararlar
azalıyor. Yeni fikirler ve buluşlar çok daha
düşük maliyetlerle hızla hayata geçecek.
‘Üretim ve üretkenlik’ kas gücü ile değil
hayata geçen fikirle doğru orantılı olacak.
İnsanlar kas gücü yerine entelektüel birikimlerini kullanacak. Dijitalleşen sanayi ile
birlikte eğitim ve sanayi iş birliği çok daha
erken hatta üniversiteden önce başlayacak.
Bu nedenle Endüstri 4.0 kavramlarını ve
uygulamalarını geliştirecek şekilde eğitim
sistemi tasarlanması gerekiyor. Endüstri 4.0,
ekonomik büyüme, istihdam, sosyal istikrar, kalıcı değer, iş güvenliği ve daha fazla
verimlilik, dolayısıyla yüksek yaşam standartları sağlamak için ürünün tasarımından
servisine kadar tüm aşamalarda maksimum
verimlilik ve üretkenlik potansiyeli taşıyor.
Endüstri 4.0’ın ekonomide yüzde 5 ila 8 oranında büyüme getireceğini öngörüyoruz.
Endüstri 4.0 henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen sanal 3D geliştirmeye,
dijital planlama ve izlemeye, neredeyse
hatasız üretim süreçleriyle müşteri ihtiyaçlarının sistematik olarak belirlenmesine,
yeni iş süreçlerinin oluşmasına ve hepsinin
ötesinde üretim süreçlerinin daha verimli
olmasına da imkan sağlıyor. Endüstri 4.0 ile
birlikte, hesaplamalarımıza göre, yeni ürün-

leri pazara sunma süresi yüzde 25 ila yüzde
50 arasında kısalırken, mühendislik giderleri
yüzde 30’a kadar düşebilecek ve yüzde 70’e
kadar enerji tasarrufu sağlanabilecek.
“İş yapış biçimleri ve
modelleri tamamen değişecek”
Biraz daha detaya girip örnekler verecek olursak, şu anda insandan makineye
olan etkileşim, Endüstri 4.0’da makineden
makineye olacak. Bir üretim hattında bulunan robotlar birbiriyle konuşacaklar. Bir robot arızalandığında diğeri onu tamir etmeye başlayacak. Dolayısıyla üretim sistemini
etkileyen, aksatan bir durum olduğunda
anında müdahale ile sorun çözülecek. Zaman kaybı yaşanmayacak. Böyle değişimlerin olduğu bir gelecekte iş yapış biçimleri
ve modelleri de tamamen değişecek. 2020
yılına kadar, yani sadece iki sene sonra şu
anda adını bilmediğimiz 16 tane yeni meslek ortaya çıkması öngörülüyor.
Endüstri 4.0 ile şirketlerin iş modellerinde önemli değişiklikler olacak. Artık müşteri
istediği ürünlerin ve kaynakların mülkiyetini
satın almaktan ziyade ilişkili hizmetlere
istediği zamanda, maliyette ve kalitede
erişmek isteyecek. Bu da sanayi kuruluşlarının, kendi ürünleri ile ilgili fonksiyonlar
için servis sağlayıcı karakterine bürünmesi
anlamına geliyor. Örneğin; otomobil şirketleri artık mobilite hizmet sağlayıcıları, kompresör üreticileri de hava enerjisi sunar hale
geliyor. Endüstri 4.0, firmanın müşterilerine
ürün değil, ürün işlevselliğini hizmet olarak
satması anlamına gelmektedir. Böylelikle
son kullanıcıya bu hizmeti en işlevsel, hızlı
ve en düşük maliyetle sunan çözümler ön
plana çıkacak.
Bugün itibarıyla son kullanıcılar Android Market’te ya da Apple Store’da nasıl
uygulama satın alıyorlarsa ve Apple bir
üründen öte Uygulama Platformu özelliği
ile hizmet sağlıyorsa ilerleyen dönemde
bir araba üreticisi mobilite sağlayıcısı olarak
istenen zamanda, en hızlı, en konforlu ve en
düşük maliyetli mobilite hizmetini sağladığı
müddetçe rekabette öne geçecek.

“ENDÜSTRİ 4.0’DA ÖNE ÇIKAN TEMEL
ZORLUKLARDAN BİRİ MEVZUATLAR”
Alper KARAÇAR
EY Orta, Güneydoğu Avrupa ve Orta
Asya (CESA) Gelişmekte Olan Teknolojiler
Danışmanlık Hizmetleri Lideri

Endüstri 4.0 uygulamalarının
hayata geçirilmesinde öne
çıkan temel zorluklardan biri
mevzuatlar. Mevzuatların
dönüşümü yavaşlatacağı
öngörülebilir.

E

ndüstri 4.0 son yıllarda sıkça konuşmaya başladığımız bir konu olsa da
henüz üzerinde anlaşılmış bir tanımdan söz etmek doğru değil; ülkeler bu
kavrama farklı şekillerde yaklaşıyor. Ancak,
ortak noktalara baktığımızda, ileri robotik
sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim,

büyük veri ve siber-fiziksel sistemler gibi
gelişmekte olan teknolojilerin seri üretim
içinde optimizasyon ve otomasyon için
kullanılmasından bahsedebiliriz. Bu devrimi
somutlaştırmak için makinelerin birbirleri
ile iletişim kurduğu, merkezi bir sisteme
gerek duyulmadan karar alabildiği ve dış
dünya taleplerine yanıt verebildiği bir fabrikayı örnek gösterebiliriz. Öncekilere kıyasla
çok daha hızlı ilerleyen bir sanayi devrimi
söz konusu ve şimdiden birçok endüstride
etkilerini görmek mümkün.
Artırılmış gerçeklik ve sanallaştırmanın
endüstriyel tasarım ortamlarında kullanılmaya başlanması ve 3D baskı tabanlı ‘butik’
imalat tesislerinin kurulması gibi ürünlerin
tasarım aşamasından üretim aşamasına birçok yenilik de bu sanayi devriminin parçası
olacak. Endüstri 4.0 teknolojileri ile verimliliğin arttığı, yeni gelir kaynaklarının ortaya
çıktığı ve insan kaynaklı risklerin azaldığı bir

üretim sektörü mümkün.
Dönüşümü yavaşlatan etkenler
Endüstri 4.0 uygulamalarının hayata geçirilmesinde öne çıkan temel zorluklardan
biri mevzuatlar. Makineler arası sözleşmeler,
siber güvenlik, veri gizliliği, ürün güvenliği,
fikri mülkiyet ve iş hukuku alt başlıklarında
mevzuatın ileri uygulamaların olduğu ülkelerde dahi (örneğin; Almanya) teknolojik
gelişmeleri çok geriden takip ettiği görülüyor. Bu açıdan bakıldığında mevzuatın
Endüstri 4.0 uygulamaları bağlamındaki
dönüşümü yavaşlatacağı öngörülebilir.
Endüstri 4.0 uygulamalarının hayata geçirilmesi önündeki ikinci temel zorluk birlikte çalışabilirlik ve standardizasyon olarak
görülüyor. Ülke, bölge ve küresel olarak
standart kuruluşları Endüstri 4.0 uygulamalarına konu yöntem, teknik ve teknolojilerin
standartları konusunda çalışıyor.

“AKILLI SİSTEMLERİN HAYATIMIZA
YÖN VERDİĞİ BİR DÜNYA BİZİ BEKLİYOR”
Hakan ÖLEKLİ
KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim
Sektör Lideri

Bütün sektörlere etki
eden değişimin ardından
yaşamın her alanındaki
akıllı sistemlerin hayatımıza
yön verdiği bir dünya bizi
bekliyor.

E

ndüstri 4.0 ya da 4’üncü Sanayi Devrimi, çağdaş otomasyon sistemlerini,
sistemlerin ve nesnelerin birbiriyle
haberleştiği veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeriyor. Geleceğin yaşam ve üretim standardını devrimsel şekilde değiştiren

bu süreci çoktan yaşamaya başladık. Endüstri 4.0, hizmetler ve iletişim ağları, strateji ve
iş modeli, sistemler ve süreçler, çalışanlar ve
yetkinlikleri, finans ve risk yönetimi ile bulut,
dijital ikiz gibi kavramları da kapsayan teknoloji boyutlarının birbirleriyle entegrasyonunu gerektiriyor. Özetle nesneler ve otomatik
sistemleri yöneten yapay zekaların birbiriyle
konuşarak bütün bir üretim sürecini yöneteceği bir gelecekten bahsediyoruz. Şirketler
için müşterilerin talebinden, bu talebin ürün
haline getirilmesine kadar geçen sürecin
takibinden sürekli ölçülmesine varana dek
her adımını kapsayan bütün ekosistemi etkileyen bir olgu. Bütün sektörlere etki eden bu
değişimin ardından yaşamın her alanındaki
akıllı sistemlerin hayatımıza yön verdiği bir
dünya bizi bekliyor. Hedef, ihtiyaca özel ama
seri üretim hızında ve etkinliğinde bir üretim
sürecine ulaşmak.

Kimler işsiz kalacak?
Diğer bir deyişle 4’üncü Sanayi Devrimi
geleceğin akıllı yaşam, akıllı üretim ve akıllı
hizmetleri gibi kavramlarını barındıran birçok başlıktan sadece biri. Ancak, son birkaç
yıldır sürekli gündemde; çünkü insanlar gelecekte bir iş sahibi olup olamayacaklarını
merak ediyor. Birbiriyle haberleşen milyarlarca nesne ve yapay zeka koskoca bir fabrikayı çok az insana ihtiyaç duyarak yönetir
hale geldiğinde kimler işsiz kalacak? Kimlere
yeni fırsatlar doğacak? Geleceğin meslekleri
neler? Bunlar bir süredir tartışılan konular.
Geçtiğimiz sanayi devrimlerinde de olduğu
gibi, 4.0’a geçişin sosyolojik, demografik ve
ekonomik sonuçları oluyor ve bu etkiler
artarak devam edecek. Öncekilerde nasıl
çözümler bulunduysa, Endüstri 4.0’ın neden
olacağı çalkantılara da insanlık çare bulacağını düşünüyorum.
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