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AraútÕrma Müdürlü÷ü
Gözden Geçirilmiú økinci BaskÕ
Eylül 2017
Kitap ile ilgili de÷erli görüú ve önerilerinizi arastirma@ebso.org.tr e-posta adresine
iletmenizden mutluluk duyarÕz. Aúa÷Õdaki görseli QR tarama uygulamasÕnda
görüntüleyerek, kitabÕn tamamÕna dijital ortamda eriúebilirsiniz:

UYUM SAöLAYAMAYAN KAYBEDECEK!
17. yüzyÕlÕn sonu, 18. yüzyÕlÕn baúÕnda üretimde
makine gücü ile tanÕúmasÕnÕn ardÕndan,
teknolojide öngörülemeyen hÕzdaki de÷iúimler
bugün insano÷lunun karúÕsÕna Sanayi 4.0’Õ
çÕkarmÕútÕr.
Üretimde yeni bir dönüúüm sürecini içeren
“Sanayi 4.0” kavramÕ; 2011 yÕlÕnda Almanya’nÕn
Hannover FuarÕ’nda ilk kez kullanÕlmÕú ve
Alman Hükümetinin konuyu sahiplenmesi ile
tüm dünyanÕn ilgisine mazhar olmuútur.
Temel mantÕ÷Õnda, ucuz iúgücünden dolayÕ
Do÷u’ya kayan üretimi, BatÕ’ya yeniden döndürmek yatsa da, bugün Çin’in teknolojide
geldi÷i seviyeyi dikkate aldÕ÷ÕmÕzda bunun en azÕndan kÕsa-orta vadede mümkün
olamayaca÷ÕnÕ söyleyebiliriz.
Sanayi 4.0; küresel boyutta sanayi üretimini yüksek teknoloji ile donatarak, makineler
arasÕ iletiúim ça÷Õna, siber fiziksel sistemlere geçiúi esas almakta olup, ekonomiden
sosyal düzene kadar yapaca÷Õ radikal dönüúümler ile neden yeni bir sanayi devrimine
geçilece÷ini de ortaya koymaktadÕr. Bu süreçte, akÕllÕ fabrikalar ile akÕllÕ ürün
uygulamalarÕ kendini göstermektedir. Di÷er yandan, tüm üretim süreçlerini tek baúÕna
yönetmeye aday robotlarÕn dönemine geçiú, iúgücünün korkulu rüyasÕ olan
makineleúmenin istihdam talebini azaltaca÷Õna dair endiúesini de yeniden gündeme
taúÕmÕútÕr. Yani “teknolojik iúsizlik” tartÕúmalarÕ, süreçle birlikte daha da artmÕútÕr.
Oxford Üniversitesi’nin yaptÕ÷Õ bir çalÕúmaya göre; önümüzdeki 20 yÕl içerisinde ABD’deki
iúlerin yüzde 47’si, baúka bir çalÕúmada da OECD ülkelerindeki mevcut mesleklerin
%57’si yok olma riski ile karúÕ karúÕyadÕr. Sadece çalÕúanlarÕn de÷il, úirketlerin de iúleri
yok olma yolundadÕr. Artan teknoloji ile birlikte de÷iúen, dönüúen yeni dünya düzeninde
bilgi, en de÷erli kaynak olarak gösterilen petrolün yerini alÕrken, yapay zekadaki hÕzlÕ
geliúim ile gelece÷e dair korkutucu senaryolar da gündemi meúgul etmektedir.
Bu úekilde de÷erlendirdi÷imizde, bizim baúlangÕç noktamÕz EöøTøM 4.0 olmalÕdÕr. Çünkü
artÕk, alÕn terini akÕl teri ile birleútirenler sistemin içinde kalabileceklerdir. Sanayi 4.0’Õn
altyapÕsÕnÕ oluúturan yazÕlÕmÕ kurgulayacak ve karar mekanizmalarÕnda görev yapacak
nitelikli iúgücünün do÷ru alanlarda yetiútirilmesi, atÕl mesleklerin, bölümlerin gözden
geçirilmesi öncelikli hedef olmalÕdÕr. Yeni bir sanayi hikayesi oluúturma yolunda Sanayi
4.0’Õn ülkemiz için bir úans oldu÷unu ve yapaca÷ÕmÕz proaktif hamlelerle Kobi’lerimizi bu
sürece hazÕrlayarak dönüúüme hazÕrlÕklÕ olmamÕz gerekti÷inin özellikle altÕnÕ çizmek
isterim. Aksi takdirde kaçÕnÕlmaz bir son olan, rekabet gücünü kaybetme ve küresel
ekonominin gerisinde kalarak vasatlÕktan çÕkamama ile karúÕ karúÕya kalaca÷Õz. Çünkü,
Sanayi 4.0’a uyum sa÷layamayan kaybedecektir. Öyle ki, Japonya aynÕ zamanda bu
uyumun sancÕsÕz olmasÕ için de “Toplum 5.0” kavramÕnÕ gündeme taúÕmÕútÕr.
Bu bilinç içerisinde Sanayi 4.0 ile ilgili farkÕndalÕk yaratmak amacÕyla 2015 yÕlÕnda
çÕkarmÕú oldu÷umuz yayÕnÕmÕz, Türkiye genelinde yo÷un ilgi görmüú ve 5.000 adet baskÕ
kÕsa sürede tükenmiútir. Gelen talep üzerine söz konusu revize yayÕnÕ hazÕrladÕk.
Sanayi 4.0’a dair detaylÕ bilgiye ulaúaca÷ÕnÕza inandÕ÷Õm yayÕnÕmÕzÕ kamuoyunun
bilgisine sunar, tüketen de÷il üreten bir toplum ve ülke olma yolunda faydalÕ olmasÕnÕ
dilerim.
SaygÕlarÕmla,
Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu BaúkanÕ
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anayi 4.0’Õ anlayabilmek için öncelikle sanayi tarihinin geliúimini ve
günümüz üretim süreçlerine nasÕl ulaúÕldÕ÷ÕnÕ incelemek gerekmektedir.
Bu ba÷lamda, ilk bölümde birinci sanayi devriminden bugüne, üretim
süreçlerinin, geçirdi÷i evrimlere yer verilmiútir:

I. SANAYø DEVRøMø: Sanayi 1.0
Birinci Sanayi Devrimi, 1760’lÕ yÕllarda
baúlayÕp, 1850’lere kadar devam eden
süreyi kapsamaktadÕr. Bu süreçte,
genel olarak üretim; el ve beden
eme÷inden makine gücüne do÷ru bir
evrim geçirmiútir. Nitelik ve nicelik
yönünden artÕú gösteren makineler,
buhar gücüyle iúlev kazanmÕúlardÕr.
ølgili süreçte aynÕ zamanda odun ve
bio-yakÕt yerine kömürün kullanÕlmaya
baúlanmasÕ, makinelerin daha da
yaygÕnlaúmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr.
øngiltere’de baúlayan ve bahsi geçen
özellikler do÷rultusunda ilerleme
kaydeden Sanayi Devrimi, kÕsa
sürede tüm Avrupa’ya ve ABD’ye
yayÕlmÕútÕr. Üretim yapÕsÕndaki bu
köklü de÷iúim, ekonomi dünyasÕnÕ
oldu÷u kadar toplumsal yapÕyÕ da
büyük ölçüde de÷iútirmiútir. Zira, söz
ÕúÕ÷Õnda,
konusu
geliúmelerin
ortalama yaúam süresi uzamÕú ve
nüfusta artÕú gözlenmiútir.
AyrÕca, gündelik yaúam büyük ölçüde pratikleúmiú ve böylece yaúam kalitesi
artmÕútÕr. Makinelerin üretimi pratikleútirmesiyle, üretilen ürün sayÕsÕnda
büyük bir artÕú kaydeden Avrupa’nÕn, bu ürünleri pazarlayabilece÷i ve yeni
hammadde kaynaklarÕ elde edebilece÷i Orta, YakÕn ve Uzak Do÷u
topraklarÕna yönelmesi ise uluslararasÕ iliúkileri etkilemiú ve ülkelerin
sÕnÕrlarÕnÕ baútan aúa÷Õ yeniden çizmiútir.
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II. SANAYø DEVRøMø: Sanayi 2.0
I. Sanayi Devrimi ile üretimin
mekanikleúmesinden bir süre sonra,
teknolojinin daha da ilerlemesiyle, II.
Sanayi
Devrimi’nin
temelleri
atÕlmaya baúlanmÕútÕr. Genel olarak
1870’den I. Dünya SavaúÕ’nÕn
baúladÕ÷Õ tarih olan 1914 ile
sÕnÕrlandÕrÕlan
süreç,
teknoloji
devrimi olarak da bilinmektedir.
II.
Sanayi
Devrimi’nin
ortaya
çÕkmasÕnda demiryollarÕ baúta olmak
üzere ulaúÕm a÷ÕnÕn geliúmesinin
büyük rolü olmuútur. UlaúÕmÕn
kolaylaúmasÕ, hammadde teminini
de büyük ölçüde kolaylaútÕrmÕú,
üretim sürecinden çÕkan ürünlerin
yeni ve uzak pazarlara açÕlmasÕnÕ
sa÷lamÕútÕr.
1903’de Wright kardeúler tarafÕndan
ilk motorlu uçuúun gerçekleútirilmesi,
eriúilmesi çok uzun ve zahmetli
mesafeleri son derece kolay hale
getirecek olan hava ulaúÕmÕnÕn
temelini atmÕútÕr.

II. Sanayi Devrimi’nin bir di÷er önemli özelli÷i de, elektrik teknolojisinin
geliúmesi ve üretim hatlarÕnda kullanÕlmaya baúlanmasÕdÕr. Buhar gücünden
çok daha güçlü olan bu yeni ve üstün teknoloji, makinelerin daha çok
geliúmesine ve üretimin büyük oranda artmasÕna yardÕmcÕ olmuútur. Böylece
dünya, seri üretim kavramÕyla tanÕúmÕútÕr. Söz konusu dönemde seri üretimin
en bilinen ve çarpÕcÕ örneklerinden biri, Henry Ford’un, Ford Motor ùirketi
olmuútur.
Hammadde olarak demir ve çeli÷in yaygÕn bir biçimde kullanÕlmaya baúlandÕ÷Õ
ve a÷Õr sanayinin geliúti÷i, II. sanayi devriminin dünyadaki ana yürütücüleri
øngiltere, Almanya, ABD ve Japonya olmuútur.
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III. SANAYø DEVRøMø: Sanayi 3.0
20. yüzyÕlÕn ilk yarÕsÕ, iki büyük
dünya savaúÕyla ve ülke sÕnÕrlarÕnÕn
alt üst olmasÕyla úekillenmiú ve
sanayileúme ile teknolojik ilerleme
anlamÕnda,
önceki
dönemlere
kÕyasla yavaúlama ortaya çÕkmÕútÕr.
Bu dura÷anlÕkta, savaúlar kadar pek
çok ülkede, özellikle de ilk iki devrim
sürecinde
sanayileúmiú
olan
ülkelerde, yÕkÕcÕ etkiler yaratan 1929
küresel krizi gibi olumsuz ekonomik
geliúmeler de rol oynamÕútÕr.
Bu do÷rultuda sanayinin yeni bir
geliúme
yakalayabilmesi,
krizin
etkilerinin azalmasÕ ve 2. Dünya
SavaúÕ’nÕn bitmesinin ardÕndan,
1950’li yÕllarda mümkün olabilmiútir.
1950’li yÕllarla birlikte, dijital teknoloji
geliúmeye baúlamÕú ve III. Sanayi
Devrimi’nin
temelleri
atÕlmÕútÕr.
Özellikle Z1 olarak adlandÕrÕlan ve
mekanik elektrikle çalÕúan hesap
makinesinin üretilmesi, akabinde de
bilgisayara kadar uzanan, çÕ÷Õr açÕcÕ
dijital geliúmeler, üretim süreçlerine
de yeni bir boyut kazandÕrmÕútÕr.
3. Sanayi Devriminin en yo÷un dönemi 1960’larÕn sonlarÕndan 2000’li yÕllara
kadar uzanan süreç olup; bu süreçte insanlÕk aya ayak basmak gibi çÕ÷Õr
açÕcÕ geliúmelere imza atmÕú ve uzay ça÷ÕnÕn kapÕsÕnÕ aralamÕútÕr. Yine bu
dönemde mobil telefonlarÕn icadÕ ve ilerleyen süreçte akÕllÕ telefon adÕ altÕnda
bilgisayar ve iletiúim teknolojilerinin tek bir cihazda buluúmasÕ, internetin keúfi,
vb. geliúmeler 3. Sanayi Devrimi’ne dinamiklik kazandÕran önemli
adÕmlardandÕr. Üretim süreçlerinde bilgisayar ve iletiúim teknolojilerinin
kullanÕlmaya baúlanmasÕ, çok daha küçük, mekanik ve pratik ürünlerin
gündelik hayata girmesini sa÷lamÕútÕr. Öyle ki; bu süreçte makineler, iú
hayatÕnda oldu÷u gibi gündelik hayatÕn da içine girmiú, böylece beden
gücüne duyulan gereksinim kiúisel yaúamda azalmaya baúlamÕútÕr.
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IV. SANAYø DEVRøMø: Sanayi 4.0
4. Sanayi Devrimi, genel olarak
makinelerin insan gücüne gerek
kalmaksÕzÕn kendilerini ve üretim
süreçlerini
yönetmeye
baúlamalarÕyla
ortaya
çÕkmÕútÕr.
Makineler bu üst düzey ve güncel
yapÕlarÕnÕ; bilgisayar, iletiúim ve
internet
teknolojilerinin
harmanlanmasÕyla
ortaya
çÕkan
karma teknolojiye borçludurlar.
“Nesnelerin ønterneti” kavramÕyla
anÕlan bu ileri düzeyde geliúmiú yapÕ,
nerdeyse üretim gerçekleútiren bir
fabrikanÕn
kendi
kendini
yönetebilmesine kadar uzanmÕú ve
akÕllÕ fabrikalarÕn ortaya çÕkmasÕnÕ
sa÷lamÕútÕr.
4. Sanayi Devrimi ya da di÷er sÕk
kullanÕlan adÕyla Sanayi 4.0, ilk kez
2011 yÕlÕnda Hannover FuarÕ’nda
dile getirilmiútir. Fuara katÕlan
uzmanlar tarafÕndan, biliúim ça÷ÕnÕn
modern yüzünün, üretim süreçlerine
yepyeni bir boyut kazandÕrdÕ÷Õ ve
yeni
bir
Sanayi
Devrimi’nin
yaúanmakta oldu÷u ifade edilmiútir.
Almanya Hükümeti’nin, dile getirilen bu görüúleri, yeni bir sanayi stratejisi
olarak ele almasÕyla, 4. Sanayi Devrimi kavramsal olmaktan öte, resmi bir
nitelik de kazanmÕútÕr.
Söz konusu fuardan sonra 4. Sanayi Devrimi üzerinde bir çalÕúma grubu
kurulmuú ve çalÕúma grubu, bir yÕl sonra, Sanayi 4.0’Õn stratejik biçimde
uygulanabilmesi yönündeki önerilerini yine Hannover FuarÕ’nda sunmuú ve
Almanya Hükümeti’ne de raporlamÕútÕr. Bu çalÕúma grubunun baúkanlÕ÷ÕnÕ ise
Bosch úirketinde yönetici olan Siegfried Dias ve SAP AG firmasÕnda üst düzey
yönetici olan Hennig Kagermann üstlenmiútir.
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GÜNÜMÜZDE SANAYø 4.0’IN GELøùøMø
Resmi
baúlangÕcÕ
2011
yÕlÕ
kabul
edilen Sanayi 4.0,
Almanya’da ortaya
çÕkmÕú
olmasÕ
itibariyle
öncelikle
Avrupa’da ilerlemiú
ve
kÕsa
sürede
teknik
bir
terim
olmaktan öteye geçip, milyarlarca Euro’luk bir piyasa haline gelmiútir. 2020
yÕlÕna kadar sadece Avrupa’da, bu alanda yÕllÕk 140 milyar Euro’luk yatÕrÕm
gerçekleútirilmesi beklenmektedir.
Di÷er taraftan Sanayi 4.0, küresel ölçekte de giderek yaygÕnlaúmaktadÕr.
Günümüzde gelinen nokta itibariyle, geliúmiú ekonomiler baúta olmak üzere
pek çok ülke Sanayi 4.0 konusundaki yol haritasÕnÕ hazÕrlamÕú ve konuyla ilgili
çalÕúmalarÕna baúlamÕútÕr. Özellikle sürdürülen Ar-Ge çalÕúmalarÕ, hemen her
gün yeni bir teknolojiyle tanÕúmamÕzÕ ve Sanayi 4.0’Õn giderek daha da
büyümesini sa÷lamaktadÕr.
2018 yÕlÕnda sanayide 2,3 milyon birim robot kullanÕlmasÕ, 2020 yÕlÕnda
yaklaúÕk 50 milyar cihazÕn birbiriyle iletiúim halinde olmasÕ tahmin edilmektedir.
AkÕllÕ üretim sistemlerinin, akÕllÕ úehir, ev, lojistik, úebeke, cihaz unsurlarÕnÕn
sosyal a÷lar ve e-ticaret a÷larÕyla birleúmesi sonucu veriler, hizmetler,
nesneler ve bireylerin internet ortamÕnÕ kullanarak kuraca÷Õ ekosistemdeki a÷Õn
önümüzdeki çeyrek asÕrda küresel ticaret hacminin yaklaúÕk yüzde 46’sÕnÕ
etkileyece÷i öngörülmektedir.
Avrupa Komisyonu, 19 Nisan 2016 tarihinde sanayinin ve ekonominin
dijitalleútirilmesi amacÕyla “Dijital Tek Market” (Digital Single Market)
düzenlemesini uygulamaya koymuútur. Söz konusu uygulamayla, dijital
endüstriyel devrimin tüm kurumlar ve ekonomi nezdinde yaygÕnlaútÕrÕlabilmesi
için politik, yasal ve finansal araçlarÕ içeren bir strateji izlenmesi planlanmÕútÕr.
Aúa÷Õdaki görseli QR tarama uygulamasÕnda görüntüleyerek, Dünya Ekonomik
Forumu’nun Sanayi 4.0 videosunu izleyebilirsiniz:
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anayi 4.0; üç boyutlu (3-D) yazÕcÕlar, nesnelerin interneti, akÕllÕ
fabrikalar, siber fiziksel sistemler, büyük veri, otonom robotlar,
simülasyon, bulut biliúim sistemleri, artÕrÕlmÕú gerçeklik, yapay zeka gibi
pek çok yeni kavramÕ literatüre kazandÕrmÕútÕr. Sanayi 4.0’Õn bileúenleri olarak
da adlandÕrÕlan bu kavramlar, birbirleriyle ba÷ÕntÕlÕ halde pek çok yeni
teknolojiyle tanÕúmamÕzÕ sa÷lamakta, iú dünyasÕndan gündelik hayatÕmÕza
kadar girerek yeni bir düzeni gerektirmektedir.
Sanayi 4.0’Õ ve getirdi÷i teknolojileri anlayabilmek için öncelikle bileúenlerin ve
getirdikleri yeniliklerin bilinmesinde fayda bulunmaktadÕr.

3D
YazÕcÕlar
Yapay
Zeka

Nesnelerin
ønterneti

AkÕllÕ ve
KaranlÕk
Fabrikalar

ArtÕrÕlmÕú
Gerçeklik

SANAYG
4.0
Bulut
Biliúim
Sistemi

Siber
Fiziksel
Sistemler

Büyük Veri

Simülasyon

Otonom
Robotlar
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1. ÜÇ BOYUTLU (3D) YAZICILAR
3 boyutlu veya 3D yazÕcÕ; en genel tanÕmÕyla dijital 3 boyutlu bilgisayar verisini
(üç boyutlu CAD çizim), elle tutulabilecek gerçek nesnelere dönüútüren bir
makinedir. Geçmiúte genel olarak modelleme çalÕúmalarÕnda kullanÕlan 3D
yazÕcÕlar, bugün hemen hemen bütün mekanik parçalarÕn basÕmÕnda
kullanÕlabilmektedir.
ølk uygulamasÕ 1984 yÕlÕna uzansa da, son yÕllarda yaygÕnlÕk kazanan 3D
yazÕcÕlarÕn, de÷iúik türlerde ve tekniklerde baskÕ yapabilmeleri, geniú bir
yelpazede çeúitlenmelerini sa÷lamÕútÕr. Söz konusu çeúitlilik ve yaygÕnlÕk, 3D
yazÕcÕlarÕn bilim insanlarÕ ve gelecek uzmanlarÕ tarafÕndan, yenilikçilik
konusunda çÕ÷Õr açÕcÕ bir geliúme olarak nitelendirilmesini sa÷lamÕútÕr.
Uzmanlarca 3D yazÕcÕlarÕn yakÕn gelecekte sadece fabrikalarda sÕnÕrlÕ
kalmayÕp evlere de girece÷i ve tüketicilerin de birer üretici haline gelece÷i
belirtilmektedir. Bu ba÷lamda, üreticinin ve tüketicinin ortak bir kesiúimde
buluútu÷u “türetici” kavramÕ literatüre girmiú bulunmaktadÕr.
3D YazÕcÕlar ile Neler YapÕlabilir?
Üç boyutlu yazÕcÕlarÕn genel
çalÕúma
prensibi,
bilgisayar
ortamÕnda
çizimi
ve
modeli
hazÕrlanmÕú üç boyutlu bir nesnenin
makinada eritilen hammadde ile
basÕlmasÕna dayanmaktadÕr. ÇÕktÕ÷Õ
ilk dönemlerde ço÷unlukla plastik
hammaddesi kullanÕlmasÕ suretiyle
basit modellerin basÕldÕ÷Õ 3D
yazÕcÕlar, ilerleyen teknolojinin
etkisiyle günümüzde çok farklÕ
sektörlerde
kullanÕlmaya
baúlanmÕútÕr.
Di÷er bir deyiúle günümüzde birçok farklÕ malzemenin ve yöntemin kullanÕldÕ÷Õ
3D yazÕcÕlar, çok geniú bir alana hitap etmekte ve genetikten biliúim
teknolojilerine, tÕptan sanayiye, úehir planlamadan gÕdaya ve kuyumculu÷a
kadar çok farklÕ alanlarda kullanÕlmaktadÕr. Eriúilen teknoloji 3D yazÕcÕlarla
laboratuvarlarda yapay organ ve et üretiminin basÕlabilmesini sa÷lar hale
gelmiútir. Bu ba÷lamda, 3D yazÕcÕlar önemli hastalÕklarÕn, açlÕk gibi köklü
küresel sorunlarÕn çözümünde ciddi atÕlÕmlar da sa÷layabilecektir.
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Hatta
büyük
yazÕcÕlar
inúaat
sektöründe
kullanÕlmakta,
köprü
yapÕmÕndan binalarÕn inúasÕna kadar
devasa çÕktÕlarÕ mümkün kÕlmaktadÕr.
Üretim maliyetlerini büyük oranda
düúüren bu cihazlar, geliúmekte olan
ülkeler için de üretim ve inovasyon
konusunda destek olmaktadÕr.

Aúa÷Õdaki görseli QR tarama uygulamasÕnda görüntüleyerek, üç boyutlu yazÕcÕlarla
yapÕlan uçak motorlarÕ videosunu izleyebilirsiniz:

Dört Boyutlu (4D) YazÕcÕlar
Sanayi 4.0 ve 3D yazÕcÕlarla ilgili sürdürülen çalÕúmalar, sadece üretimin de÷il
ürünlerin de akÕllÕ hale gelmesini sa÷lamaktadÕr. Sanayi 5.0’Õn dillendirildi÷i
günümüzde, akÕllÕ ürünlerin daha kolay imalatÕna duyulan ihtiyaç 4D yazÕcÕlarÕ
gündeme getirmiútir. Uzmanlarca, yakÕn gelecekte 4D yazÕcÕlarÕn da üretim
süreçlerindeki yerlerini almaya baúlayacaklarÕ ifade edilmektedir.
4D yazÕcÕlar, 3D yazÕcÕlarÕn en, boy ve yükseklik girdileri ile gerçekleútirdi÷i üç
boyutlu baskÕya, uzayÕn 4. boyutu olan zamanÕ ekleme özelli÷ine sahiptir.
Ancak buradaki 4. boyut olan zaman boyutu süreklilik kavramÕndan
ziyade, zamana ve duruma göre úekil de÷iútirme özelli÷ini ifade etmektedir.
Daha açÕk bir ifadeyle, 4D yazÕcÕlarda basÕlan akÕllÕ ürünlerin üç boyutlu
olmalarÕyla birlikte içinde bulunduklarÕ ortam úartlarÕna göre kendili÷inden úekil
de÷iútirebilme özellikleri olmasÕ planlanmaktadÕr. Düz bir metal parçanÕn su
altÕna yerleútirildi÷inde kendili÷inden boru úeklini almasÕ, ya÷murlu ve güneúli
hava ayrÕmÕnÕ algÕlayÕp kendili÷inden bota ve sandalete dönüúebilen ayakkabÕ
gibi örnekler, 4D yazÕcÕlarÕn hayatÕmÕza getirece÷i yenilikleri temsil etmektedir.
Aúa÷Õdaki görseli QR tarama uygulamasÕnda görüntüleyerek, dört boyutlu yazÕcÕlarla
yapÕlan ürünlerin videosunu izleyebilirsiniz:
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2. NESNELERøN øNTERNETø
Nesnelerin interneti; dijital a÷a ve internete sahip olan nesnelerin, sanal bir
kimlik kazanmasÕ yoluyla, birbirleriyle ve çevreleriyle iletiúim halinde
olmalarÕdÕr. Bu iletiúim ile nesneler, internet aracÕlÕ÷Õyla birbirleriyle iletiúim
halinde iúleri kendileri yönetmektedir. Nesnelerin interneti, insanlarÕn gündelik
hayatÕna tamamen hakim oldu÷undan, geniú ve kapsayÕcÕ bir kavram haline
gelmiútir.
Nesnelerin internetinin aktif ve detaylÕ biçimde kullanÕldÕ÷Õ bir fabrikada, úu
avantajlarÕn yer almasÕ beklenmektedir:
a. Üretim ve üretim süreci yönetimi pratikleúecektir:
Nesnelerin interneti, iúyeri ve fabrika yöneticilerine üretim sürecini akÕllÕ
cihazlarla uzaktan kontrol özelli÷i sa÷lamaktadÕr. Daha geliúmiú bir nesnelerin
interneti sisteminin kullanÕldÕ÷Õ bir fabrikada ise, üretim süreci makine ve
robotlar tarafÕndan yönetilebilmekte, bir terslik söz konusu oldu÷unda süreç
makineler veya robotlar tarafÕndan otomatik olarak durdurulmaktadÕr.
b. Tedarik zinciri daha akÕllÕ hale gelecektir:
Ürünler, üzerlerine yerleútirilecek sensörler ve akÕllÕ etiketler ile tedarik zinciri
boyunca kendilerini daha rahat yönetebileceklerdir. Bu özellik aynÕ zamanda,
ürünlerin ne kadarÕnÕn tüketicilere ulaútÕ÷Õ konusunda da, fabrika yönetimine
anlÕk bilgi verilmesini sa÷layacak; satÕú ve stok yönetiminin pratikleúmesi
anlamÕnda çeúitli avantajlar sunacaktÕr.

c. Enerji ve altyapÕ maliyetleri azalacaktÕr:
Nesnelerin interneti, makineler ve
robotlar aracÕlÕ÷Õyla enerjinin en verimli
biçimde tüketilmesini sa÷layaca÷Õndan
maliyetlere de olumlu yansÕyacaktÕr.
Makinelerin üzerinde yer alacak olan
akÕllÕ ölçüm cihazlarÕ ve sensörler,
nerede ne kadar enerji kullanÕlmasÕ
gerekti÷ini ölçerek, optimum enerji
düzeyini belirleyecek ve gereksiz enerji
kullanÕmÕnÕ da engelleyecektir.
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d. AkÕl ve bilgi gücünün önemi artacaktÕr:
Makinelerin ve robotlarÕn üretim sürecini yönetti÷i bir fabrikada, beden gücüne
duyulan gereksinim azalacak, akÕl ve bilgi gücü istihdamÕ daha önemli hale
gelecektir.

e. Gelir ve kar düzeyinde artÕú sa÷lanacaktÕr:
Nesnelerin interneti, aynÕ zamanda gelir ve kar artÕúÕnÕ da beraberinde
getirecektir. Üretim sürecinin daha verimli bir biçimde yönetilmesi, maliyetlerde
ve giderlerde azalma sa÷larken, gelirleri de artÕracaktÕr.

Nesnelerin ønterneti ile Gündelik Hayat Örne÷i:
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3. AKILLI VE KARANLIK FABRøKALAR
Bilim ve teknoloji dünyasÕnda, 50 yÕl gibi
kÕsa
bir
sürede
yüzyÕllardÕr
kaydedilmemiú
ölçüde
ilerleme
kaydedilmesi, insanlÕ÷Õ akÕllÕ yaúam
kavramÕyla tanÕútÕrmÕútÕr. Konu, sanayi
ba÷lamÕnda ele alÕndÕ÷Õnda, gündelik
hayata benzer do÷rultuda, makinelerin,
robotlarÕn ve internet a÷larÕnÕn üretim
süreçlerine nerdeyse tamamen hakim
oldu÷u gözlenmektedir. Bu da iú dünyasÕnÕ, akÕllÕ üretim süreçlerinin
kullanÕldÕ÷Õ akÕllÕ fabrikalarla ve bu fabrikalardan çÕkan akÕllÕ ürünlerle
tanÕútÕrmÕútÕr.
AkÕllÕ üretim, genel olarak geliúmiú yazÕlÕm ve bilgisayar programlarÕnÕn,
makinelere entegre edilmesi sonucu ortaya çÕkmÕútÕr. Sanayi 4.0’Õn en önemli
kazanÕmlarÕndan olan akÕllÕ fabrikalarÕn özellikleri úu úekildedir:
-

-

AkÕllÕ fabrikalarda, üretim süreçleri a÷ÕrlÕklÕ olarak birbirleriyle nesnelerin
interneti sayesinde etkileúim içinde olan makine ve robotlar tarafÕndan
yürütülmektedir.
AkÕllÕ fabrikalar, karmaúÕk üretim süreçlerini hÕzlÕ ve sorunsuz bir úekilde
yönetmek konusunda oldukça baúarÕlÕdÕrlar.
AkÕllÕ fabrikalardan çÕkan ürünler daha sorunsuz ve daha uzun ömürlü
olmaktadÕrlar.
AkÕllÕ bir fabrikada insanlar, makineler ve üretim kaynaklarÕ birbirleriyle derin
bir etkileúim içindedirler.

Tamamen insansÕz ve sadece makinelerle üretimin benimsendi÷i akÕllÕ fabrika
modeli ise “karanlÕk fabrika” olarak nitelendirilmektedir. Baútan sona otomatik
ve dijital sistemlerle donatÕlmÕú bu fabrikalardaki üretim süreçlerinde insan
müdahalesine ihtiyaç ortadan kalkmaktadÕr. Üretimin fabrikalarda mesai saati
kavramÕ olmaksÕzÕn ve aydÕnlÕk bir ortama ihtiyaç duyulmadan da
yapÕlabilmesi, fabrikalarÕn karanlÕk olarak anÕlmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr.
KaranlÕk fabrikanÕn ilk örne÷i olarak; Çin’de kurulan akÕllÕ telefon parçalarÕ
üreten bir fabrika gösterilmektedir. Fabrika müdürü tarafÕndan, karanlÕk fabrika
modelinin benimsenmesiyle birlikte beden gücüne duyulan gereksinimin yüzde
90 azaldÕ÷Õ, kusurlu parça oranÕnÕn ise yüzde 25’lerden yüzde 5’lere geriledi÷i
belirtilmiútir.
KaranlÕk fabrikalar sundu÷u söz konusu avantajlarla, Sanayi 4.0’Õ benimsemiú
ülkelerde giderek daha çok yaygÕnlaúmaktadÕr.
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4.SøBER-FøZøKSEL
SøSTEMLER
Ulusal Bilim Kurumu (The
National
Science
Foundation)
siber-fiziksel
sistemleri;
gözlemleme,
koordinasyon ve kontrol gibi
üretim süreçlerindeki temel
prensiplerin, hesaplama ve
iletiúim bileúkesinden oluúan
karma teknoloji tarafÕndan yönetildi÷i yapÕlar olarak tanÕmlamaktadÕr. Söz
konusu karma teknoloji daha açÕk bir ifadeyle, fiziksel makineleri siber teknoloji
ile bütünleútirme yoluyla çok daha akÕllÕ hale getirmektedir. Bu ba÷lamda,
süreç bir bütün halinde siber-fiziksel sistemler olarak anÕlmaktadÕr.
Günümüzde, siber dünya ile makineler arasÕndaki bu bütünleúme bizi aynÕ
zamanda nano-teknoloji ile de tanÕútÕrmÕútÕr.
5.BÜYÜK VERø
Teknolojinin çÕ÷Õr açÕcÕ düzeyde ilerlemesi ile birlikte internetin ve sosyal
medya araçlarÕnÕn gündelik hayata hakim olmasÕ sayesinde, bilgiye eriúim
büyük ölçüde kolaylaúmÕútÕr.
Bilgiye eriúimin ve bilgi paylaúÕmÕnÕn bu ölçüde yaygÕnlaúmasÕ, yararsÕz ve
yanlÕú bilgi sorununu da aynÕ ölçüde artÕrmÕútÕr. Çok fazla bilginin bulundu÷u
bu bilgi yÕ÷ÕnÕndan gerçek ve güvenilir olanlarÕn ayÕklanmasÕ, saklanmasÕ ve
yararlÕ yönde kullanÕlmasÕ, Büyük Veri kavramÕnÕ ortaya çÕkarmÕútÕr. Bu
ba÷lamda büyük veri; “web sunucularÕ, sosyal medya paylaúÕmlarÕ, a÷
günlükleri, blog, foto÷raf, video, vb. gibi de÷iúik kaynaklardan toparlanan tüm
verinin, anlamlÕ ve iúlenebilir biçime dönüútürülmüú biçimi” olarak
tanÕmlanmaktadÕr.
Büyük veri; do÷ru analiz metotlarÕ ile yorumlandÕ÷Õnda úirketlerin stratejik
kararlarÕnÕ do÷ru bir biçimde almalarÕna, risklerini daha iyi yönetmelerine ve
inovasyon yapmalarÕna imkan sa÷ladÕ÷Õndan firmalar için büyük önem
taúÕmaktadÕr. Do÷ru stratejilerin ancak do÷ru bilgilerden yola çÕkarak
üretilebildi÷i dikkate alÕndÕ÷Õnda, Büyük Veri’nin Sanayi 4.0 için önemi de
kavranmaktadÕr. Özellikle Sanayi 4.0’Õn yüksek rekabet ortamÕnda, firmalarÕn
bir adÕm öne geçebilmek için fark yaratmak zorunda olmalarÕ, en ufak bir
bilginin bile büyük önem taúÕdÕ÷ÕnÕ ve büyük veri aracÕlÕ÷Õyla do÷ru bilgilere
hakim olmanÕn gereklili÷ini ortaya koymaktadÕr.
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6.SøMÜLASYON
Simülasyon, “Teknik anlamda gerçek
bir dünya süreci veya sisteminin
iúletilmesinin zaman üzerinden taklit
edilmesi” olarak tanÕmlanmaktadÕr. Bu
ba÷lamda
simülasyon,
sistem nesneleri arasÕnda tanÕmlanmÕú
iliúkileri içeren sistem veya süreçlerin
bir
modelidir.
Türkçe
karúÕlÕ÷Õ
benzetimdir.
Simülasyon teknolojileri sinema, oyun
ve e÷lence dünyasÕnÕn önemli bir
bileúeni olarak gündelik hayatta yaygÕn
biçimde kullanÕldÕ÷Õ gibi özellikle olasÕ
senaryolar dahilinde gelece÷e yönelik
öngörülerin
belirlenmesi
amacÕyla
askeri alanlarda, pilot e÷itimlerinde ve
bilimsel canlandÕrma çalÕúmalarÕnda
kullanÕlmaktadÕr.
7.ARTIRILMIù GERÇEKLøK
ArtÕrÕlmÕú gerçeklik (Augmented Reality),
gerçek
dünyadaki
çevrenin
ve
içindekilerin
bilgisayar
tarafÕndan
üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS
verileriyle zenginleútirilerek meydana
getirilen canlÕ, do÷rudan veya dolaylÕ
fiziksel görünümüdür.
Bu kavram kÕsaca gerçekli÷in bilgisayar
tarafÕndan de÷iútirilmesi ve artÕrÕlmasÕdÕr.
KullanÕcÕ, geliúen artÕrÕlmÕú gerçeklik
teknolojisinin de yardÕmÕyla etrafÕndaki
bilgi ile etkileúime girebilir. Bahsi geçen
sayÕsal bilgi iúlenmeye elveriúlidir. Bulunulan çevreyle ilgili yapay bilgi ve
ögeler gerçek dünyayla ba÷daúabilir. ArtÕrÕlmÕú gerçeklik teknolojisinin en
belirgin biçimde kullanÕldÕ÷Õ araçlar, farklÕ alanlarda yaygÕn biçimde
kullanÕlmaya baúlanan üç boyutlu gözlüklerdir. Üç boyutlu gözlükler film
sektöründen e÷itime, otomotivden mimariye kadar geniú bir kullanÕm alanÕna
sahiptir.
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8.BULUT BøLøùøM SøSTEMø
Mevcut tüm uygulama, program ve verilerin sanal bir sunucuda yani bulutta
depolanmasÕ ve internete ba÷lÕ olundu÷unda herhangi bir ortamda cihazlar
aracÕlÕ÷Õyla bu bilgilere, verilere, programlara kolayca ulaúÕm sa÷lanabildi÷i
hizmetler
bütününe Bulut
Biliúim veya Bulut
Teknolojisi
(Cloud
Computing) denmektedir. Söz konusu sistemde temel kaynakta yer alan bilgi
ve yazÕlÕmlarÕn biliúim sistemleri aracÕlÕ÷Õyla saklanmasÕ ve paylaúÕmÕ
sa÷lanmaktadÕr.
Bilgisayar kuramcÕlarÕ tarafÕndan internetin gelece÷inin bulut biliúimden geçti÷i
iddia
edilmektedir.
Buna
göre
gelecekte,
bilgisayar hard
disklerinin yerine çevrim içi bulutlarÕn kullanÕlaca÷Õ öngörüsü hakimdir. Bu
biliúim aygÕtlarÕnda herhangi bir altyapÕ hazÕrlamadan, tamamen çevrim içi a÷
vasÕtasÕyla iúlevsel uygulamalara ulaúmak anlamÕna gelmektedir.
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9.OTONOM ROBOTLAR
Robot,
genel
olarak
“önceden
programlanmÕú
görevleri
yerine
getirebilen elektro-mekanik cihaz”
olarak tanÕmlanmaktadÕr. Robotlar
do÷rudan bir operatörün kontrolünde
çalÕúabildikleri gibi, bir bilgisayar
programÕ aracÕlÕ÷Õyla ba÷ÕmsÕz olarak
da çalÕúabilmektedirler. Sanayi 4.0 ile
gelece÷in robotlarÕnÕn ismi COBOT
olarak nitelendirilmektedir.
Günümüzde robotlarÕn en büyük
kullanÕm alanÕ endüstriyel üretimdir.
Özellikle otomotiv endüstrisinde çok
sayÕda robot kullanÕlmaktadÕr.
Robot teknolojisi modern literatürde, “Robotik” veya “Mekatronik” olarak
isimlendirilmektedir.
Mekatronik, “mekanik” ve “elektronik”
kelimelerinin
birleútirilmesinden oluúmuútur ve ilk kez Japonya'da kullanÕlmÕútÕr.
Makine, elektronik, yazÕlÕm ve kontrol mühendisli÷ine dayanan, çok kontrollü
bir mühendislik dalÕdÕr.
SÕradan robotlara oranla kapasitesi yüksek olan bulut ba÷lantÕlÕ robotlarÕn da
fiziksel belirli limitleri mevcuttur. Bulut ba÷lantÕlÕ olmasÕ sebebiyle bu robotlarÕn
ölçeklenebilir iúlem kapasitesine ulaúmak mümkün olacaktÕr. AyrÕca bulut
robotlarÕ úekilleri tanÕma, otomatik hata düzeltme iúlemleri ile tahmine dayalÕ
analitik görevleri de yerine getirebileceklerdir.
YapÕlan araútÕrmalar, 2050 yÕlÕna kadar insan zekasÕyla, robot zekasÕnÕn aynÕ
seviyeye gelece÷ini göstermektedir.

Aúa÷Õdaki görseli QR tarama uygulamasÕnda görüntüleyerek, 2017 Hannover Messe
FuarÕ endüstriyel robotlar videosunu izleyebilirsiniz:
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10.YAPAY ZEKA
Yapay zeka, makinelerin kendi kendilerine düúünme kapasitesine sahip
olmalarÕnÕ ve karúÕlaútÕklarÕ karmaúÕk problemlere insan müdahalesi
olmaksÕzÕn insanlar gibi çözümler üretmelerini sa÷lamayÕ konu alan bir bilim
dalÕdÕr. Alan Turing ve John McCarthy tarafÕndan 1940’lÕ yÕllarda, “Makineler
düúünebilme kapasitesine sahip olabilir mi?” sorusunun gündeme getirilmesi,
yapay zekanÕn temeli olarak gösterilmektedir. 1956’da ABD’de gerçekleútirilen
bir konferansta, bir grup bilim insanÕnÕn zeka ile donatÕlmÕú bilgisayar
programlarÕnÕ gerçekleútirme olasÕlÕ÷ÕnÕ araútÕrmayÕ önermesiyle, yapay zeka
kavramsal olarak literatürdeki yerini almÕútÕr. Bilgisayar ve makine
teknolojilerindeki geliúmelere paralel olarak, yapay zeka ile ilgili araútÕrmalar
da büyük bir yo÷unluk kazanmÕútÕr.

Yapay zeka ile ilgili söz konusu araútÕrmalar, a÷ÕrlÕklÕ olarak makinelerle
iliúkilendirilse de insan zekasÕnÕn iúleyiú prensiplerinin anlaúÕlmasÕ yönünde de
önemli bir araç olarak görülmektedir. Do÷al zekaya sahip olan insan zihni,
do÷umundan beri edindi÷i bilgiler do÷rultusunda hayat boyunca karúÕlaútÕ÷Õ
sayÕsÕz farklÕ durum karúÕsÕnda farklÕ tepkiler verebilme ve problemler
karúÕsÕnda farklÕ çözümler üretebilme kapasitesine sahiptir.
Yapay zekaya sahip olan makineler ise programlandÕklarÕ düzeyde ve ölçüde
karar verme yetisiyle sÕnÕrlÕdÕrlar ve söz konusu farklÕ durumlar karúÕsÕnda
çözüm seçenekleri geliútirme konusunda yetersizdirler. øúte yapay zeka
araútÕrmalarÕ, makinelerin bu yetersizli÷ini gidermeyi ve insanlar gibi geniú bir
karmaúÕk karar verme a÷Õ ile ilgilenmektedir. Bu açÕdan yapay zeka
çalÕúmalarÕ, makineleri kendi kendilerine düúünme kapasitesine sahip olma
yönünde daha akÕllÕ hale getirmeyi ve makinelerden daha fazla verim
sa÷lamayÕ amaç edinmektedir. Yapay zekasÕ geliúmiú bir makineden genel
beklentiler, edinilen deneyimlerin hafÕza saklanmasÕ, bu deneyimlere göre yeni
durumlara uyum sa÷lanabilmesi, karmaúÕk bilgi dünyasÕnda düzenli, anlaúÕlÕr
ve yararlÕ olanlarÕn ayÕklanÕp kullanÕlabilmesi, karúÕlaúÕlan problemlerin
çözümünde muhakeme yapÕlabilmesi sÕra dÕúÕ durumlar karúÕsÕnda çözüm
üretilebilmesi úeklindedir.
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Yapay zeka, sanÕlanÕn aksine sadece robotlarla ilgili bir kavram olmayÕp çok
daha geniú bir kullanÕm alanÕna sahiptir. En basitinden gündelik hayatÕn bir
parçasÕ olan bilgisayarlarda ve akÕllÕ telefonlarda kullanÕlan, insan sorularÕna
cevap verme niteli÷ine sahip pek çok uygulama da yapay zekanÕn birer
örne÷idir. Bununla birlikte, günümüzde yapay zekanÕn farklÕ branúlarda
binlerce farklÕ uygulama alanÕ mevcuttur. Bilimden e÷itime, tÕp dünyasÕndan
e÷lence sektörüne ve daha pek çok alanda yapay zeka uygulamalarÕ
kullanÕlmaktadÕr. Yapay zeka, içeri÷i itibariyle, genel olarak makinelerin daha
akÕllÕ hale gelmesini konu alan Sanayi 4.0’Õn da en önemli bileúenlerindendir.
Yapay zeka olmaksÕzÕn, makinelerin akÕllÕ hale gelmesi mümkün
olamayaca÷Õndan, Sanayi 4.0’Õn da var olmasÕ mümkün de÷ildir. Bu açÕdan,
yapay zeka alanÕnda kaydedilen geliúmeler Sanayi 4.0’Õn da geliúmesini
sa÷lamaktadÕr. Yapay zekanÕn bu geniú kapsamÕ, biliúim kadar biyoloji, kimya,
psikoloji, felsefe, matematik, vb. pek çok bilim branúÕyla iliúkili olmasÕnÕ
sa÷lamaktadÕr. Bu anlamda, yapay zeka sadece bilgisayar bilimlerinin bir
araútÕrma
konusu
olmayÕp,
interdisipliner
bir
branú
olarak
de÷erlendirilmektedir. Yapay zeka ile ilgili yapÕlan araútÕrmalar, insan zihni
konusunda da pek çok sorunun cevabÕnÕn bulunmasÕnÕ sa÷lamÕú ve beynin
çalÕúma prensiplerini daha iyi anlamaya yardÕmcÕ olmuútur.
Günümüzde pek çok firma farklÕ yapay zeka çalÕúmalarÕyla da adÕndan söz
ettirmektedir. Örne÷in; Fujitsu güvenlik görevlileri gibi açÕk havada uzun saatler
çalÕúmak zorunda kalanlarÕn ÕsÕya ba÷lÕ sa÷lÕk sorunlarÕnÕ önlemek üzere yeni
bir yapay zeka teknolojisi üzerinde çalÕútÕ÷ÕnÕ açÕklamÕútÕr. Yapay zeka
çalÕúmalarÕnda ABD’nin önde oldu÷u ancak, Çin’in de bu konuda hedefi
büyüttü÷ü bilinmektedir.
Yapay zeka alanÕnda ilk ortaya çÕkÕúÕndan günümüze kadar çok büyük bir
ilerleme kaydedilmiútir ve makineler her geçen gün insan bedeni ve zihni ile
aynÕ kapasiteye sahip olma yönünde ilerlemektedir. Ancak, bu hÕzlÕ ilerleyiú
büyük endiúeleri de beraberinde getirmektedir. Bu endiúelerin temelinde, insan
zekasÕna sahip olup insan duygularÕna sahip olmayan makinalarÕn, kötü
amaçla kullanÕlabilecek veya bizzat kendileri kötü olabilecek olmalarÕ
yatmaktadÕr. Bu nedenle yapay zekanÕn kolaylÕkla insanlara bir savaú aracÕ
olarak kullanÕlabilece÷i de iddia edilmektedir. DünyanÕn önde gelen bilim
insanlarÕ ve uzmanlarÕnÕn A÷ustos 2017’de ortak bir bildiriyle Birleúmiú
Milletler’den yapay zekanÕn düzenleme altÕna alÕnmasÕ yönündeki talebi
özellikle dikkat çekicidir. Yapay zeka ile ilgili çalÕúmalarÕn insan zihniyle aynÕ
kapasiteye ve hatta insan zihnini geçebilmeyi amaç edinmesi, konuyla ilgili
küresel ölçekte bir yasal düzenlemeyi gerekli kÕlmaktadÕr.
Aúa÷Õdaki görseli QR tarama uygulamasÕnda görüntüleyerek, Davos 2017 yapay
zeka oturumu videosunu izleyebilirsiniz:
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anayi 4.0, getirdi÷i pek çok yenilikle iú dünyasÕnÕ ve gündelik hayatÕ, çok
hÕzlÕ bir úekilde de÷iútirmektedir. Bu hÕzlÕ de÷iúim rekabet ortamÕnÕ da
büyük ölçüde güçlendirdi÷inden de÷iúime uyum sa÷lamak, özellikle
firmalar için varlÕ÷ÕnÕ devam ettirmekle aynÕ anlama gelmeye baúlamÕútÕr. Bu
açÕdan, Sanayi 4.0’Õn getirdi÷i yenilikleri ve teknolojik ilerlemeleri firmalara
uygulamak söz konusu de÷iúimleri incelemekten ve her bir firmanÕn bu
de÷iúimlerin tam olarak neresinde oldu÷unu analiz etmesinden geçmektedir.
Bu sürecin gerisinde kalanlar, zamanla ekonomik güçlerini ve sonunda
varlÕklarÕnÕ kaybedeceklerinden, Sanayi 4.0’Õn getirece÷i de÷iúimler konusunda
detaylÕ bilgi sahibi olunmasÕ ve bu de÷iúimlere uyum sa÷lanmasÕ için dinamik
bir strateji izlenmesi gerekmektedir.
Sanayi 4.0 ile ortaya çÕkan de÷iúimleri ise genel olarak úu úekilde ifade
edebiliriz:
 Beden gücüne dayalÕ geleneksel fabrikalarÕn yerini, makine ve akÕl gücünün
hakim oldu÷u akÕllÕ-karanlÕk fabrikalar almaktadÕr.
 Seri üretimden-müúteri ihtiyaçlarÕna göre özel üretime ve akÕllÕ ürünlere
geçilmektedir.
 Üç boyutlu yazÕcÕlarla, evlerde dahi üretim yapÕlabilir hale gelinmekte ve her
bir tüketici aynÕ zamanda bir üreticiye dönüúmektedir.
 Üretim tesisleri ile ürünlerin gerçek zamanlÕ olarak veri ve bilgi alÕúveriúine
baúlanmaktadÕr. Üretimdeki kusur ve hata payÕ da minimuma inmektedir.
 Hammadde ve kaynak tüketimi en aza indirgenirken, verimlilik artmakta ve
enerji daha verimli biçimde kullanÕlabilmektedir.
 Kendi kendini organize eden üretim yöntemleri sayesinde üretim için gerekli
kaynaklara (enerji, insan, makine vb.) olan ihtiyaç azalmakta, robotlar ve
makineler üretim süreçlerini yönetir hale gelmektedir.
 RobotlarÕn yaygÕnlaúmasÕ beden gücüne duyulan gereksinimi azaltÕp, akÕl
gücünü ön plana çÕkardÕ÷Õndan, istihdam yapÕsÕ de÷iúmektedir. Bu sürecin
bir sonucu olarak, bazÕ meslek türleri giderek ortadan kalkarken, bazÕ
meslek türleri de daha çok önem kazanmaktadÕr.
 RobotlarÕn ve makinelerin yaygÕnlaúmasÕ, iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷ine iliúkin
sorunlarÕ azaltmaktadÕr.
 Sanayi 4.0’a uyum sa÷layan firmalarÕn küresel pazarda payÕ büyümekte,
üretim dijital dünya ile daha iç içe geçmeye baúlamaktadÕr.
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Sanayi 4.0’Õn Dört Ana FaydasÕ
Tüm bu anlatÕlanlar ÕúÕ÷Õnda; üretim
sektörünün
verimlilik
artÕúÕnda
ve
ekonomik büyümede önemli bir katalizör
olaca÷Õ öngörülen Sanayi 4.0’Õn faydalarÕ,
dört ana baúlÕkta úu biçimde özetlenebilir:
1. Üretkenlik: Önümüzdeki 5-10 yÕl
içinde pek çok úirket Sanayi 4.0’a
uyum sa÷layacak ve hammadde hariç
üretim
maliyetleri
yüzde
15-25
arasÕnda iyileúecektir. Bu iyileúmenin,
sadece Almanya’da üretim sektörüne
90-150 milyar Euro’luk etki yapaca÷Õ
öngörülmektedir.
Hammadde
maliyetleri dahil edildi÷inde, toplam
üretkenlik kazanÕmlarÕnÕn yüzde 5 ile
8’e ulaúaca÷Õ belirtilmektedir.
2. Ciro artÕúÕ: Sanayi 4.0 sayesinde
üreticilerin geliúmiú ekipman ve yeni
veri uygulama iste÷i, müúterilerin
kiúiselleútirilmiú
ürünlere
yönelik
gittikçe artan talebiyle paralel olarak
artacaktÕr. Almanya örne÷inde bu
geliúmenin
GSYH’nÕn
yüzde
1
artmasÕnÕ sa÷layarak yÕllÕk 30 milyar
dolar civarÕnda büyüme getirmesi
beklenmektedir.
3. østihdam: østihdam ile ilgili birçok karúÕt görüúe ra÷men, Sanayi 4.0
sayesinde üretim sektöründe yüzde 6-10’luk istihdam artÕúÕ beklenmektedir.
Yeni iúgücüne talep en fazla mekanik-mühendislik sektöründe
hissedilecektir. Öte yandan düúük kalifiye iúgücüne yönelik istihdam
olanaklarÕ azalÕrken, farklÕ yetkinliklere sahip elemanlara olan talep ise
artacaktÕr.
4. YatÕrÕm: Üretim süreçlerini Sanayi 4.0’a adapte edebilmek için üreticilerin
cirolarÕnÕn yüzde 1 ile 1,5’ini yatÕrÕma ayÕrmasÕ öngörülmektedir. Bu rakamÕn
Almanya örne÷inde, önümüzdeki 10 yÕl için 250 milyar Euro olmasÕ
beklenmektedir.
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Sanayi 4.0 için SWOT Tablosu
Güçlü YanlarÕ

ZayÕf YanlarÕ

 Kaynak verimlili÷inde, karlÕlÕkta  Teknolojiye ve internete yüksek
ve küresel rekabet gücünde artÕú
ba÷ÕmlÕlÕktan dolayÕ en küçük bir
dijital açÕ÷Õn yüksek sorunlara ve
 Nitelikli istihdamÕn geliúmesi
maliyetlere sebep olabilmesi
 Yüksek maliyetli teknoloji, Ar-ge ve
 Üretim süreçlerinde esnekli÷in,
istihdam yatÕrÕmlarÕ
verimlili÷in, kalitenin artmasÕ
 Makinelerin
kontrolündeki
bir
ortamda
muhtemel
güvenlik
 Ürün esnekli÷inin geliúmesi ve
açÕklarÕ
müúteri tatmininin yükselmesi
 Ara eleman istihdamÕnda yaúanan
sÕkÕntÕlar
 DurmaksÕzÕn geliúen bir alanda
e÷itim ihtiyacÕnÕn da sürekli olmasÕ

FÕrsatlar

Tehditler

 Avrupa ekonomisinin, imalat  Siber
güvenlik
ve
veri
sanayide küresel ölçekte lider bir
mahremiyetine iliúkin duyulan
konuma yükselmesi
endiúeler
 Yeni ürün ve hizmetler için yeni  BazÕ ülkelerin, kurumlarÕn ve
pazarlarÕn oluúmasÕ
firmalarÕn Sanayi 4.0’a uyum
 Avrupa’nÕn
azalan
nüfus
sa÷lamakta çok zorlanmasÕ
e÷iliminin tersine dönmesi
 Ekonomideki
kÕrÕlganlÕklarÕn
 Piyasa giriú úartlarÕnÕn esnemesi
küresel ölçekte artmasÕ
ve kolaylaúmasÕ

Kaynak: European Parliment
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anayi 4.0’Õn farklÕ sektörler üzerinde, farklÕ etkileri bulunmaktadÕr. Ancak
genel olarak; yüksek teknolojiye odaklanan ve yüksek katma de÷er
yaratan sektörlerin, Sanayi 4.0’a daha hÕzlÕ uyum sa÷ladÕklarÕ ve Sanayi
4.0’Õn rehberli÷ini üstlendikleri gözlemlenmektedir.
Sanayi 4.0’Õn getirdi÷i yeniliklerle birlikte, ilgili sektörlerin 2025 yÕlÕna kadar
yüksek büyüme oranlarÕ sergilemesi beklenmektedir. Söz konusu muhtemel
geliúmeler aúa÷Õdaki tabloda özetlenmiútir:
FarklÕ Sektörlerde Dijitalleúme ve Sanayi 4.0’a Uyum OranÕ
SEKTÖR ADI

Elektronik
Hava, Uzay ve Savunma
ømalat
Kimya
Orman Ürünleri ve Ka÷Õt Sanayi
UlaúÕm ve Lojistik
Mühendislik ve ønúaat
Otomotiv
Metal
Kaynak: PwC

MEVCUT UYUM
ORANI
(%)
45
32
35
32
38
28
30
41
31

5 YIL øÇøNDE
BEKLENEN ORAN
(%)
77
76
76
75
72
71
69
65
62

Otomotiv Sektörü
Sanayi 4.0’Õn kendini en somut biçimde gösterdi÷i sektörlerin baúÕnda otomotiv
gelmektedir. Zira otomotiv, hane halkÕnÕn artan talebi karúÕsÕnda, ileri teknolojik
geliúmeleri durmaksÕzÕn uygulayan ve daha da geliútiren sektörlerdendir.
Durumu bir örnekle açÕklamak gerekirse, ilk sanayi devriminde ancak buhar
gücüyle çalÕútÕrÕlabilen ve sÕnÕrlÕ düzeyde bir hÕzla ulaúÕm sa÷layabilen
otomobiller, günümüzde akÕllÕ telefonlarla çalÕútÕrÕlabilir ve çok yüksek hÕzlara
eriúebilir hale gelmiútir. Sensörler yardÕmÕyla arabanÕn kendi kendine park
edebilme özelli÷i de, otomotiv sektöründe geliúen teknolojinin bir uzantÕsÕdÕr.
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Makine ve otomotiv
sektöründe Sanayi 4.0
kullanÕmÕnÕn en çarpÕcÕ
örne÷i, kendi kendini
yönetebilen sürücüsüz
araçlardÕr.
Geçmiúte
yakÕtla çalÕúan araçlarÕn
yerini giderek yakÕta
ihtiyaç duyulmaksÕzÕn
elektrikle
úarj
olan
araçlar almaktadÕr. Bir
ileriki adÕm olarak, özellikle Sanayi 4.0 ve yenilebilir enerji konusunda öncü
olan ülkelerde, elektrikli ve sürücüsüz araçlara geçiú gözlenmektedir. Örne÷in;
teknoloji konusunda lider ülkelerden biri olan Güney Kore’de
sürücüsüz araçlarÕn test edilebilmesi için özel olarak tasarlanmÕú yeni bir úehir
kurulmaktadÕr.
Di÷er taraftan, hava ve uzay araçlarÕ da sürücüsüz olma yolunda ilerlerken,
küçük uçabilir cihazlar olan drone’lerÕn iú hayatÕnÕn ve gündelik yaúamÕn pek
çok alanÕnda kullanÕmÕ artmaktadÕr. Örne÷in; Dubai sürücüsüz hava taksileri ile
anÕlÕr hale gelmiútir.

Aúa÷Õdaki görseli QR tarama uygulamasÕnda görüntüleyerek, gelece÷in otomobilleri
ve ulaúÕm araçlarÕ videosunu izleyebilirsiniz:
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YapÕlan bir çalÕúmaya göre, 2025 yÕlÕnda trafikteki araçlarÕn %50’sinin, 2054
yÕlÕnda %95’inin sürücüsüz araç olaca÷Õ öngörüsü yapÕlmaktadÕr.

Kaynak:Stratejics Analitics

Tekstil Sektörü
Sanayi 4.0; tekstil sektörünün esnek, hÕzlÕ ve daha çok ürün elde edilmesini
sa÷layan üretim süreçlerine kavuúmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Zira nesnelerin
interneti, tekstil makinelerinin ileri teknolojiyle kendi aralarÕnda bilgi akÕúÕ
gerçekleútirmesini mümkün kÕlmÕútÕr. Siber-fiziksel sistemler ve nesnelerin
interneti ile donatÕlmÕú olan söz konusu yeni tekstil türüne, “AkÕllÕ Tekstil” adÕ
verilmektedir.
AkÕllÕ tekstiller, teknik tekstiller içerisinde katma de÷eri en yüksek ve en ileri
teknoloji kullanÕlan alanlardandÕr. Özellikle tÕbbi, askeri, teknik alanlarda
kullanÕlmakta olup, günümüzde önemli bir kÕsmÕ prototip aúamasÕndadÕr.
A.B.D., Almanya, Japonya akÕllÕ tekstilde ilk akla gelen ülkelerdir.
Bunun dÕúÕnda, uyumak üzere olan sürücüleri uyandÕran araba koltuklarÕ, kalp
atÕúlarÕnÕ dinleyen yatak çarúaflarÕ, oda sÕcaklÕ÷Õna göre renk de÷iútiren
dokumalar, gibi ürünler bugün dahi tanÕklÕk etti÷imiz akÕllÕ tekstillere örnek
gösterilebilir.
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AkÕllÕ Tekstil ile;
Dokuma tezgahlarÕ; sensörler
yardÕmÕyla
üretim
yönetimini
kendileri yönetir hale gelmiúlerdir.
øúleme ve desen teknolojileri; çok
boyutlu hale gelmiútir. 3 boyutlu
desen ve dokuma iúlemleri, akÕllÕ
tekstilin bu anlamdaki en belirgin
örne÷idir.
Örme teknolojisi; insan bedeninin
farklÕ özelliklerine göre kendilerini
yenileyebilen giyim eúyalarÕ elde
edilebilmektedir. Örne÷in; insan
vücut ÕsÕsÕnÕn de÷iúimine göre
kÕyafet katmanÕnÕn hava alma
özelli÷inin artmasÕ veya azalmasÕ,
bunun belirgin bir örne÷idir. Sanayi
4.0 yolunda önemli bir adÕm olan
nano
teknoloji
özellikle
leke
tutmayan kÕyafet ürünlerinde kendini
göstermektedir.
Özetle, nano-teknolojik tekstilin bazÕ genel özellikleri aúa÷Õdaki gibidir:








Leke tutmama
Kendi-kendini temizleme
KÕrÕúmama
Antibakteriyel yapÕ
Su geçirmezlik
ZararlÕ UV ÕúÕnlarÕnÕ bertaraf etme
Renk de÷iútirebilme
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Sa÷lÕk Sektörü
HÕzla yaúlanan ve do÷urganlÕk oranÕ azalan dünyanÕn birçok ülkesi için
gelece÷ini sürdürecek sa÷lÕklÕ nesillerin devamÕ önemli bir noktaya ulaúmÕútÕr.
Di÷er yandan, artan hastalÕk çeúitleri ile birlikte sosyal güvenlik sistemi söz
konusu ülkeler açÕsÕndan çok ciddi maliyetleri kaldÕrmaya hazÕr de÷ildir.
øúte bu noktada teknolojide gelinen seviye devreye girmekte ve Sanayi 4.0 ile
birlikte sa÷lÕkta inovasyon çalÕúmalarÕnda ilerleme kaydedilmektedir.
Bugün, bilgi ve teknolojiyi kullanarak, sa÷lÕkta dijitalleúmede çok hÕzlÕ yol
alÕndÕ÷ÕnÕ görmekteyiz.
Büyük veri aracÕlÕ÷Õyla toplanan verilerden teúhis ve tedavi yöntemine, robot
operatör doktorlardan, robotik kol, bacak üretimine, giyilebilir teknolojiler
aracÕlÕ÷Õyla sa÷lÕklÕ bir ölçüm ve analiz sürecinden dijital laboratuvarlara kadar
çok geniú bir alanda sa÷lÕk sektörü, Sanayi 4.0 ile öngörülemeyecek úekilde
geliúmektedir.

2012 yÕlÕnda sa÷lÕk alanÕnda 500 petabyte veri üretilmiú olup, 2020’de 25.000
petabyte olaca÷Õ öngörülmektedir. Vücuda gömülü sensörler ve
mikroiúlemciler içeren internete ba÷lÕ aygÕtlar (nesnelerin interneti) ve mobil
uygulamalar, bireysel sa÷lÕk parametrelerini, davranÕúlarÕ ve hastalÕklarÕn
geliúiminde etkili olabilecek çevresel faktörleri takip ve kontrolde
kullanÕlabilmektedir.

Aúa÷Õdaki görseli QR tarama uygulamasÕnda görüntüleyerek, üç boyutlu yazÕcÕlarÕn
sa÷lÕk sektöründeki kullanÕmÕ videosunu izleyebilirsiniz:
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nceki bölümlerde de bahsedildi÷i üzere, Sanayi 4.0’Õn ortaya çÕkÕúÕ,
Almanya’da dünyanÕn önde gelen çeúitli firmalarÕnÕn Ar-Ge araútÕrmalarÕ
ve bu araútÕrmalar sonucunda geliútirdikleri yeni teknolojiler sonucunda
olmuútur.

Ö

Avrupa’dan yayÕlan Sanayi 4.0, kÕsa süre içerisinde ABD ve Japonya’da da ilgi
görmüútür. ABD’de konunun araútÕrÕlmasÕna ve geliútirilmesine yönelik, “AkÕllÕ
Üretim Teknikleri Liderlik Koalisyonu” kurulmuútur.
Aúa÷Õdaki grafik farklÕ AB ülkelerinin Sanayi 4.0 yolunda hangi konumda
olduklarÕnÕ göstermesi bakÕmÕndan dikkat çekicidir:

Kaynak: Industry 4.0, Think Act

Bununla birlikte, BCG tarafÕndan düzenlenen 2017 ønovatif ùirketler
çalÕúmasÕnda öne çÕkan ilk 5 úirket; Amazon, Google, Uber, Apple ve Snap’tir.
Bu genel bilgilerin ardÕndan; Sanayi 4.0’Õn gerek teorik, gerekse pratik yönden
ortaya çÕkmasÕnÕ sa÷layan ve teknolojik ilerlemelerin yürütücülü÷ünü üstlenen
firmalar özelindeki kÕsa de÷erlendirmeler uygulama açÕsÕndan fikir verecektir.
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BOSCH
Almanya’nÕn ve dünyanÕn en köklü firmalarÕndan biri olan Bosch’un, Sanayi
4.0’a liderlik yapmasÕ, onu Sanayi 4.0 ile bütünleútirmektedir. Kendi içinde
kurdu÷u çalÕúma grubu Almanya Hükümeti’nce talep edilen Sanayi 4.0
hakkÕnda rapor hazÕrlanmasÕna yönelik sürece de Bosch liderlik etmiútir. Ancak
çalÕúma grubu, konuyla ilgili araútÕrmalarÕnÕ sadece Bosch düzeyinde
sürdürmekle kalmayÕp, Sanayi 4.0’ün Almanya genelinde nasÕl
geliútirilebilece÷i ve uygulanabilece÷i konusunda da çalÕúmÕútÕr.
Bosch, küresel ölçekte 250'den fazla tesisinde 100'ün üzerinde projeyi
tamamlayarak Sanayi 4.0'Õ baúarÕlÕ bir úekilde uygulamaya almÕútÕr. Geliútirdi÷i
projelerle Sanayi 4.0’Õn dünyadaki öncü uygulayÕcÕlarÕndan biri haline gelen
Bosch, müúterilerine de robotlar, sensörler, sürücüler, yazÕlÕmlar gibi Sanayi
4.0 bileúenleri ile ilgili ürünler sunmaktadÕr.

Bosch, Sanayi 4.0’Õ hayata geçirdi÷i fabrikalarÕnda, verimlilik artÕúÕndan üretim
artÕúÕna, stok azalmasÕndan enerji tasarrufuna kadar belli kalemlerde çok ciddi
kazanÕmlar elde etmiútir.
Bosch, Türkiye’nin Sanayi 4.0’a geçiú sürecinde itici güç olmaya ve bu
alandaki deneyim ve uzmanlÕ÷ÕnÕ paylaúmaya hazÕr oldu÷unu açÕklamÕútÕr.
Bosch’un ülkemizde Manisa ve Bursa fabrikalarÕnda da Sanayi 4.0
uygulamalarÕ hakimdir.

27

FESTO
Sanayi 4.0’ün temel uygulayÕcÕlarÕndan
biri olan Festo, farklÕ sektörlerde,
Sanayi 4.0’a uygun ürünlerin üretimine
yönelmiútir. Festo, Sanayi 4.0 ve
inovasyon ile ilgili uygulamalarÕnÕ,
“Sürdürülebilir ønovasyon Yönetimi”
yaklaúÕmÕyla sürdürmektedir.

Dünya genelindeki 20 farklÕ teknoloji-mühendislik merkezinde üretilen yÕllÕk
ortalama 100 yeni ürün bu durumun açÕk bir göstergesidir. Festo’nun özellikle
robot teknolojisini geliútirme ba÷lamÕnda, insanlar ve di÷er canlÕ türlerindeki
biyonik-hareketlerle özdeú hareket edebilen makineler geliútirme yönündeki
çalÕúmalarÕ dikkat çekicidir. Festo, bu konudaki çalÕúmalarÕnÕ üniversiteler, Ar-Ge
Merkezleri ve otomasyon teknolojisi geliútirme odaklÕ firmalarla yürütmektedir.

MITSUBISHI
Mitsubishi, Sanayi 4.0 kapsamÕnda,
makineden makineye (M2M) platformu
oluúturmuú
olup,
bu
platform
ba÷lamÕnda farklÕ makineler arasÕnda
ba÷lantÕ
ve
nesnelerin
interneti
üzerinde çalÕúmaktadÕr. Özellikle bu
platform kapsamÕnda, CNC ve robot
teknolojilerinin birleútirilmesi dikkat
çekicidir.
Bu bütünleúik teknoloji
sayesinde,
ultra
modern
olarak
nitelendirilen
akÕllÕ
ürünler
elde
edilebilmektedir. Bu ba÷lamda, elde
edilen ürünler özellikle endüstriyel
robotlar üzerine yo÷unlaúmaktadÕr.
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HUGO BOSS
Tekstil alanÕnda dünyanÕn önde gelen
firmalarÕndan olan HUGO BOSS, son
yÕllarda Sanayi 4.0 uygulamalarÕ ile de
adÕndan söz ettirmektedir. Hugo Boss
grubunun dünyadaki en büyük üretim
tesisi olma özelli÷ine sahip olan Hugo
Boss øzmir; üretim becerileri, teknik bilgi
ve inovasyon alanlarÕnda da grubun
önemli bilgi kaynaklarÕndan biri olarak
faaliyet göstermektedir. 1999 yÕlÕndaki
kuruluúundan
bu
yana,
sürekli
iyileútirme
yaklaúÕmÕyla
faaliyet
gösteren Hugo Boss øzmir üretim
tesisleri, 2015 yÕlÕnÕn ortalarÕndan
itibaren Endüstri 4.0'Õ merkeze alan yeni
bir
vizyonla
teknolojinin
tüm
imkanlarÕnÕn kullanÕldÕ÷Õ akÕllÕ fabrika
dönüúüm yolculu÷una baúlamÕútÕr.

Bugün Hugo Boss Tekstil Sanayi’nde sahada çalÕúan üretim personeli, üretim ve
bireysel verileri aktardÕklarÕ ve anlÕk olarak birçok bilgiye ulaúabildikleri 1.600 tablet
aracÕlÕ÷Õyla günde 350.000 satÕr veri üretmektedirler. AkÕllÕ fabrika dönüúümünde
hÕzla yol alabilmek için TeknoLab adÕ verilen bir teknoloji laboratuvarÕna da sahip
olan Hugo Boss, otomasyon ve robot kullanÕmÕ konularÕnda prototipler üretmekte,
dünyanÕn en büyük robot úirketleri ile iúbirli÷i yapmakta, uluslararasÕ üniversite ve
enstitülerle birlikte Ar-Ge projeleri geliútirmektedir. 2018 sonuna kadar bugün ilk
somut adÕmlarÕn atÕldÕ÷Õ yapay zeka, arttÕrÕlmÕú gerçeklik, görüntü iúleme, sesli
komut gibi teknolojilerin üretim ve yönetim sistemine entegre edilmesi için
çalÕúmalar sürdürülmektedir.
Hugo Boss ayrÕca, sektördeki ihtiyaçlarÕ dikkate alarak akÕllÕ fabrika olma yolunda
ilerlemek isteyen di÷er yerli ve yabancÕ úirketler için üretim sistemleri mühendisli÷i,
dijital dönüúüm, yalÕn üretim, kalite ve güvence sistemleri, saha yöneticileri geliúimi
ve liderlik geliúimi konularÕnda danÕúmanlÕk hizmeti de vermektedir.
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SIEMENS
Siemens, Sanayi 4.0 kavramÕ ortaya çÕktÕktan sonra bu konudaki geliúmeleri
yakÕndan izledi÷ini ve müúterilerinin kaydedilen ilerlemelere birebir uyum
sa÷lamalarÕ yönünde çalÕúmalar gerçekleútirdiklerini açÕklamÕútÕr. Bu ba÷lamda
Siemens, öncelikle “dijital-akÕllÕ fabrika” yapÕlanmasÕnÕ ön plana çÕkarmaya
baúlamÕú ve bu konuda ödül kazanmÕútÕr.
Siemens, Sanayi 4.0’Õn temeli olan nesnelerin interneti konusuna, dijitalleúme
çalÕúmalarÕ adÕ altÕnda yaklaúmakta ve çalÕúmalarÕnÕ “yeni nesil üretim, yeni
nesil-altyapÕ ve siber-güvenlik” baúlÕklarÕ altÕnda gruplandÕrmaktadÕr.
Yeni nesil üretim çalÕúmalarÕ, akÕllÕ fabrikalarda otomasyon haline getirilmiú
üretim süreçlerinde hatasÕz ve akÕllÕ ürünler elde etme üzerine
sürdürülmektedir.
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VESTEL
Bugün dünyadaki sanayi devlerinin en önemli gündem maddelerinden biri
Sanayi 4.0’a uyum çalÕúmalarÕdÕr. Sanayi 4.0 dönüúümü üretim yapan bütün
sektörler açÕsÕndan rekabette kalabilmek için temel úart olarak karúÕmÕza
çÕkmaktadÕr. Gelecek dönemde bu dönüúümü yakalayamayan markalar
küresel pazarda rekabet gücünü kaybedecektir. Vestel, Sanayi 4.0
dönüúümünü “VESTEL 4.0” olarak adlandÕrmÕú ve bu dönüúümün sonunda
ulaúaca÷Õ noktayÕ akÕllÕ fabrika olarak belirlemiútir.
Vestel 4.0 çalÕúmalarÕ kapsamÕnda operatörlerle birlikte çalÕúabilen iúbirlikçi
(collaborative) robot teknolojilerine büyük önem verilmektedir. Televizyon
üretim hatlarÕnda kullanÕlan bu teknoloji ile ileri seviyede esneklikle ayda 850
farklÕ model üretebilen hatlarÕn minimum maliyet ve yüksek verimlilikle
çalÕúmasÕ sa÷lanmaktadÕr.
Bunun yanÕ sÕra, makinelerin kritik noktalarÕna yerleútirilen sensörler sayesinde
Vestel’de akÕllÕ bakÕm da (smart maintenance) uygulanmaktadÕr. Çok ileri
seviyede kestirimci algoritmalar çalÕútÕrÕlarak makinelerin bakÕmÕ, onarÕmÕ ve
de÷iúimi en optimum zamanda ve en az duruúla gerçekleútirilmektedir. Vestel,
kendi yazÕlÕmlarÕyla büyük veri (big data) üzerinde analizler yaparak
süreçlerindeki kayÕplarÕ oluúmadan önleme üzerine odaklanmÕútÕr. Vestel
4.0’da dönüúüm tamamlandÕ÷Õnda, baútan baúa dijitalizasyon ve tüm de÷er
zinciri paydaúlarÕ ile birlikte tamamlanmÕú bir ekosistem hedeflenmektedir.
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K

üresel istihdam sorununun her geçen gün arttÕ÷Õ bir dönemde;
robotlarÕn geliúen teknoloji ile birlikte yaygÕnlÕk kazanmasÕ, iúgücüne
duyulan ihtiyacÕn niceliksel olarak azalmasÕ baúta olmak üzere,
istihdam yapÕsÕnÕ tamamen yeni bir niteli÷e kavuúturmuútur. RobotlarÕn iúgücü
ve istihdam yapÕsÕna etkileri, “teknolojik iúsizlik” baúlÕ÷Õ altÕnda incelenmeye
baúlanmÕútÕr.
Bu ba÷lamda; teknolojik iúsizlik, genel olarak
teknolojik geliúmeler sebebiyle ortaya çÕkan iú
ve meslek kaybÕnÕ ifade etmektedir. Ancak,
teknolojik iúsizlik konusundaki yaklaúÕmlar
tartÕúmalÕdÕr. Özellikle konu, kÕsa ve uzun
vadedeki etkilerine göre de÷erlendirilmekte
olup, olumlu veya olumsuz yönde görüú belirten
veya robotlarÕ tamamen bir lütuf olarak gören
farklÕ fikirler de vardÕr.

Konuyu olumlu yönde de÷erlendirenler; teknolojik geliúmelerin kÕsa vadede
iúgücü yapÕsÕnÕ de÷iútirece÷ini ve kÕsmen iúsizli÷e sebep olabilece÷ini ancak,
uzun vadede iúgücünü nitelik ve nicelik yönünden artÕraca÷ÕnÕ öne
sürmektedirler. Bu yaklaúÕma göre, geçmiúte beden gücü önemliyken, her
geçen gün akÕl gücü daha önemli hale gelmektedir. AkÕl gücünü kullanan
insanÕn da kendine daha fazla vakit ayÕraca÷Õ, ömrünün uzayaca÷Õ ve yaúam
kalitesinin artaca÷Õ yönünde görüúlerde birleúilmektedir.
UluslararasÕ Robotik Federasyonu tarafÕndan güncel olarak yayÕmlanan bir
raporda, istihdam ve otomasyonla ilgili gerçekleútirilmiú bir araútÕrmaya yer
verilmiútir. AraútÕrma sonuçlarÕna göre artan otomasyonun üretim maliyetlerini
ve dolayÕsÕyla ürün fiyatlarÕnÕ azaltmakta, azalan ürün fiyatlarÕ da ürün talebini
ve istihdamÕ artÕrmaktadÕr. Örne÷in; Almanya’da 2010-2015 yÕllarÕ arasÕnda
otomotiv sektöründeki robotlar yÕllÕk ortalama yüzde 3 artarken, istihdam da
yÕllÕk ortalama yüzde 2,5 artmÕútÕr. Di÷er yandan, 2025 yÕlÕnda ABD’de
robotlarÕn iúgücüne hakim olaca÷Õna dair araútÕrmalar da bulunmaktadÕr.
AkÕl gücüne duyulan gereksinim, e÷itim düzeyini ve niteli÷ini de artÕrmaktadÕr.
Böylece, uzun vadede yüksek düzeyde ve nitelikli e÷itim almÕú bireyler
istihdam edilmekte, istihdam yapÕsÕ daha kalifiye hale gelmektedir.
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Buna karúÕn, konuyu olumsuz yönde de÷erlendiren uzmanlar; mevcut
sistemde, herkesin eúit düzeyde ve aynÕ nitelikte e÷itim almasÕnÕn mümkün
olmadÕ÷Õndan, artan nüfusun da etkisiyle iúsizli÷in hÕzla yükselece÷ini, bunun
da ciddi sosyal sorunlara yol açaca÷ÕnÕ belirtmektedirler.
KaranlÕk fabrikalarÕn yaygÕnlaúmasÕyla, New York Üniversitesi Prof. Nouriel
Roubini’nin açÕklamalarÕ, gelece÷in fabrikalarÕnda yalnÕzca bir kiúinin
çalÕúaca÷Õ öngörüsü ile örtüúmektedir.
Konu, ister olumlu ister olumsuz ele alÕnsÕn, robotlarÕn iú dünyasÕnÕn
kaçÕnÕlmaz birer parçasÕ haline geldikleri bir gerçektir ve bu durum insanlarla
robotlarÕn birlikte hareket etmelerini, bir arada uyum içerisinde yönetilmelerini
zorunlu kÕlmaktadÕr.
øúgücü piyasasÕ açÕsÕndan temel nokta; bireylerin üretim ve teknolojideki
de÷iúimlere nasÕl ayak uydurdu÷udur. Teknolojinin uza÷Õndaki bir bakÕú açÕsÕ,
kiúileri iúgücü piyasasÕndan uzaklaútÕrÕrken, robotlarÕ tercih noktasÕna
taúÕyabilir. Bir satranç oyunu misali, do÷ru hamleler yapÕldÕ÷Õnda kazanan
insan olacaktÕr. O nedenle de tavsiye edilen durum, úirketlerin yaratÕcÕ dahileri
iúe almalarÕ ve yaptÕklarÕ iúten mutlu olmalarÕnÕ sa÷lamaktÕr.
Di÷er önemli bir husus ise, robotlarÕn karar verirken düúünemedikleri, iyiyi,
kötüyü ayÕrt edemedikleri için herhangi bir güvenlik sorunu yaúatma
ihtimallerinin olmasÕdÕr. Çünkü geçmiú yÕllarda da tecrübe edildi÷i gibi
insanlarla birlikte fabrikalarda çalÕúan robotlarÕn insanlara zarar verebildi÷i
görülmüútür. Güvenli÷i eksik programlanmÕú robotlar, insanlÕ÷Õn da korkulu
rüyasÕ olmaktadÕr. Bu eksiklik; etik kurallara göre geliútirilecek robotlarla
giderilebilecek ve robotik bilimine de farklÕ boyut getirecektir. Henüz test
sürüúleri aúamasÕnda olan sürücüsüz arabalar, bu eksikli÷in ne kadar
giderildi÷ine dair de önemli iúaretler verecektir. Özellikle iú dünyasÕnda ve
fabrikalarda endüstriyel robotlarÕn getirdi÷i avantajlar, bu alandaki
makineleúmenin yaygÕnlÕ÷ÕnÕ hÕzla artÕrmÕú, son 50 yÕlÕn en dikkat çekici ve en
çok tartÕúÕlan konularÕndan biri olmuútur.
Aúa÷Õdaki görseli QR tarama uygulamasÕnda görüntüleyerek, orkestra yöneten robot
Yumi videosunu izleyebilirsiniz:
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ABD merkezli, “UluslararasÕ Robotik Federasyonu” tarafÕndan endüstriyel
robotlara talebin geçmiú yÕllar itibariyle hÕzla arttÕ÷Õ ve artmaya da devam edece÷i
açÕklanmÕútÕr. Bu durum, Sanayi 4.0’Õn yaygÕnlaútÕ÷ÕnÕ gösteren en önemli
göstergelerdendir. Endüstriyel robotlarÕn yÕllÕk arzÕnda özellikle üretimin batÕdan
do÷uya kaydÕ÷Õ bir süreçte Asya’daki yükseliú dikkat çekicidir. Çin, Güney Kore,
Hindistan, Rusya ve Japonya bu ülkelerin öne çÕkanlarÕdÕr.
Küresel Endüstriyel Robot ArzÕ (Bin Birim)
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Kaynak: Küresel Robotik Federasyonu

Ülkelere Göre Endüstriyel Robotlar 2015
(10.000 øúçi baúÕna robot sayÕsÕ)
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Kaynak: Küresel Robotik Federasyonu

Endüstriyel üretim dÕúÕndaki en büyük robot pazarÕ olan savunma ve tarÕmdan
sonra en çok gelecek vaat eden pazarlar olarak sa÷lÕk-bakÕm görülmektedir.
Bu alanda kullanÕlmak üzere tasarlanan robotlarÕn fiyatÕ ise oldukça yüksektir.
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ønsanlar ve Robotlar NasÕl Birlikte Yönetilebilirler?
ønsanlÕk, kaçÕnÕlmaz biçimde di÷er tüm canlÕ varlÕklar gibi robotlarÕn varlÕ÷Õna
da alÕúmak zorundadÕr. Zira robotlar ve makineler, birer araç olmaktan ziyade
artÕk giderek kendi kendilerini yönetebilen birer varlÕk haline gelmektedirler.
Her geçen gün otomasyon artacak olsa da, insana ihtiyaç her zaman olacaktÕr.
Robotun programlanmasÕndan, bakÕmÕna kadar olan süreçte yine insan
baúroldedir.
Çünkü, robot endeksli bir sistemde bile lider yaratÕcÕ insanlar olmazsa
olmazdÕr. Gelecek dünyasÕnda özellikle; dijital sisteme adapte olmuú yaratÕcÕ
ve liderlik özelli÷i geliúmiú beyaz yakalÕlar bir adÕm önde olacaktÕr.
RobotlarÕn en yaygÕn kullanÕm alanÕ olan fabrikalar ise, bu de÷iúime kendilerini
çok daha verimli biçimde hazÕrlamalÕdÕrlar. Zira, Sanayi 4.0’Õn bir gere÷i olarak,
fabrikalarda yer alan robotlar, tek görevi insanlara yardÕm etmek olan birer
araç olmaktan ziyade, birer çalÕúan ve ekiplerin de aktif birer üyesi haline
gelmektedirler. Bunun için de, insanlarÕn ve robotlarÕn en proaktif biçimde
birbirleriyle uyum içerisinde çalÕúmalarÕnÕ sa÷lamak, büyük önem taúÕmaktadÕr.

Bu noktada, nesnelerin internetini aktif biçimde kullanan bir fabrikada, genel
olarak; robotlar, insanlar için beden gücü gerektiren a÷Õr iúleri yüklenirken,
insanlar ise biliúimsel ve yönetimsel iúlere odaklanacaktÕr. Bununla birlikte
robotlarÕn; inúaat iúçili÷i, maden çÕkartma, gemi inúasÕ ve tuvalet/la÷Õm
temizleme gibi iúçi sa÷lÕ÷Õna zararlÕ olan hatta onlarÕ öldürebilen iúleri yapmak
için kullanÕlma ihtimali oldukça yüksektir.
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AyrÕca, örne÷in garsonluk yapan, ofislerde yerleri silen ve çöpçülük yapan
robotlar insano÷luna hizmet etmekle de programlanabilecektir.
Otomobil üreticisi Ford Motor Company'nin kurucusu olan Henry Ford ile
sendika baúkanÕ Walter Reuther'Õn arasÕnda geçen bir diyalogda: Ford’un, yeni
robotlarÕ iúaret ederek, "Bu robotlardan nasÕl sendikalÕ iúçi elde edeceksiniz?"
sorusuna Reuther, "Peki siz bu robotlarÕn arabalarÕnÕzÕ almasÕnÕ nasÕl
sa÷layacaksÕnÕz?" úeklinde cevap vermiútir.

Gelecekte, daha aktif karma gruplarÕn geliúmesiyle birlikte, insanlar ve robotlar
birbirlerinden karúÕlÕklÕ olarak destek alacaklardÕr. Düúünüldü÷ünde robotlar,
insanlarÕn zorunlu çalÕúma saatlerini kÕsaltÕrken, böylelikle onlarÕn kiúisel ve
mesleki geliúmelerine daha fazla zaman ayÕrmalarÕnÕ da sa÷layacaktÕr.
Sonuç olarak; robotlarla-insanlarÕn etkileúimlerinin bu derece yo÷un oldu÷u bir
ortamda, insanlar ve robotlar arasÕndaki iletiúimin sa÷lÕklÕ biçimde
yönetilebilmesi, ancak etkin bir yönetim stratejisinin uygulanabilmesine
ba÷lÕdÕr.

Aúa÷Õdaki görseli QR tarama uygulamasÕnda görüntüleyerek, robot ö÷retmenler
videosunu izleyebilirsiniz:
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EöøTøM 4.0
Demografik fÕrsat penceremiz, Sanayi 4.0 sürecinde öncelikle bilim ve e÷itim
stratejilerimizi yeniden kurgulamamÕz gerekti÷ini açÕkça göstermektedir. KalkÕnma
yolunda ileri teknoloji, ileri teknoloji için de nitelikli e÷itim olmazsa olmazdÕr.
O nedenle de, e÷itim sanayi 4.0’Õn en önemli yapÕtaúlarÕndan biridir. AkÕllÕ
makineler ve akÕllÕ ürünleri üretecek ve kullanabilecek nitelikli iúgücünün temini,
uzman üretim mühendislerinin yetiútirilmesi, siber fizik sistemlerini algÕlayabilecek
bir yapÕnÕn oluúturulmasÕ, müfredatÕn ilkokuldan üniversiteye kadar bu çerçevede
güncellenmesi yani e÷itim 4.0’Õn altyapÕsÕnÕn oluúturulmasÕ çok ama çok
önemlidir.
Kaybedecek daha fazla zamanÕmÕz olmadÕ÷Õ için neden ve niçin’lere çok
takÕlmadan baúarÕlÕ ülke örneklerini masaya yatÕrarak NASIL bir yol haritasÕ
çizece÷imizi seçmek zorundayÕz.
Söz konusu yol haritasÕnda; STEM olarak adlandÕrÕlan ve Fen, Teknoloji,
Mühendislik, Matematik alanÕnda de÷iúen koúullara uyum sa÷layacak úekilde
çocuklarÕmÕzÕ yetiútiremez, e÷itim programÕmÕzÕ güncelleyemez isek, Sanayi
4.0’Õn gereklerini yerine getirmemiz de bir o kadar güçleúecektir.
Bugün atÕlacak ilk adÕm e÷itim konusunda olmalÕdÕr ki, 10 yÕl sonrasÕna nitelikli
bireyler yetiútirebilelim.
PISA Testi SonuçlarÕ
TÜRKøYE

KORE

JAPONYA FøNLANDøYA

ÇøN

TAYVAN

ALMANYA

FEN

52

2

4

5

11

16

32

MATEMATøK

49

5

4

12

7

16

23

OKUMA
YETERLøLøöø

50

8

23

4

7

11

26

Kaynak: OECD
DünyanÕn en kapsamlÕ e÷itim araútÕrmasÕ olan ve 3 yÕlda bir yapÕlan UluslararasÕ
Ö÷renci De÷erlendirme ProgramÕ; 15 yaú ve üstü ö÷rencilerin 3 ana konuda
kazanmÕú olduklarÕ bilgi ve becerileri de÷erlendiren bir araútÕrma projesidir.
Aúa÷Õdaki görseli QR tarama uygulamasÕnda görüntüleyerek, Finlandiya’nÕn e÷itim
sistemindeki baúarÕsÕ videosunu izleyebilirsiniz:
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Bu tablo bize úunu anlatmaktadÕr: Okudu÷unu anlamakta zorlanan
çocuklarÕmÕzÕn, fen ve matematik alanlarÕndaki yetersizlikleri ile hedefledi÷imiz
yüksek katma de÷erli üretime geçiú yapabilmemiz böyle bir süreçte çok zordur.
Çünkü, 72 OECD ülkesi arasÕnda Türkiye fen alanÕnda 52., matematik
alanÕnda 49. ve okuma yeterlili÷i alanÕnda 50. sÕrada yer almaktadÕr. øleri
teknoloji üreten ülkelerin Fen alanÕndaki baúarÕsÕ bir tesadüf olamaz.
Geliúmekte olan ekonomilerin sonuçlarÕnÕn baúarÕlÕ olmasÕ, neden teknolojide
baúarÕlÕ olduklarÕnÕ da göstermesi açÕsÕndan çok önemlidir.
Di÷er bir çalÕúma Avrupa Komisyonu’na ait: 21 ülkeden 3.300 okulda, 60 bin
ö÷renci (13,5 yaú) üzerinde yapÕlmÕú araútÕrmada; çocuklarÕn dijitalleúme
sürecine ne kadar hazÕr olduklarÕ saptanmÕútÕr. Veri iúleme, bilgisayar
okuryazarlÕ÷Õ ve buradan çözüm üretmeyle ilgili ülkelerin e÷itim sistemleri
incelendi÷inde Türkiye, sonuncu sÕrada yer almÕútÕr. ÇocuklarÕmÕzÕn tabletle,
cep telefonu ile olan yo÷un iliúkisi dikkate alÕndÕ÷Õnda, do÷ru yönlendirmenin
önemi de ortaya çÕkmaktadÕr. Bununla birlikte, ülkemizde hala iúgücü
piyasasÕnda arz ve talep dengesinde sorun yaúandÕ÷ÕnÕ da biliyoruz. Bunda en
büyük etken ara elemanÕn yetiúmemesidir.
PwC’nin Genç østihdam Endeksi çalÕúmasÕna göre, ne e÷itimde ne istihdamda
olan nüfusu en aza indirmeyi baúaran üç ülkenin baúarÕsÕ mesleki e÷itim
politikalarÕna dayanÕyor: Almanya, øsviçre ve Avusturya. Ülkemizin de bu
sorunu aúabilmesi için, söz konusu ülke modellerini inceleyerek, ihtiyaçlarÕmÕz
do÷rultusunda bir mesleki e÷itim sisteminin oluúturulmasÕ faydalÕ olacaktÕr.
Meslek lisesinde örnek bir Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanÕ Dal
Dersinin içeri÷ine baktÕ÷ÕmÕzda aslÕnda Sanayi 4.0’Õn altyapÕsÕna uygun alanlar
görmekteyiz. Daha sistemli ve günceli yakalayacak bir bütün oluúturup, bu
okullarÕ cazip hale getirdi÷imizde aslÕnda önemli bir sorunu da çözmüú
olaca÷Õz.












AlgÕlayÕcÕlar ve Sinyal øúleme
ArdÕúÕk Kontrol
BilgisayarlÕ Devre TasarÕmÕ
BilgisayarlÕ Kontrol
Denetim Sistemleri
Devre Analizi
Endüstriyel øletiúim
Endüstriyel Proje
Endüstriyel Yönetim
Fabrika Otomasyon
Gömülü Sistemler

ønternet Programlama
Mekanizmalar
Mikrodenetleyici
Pnömaktik ve Hidrolik Sistemler
SayÕsal øúaret øúleme
Scada
Programlama
Scada
Sistemleri
 Temel Bilgisayar A÷larÕ ve
Sunucu Servisleri
 Temel Programlama
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YENø MESLEKLER

Sanayi 4.0 ile birlikte, beden gücü
yerini akÕl gücüne bÕrakÕrken, mevcut
olan meslekler de dönüúmektedir.
Konu ile ilgili birçok araútÕrma úirketi
tarafÕndan olasÕ meslekler tanÕmlanmÕú
ve bugünden yapÕlmasÕ gerekenlere
dair de önemli ipuçlarÕ verilmiútir.
Üniversitelerde atÕl olan bölümlerin kapatÕlmasÕ ve söz konusu mesleklere
yönelik bölümlerin açÕlmasÕ için bu tür araútÕrmalarÕn do÷ru de÷erlendirilmesi
ve gere÷inin yapÕlmasÕ önemlidir. Bu araútÕrmalardan birisi de Boston
Consulting Group tarafÕndan yapÕlmÕú ve 2025’e kadar öne çÕkacak ilk 10
meslek ve endüstri gruplarÕ úu úekilde belirtilmiútir:
 Endüstriyel Veri Bilimcili÷i
 Robot Koordinatörlü÷ü
 IT/IoT Çözüm MimarlÕ÷Õ
 Endüstriyel Bilgisayar Mühendisli÷i / ProgramcÕlÕ÷Õ
 Bulut Hesaplama UzmanlÕ÷Õ
 Veri Güvenli÷i UzmanlÕ÷Õ
 ùebeke Geliútirme Mühendisli÷i
 3-D YazÕcÕ Mühendisli÷i
 Endüstriyel KullanÕcÕ Arayüzü TasarÕmcÕlÕ÷Õ
 Giyilebilir Teknoloji TasarÕmcÕlÕ÷Õ
Di÷er yandan, Futurist Ufuk Tarhan tarafÕndan gelece÷in baúarÕlÕ ve mutlu
insanlarÕnÕn sahip olmasÕ gereken yetkinlikler úöyle sÕralanmÕútÕr.
1. Futurist bakÕú açÕsÕ

6. Yönderlik

2. Hibrid olabilmek

7. Sorumluluk üstlenmek

3. Otodidakt ö÷renebilmek

8. Alçakgönüllülük

4. Küratörlük yapabilmek

9. Multidisipliner düúünmek

5. TasarÕmcÕ düúünebilmek

10. YaratÕcÕ olmak
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YAZILIM: KODLAMA
Bilgi teknolojilerindeki hÕzlÕ dönüúüm yazÕlÕmÕ, yazÕlÕm da kodlamayÕ öne
çÕkartmÕútÕr. Üretim maliyetlerini düúüren, verimlili÷i artÕran, hayatÕmÕzÕ
kolaylaútÕran yazÕlÕm, bugünün ve gelece÷in en önemli alanlarÕndan biridir.
Kodlama; yazÕlÕmÕn temel altyapÕsÕnÕn ve web sitesi oluúturmanÕn ö÷renildi÷i,
problem çözme yetene÷ini geliútiren, analiz kabiliyetini artÕran özel bir dilde
elektronik iúlemler bütünüdür. Henüz detaylarÕnÕ ve kapsamÕnÕ tam olarak
bilmesek de, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ tarafÕndan yeni müfredata Kodlama dersinin
alÕnmasÕ çok önemlidir. Bizim henüz fark etti÷imiz bu alanÕ, bakÕnÕz Avrupa ne
zaman fark etmiú. Bu kitap hazÕrlanÕrken, e-ülke yaklaúÕmÕ ile dijital dönüúümü
bir devlet politikasÕna dönüútüren ve dünyada bir ilki baúararak sanal para
birimine geçece÷ini açÕklayan Estonya, 2011 yÕlÕnda kodlamayÕ e÷itim
sistemine dahil ederken, 2014 itibari ile Avrupa’da 12 ülke kodlama e÷itimine
geçmiútir.
E÷itim sistemi ile Dünyaya örnek model olan Finlandiya’da kodlama 2 yÕl içinde
altyapÕsÕ oluúturularak 2016 itibari ile ilk ve orta ö÷retimde zorunlu ders
olmuútur. Finlandiya’yÕ di÷er ülkelerden farklÕ kÕlan nokta, kodlamayÕ, okuma,
yazma, hesaplama iúlemlerini tamamlayÕcÕ bir alan olarak görmesidir. øngiltere
2013 yÕlÕnda ö÷rencileri kodlama ile tanÕútÕrmÕú ve ö÷retmenlerin e÷itilmesi için
Google ve Microsoft deste÷inden faydalanmÕútÕr.
2013 yÕlÕnda, benzer destek ile sürece dahil olan Amerika’da özellikle Baúkan
Obama’nÕn kiúisel gayreti ile önemli bir yol kat edilmiútir. Obama’nÕn “Sadece
bilgisayar oyunu satÕn almayÕn, bir tane de siz yapÕn. Sadece yeni bir
uygulamayÕ indirmeyin, tasarlayÕn.” sözü ile kodlama kamu spotuna
dönüútürülmüútür. Mark Zuckerberg, Bill Gates gibi isimlerin de destek
verdi÷i ‘code.org’ uygulamasÕ; ö÷rencilere yüzlerce kodlama dilini kavrama ve
kendi kodlarÕnÕ yazmakta destek sa÷lamaktadÕr. Türkçe de dahil 30 dil ve
180 ülkede kullanÕma açÕk platformu, ABD’de 6 milyon ö÷renci kullanmaktadÕr.
Ö÷retmenler
de ‘code.org’
üzerinden
ücretsiz e÷itim
alabilmektedir.
(https://code.org/)
ABD’nin milli gelirinin %8’i yazÕlÕm sektöründen gelmektedir. Yani bu rakam
Türkiye milli gelirinin yaklaúÕk 2 katÕdÕr. Bu da Õsrarla neden E÷itim 4.0
dedi÷imizin ve neden ilkokullarÕmÕzdan baúlamak üzere kodlama e÷itiminin
zorunlu olmasÕ gereklili÷ini açÕkça ortaya koymaktadÕr.
Aúa÷Õdaki görseli QR tarama uygulamasÕnda görüntüleyerek, OdamÕz Yönetim
Kurulu BaúkanÕ Sn. Ender YORGANCILAR’Õn E÷itim 4.0 Bloomberg yayÕnÕ videosunu
izleyebilirsiniz:
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TOPLUM 5.0
AvcÕ Toplumu ile baúlayan insanlÕk ça÷Õ,
bugün artÕk bilgi toplumundan süper
akÕllÕ topluma geçiú yapma sürecindedir.
øúte bu süper akÕllÕ toplum anlamÕna
gelen Toplum 5.0 kavramÕ, Sanayi 4.0
ile birlikte anÕlmaya baúlanmÕútÕr.
Almanya
Hannover’da
düzenlenen
dünyanÕn en büyük biliúim fuarÕ CeeBIT
2017’ye katÕlan Japonya BaúbakanÕ
Shinzo Abe Sanayi 4.0’Õn ardÕndan
yaúanan yeni dönemi Tokyo’da “Society
5.0” yani Toplum 5.0 ismiyle tanÕtmÕútÕr.
Endüstride robotik kullanÕmÕnda ilk
sÕralarda yer alan Japonya; Toplum 5.0
ile dijitalleúmenin ve robotlarÕn etkisini
demografik,
ekonomik,
etik
ve
sosyolojik yönden de÷erlendirerek,
insanlarÕn
makine
ve
robotlarla
iliúkisinin en verimli biçimde sa÷landÕ÷Õ
bir süper akÕllÕ toplum modelini
önermektedir.

Süper
AkÕllÕ
Toplum

Bilgi Toplumu
Sanayi Toplumu
TarÕm Toplumu
AvcÕ Toplumu

Japonya’da Toplum 5.0 için hedeflenen konular:
x
x
x
x

Yaúlanan dünya nüfusuna karúÕ çözümlerin geliútirilmesi,
Sanal dünya ile gerçek dünyanÕn beraber iúler hale getirilmesi,
Nesnelerin internetinden toplumun çÕkarlarÕ gözetilerek faydalanÕlmasÕ,
Çevre kirlili÷i ve do÷al afetler için çözüm yollarÕ üretilmesi.

Japonya Ekonomi Organizasyonu Keidanren, Toplum 5.0’Õn geliútirilebilmesi
için çözüm bekleyen 5 önemli konuyu úöyle tanÕmlÕyor:
1.
2.
3.
4.
5.

Hukuk sistemindeki engeller
Nesnelerin dijitalleúmesindeki bilimsel boúluklar
Kalifiye personel eksikli÷i
Sosyo-politik önyargÕlar
Toplumsal direnç

Bunun için de toplumlarÕn iúbirli÷i içinde olmasÕ gerekti÷ine vurgu
yapÕlmaktadÕr. Yol HaritasÕ’nda; Bürokrasi (Ünv-Özel Sektör-Devlet), Hukuk,
Teknoloji, ønsan KaynaklarÕ ve Toplumsal Kabul temel alÕnmÕútÕr.
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B

uraya kadar olan bölümlerde Sanayi 4.0’Õn ortaya çÕkÕú sebepleri,
geliúimi, günümüzde geldi÷i nokta ve iú dünyasÕ ile gündelik hayata
getirdi÷i yenilikler hakkÕnda bilgilere yer verilmiútir.

Söz konusu bilgiler; Sanayi 4.0 ile çÕ÷Õr açÕcÕ geliúmeler yaúandÕ÷ÕnÕ, ayrÕca
teknolojinin durmaksÕzÕn ilerlemeye de devam etti÷ini ve bu ilerleyiúin gerisinde
kalan firmalarÕn yok olmaya mahkum oldu÷unu açÕk biçimde ortaya
koymaktadÕr. Üretim aya÷Õnda Sanayi 4.0 ile ortaya çÕkacak geliúmeleri özet bir
úekilde tekrar ortaya koyalÕm ki, yapÕlmasÕ gerekenler de daha iyi anlaúÕlsÕn.

Tüm bu geliúmeler bizi, firmalarÕmÕzÕn Sanayi 4.0’a ne ölçüde hazÕr olduklarÕ
ve bu yeni sürece tam olarak adapte olabilmeleri için ne yapmalarÕ gerekti÷i
konusuyla yüzleútirmektedir.
Bu ba÷lamda, firmalarÕmÕzÕn gerek Sanayi 4.0’Õn getirdi÷i yeniliklerle tam
olarak bütünlük sa÷lamalarÕ, gerekse teknolojiyi sadece izler de÷il, yönetir bir
konuma eriúebilmeleri için de gereken adÕmlarÕ atmalarÕ faydalarÕna olacaktÕr.
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2011 yÕlÕnda, Alman Hükümeti’ne sunulan raporda, Sanayi 4.0’Õn hayata
geçirilebilmesi için aúa÷Õdaki önerilerde bulunulmuútur.
 Firmalar arasÕ standardizasyon: FirmalarÕn, teknolojik geliúmeleri birebir
uygulayabilmeleri için belirli standartlara eriúmiú olmalarÕ ve di÷er firmalarÕn
gerisinde kalmamalarÕ gerekmektedir.
 KarmaúÕk sistemlerin yönetilmesi: Yöneticilerin; fabrikalarÕn akÕllÕ hale
gelmesi, üretim süreçlerinin kendilerini yönetebilmesi ve robotlarÕn
yaygÕnlaúmasÕ ile karmaúÕklaúan sistemleri yönetebilir niteli÷e sahip olmasÕ
beklenmektedir.
 Geliúmiú bir altyapÕ: KapsamlÕ, güvenilir ve yüksek kaliteli bir güvenlik,
telekomünikasyon ve iletiúim a÷Õ geliútirilmesi gerekmektedir. Bu da,
geliúmiú bir dijital altyapÕ geliútirilmesini zorunlu kÕlmaktadÕr.
 AçÕk vermeyen bir güvenlik sistemi: Üretimin akÕllÕ hale gelmesi ve dijital
hayatÕn bu derece yaygÕnlaúmasÕ, nesneler arasÕ internet a÷ÕnÕn
geniúlemesi, siber-saldÕrÕ olasÕlÕ÷ÕnÕ da artÕrmaktadÕr. AyrÕca Sanayi 4.0 ile
birlikte gelen yeni üretim teknikleri, topluma ve çevreye olan olumsuz
taraflarÕnÕn da bertaraf edilmesi yönünde de güvenlik önem kazanmaktadÕr.
 øú organizasyonu ve tasarÕmÕ: AkÕllÕ yapÕya dönüúen firma ve fabrikalarda,
iú akÕú úemalarÕ ve tasarÕmlarÕ da de÷iúmektedir. Özellikle, robotlarÕn
yaygÕnlaúmasÕ, makineden ziyade birer çalÕúan olarak ele alÕnmalarÕnÕ ve
insanlarla uyum içinde yönetilmelerini gerekli kÕlmaktadÕr.
 Düzenli e÷itim ve profesyonellik: Sanayi 4.0, firmalar için e÷itim ve teknik
bilgi düzeyinin çok daha yüksek düzeylerde olmasÕnÕ gerektirmektedir. Bu
anlamda özellikle, mesleki ve teknik e÷itim önem kazanmaktadÕr.
 Yasal düzenleme: øú dünyasÕnÕn dijitalleúmesi ve makinelerin adeta birer
çalÕúan haline gelmesi ile firmalara iliúkin yasal düzenlemelerin de kapsamlÕ
bir biçimde yeniden ele alÕnmasÕ ve düzenlenmesi istenmektedir.
 Kaynak etkinli÷i: Sanayi 4.0, hammadde ve kaynaklarÕn, akÕllÕ sistemlere
uygun biçimde, çok daha etkin düzeyde yönetilmelerini sa÷lamaktadÕr.
Söz konusu maddelerdeki açÕklamalarÕ dikkate alarak, firmalar ve ülkeler
Sanayi 4.0 ile bütünleúebilmek için öncelikle úu adÕmlarÕ atmalÕdÕrlar:
Üreticilerin öncelikleri belirlemesi ve iúgücünün niteli÷ini artÕrmalarÕ:
• Geliúimin ve de÷iúimin temel noktalarÕ belirlenmelidir.
• De÷iúimin iúgücüne uzun vadedeki etkisi ortaya konmalÕdÕr.
Üreticilerin teknoloji düzeylerini dengelemeleri:
• Yeni taleplere yönelik yeni iú modelleri tanÕmlanmalÕdÕr.
• Analitik araçlara yönelik yeni teknolojiler geliútirilmelidir.
• Dijital dünyaya uygun yeni iúbirlikleri sa÷lanmalÕdÕr.
• Standartlar belirlenmeli ve uygulanmalÕdÕr.
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DøJøTALLEùME
Sanayi 4.0 ile kaydedilen geliúmeler ve teknolojideki ilerleme, imalat süreçlerini
ço÷unlukla dijitalleútirme yönünde olmak üzere yeniden inúa etmiútir. Bu
ba÷lamda, Sanayi 4.0’Õn imalat süreçlerinde ortaya çÕkardÕ÷Õ de÷iúimler, genel
olarak, “dijital üretim” adÕ altÕnda anÕlmaktadÕr. Bu ba÷lamda dijital üretim,
dijital teknolojilerle yürütülen üretim süreçlerini ifade etmektedir. Böylece;
x ùirketlere üretim planlama ve gerçekleútirme süreçleri boyunca verimlili÷in
artmasÕnÕ sa÷lar.
x Bir üretim süreci boyunca gerçekleúebilecek muhtemel durumlarÕn
öngörüsünde bulunarak, alternatif durumlara iliúkin de planlama yapar.
x KullanÕlan, robotik teknolojiler ile otomasyon ve simülasyon programlarÕnÕn,
üretim maliyetlerini azaltmasÕnda etkili olur.
x FabrikanÕn genelini akÕllÕ sistemlerle donatarak, üretim sürecini çok daha
hÕzlÕ hale getirir.
x Dijitalleúmenin hakim oldu÷u bir iúyerinde kalite süreçleri çok daha etkindir.
Sanayi 4.0 ile birlikte 5 yÕl içinde birçok úirketin operasyonlarÕnÕn %70’inden
fazlasÕnÕn dijitalleúmesi beklenmektedir. YapÕlan araútÕrmalar, dijitalleúen
úirketlerin kaynaklarÕnÕ artÕrmadan, gelirlerini sektörlerinin %9 üzerinde
büyüttü÷ünü ortaya koymaktadÕr.
Sanayi 4.0 sürecinde özellikle KOBø’lerimizin ben nasÕl bu sürece dahil
olabilirim? sorusunun yanÕtÕ öncelikle dijital altyapÕnÕn hazÕrlanmasÕdÕr.
Üyelerimizin bu sürece hazÕr olup olmadÕklarÕna iliúkin yapmÕú oldu÷umuz
“OdamÕz Sanayi 4.0 E÷ilim Anket SonuçlarÕ” kitabÕn son bölümünde yer
almaktadÕr. YaptÕ÷ÕmÕz analizde öncelikli adÕmÕn dijitalleúme altyapÕsÕnÕn
oluúturulmasÕ oldu÷unu gördük ki, bu da sistemli bir çalÕúmayÕ
gerektirmektedir.
Zira, konunun öneminin farkÕnda olan ve bu yönde son derece ciddi çalÕúmalar
imza atan AB Komisyonu’nun hazÕrlamÕú oldu÷u Dijitalleúme Raporu da
KOBø’lerimizin elini çabuk tutmasÕ gerekti÷ini ortaya koymaktadÕr.
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UluslararasÕ denetim ve danÕúmanlÕk úirketi KPMG tarafÕndan konuyla ilgili
yapÕlan bir analizde de dijitalleúmeden beklenen faydalarda ilk sÕrayÕ %50 ile
operasyonel verimlilik almÕútÕr.
Dijitalleúmeden Beklenen Faydalar

Kaynak: KPMG

AB DøJøTALLEùME RAPORU
AB Komisyonu, sanayinin dijitalleútirilmesi konusunda çalÕúmakta olan 13
ulusal giriúim için bir platform oluúturmuútur.
Platform, sanayinin dijitalleútirilmesi yönünde iúbirli÷i ve yatÕrÕmlarÕn
geliútirilmesi, düzenleyici kurallarÕn belirlenmesi ve konuyla ilgili ülkelerin
desteklenmesi üzerine çalÕúmaktadÕr. Avrupa Komisyonu, endüstriyel
teknolojilerin geliútirilmesi için dijital inovasyon alanÕnda 5 milyar Euro’luk
yatÕrÕm gerçekleútirmektedir. AB’nin dijitalleúme yönündeki temel politikasÕ ise,
küçük veya büyük ayrÕmÕ olmaksÕzÕn tüm üye ülkelerin ve sektörlerin
dijitalleúmeden maksimum ölçüde faydalanmalarÕ úeklindedir. Di÷er çalÕúma
alanlarÕ ise úu maddelerden oluúuyor:
x Tek bir dijital piyasanÕn oluúturulmasÕ
x Avrupa dijital endüstrisinin desteklenmesi
x Avrupa veri ekonomisinin kurulmasÕ
x Eriúilebilirli÷in geliútirilmesi
x Teknoloji yatÕrÕmlarÕnÕn artÕrÕlmasÕ
x Dijital bilimlerin ve altyapÕlarÕnÕn geliútirilmesi
x Medya ve dijital kültürün desteklenmesi
x Dijital bir toplum yaratÕlmasÕ
x Güvenli÷in sa÷lamlaútÕrÕlmasÕ
Platform alanÕna giren söz konusu 13 ülke; “Avusturya, Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, øtalya, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz, øspanya ve øsveç”tir.
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ùøRKET øÇø ORGANøZASYONLARDA DøJøTALLEùME
ùirket içi bazÕ organizasyonlar dijitalleúmeyi zorunlu kÕlmakta, karúÕlÕ÷Õnda da
çok önemli kazançlar sa÷lamaktadÕr. Ne yazÕk ki, maliyet gerektiren iúlemler
oldu÷undan firmalarÕmÕz tarafÕndan çok sÕcak bakÕlmamakta, söz konusu
vizyona sahip liderler de olmadÕ÷Õnda bu yaklaúÕm maalesef firmayÕ
kaybedenler arasÕna sokmaktadÕr.
Son zamanlarda öne çÕkan CDO (Chief Digital Officer) yani úirketin tüm dijital
süreçlerinin yönetiminden sorumlu olan “Dijital Dönüúüm Direktörü” firmalarÕ
bu yeni sürece çok daha hÕzlÕ ve sistemli bir úekilde hazÕrlamakla yükümlüdür.
Önemli bazÕ organizasyonlarda dijitalleúme sürecini incelemekte fayda
görmekteyiz.
AR-GE: Dijital araçlar ve inovatif yazÕlÕmlar, Ar-ge çalÕúmalarÕnÕn etkinli÷inin
artÕrÕlmasÕnda önemli bileúenlerdir. Klasik laboratuvar ortamÕndan çÕkan Ar-Ge
akÕllÕ yazÕlÕmlarla sanal ortamlarda yapÕlmakta, hem maddi hem de zaman
açÕsÕndan ciddi tasarruf sa÷lanmaktadÕr.
Söz konusu dijital araçlarÕn özellikle ArGe çalÕúmalarÕnda bütünsel bir biçimde
ele
alÕnmasÕ,
firmanÕn
teknolojik
fÕrsatlarÕnÕn
de÷erlendirilmesinde
etkilidir
ve
gelecek
stratejilerin
belirlenmesinde yol göstericidir.
Firmalar, yetkinlikleri do÷ru belirleyerek,
Ar-ge
yapÕlanmasÕnÕ
stratejileri
do÷rultusunda
yeniden
kurgulayabilmelidir.
PAZARLAMA:
Müúteri memnuniyet performansÕnÕ en çok etkileyen birimlerin baúÕnda geldi÷i
için dijitalleúmenin de en çok önem kazandÕ÷Õ birimdir. Fujitsi tarafÕndan
yapÕlan bir araútÕrmada, firmalarÕn %38 ile dijital dönüúüm projelerinden en çok
faydalandÕ÷Õ alanlarÕn baúÕnda Pazarlama gelmektedir. Bu da, yeni bir rekabet
alanÕ do÷urmaktadÕr.
Yapay zekanÕn pazarlama üzerinde sosyal medyadan daha fazla etkisi
oldu÷una inanÕlmaktadÕr. Daha düúük maliyetler ile mobil uygulamalar
üzerinden hedef müúteri kitlelerine eriúirken, müúteri davranÕúlarÕnÕn do÷ru
analizi öne çÕkmaktadÕr. Bunun için, müúterilerin dijitalleúmeden beklentilerinin
de aktif biçimde izlenmesi gerekmektedir.
Dijitalleúmeyle birlikte de÷iúen tüketici profili; müúteri iliúkileri yönetimi,
temassÕz-mobil ödeme sistemleri, e-ticaret, insansÕz kasa, nesnelerin interneti
(IoT) ve dijital pazarlama gibi alanlarda daha aktif olunmalÕdÕr.
Tüm bunlar müúteri memnuniyetine olumlu yansÕdÕ÷Õnda, firmanÕn büyümesine
de ciddi bir katkÕ sa÷lamaktadÕr.
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SATIN ALMA:
Bulut biliúim, tedarik zincirinde internet üzerinden altyapÕ, platform ve yazÕlÕm
çözümleri sunmaktadÕr. SatÕú verileri internet üzerinden toplanarak daha
gerçekçi satÕú tahminlerinde bulunulabilmektedir. SatÕn alma sürecinin
dijitalleúmesi ile sipariúlerin planlanmasÕ, sipariú verme süreci, filo yönetimi,
stok kontrolü ve taúÕma rota planlamasÕ satÕn almalarÕ otomatikleútirmektedir.
Böylece, úeffaflÕk artmakta, süreçteki potansiyel aksamalar engellenmekte,
hÕzlÕ kararlarÕn alÕnmasÕnÕ sa÷lamakta ve maliyetlerin düúürülmesinde önemli
fÕrsatlar sunmaktadÕr.
LOJøSTøK:
Lojistik dijital dönüúüm, küçük ölçekli bir firmanÕn büyüyerek küresel ölçekte iú
yapabilecek kapasiteye ulaúmasÕnda etkili olmasÕna ra÷men, dönüúümde geç
kalÕnan birimlerdendir.
Bugün uygulanmakta olan akÕllÕ depo
sistemleri, firmalarÕ gerek maliyet
gerekse zaman açÕsÕndan bir adÕm öne
çÕkartarak
proaktif
olmalarÕnÕ
sa÷lamaktadÕr. Bununla birlikte, tedarik
zincirinin dijitalleúmesinde elektronik
veri kavramÕ ile birlikte manuelin yerini
yazÕlÕm süreçleri almaktadÕr.
AkÕllÕ sözleúmeler, internet üzerinden sipariú, e-faturalarÕn gönderilmesi ve
alÕnmasÕ, RFID, nesnelerin interneti açÕk kaynaklÕ iúletim sistemleri, dijital imza,
ERP sistemleri ve bulut biliúim teknolojisi dijitalleúmeye örnek verilebilir.
YakÕn bir zamanda, sürücüsüz kamyonlar ve drone ile teslimat mümkün
oldu÷unda, lojistik organizasyonel anlamda farklÕ bir boyuta ulaúacaktÕr.
øNSAN KAYNAKLARI;
Stratejik bir planlama insan kayna÷Õ yatÕrÕmÕ olmadan asla baúarÕlÕ olamaz. O
nedenle, dijitalleúme sürecinde iúgücünün yetkinliklerini do÷ru belirlemek ve
geliúimlerine fÕrsat vermek öncelikli olmalÕdÕr.
Bununla birlikte, çalÕúanlarÕn rutin
gerekliliklerden sÕyrÕlÕp katma de÷er
sa÷layacak
iúlere
odaklanmasÕna,
yaratÕcÕlÕklarÕnÕ geliútirmelerine imkan
tanÕnmalÕdÕr.
Verimsiz
çalÕúanlarÕn
tespiti ve sürece uyumu biran evvel
yapÕlmalÕdÕr. Bu süreçte; úirket içinde
çevrimiçi sistemler, online hizmet
imkanÕ sa÷lanabilir.
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DøJøTAL EVRøM VE DøJøTAL DÖNÜùÜME HAZIRLIK ENDEKSLERø
2017 Dijital Evrim Endeksi, ülkelerin dört farklÕ kategorideki dijitalleúme
düzeyini göstermesi açÕsÕndan dikkat çekicidir. Her bir kategori dijitalleúmenin
mevcut durumu (yüksek veya düúük) ve dijitalleúmenin hÕzÕ (HÕzlÕ veya yavaú)
hakkÕnda ülkelerin konumunu belirlemektedir. Türkiye, 37./60 sÕradadÕr ve hÕzlÕ
dijitalleúen ülkeler sÕnÕfÕnda dikkat çekmektedir. Mevcut potansiyeli görmek
açÕsÕndan önemli bir çalÕúmadÕr.

Yüksek ve hÕzlÕ
Yüksek ancak
yavaú

Düúük ve yavaú

Düúük ancak hÕzlÕ

Kaynak: Tufts University & Mastercard

OdamÕz tarafÕndan yapÕlan anket analizini de destekleyen bir di÷er çalÕúma ise
Dünya Ekonomik Forumu tarafÕndan yapÕlan “Dijital Dönüúüme HazÕrlÕk
Endeksi”dir. Küresel Bilgi Teknolojileri 2016 raporu kapsamÕnda, ülkelerin
dijital dönüúüme ve teknolojik yeniliklere ne kadar hazÕr olduklarÕnÕ gösteren,
Dijital Dönüúüme HazÕrlÕk Endeksi’nin (Networked Readiness Index) ana
kriterleri; politik ve yasal düzenlemeler, iú ve inovasyon çevresi, altyapÕ ve
dijital donanÕm, finansal güç, dijital yetenekler, teknolojinin bireysel-kurumsal
ve kamusal kullanÕmÕ úeklindedir.
Türkiye, bu endeks sÕralamasÕnda 139 ülke arasÕnda 48. sÕradadÕr. Bu veriyi iki
úekilde de÷erlendirebiliriz. Türkiye 17. büyük ekonomi ama dünyanÕn
gelece÷ini úekillendiren bir alanda 48. sÕrada. Bu gelecek Türkiye’sini yaratma
sürecini sancÕlÕ kÕlmakta ve ivedi adÕmlar atÕlmadÕ÷Õ sürece de, yukarÕdaki
grafikte görüldü÷ü gibi “yüksek hÕzlÕ”dan her an “düúük ve yavaú”a geçebilme
riski ile karúÕ karúÕya kalmaktadÕr.
Di÷er bir bakÕú açÕsÕyla, 139 ülkenin içinde ilk 50’deyiz. Birçok önemli endekste
sonlarda yer aldÕ÷ÕmÕz dikkate alÕndÕ÷Õnda, fena bir sÕralama de÷il. Bu
barda÷Õn dolu ve boú tarafÕndan bakmaktan ziyade, neyi hedefliyoruz ve nasÕl
ilerliyoruz hususuna odaklanmadÕr. O nedenle çok dikkatli de÷erlendirilmesi
gereken bir sürecin içinde bulunmaktayÕz..
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Sanayi 4.0

T

ürkiye, dünyanÕn en büyük 20
ekonomisi arasÕndaki yerini
son dörtte kalarak korusa da;
küresel rekabetten, inovasyona, iú
yapma
kolaylÕ÷Õndan,
e÷itimin
niteli÷ine kadar birçok uluslararasÕ
sÕralamada kendine yakÕúmayan bir
tablo sergilemektedir.
Yüksek orta gelirli ekonomiler
arasÕnda yer alan Türkiye’de imalat
sanayi, düúük ve orta düúük
teknoloji grubunda yo÷unlaúmÕútÕr.
Oysa ki; orta gelir tuza÷Õnda
bulunan Türkiye’nin yüksek gelirli
ekonomiler arasÕna girebilmesi için,

yüksek teknolojili üretime hÕzla
geçiú yapmasÕ kaçÕnÕlmazdÕr.
Sanayi 4.0’daki geliúmeler de, bu
geçiúin ne kadar hÕzlÕ olmasÕ
gerekti÷ini
açÕkça
ortaya
koymaktadÕr.
Yüksek-Orta Gelirli Ekonomiler
(4.126- 12.745 Dolar )

¾ Arjantin
¾ Brezilya
¾ Çin
¾ Malezya
¾ Romanya
¾ Güney Afrika
¾ Türkiye
Türkiye’nin sanayi üretimindeki ve ihracatÕndaki teknoloji kullanma yo÷unlu÷u da,
yüksek katma de÷erli ürünleri artÕrmasÕnÕn gereklili÷ini göstermektedir.
2023 hedeflerimiz olan; 2 trilyon dolar milli gelir, 500 milyar dolar ihracat ve 25
bin dolar kiúi baúÕ gelire ulaúabilmenin yolu da buradan geçmektedir. Bunun için
de hazÕrlanan stratejik belgelerin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir olmasÕ
gerekmektedir.
BaktÕ÷ÕmÕzda; Türkiye’de yüksek ve orta-yüksek teknoloji aleyhine oluúan tablo
neden teknoloji seviyesinin artÕrÕlmasÕ gerekti÷inin de cevabÕdÕr.
Geliúmiú ülkelerin ekonomik yapÕsÕ incelendi÷inde; teknoloji seviyesi arttÕkça
gelirin arttÕ÷Õ, dolayÕsÕyla artan refahÕn tasarruflarÕ da arttÕrdÕ÷Õ açÕk bir úekilde
görülecektir. Bizim yapmamÕz gereken düúük teknolojili ihracatÕn payÕ olan %35’i
tek hanelere çekmek, yüksek teknolojili ürünleri ihracatÕnÕn sadece %3,5 olan
payÕnÕ arttÕrmaktÕr.

Teknoloji Yo÷unlu÷una Göre ømalat Sanayi Ürünleri øhracatÕ
2015

2016

øhracat
(Milyon
Dolar)

(%)

øhracat
(Milyon
Dolar)

(%)

Yüksek Teknolojili Ürünler

4.899

3,6

4.683

3,5

Orta Yüksek Teknolojili Ürünler

42.725

31,8

44.240

33,1

Orta Düúük Teknolojili Ürünler

39.696

29,5

37.878

28,3

Düúük Teknolojili Ürünler

47.070

35,0

46.853

35,1

Toplam ømalat Sanayi

134.390

100

133.654

100

Teknoloji Yo÷unlu÷u
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1950 SonrasÕnda Düúük-Orta Gelirli Olup; Yüksek Orta Gelir Düzeyine Ulaúan Ülkeler

Düúük
Orta Gelir
Düzeyine
UlaúÕldÕ÷Õ YÕl

Yüksek
Orta Gelir
Düzeyine
UlaúÕldÕ÷Õ YÕl

Düúük
Orta Gelir
Düzeyinde
Geçirilen
Süre (YÕl)

Geçiú Dönemi
Boyunca
Ortalama
Büyüme HÕzÕ
(%)

ÇøN

1992

2009

17

7,5

MALEZYA

1969

1996

27

5,1

KORE

1969

1988

19

7,2

ÇøN (TAYPEø)

1967

1986

19

7,0

TAYLAND

1976

2004

28

4,7

BULGARøSTAN

1953

2006

53

2,5

TÜRKøYE

1955

2005

50

2,6

KOSTA RøKA

1952

2006

54

2,4

OMAN

1968

2001

33

2,7

Ülke

Kaynak: TÜRKONFED Orta Gelir Tuza÷Õndan ÇÕkÕú; Hangi Türkiye

1950 sonrasÕnda düúük-orta gelirli olup, sonrasÕnda yabancÕ sermaye ithalatÕ
yerine, teknoloji ithalatÕna öncelik vererek, sanayide rekabet gücünü arttÕrabilen
ülkelerin geldi÷i seviye tabloda görülmektedir. YapÕlan bir çalÕúmada, düúük-orta
gelir düzeyinde geçirilen süre Çin’de 17, Kore’de 19, Türkiye’de 50 yÕldÕr.
Türkiye’nin hedefleri do÷rultusunda hangi sektöre veya sektörlere yo÷unlaúaca÷Õ
çok önemlidir. Belirlenecek sektörlerle, küresel ekonomide yer alabilecek ve
katma de÷er yaratacak úekilde konuya odaklanÕlmasÕ, üzerinde ciddi çalÕúma
gerektiren bir husustur. Son yÕllarda gerek Ekonomi BakanlÕ÷ÕmÕz gerekse Bilim,
Sanayi ve Teknoloji BakanlÕ÷ÕmÕz yüksek teknolojili üretime geçiúi destekleyen
önemli adÕmlar atmÕú, önemli eylem planlarÕ açÕklamÕú olsa da, yatÕrÕmcÕnÕn tam
olarak o cesareti alamadÕ÷ÕnÕ görüyoruz. Söz konusu adÕmlarÕn yatÕrÕmcÕya
ulaúmasÕ ne kadar gecikirse, ülke olarak ivme kaydetmemiz o kadar gecikecektir.
SANAYø 4.0’A AYAK UYDURAMAZSAK NE OLUR?
1. Sanayi 4.0’Õn öncü ülkeleri ile olan ihracatÕmÕz sÕnÕrlÕ bir seviyede kalÕrken,
birçok pazarÕ kaybedebiliriz.
2. Maksimum orta teknolojiye kadar ilerleyebiliriz.
3. Otomasyon sistemlerinin gerisinde kalaca÷ÕmÕz için, iúgücü niteli÷imiz de
sÕnÕrlÕ düzeyde olur.
4. Büyük firmalarÕn Sanayi 4.0’Õn gerisinde kalmasÕ, KOBø’leri de olumsuz
etkiler.
5. Geliúmekte olan ülke kategorisinde dahi gerilerken, orta gelir tuza÷Õnda da
takÕlÕ kalÕrÕz.
6. DolayÕsÕyla ilk 20 ekonominin dÕúÕnda yer alÕrÕz.
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BAKANLIK DÜZEYøNDEKø ÇALIùMALAR
SANAYø STRATEJø BELGELERø
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÕ÷Õ tarafÕndan hazÕrlanan Sanayi Stratejisi’nin
uzun dönemli vizyonu “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nÕn
tasarÕm ve üretim üssü olmak” úeklinde belirlenmiútir.
2015-2018 yÕllarÕnÕ kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi’nin genel amacÕ ise “Türk
sanayisinin rekabet edebilirli÷inin ve verimlili÷inin yükseltilerek, dünya ihracatÕndan
daha fazla pay alan, a÷ÕrlÕklÕ olarak yüksek katma de÷erli ve ileri teknolojili ürünlerin
üretildi÷i, nitelikli iúgücüne sahip ve aynÕ zamanda çevreye ve topluma duyarlÕ bir
sanayi yapÕsÕna dönüúümünü hÕzlandÕrmak” olarak tespit edilmiútir.
Belirlenen 3 stratejik hedef ise;

Hedef 1: Orta ve
Sanayide bilgi ve
teknolojiye dayalÕ
yüksek katma
de÷erli yerli üretimin
geliútirilmesi,

ef 2:
Hedef
K
arÕn etkin
KaynaklarÕn
Õ÷Õ, daha
kullanÕldÕ÷Õ,
yeúil ve rekabetçi
sanayi yapÕsÕna
dönüúümün
sa÷lanmasÕ

Hedef
def 3:
e bölgesel
Sosyal ve
eye katkÕ
geliúmeye
yan ve
sa÷layan
nitelikli iúgücüne
anayinin
sahip sanayinin
rilmesi
geliútirilmesi

Di÷er yandan, Sanayi 4.0 çalÕúmalarÕ için T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
BakanlÕ÷Õ bir çalÕúma komisyonu oluúturarak, konu ile ilgili geliúme ve stratejileri
de÷erlendirmektedir.
AyrÕca, BakanlÕk kendi içinde Sanayi 4.0 adÕ altÕnda bir birim kurarak, konuya
olan ilgisini de göstermiútir. Ancak, kamuoyunun beklentisi çÕktÕlarÕn paylaúÕlmasÕ
ve eylem planÕnÕn hayata geçirilmesidir.
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DESTEKLER
TEKNOLOJøK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM)
Yüksek teknoloji ürünlerin ticarileúmesi ve bu ürünlere yönelik yatÕrÕmÕn
artÕrÕlmasÕ ve hÕzlandÕrÕlmasÕ amacÕyla hayata geçirilmiú bir destek programÕdÕr.
Program kapsamÕnda; sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda
ortaya çÕkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanÕlarak yapÕlan Ar-Ge
faaliyetleri sonucunda ortaya çÕkan ve patenti alÕnan teknolojik ürünler ile ilgili
Türkiye’de yerleúik gerçek ve tüzel kiúilerce gerçekleútirilecek yatÕrÕmlar
desteklenmektedir.
Ürün, Türkiye’de ilk defa üretilecek olmalÕ ve ilan edilen öncelikli teknoloji
alanlarÕnda yer almalÕdÕr.
BakanlÕk tarafÕndan Teknolojik Ürün YatÕrÕm Destek ProgramÕ için 26 ilde toplam
204 proje ile sözleúme imzalanmÕútÕr. 204 projeden 35’i tamamlanmÕú olup,
makine ve teçhizat deste÷i için firmalara toplam 15 Milyon TL ödeme yapÕlmÕútÕr.
Desteklenen yatÕrÕmÕn türleri; komple yeni yatÕrÕm (tamamen yeni makine ve
teçhizat, yapÕlaúmasÕ tamamlanmÕú yatÕrÕm alanÕ, mevcut tesisten ba÷ÕmsÕz
altyapÕ) ve ürün çeúitlendirme (mevcut tesis ile ortak altyapÕ, ilave yeni makineteçhizat, farklÕ nihai teknolojik ürün).
Makine ve Teçhizat Deste÷i: YatÕrÕm proje tutarÕnÕ oluúturan harcamalar için
sa÷lanacak geri ödemesiz destek.
Kredi Faiz Deste÷i: YatÕrÕm proje tutarÕnÕ oluúturan harcamalar için alÕnacak
yatÕrÕm kredisine ait faiz deste÷i.
øúletme Gideri Deste÷i: Üretim aúamasÕndaki iúletme dönemine ait giderler için
sa÷lanacak destek.
https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/
KOSGEB: KOBøGEL - KOBø GELøùøM DESTEK PROGRAMI
Ülkenin ulusal ve uluslararasÕ hedefleri do÷rultusunda, küçük ve orta ölçekli
iúletmelerin, ekonomideki paylarÕnÕn ve etkinliklerinin arttÕrÕlmasÕ, KOBø’lerin
rekabet güçlerinin ve sa÷ladÕklarÕ katma de÷erin yükseltilmesi amacÕyla
hazÕrlayacaklarÕ projeler desteklenmektedir.
Destek unsurlarÕ, proje teklif ça÷rÕsÕ özelinde konunun özelli÷i dikkate alÕnarak
de÷iúiklik arz edecektir. En az 6 ay, en fazla 36 Ay, Geri Ödemesiz Destek - en
fazla 300.000 TL, Geri Ödemeli Destek - en fazla 700.000 TL olup, 1.ve 2.
Bölgelerde en fazla %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde en fazla %80 destek
sa÷lanÕr. Kitap hazÕrlanÕrken, BakanlÕk söz konusu destekle ilgili yeniden ça÷rÕya
çÕkÕlaca÷ÕnÕ kamuoyu ile paylaúmÕútÕr.
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi
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ODAMIZ SANAYø 4.0 EöøLøM ANKETø ANALøZø
Ege Bölgesi Sanayi OdasÕ olarak; Sanayi 4.0 farkÕndalÕ÷Õna yönelik
çalÕúmalarÕmÕzÕn ardÕndan, üyelerimizin Sanayi 4.0’a e÷ilimini ölçmek
amacÕyla bir anket hazÕrladÕk. Söz konusu anketin özet sonuçlarÕ úöyle:
9 ÇalÕúmaya katÕlan 141 firmanÕn; %59’unu KOBø’ler, %25’ini Büyük Firmalar
oluúturmaktadÕr.
9 Genel olarak KOBø’lerin sorulara verdi÷i cevaplar, büyük firmalarÕn
farkÕndalÕ÷ÕnÕn altÕnda olmakla birlikte, e÷ilim genelin 2-3 puan altÕndadÕr.
9 Sanayi 4.0 konusunda, ankete katÕlanlarÕn %23’ü bilgi sahibi olmadÕ÷ÕnÕ
belirtmiútir. %80’e varan bir farkÕndalÕk umut verici olsa da, neredeyse
dörtte birlik kesim konunun dÕúÕnda oldu÷unu belirtmiútir.
9 Sanayi 4.0’Õn bileúenlerini oluúturan teknolojilerin, firmalarÕmÕz genelinde
kullanÕlmaya baúlanmasÕ, geçiú sürecine hazÕrlÕk aúamasÕnda önemlidir.
9 %80’lik bir grubun teknoloji ve bilgi sistemlerine az da olsa kaynak
ayÕrmasÕ, iúin ciddiye alÕndÕ÷ÕnÕ ortaya koymaktadÕr.
9 Ankete katÕlanlarÕn %11’inde, üretim süreçleri kendi kendini yönetiyor.
9 Dijitalleúmenin maliyetli olmasÕ firmalarÕ korkutuyor.
9 Son 2 yÕlda dijitalleúme ile ilgili her 3 firmadan biri yatÕrÕm yapmÕútÕr.
9 FirmalarÕn bilgi iúlem teknolojilerinde altyapÕ eksikli÷i bulunmaktadÕr. Bilgi
iúlem alanÕnda, sadece %20’lik bir kesimde yetkinli÷ini tam kullanan
personelin olmasÕ çözüm bekleyen konulardandÕr.
9 Genel olarak, nitelikli istihdam eksikli÷i söz konusudur. Özellikle emekyo÷un sektörlerde iúgücü e÷itimi öne çÕkmaktadÕr.
9 Mevcut iú modellerinin yenilenmesi çekincesi vardÕr.
9 Dijital yatÕrÕmlar açÕsÕndan, bakÕú açÕlarÕ uzun vadeli de÷ildir.
9 Konjonktürel süreçten ötürü yatÕrÕm ortamÕna iliúkin endiúeler vardÕr.
9 Yeterli bilgi sahibi olunamadÕ÷Õ için bazÕ organizasyonlarda dijitalleúme
gereksiz görülmektedir.
9 Devlet, sürecin sürükleyicisi olarak görülmek istenmektedir.
9 Otomasyon ve süreçlerdeki yetersizlik, verimlilik sorununu artÕrmaktadÕr.
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NE YAPABøLøRøZ?

Firmalar tarafÕndan;
1. Dijitalleúmenin tercih de÷il, zorunluluk gerektirdi÷inin anlaúÕlmasÕ,
2. FarklÕlaúma ve geride kalmamak için dijitalleúmede sektör ayrÕmÕ
olmaksÕzÕn belirli standartlara eriúme zorunlulu÷unun farkÕnda olunmasÕ,
3. Bunun için de, ihtiyaçlarÕn do÷ru belirlenmesi ve üst yönetim tarafÕndan
konunun sahiplenilmesi,
4. Verimsiz alanlarÕn tespit edilmesi,
5. Sürecin hangi aúamasÕnda olduklarÕ ve sanayi 4.0’a imkanlarÕ
do÷rultusunda nasÕl dahil olabileceklerinin araútÕrÕlmasÕ,
6. Verinin do÷ru toplanmasÕ, kullanÕlmasÕ, analizi ve eylem planÕnÕn hayata
geçirilmesi konusunda stratejik çalÕúÕlmasÕ,
7. øúgücünün e÷itimlerle profesyonelli÷inin artÕrÕlmasÕ, dijital dönüúüme uygun
yeteneklerin artÕrÕlmasÕ,
8. Hammadde ve kaynaklarÕn akÕllÕ sistemlerle daha etkin yönetilmesi,
9. Üretilen ürünün teknolojisinde sürekli yenili÷e açÕk olunmasÕ,
10. Profesyonel bir destekle, süreçlerin dijitalleúmesi ve birbiri ile uyumlu hale
getirilmesi,
11. AçÕk vermeyen bir güvenlik sistemi kurulmasÕ.
Devlet tarafÕndan
1. Sanayi 5.0’Õn konuúuldu÷u bir süreçte; Sanayi 4.0 ile ilgili stratejilerin net
ve uygulanabilir olmasÕ,
2. Sanayi 4.0’a geçiúi sa÷layabilecek öncü sektörlerin desteklenmesi,
3. Dijital dönüúüm stratejisi için KOBø’lerin bilgilendirilmesi ve KalkÕnma
BankasÕ’nÕn Sanayi 4.0 ve dijitalleúme için özel kaynak ayÕrmasÕ,
4. Sanayi 4.0 için gerekli niteliklere sahip iúgücü profili do÷rultusunda e÷itim
siteminin güncellenmesi,
5. Tüm devlet okullarÕnda kodlama dersinin yaygÕnlaútÕrÕlarak, kapsmaÕnÕn
geniúletilerek zorunlu hale getirilmesi.
6. Üniversitelerde sektörel uzmanlaúmanÕn sa÷lanmasÕ
faydalÕ olacaktÕr.
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SONUÇ
Genel olarak de÷erlendirdi÷imizde; Türkiye’nin tüm kesimlerce kabul gören 2023
hedefleri ve Sanayi Strateji Belgeleri küresel geliúmeler do÷rultusunda ihtiyaca cevap
verebilecek çok önemli adÕmlardÕr. Ancak, ülke olarak belirlenen hedefler do÷rultusunda
zamanÕnda eyleme geçme konusunda ciddi anlamda sÕkÕntÕlarÕmÕz vardÕr. AdÕmlar çok
sonradan gelmekle birlikte, yarattÕ÷Õ etki de bir o kadar az olmaktadÕr.
Bununla birlikte, firmalarÕn tek baúÕna Sanayi 4.0’a yatÕrÕm yapabilmesi için, ülkedeki
gerekli koúullarÕn da yani ekosistemin de buna uygun olmasÕ gerekmektedir. O nedenle
de, zaruri adÕmlar için geç kalÕnmamalÕdÕr.
Bu tezi destekleyen bir araútÕrma The Boston Consulting Group (BCG) tarafÕndan
yapÕlmÕútÕr. HazÕrlanan raporda; “..Türkiye’nin üretim üssü statüsünü sa÷lama almasÕ
da, úirketlerin, Sanayi 4.0’Õn getirdi÷i teknolojik avantajlarÕ ne kadar kapsamlÕ ve hÕzlÕ
uygulayacaklarÕna ba÷lÕ olacak. Üretim üssü olma konusunda yarÕúan Türkiye için bu
devrimin öncülerinden olmak bir tercih de÷il zorunluluk olmalÕ ve bu yolda adÕmlar hÕzlÕ
atÕlmalÕ” diye belirtilmiútir.
Di÷er yandan, Avrupa Ekonomik AraútÕrmalar Merkezi BaúkanÕ Clemens Fuest, Alman
ekonomisinin a÷ÕrlÕklÕ olarak orta ölçekli iúletmelerden oluúmasÕnÕn, Sanayi 4.0
konusunda bir avantaj bile olabilece÷i kanÕsÕndadÕr. "Bunun için elimizdeki potansiyeli
kullanmamÕz gerek. Özellikle birleúen Avrupa'da pazarÕmÕzÕ büyütmemiz lazÕm. Yan
gelip yatamayÕz.” diye bir açÕklama yapmÕútÕr.
Almanya gibi sanayi devi bir ülkenin bile yolun baúÕnda “Sanayi 4.0 sürecinde yan gelip
yatamayÕz.” sözü ve bugün ulaútÕ÷Õ nokta, önümüzdeki yolun ne kadar uzun ve
meúakkatli oldu÷unu ortaya koymakla birlikte, bir an evvel harekete geçmemizin ne
kadar gerekli oldu÷unun da altÕnÕ çizmektedir.
Teknolojideki ola÷anüstü hÕzlÕ ilerleme, Sanayi 4.0 sürecinin do÷ru de÷erlendirilmesi
halinde aradaki açÕ÷Õ kapatmak anlamÕnda önemli olurken, de÷erlendirilememesi de
aradaki açÕ÷Õn daha fazla açÕlmasÕnda bir o kadar etkili olacaktÕr.
Drone ile bir günde 100 bin a÷aç dikiliyor ve 1 milyar a÷aç dikimi hedefleniyorsa ve biz
nitelikli iúgücü yetiútirme noktasÕnda eksik kalÕyorsak, yakÕn gelecek bizim için oldukça
sancÕlÕ geçecek demektir.
O nedenle, sürdürülebilir rekabet gücüne sahip olmanÕn úartÕ; teknolojiye yatÕrÕm
yapmaktÕr. ÇalÕúandan, makinelere, firmalardan, ülkenin ekonomik yapÕsÕna kadar geniú
bir kitlenin yeteneklerini sanayi 4.0 do÷rultusunda arttÕrmak zorundayÕz. Bunun anlamÕ,
topyekün bir seferberliktir. Ne sadece devletin, ne firmalarÕn ne de iúgücünün tek baúÕna
baúarabilece÷i bir durum de÷ildir.
Gerek jeopolitik konumu, gerek potansiyeli ve gerekse dinamik özel sektörü ile Türkiye,
küresel piyasalarÕn her zaman gözdesi olmuú ve olacak bir ülkedir. Ancak, oyun kurucu
bir ülke olmak istiyorsak tüm bu anlatÕlanlar ÕúÕ÷Õnda olmazsa olmazlarÕ da hayata
geçirmek zorundayÕz. Aksi takdirde, kaçÕnÕlmaz bir son olan, dünyanÕn ilk 20
ekonomisinin gerisinde kalmaktan da kurtulamayÕz ve kaybedenler kulübünde yer alÕrÕz.
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SON SÖZ
Biz uygarlÕktan, ilimden ve fenden
kuvvet alÕyor ve ona göre yürüyoruz.
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