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Kayseri, Türkiye’de  adı sanayi, üretim ve ihracatla özleşleşleşen şehirlerin 
başında yer alıyor dersek yanlış olmaz. Dünyada ise dijitalleşme anlamında 

hızlı bir gelişim ve dönüşüm söz konusu. Peki Kayseri sanayisi bu dijital 
dönüşümün neresinde? 



önemli bir bilgi birikimini en önemli karar 
vericilerle paylaşma şansımız oluyor. 
Şimdi, sektörlerle ilgili toplantılarımıza 
ek olarak şehirlerimizin rekabetçiliği ile 
ilgili yeni bir etkinlik daha yapıyoruz. 
Dolayısıyla dolaşacağımız tüm illerde, 
illerimizin küresel rekabetteki konumlarını, 
bununla ilgili olarak sanayileşmede değişik 
alanlardaki bir sonraki hamlenin nasıl 
olabileceği gibi detayları masaya yatıracağız. 
Popüler bir konu da Endüstri 4.0. Ben 
değerli başkanlar ve Buğra Bey’den bu 
konu ile ilgili şöyle bir izin rica ediyorum; 
uygun görürlerse ben 4. Sanayi devrimi 
kavramını kullanmıyorum. Çünkü 4. Sanayi 
devrimi kavramı doğru bir kavram değil. 
Çünkü devrim dediğimiz olayın çok iyi 
biliyorsunuz ki bir paradigma değişikliğine 
işaret etmesi gerekir. Yani öyle bir şey ki; 
o zamana kadar yapılanın çok ötesinde 

KEREM ALKİN: Değerli katılımcılar, 
hoş geldiniz. Turkishtime ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz ‘Ortak Akıl’ 
toplantılarımızın 20’ncisini yapıyoruz. 
Esasen sektörlerimizin gelecek kurgularına 
yönelik birbirinden önemli toplantılar 
gerçekleştirdik. Bu toplantılarla birlikte 
önümüzdeki 5 ve 10 yıla yönelik çok 
ciddi yol haritaları çıkarıyoruz. Ama bu 
yol haritalarını çıkarmanın çok önemli 
bir boyutu var. Bu yol haritaları çıktıktan 
sonra sonuçları Ekonomi Bakanlığımızla, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla 
ve ilgili bakanlıklarımızın tümüyle 
paylaşıyoruz. Aynı zamanda Başbakanlık 
ve Cumhurbaşkanlığı makamına da 
takdim ediyoruz. Sektörlerin bundan 
sonraki 5 ve 10 yıl için ne düşündüklerini, 
Türkiye'de kendi alanları ile ilgili olarak 
ne yapmayı hedeflediklerini ve bu konuda 

C
umhuriyet’in kuruluşundan bugüne uzanan sanayileşme 
yolculuğunda Türkiye’nin gelişmiş sanayi kuruluşlarıyla lokomotif 
şehirlerinin başında gelen Kayseri, 2023 hedeflerine giden yolda 
önemli bir mihenk taşı konumunda. Bu bağlamda küreselleşen 
ekonomik düzende fark yaratmak isteyen işletmelerin en önemli 

yatırım yapacakları nokta ise hiç kuşku yok ki teknoloji. Dijitalleşmenin sağladığı 
yenilikleri yakından takip ederek iş yapış şekillerine entegre etmek ise uluslararası 
alanda firmaları bir adım daha öne çıkaracak. Peki Kayseri bu dijital dönüşümün 
neresinde yer alıyor. Kayseri'de düzenlenen Turkishtime-BASF Ortak Akıl 
Toplantısı'nda şehirle ilgili önemli konular masaya yatırıldı. Sanayi ve üretimde 
dijitalleşmenin konuşulduğu toplantıda kalifiye eleman ihtiyacı, nitelikli iş gücü, 
endüstri 4.0’a geçişte özellikle orta ve küçük ölçekli firmalara verilmesi gereken 
destekler ve üniversite- sanayi iş birliği konularının üzerinde duruldu. 
 
İhracat ve üretim miktarlarını artırmak amacıyla dijitalleşme sürecine hızla uyum 
sağlanması gerektiği konusunda ortak görüş bildiren katılımcılar, Kayseri 
sanayisinin rekabet şartlarına ayak uydurması, sanayi ve ticaretteki başarısını 
sürdürmesi için yol haritasını belirledi.  
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geçeceğiz ve bir paradigma kırılması daha 
olacak. Ama bunun en önemli hedefinin 
aslında uzaya açılmak olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Yani biz metalde ve enerjide ne 
yapacağız ki insanoğlu uzaya açılacak. 
Çünkü bundan sonraki hedeflerden bir 
tanesi meteorlardan maden çıkarmak. Öyle 
değil mi? Yani insanoğlunun böyle hedefleri 
var. Meteorlarla ilgili çok ilginç tespitler 
var. Meteorlara inebilen uzay araçları ile 
maden çıkarmaya çalışacağız. İnsanoğlu 
bakalım buradan nerelere gidecek. Biz 
onları görebilecek miyiz, çok merak 
ediyorum. Dolayısıyla şimdi iller ile ilgili yol 
haritasını belirlemek adına illerin sanayi ve 
küresel rekabetteki bir sonraki hamlesine 
yönelik önemli tespitler çıkarmak adına 
buradayız.  Bu konu ile ilgili olarak 3 değerli 
isimden birer açılış konuşması yapmalarını 
rica edeceğim. Sözü önce Sayın Mehmet 
Büyüksimitçi’ye bırakıyorum.

MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ: Endüstri 
4.0 veya nesnelerin interneti gibi farklı 
konularda sizlerin vereceği bilgiler bizim 
için çok önemli. Aynı kalıp cümleleri tekrar 
tekrar kullanmak istemiyoruz. Kayseri 

yeni bir paradigma kırılması ve yeni bir 
süreç başlaması gerekir. Örnek vermek 
gerekirse 1. Sanayi devriminde buharın itici 
gücü ile makineleşme süreci insanoğlunun 
uygarlık yaşamı için yepyeni bir gelişme ve 
buradan kitle üretimine geçiş var. Yani bu 
bir paradigma kırılması. 2. Sanayi devrimi 
de elektrik ve elektrik motorları. Elektrik 
motoru zaten başlı başına inanılmaz, 
hayatımızı değiştiren bir şey. 3. Sanayi 
devriminde genç nesile acaba dedenizin 
radyosunu hatırlıyor musun diye falan 
soruyoruz, çünkü biz gördük ve yeni nesil 
tabi ki görmüş değil. 3.nesil konu da, bu 
radyoların içinde hatırladığınız ampullerden 
yongalara geçiş ve çipler. O da bir başka 
kırılma noktası, o da bilgisayarlaşma 
ve iletişim teknolojileri anlamında bizi 
inanılmaz bir yere götürdü. Dolayısı ile 4. 
Sanayi devriminin, belki Buğra beylerin 
şirketi BASF'de çalışıyordur, birçok kuruluş 
çalışıyor, 4. Sanayi devriminin ya enerjiden 
ya da metalden geleceği bekleniyor. Yani 
insanoğlu uygarlık yaşamında metal 
teknolojisi ile ilgili olarak ya da enerji 
teknolojisi ile ilgili olarak acayip bir şey 
yapacak ve bu sayede de yeni bir şeye 

Kerem Alkin, 
sektörlerin gelecek 
kurgularına yönelik 

önemli toplantılar 
gerçekleştirdiklerini 

aktardı.



Mehmet 
Büyüksimitci, 
endüstri 4.0’a 
geçiş için devlet 
desteklerinin 
artırılması 
gerektiğini belirtti.

konusunda sıkıntı yaşanmıyordu ama 
maliyetle ilgili sıkıntılar var; üretim sürekli 
doğuya kayıyordu. Şimdi üretimi tekrar 
nasıl çekeriz buna kafa yoruluyor. 

Artık günümüzde kişiselleşmiş ürünlerden 
bahsediyoruz. Mobilya sektörü, Kayseri'de 
en önemli sektörlerden birisi. Daha önce 
tek model aynı kumaştan bir kanepe banda 
girdiğinde 10 bin adet üretilirken şu anda bin 
adet üretilemez duruma geldi. Neden? Farklı 
kumaşlar, farklı desenler, farklı ayaklar için 
talep var. Dolayısıyla üretimde dönüşme 
mecburiyetimiz başladı. Bunu da büyük 
firmalarımızdan birkaçı bu otomasyonu 
tamamlayarak çözmeye çalışıyor.

RAHMİ İNCETAN: Akdeniz Demir ve 
Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği 
olarak ihracatta atılım yılında birliğimizin 
ihracatını yüzde 65 artırarak 1,4 milyar 
dolara taşıdık. Bunu yaparken de daha 
fazla çalıştık daha fazla rekabet ettik, 
karlılığımızdan, kazancımızdan ödün 
verdik. Bugün toplanmamızın amacı da tam 
olarak bu. Rekabet gücümüzü

özelinde Türkiye'deki durumun ortalaması 
gibi bir sanayiye sahibiz. Endüstri 2.0 ile 3.0 
arasında sıkışmış durumdayız. Özellikle 
ilk bindeki firmalarımız Endüstri 3.0’a çok 
yakın ve bu konuda çok ciddi çalışmalar 
yapıyorlar. 4. Sanayi Devrimine geçişte 
ekiplerini kurup bununla ilgili çalışmaya 
başlayanlar var. Ama benim gördüğüm 
kadarıyla ilk önce 3.0’ı tamamlamak 
gerekiyor. Yani fabrikaların tam otomasyona 
geçme durumunu, yalın üretimi dönüşümü 
tam yapmak, ondan sonra bahsettiğimiz 
değişimi, dönüşümü yapmak gerekiyor. Şu 
an Kayseri'de KOBİ'lerle ilgili çok büyük bir 
çaba görmüyoruz. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
KOBİ'ler bazında küçük bir başlangıç yaptı. 
‘KOBİGEL’ destekleri içerisinde 8 maddeden 
birisi endüstri 4.0'a geçişti. 500 bin liralık 
bir destekten bahsediyoruz.  Belki bu daha 
başlangıç ama vakit kaybetmeden devlet 
destekleri artırılmalı çünkü dünyada ciddi 
bir rekabet söz konusu. Endüstri 4.0'ın 
çıkış amacı doğu ile batı arasındaki maliyet 
farklarını, kalite farklarını bir şekilde batı 
lehine daha fazla çevirmek. Zaten kalite 
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sürdürülebilir şekilde artırmak... 
Kazancımızdan feragat etmeden üretim
maliyetlerini düşürmek, üretim kalitesini
düşürmeden hızımızı ve verimliliğimizi
artırmak. Daha fazla malı daha ucuza 
satıp sürümden kazanma devrinin sonuna 
gelindi. Üretim ve sanayide de her alanda 
olduğu gibi geleneksel tekniklerin dönemi 
bitiyor ve yeni üretim teknikleri, yeni 
ekipmanlar rekabette söz sahibi olmaya 
başlıyor. Burada dikkat etmemiz gereken 
iki husus var. Birincisi bu dönüşümü 
yakalayabilmek, rakiplerimizin gerisinde 
kalmamak hatta onların önüne geçmek. 
İkincisi ise bu dönüşümü milli ve yerli 
ekipmanlarla, mühendislerle yapabilmek. 
Türkiye’mizin hedefleri, geçmişi ve mevcut 
potansiyeli doğrultusunda süper güç 
olmak üzerine kurulu. Bunun için her türlü 
yeniliği yakından takip etmek bile yeterli 
değil, bu yenilikleri de üreten, geliştiren 
olmamız gerekiyor. Bugün yaptığımız bu 
görüşmede üretimde ve sanayide sadece 
dijitalleşmeyi değil yeni trendleri, bu 
konuda yapılması gerekenleri, önümüzdeki 
fırsatları ve tehditleri konuştuk/konuşacağız 
ve özel sektör olarak yapabileceklerimizi, 
üniversitelerimizden ve devletimizden 
beklentilerimizi detaylandıracağız.

KEREM ALKİN: Bu, sizlerin sayesinde 
bir beyin fırtınası toplantısı. Her saniyesi 
o yüzden değerli. Tüm fikirler de bu 
anlamda not alınıyor. Yol haritası çıkarırken 
söylediğiniz konu da çok önemli. BASF’nin 
hemen yanında önemli bir ifade var, 
“Türk” diye. Onun önemini de vurgulamak 
gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin kalkınması ve 
dünya ekonomisindeki iddiasını sürdürmesi 
adına BASF burada sadece üretime imza 
atmıyor; aynı zamanda Türkiye'nin çok 
daha iddialı projelerde yer alması için ve bu 
farkındalığın oluşması adına da her alanda 
STK çalışmalarında ve çok değişik alanlarda 
da çok ciddi çalışmalar ortaya koyuyor. 
Dolayısıyla da bir yandan küresel bir şirket 
olup bir yandan da Türkiye için kalbinin 
atması çok önemli bir çok şirket açısından. 
O yüzden de Buğra Bey’in de toplantıya 
katkı vermek adına önemli tespitleri 
olacaktır.

BUĞRA KAVUNCU: Öncelikle herkese 
değerli katılımınızdan ötürü teşekkür 
ederim. Toplantının verimli bir toplantı 
olmasını ve herkesin aklında bir şeyler 
bırakmasını temenni ederek sözlerime 

başlamak isterim. Şirketimizin ismi 
ile başlamak istiyorum, “BASF Türk”. 
Aslında biz Türkiye’de 137 yıldır faaliyette 
bulunan Alman menşeili bir firmayız ama 
Türkiye’de kurulmuş, burada kayıtlı bir 
Türk firmasıyız aynı zamanda. Profesyonel 
olarak hedeflerimiz var, ama bu ülkenin 
vatandaşı olarak da kendi hedeflerimiz 
var. Türkiye, sanayi anlamında çok 
büyük atılım yapmış durumda. Biz bunu 
merkezin Türkiye’ye bakış açısından 
da anlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 
global CEO’muz Türkiye’yi ziyaret 
etti. Türkiye’nin önemini, faaliyetlerin 
devamını, buradaki yatırımların çok 
mühim ve stratejik olduğunun altını çizdi. 
Biz de kendisine Türk sanayisinin nasıl 
geliştiğini, Türkiye’nin sadece İstanbul’dan 
ibaret olmadığını anlattık. Akşam da 
Anadolu’da faaliyet gösteren şirketler ile 
Anadolu Kaplanları ismiyle bir yemek 

MEhMET 
BÜYÜKSİMİTCİ 
Kayseri Sanayi Odası Başkanı 
/ Güven Mühendislik ve Anka 
Elektrik Ortağı

 Kimdir? 

1987 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olmuştur. 1988 ve 
2000 yılları arasında HES 
grubunda görev almıştır. 
2000 yılı başlarında Güven 
Mühendislik Şirketi’ni 
kurmuştur. Şu anda Anka 
Elektrik Ltd. Şti. ile birlikte 2 
şirket ortağı ve yönetiminde 
fiili olarak bulunmaktadır

Prof. Dr. KEREM ALKİN
Moderatör

 Kimdir? 

1965 İstanbul doğumlu 
Prof. Dr. Kerem Alkin, 
İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nin ardından aynı 
üniversitede Sosyal Bilimler 
Enstitüsü İktisat Ana Bilim 
Dalı’nda yüksek lisans ve 
doktora yaptı. 2014-2015 
döneminde Nişantaşı 
Üniversitesi Rektörlüğü yapan 
Alkin, 2013-2014 yıllarında 
İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Ticari Bilimler Fakültesi 
Ekonomi Bölüm Başkanlığını 
yürüttü. 2009 yılından 
bu yana ise Mobil Servis 
Sağlayıcı İşadamları Derneği 
(MOBİLSİAD) başkanlığını 
yürütüyor. Halen İşletme ve 
Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Uluslararası Ticaret ve 
Finansman Bölüm Başkanı’dır.



organize ettik, orada da çok etkilendi. 
Çünkü farklı yaklaşımlar ve farklı görüşler 
duyma imkânı elde etti. Türk sanayisinin 
gücünü de orada anlattık, rakamlarını da 
vurguladık. Baktığınız zaman zaten birçok 
alanda Türkiye’nin ne kadar ileri gittiğini 
de görebiliyorsunuz. Beyaz eşya sektörünün 
Avrupa’daki en büyük üreticisiyiz, inşaat 
boyasında Avrupa’nın 4. büyük üreticisiyiz, 
otomotivde keza ciddi bir atılım yapmış 
durumdayız. Bu gelişim tabi ki Türkiye’nin 
bütün illerine yansıyor. Ama dünyada her 
yerde olduğu gibi rekabet var. Bizim kendi 
şirketimizin içinde de rekabet var. Bölgede 
bir yatırım yapılacağı zaman merkezin 
baktığı 4 ya da 5 ülkeden bir tanesi Türkiye. 
Diğerleri, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan. 
Biz de istiyoruz ki o yatırımları hep 
Türkiye’ye çekebilelim.

KEREM ALKİN: Bugünkü toplantımızda 
konuşulmasının yararlı olacağını 
düşündüğümüz birkaç tane başlığımız 
mevcut. Hem kurumunuzu temsilen 
hem bu konularla ilgili bilgilenmemiz 
doğrultusunda hem de genel manada 
konunun özüne ilişkin vermek istediğiniz 
mesajlar olabilir. Ancak bu soruların 
tümünden çıkaracağımız başlıklar 
çerçevesinde buradaki soruların tümünü 

İLLERİMİzİN KÜRESEL 
REKABETTEKİ KoNuMLARıNı, 
BuNuNLA İLgİLİ oLARAK 
SANAYİLEŞMEDE BİR SoNRAKİ 
hAMLENİN NASıL oLABİLECEğİ 
gİBİ DETAYLARı MASAYA 
YATıRACAğız. 
• Kerem Alkin

MAhMuT hİÇYıLMAz
Kayseri Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

 Kimdir? 

1979 yılında Manchester 
Üniversitesi Tekstil 
Mühendisliği Bölümü’nde 
okumak üzere İngiltere’ye 
gitmiştir. 1980 yılında 
ise Kayseri’nin köklü 
kuruluşlarından Birlik 
Mensucat Fabrikası’nda 
tekstik mühendisi olarak 
kariyerine başlamıştır. 1984 
yılında ise baba mesleği olan 
demir – çelik sektöründe 
ticarete başlamıştır. 2014 
yılından beri TÜBİTAK Bilim 
Kurulu Üyesi’dir.
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Kerem Alkin, 
Türkiye'nin
bulunduğu
coğrafyada 400
milyar dolar ticarete
imza atan ayrıcalıklı
bir ülke olduğunu
söyledi.



görülmektedir. Ama günümüz şartlarında 
ticarette ya da sanayide başarılı olabilmenin 
yolu, rekabet şartlarına ayak uydurmak ve 
rakiplerden bir adım öne geçmektir. 

Türkiye, son 15-20 yılda epey bir mesafe 
kaydetmiştir. Ama geldiğimiz nokta bizim 
için yeterli değildir. Onun için dünya 
şartlarına ayak uydurmamız, dünyada arzu 
ettiğimiz noktaya gelebilmek için de daha 
fazla gayret göstermemiz gerekmektedir.

KEREM ALKİN: Çok özür dileyerek araya 
giriyorum, Oda olarak sizin üyelerinizin 
dijitalleşmede nerede olduğuna dair bir 
çalışma yaptırdınız mı?

MAHMUT HİÇYILMAZ: Bir konuya özellikle 
vurgu yapmak istiyorum. Dijitalleşme 
konusu iş dünyamızın gelişimi için olmazsa 
olmaz konular arasında yer almaktadır. 
Bunun yanı sıra, eğitim altyapısı da çok 
önemlidir. Dijitalleşmenin başarılı olması 
için eğitime özellikle önem verilmelidir. 

Kayseri Ticaret Odası olarak,  bu 
kapsamda eğitim programlarına çok önem 
vermekteyiz. Dijitalleşme noktasında 

cevaplandırma şansımız olursa o zaman 
Kayseri’ye yönelik önemli noktaları tespit 
etmiş olacağız. Herkesin bu konularla ilgili 
ilk görüşünü ortaya koyması adına izninizle 
bir tur atalım diyorum ve sözü sayın 
Mahmut Hiçyılmaz’a vermek istiyorum.
Şunu ifade etmemde yarar var. Bu memleket 
190 milyar dolar sanayi üretimi yapıyor. 
Bütün ticaret sektörlerini topladığımız 
zaman ticaretteki rakamlarımız 400 milyar 
dolar ediyor. Bulunduğumuz coğrafyada 
190 milyar dolar sanayi üretimi yapan 400 
milyar dolar ticarete imza atan ayrıcalıklı 
bir ülkeyiz. Ama bizim hedefimiz bunları 
ikiye, üçe katlamak. Açıkça söylemek 
gerekirse bu da bu dijitalleşme sürecine 
adaptasyondan geçiyor.

MAHMUT HİÇYILMAZ: Rekabete ayak 
uyduramamak, günümüzün en önemli 
sorunlarından biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çünkü üyelerimizin de 
arasında olduğu Kayseri’deki işletmelerin, 
rekabetten kaçındıkları, rekabet içerisine 
girdiklerinde zorlanacaklarını düşündükleri 
şeklinde bir kanaat bulunmaktadır.  Hangi 
konuda olursa olsun, kendilerini yenileme 
noktasında biraz direnç gösterdikleri 

Rahmi İncetan, 
Akdeniz Demir ve 

Demir Dışı Metaller 
İhracatçıları 

Birliği’nin ihracatını 
yüzde 65 artırarak 

1,4 milyar dolara 
taşıdığını aktardı.



Buğra Kavuncu, 
Türkiye’nin 
sanayi 
anlamında çok 
büyük atılım 
yaptığını söyledi.

bayan da olsam gurur duyuyorum. Endüstri 
4.0 dendiği zaman teknolojiyi takip etmek 
ona ayak uydurmak, rakiplerinizle rekabet 
edebilmek için önümüzde katetmemiz 
gereken çok mesafe var. Firmalarımız 
endüstri 4.0’a uyum sağlayacak durumda 
mı bunları tespit etmemiz lazım. Teknolojik 
üretimler konusuna gelince teknolojik bilgi 
satarak ülkemiz ilerleyeceği için bu yönde 
yatırımlarımızı yapmamız gerekir. Yalnız 
Kayseri’de büyük bir oran, endüstri 4.0 ve 
teknolojiye ayak uydurma için gerek Ar- 
Ge çalışmaları gerekse diğer çalışmalara 
devam ediyor. Ama çoğunluğu KOBİ ölçekli 
firmalar. Burada da devlet teşviklerinin 
devreye girmesi gerekiyor. KOBİ 
teşviklerinin, KOSGEB teşvikleri olması 
gerekiyor. Bu teşviklerin daha fazla olması 
ve uyumun kademeli olarak yapılması 
gerekiyor; çünkü elimizdeki makineler 4.0 
a uygun mu değil mi, çalışan elemanlarımız 
bunları uygulamaya uygun mu değil mi 
bunların araştırmasını yapılmalı.

KEREM ALKİN: Burada bu şekilde 
emek sarfeden üretim gerçekleştiren 
bir iş kadını olarak sormak istiyorum, 

alt yapının oluşturulması bakımından, 
üyelerimize verdiğimiz birçok eğitim 
programlarımız bulunmaktadır. Özellikle 
rekabet şartlarının değiştiği noktalarda 
üyelerimizi uyarmaya ve bilgi sahibi 
olmalarına özen göstermekteyiz.

FİLİZ ÖZKAN: Sizin Kayseri’nin 
dijitalleşmesi ile ilgili bir data var mı 
sorunuza istinaden şunu söylemek 
istiyorum, sorarsak hemen hemen hiçbir 
şehrimizde böyle bir data sistemi yok. Ben 
şöyle güzel bir havadis vermek istedim, 
2018 yılında Bahçeşehir Üniversitesi 
ile birlikte Turkishtime bir arada tüm 
Türkiye’nin dijitalleşme ve endüstri 4.0 
endeksini hazırlayacak. Önemli bir soru 
seti ile geliyoruz ve bu soru setini ihracat ve 
eğitimde önemli 10 ilde uygulayacağız. Çok 
meşakkatli bir çalışma olacak. Bu araştırma 
sonucunda da elimizde çok değerli ve 
kıymetli bir data olmuş olacak, o zaman da 
paylaşıyor olacağız. Kayseri de bu illerden 
biri.

ZUHAL GÖZÜKÜÇÜK: Böyle bir toplantıya 
katılmaktan, sizlerin arasında olmaktan, tek 

ŞEHİRLER REKABET STRATEJİLERİ TOPLANTILARI



gÜNÜMÜzDE 
KİŞİSELLEŞMİŞ ÜRÜNLER 
öN PLANA ÇıKıYoR
• Mehmet Büyüksimitci

Kayseri’de dijitalleşme ile ilgili süreç 
nasıl konuşuluyor? Kayseri’de iş dünyası 
olarak kendi aranızda bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Nasıl fikir paylaşımı 
gerçekleştiriyorsunuz? Bu atmosferi nasıl 
görüyorsunuz?

ZUHAL GÖZÜKÜÇÜK: Dijitalleşmeye 
uymamız şart çünkü en basit bir örnek 
verecek olursak Alibaba’nın 1 günlük 
yaptığı ihracat bizim 1 aylık ihracatımızdan 
daha fazla. Bunu dijitalleşme ile sağladı. 
Bizim sanayi olarak endüstri 4.0 ı 
sadece makinelerimizle değil her yönü 
ile yakalamamız gerekli. Kendimizi 
müşterilerimize iyi tanıtabilmemiz lazım. 
4.0’ın gelişmesi için tanıtılması lazım. 
Sanayicilerimizin bunu anlaması lazım. 
Bu şekilde devam ederse bizim önümüz 
açık; ama ayak uydurmamı gerekiyor yoksa 
rakiplerimizle devam etmemiz mümkün 
değil.

MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ: Bilinçlendirme 
adına sanayicilerimizle bu konuyu 
konuştuğumuzda büyük sanayicilerimiz 
rekabet şartlarına uyum gösterebilmek 
için belli bir süreci zaten tamamlamaya 
çalışıyorlar ve bir kısmı ekiplerini kurmuş 
durumdalar. Ancak mikro sanayicilerimizin 
günlük kaygılarla hareket ettiğini fazlasıyla 
tespit ediyoruz. Bu konularla ilgili sadece 
basından veya birtakım toplantılardan 
duyduğumuz kadarıyla sadece endüstri 
4.0 diye bir şey varmış ve bu iyi bir şeymiş 
mantığı ile gidiyor. Tabi odalar ve çeşitli 
STK’lar bu konuda bilinçlendirme yapmaya 
çalışıyorlar, kongreler yapılıyor, birtakım 
toplantılar yapılıyor. Gençler çok daha 
aktif. Üniversiteleri biraz daha harekete 
geçirmemiz lazım. Kayseri’de eksiğimiz o.

ZUHAL GÖZÜKÜÇÜK: Bizler hazırız. Beyin 
olarak da alt yapı olarak da hazırız. Ama 
endüstri 4.0’a yatırım yapmak kolay değil, 
masraflı. Maliyeti yüksek yatırımlar. Bunun 
birden içine dalmak değil, kademeli olarak 
geçiş hem kendimiz hem ülkemiz için daha 
sağlıklı olur diye düşünüyorum.

KEREM ALKİN: Halit Bey, Harun Bey, 
sizlere de aynı şeyleri soracağım. Kayseri’de 
bu konudaki farkındalığı kendi aranızda 
bunu nasıl konuşuyorsunuz? Dijitalleşme ile 
ilgili konuyu kendi aranızda iş dünyasında 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

RAhMİ İNCETAN 
Akdeniz İhracatçılar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı / Mestaş Metal 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

 Kimdir? 

Erciyes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun olan 
İncetan, Enerji Verimliliği 
Derneği Kayseri Şubesi Genel 
Başkanı’dır. Aynı zamanda 
Akdeniz İhracatçılar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı’dır. 2005 – 2008 
yılları arasında TED Kayseri 
Şube Başkanlığı görevini 
üstlenmiştir. 

BuğRA KAVuNCu
BASF Türk CEO’su

 Kimdir? 

2006 yılından bu yana 
BASF bünyesinde çeşitli 
pozisyonlarda görev alan 
Buğra Kavuncu, Ocak 
2016 itibarıyla BASF Türk 
CEO’su olarak görevine 
atandı.1997-2006 yılları 
arasında ortağı ve yönetici 
olduğu USTA LLP isimli 
firmasını Orta Asya’da yapı 
kimyasalları alanında yaptığı 
yatırımlarla büyüten Kavuncu, 
2006 - 2008 arasında BASF 
Construction Chemicals 
Central Asia LLP’de, 2008 
- 2010 yılları arasında ise 
BASF Central Asia’da 
Genel Müdür olarak çalıştı. 
2010 - 2012 yılları arasında 
BASF Yapı Kimyasalları BDT 
Ülkeleri Pazar Yöneticisi 
olarak İsviçre’de görev 
almasının ardından, 2012 
- 2014 yılları arasında BDT 
Ülkeleri Pazar Yöneticisi 
olarak görev yapmasının yanı 
sıra, BASF Yapı Kimyasalları 
Türkiye Genel Müdürü olarak 
çalışmalarını sürdürdü.



TÜRKİYE’NİN 
hEDEfLERİ, gEÇMİŞİ VE 
MEVCuT PoTANSİYELİ 
DoğRuLTuSuNDA SÜPER gÜÇ 
oLMAK ÜzERİNE KuRuLu
• Rahmi İncetan

Bizim temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi 
dijitalleşmeyi takip eden istikrarlı bir 
teknik ekip. Tabi ki bu işin de kaynağı 
üniversiteler. Kayseri olarak avantajımızı 
ya da dezavantajımızı bilmiyorum ama 
eleman konusunda sıkıntı çektiğimizi 
söyleyebilirim. Dijitalleşme maliyetli bir 
iş. Küçük işletmelerin birdenbire bunu 
kavrayabilmesi ve uygulayabilmesi çok 
da kolay değil. Faydalarına gelince, herkes 
bahsediyor ama ben biraz bu güçten 
nasıl faydalanabiliriz, Kayseri’de nereye 
gidiyoruz ondan bahsetmek istiyorum. 
Bir kere dijitalleşme kesinlikle bir işsizlik 
yaratmıyor, ben kendi şirketimizde bunu 
görüyorum. Müşterinin ihtiyaçlarını, 
ihtiyaçlarında önünde olmayı, 
haberleşmeyi, şirket içi haberleşmeyi, 
finansmanı, yönetimi, ürün araçlarının 
yönetimi ciddi şekilde kolaylaştırıyor. 
Birçok insan da zaman zaman birçok hatayı 
tekrarlayarak yaptığımız üretimleri daha iyi 
kontrol ederek, her aşamasını takip ederek, 
malzemelerde eksiklerimiz fazlalarımız, 
stok kontrolü dahil bunlarda ciddi katkıları 
oluyor. Bunu her şirketin kendi bünyesinde 
yaptığı gibi merkezi bir sistemle de takip 

HALİT ÖZKAYA: Bu konuda bilinçlenme 
diyebileceğimiz toplantıyı ilk defa organize 
ediyoruz. İnşallah faydalı olur. Biz Kayseri 
odaları olarak 4-5 yıldır bu konunun 
içerisindeyiz. Bilgi işlem merkezimizi, Ar- 
Ge merkezimizi kurduk. Çalışmalarımız 
devam ediyor. Endüstri 4.0 bilgi, dijital 
dönüşüm, çok da kolay bir iş değil. Bir 
defa bir tarih değişimi lazım. Bu konuları 
özellikle Kayseri’de bizim nesildeki 
sanayicilerin anlaması biraz zor.  Ama yeni 
nesil bunu gayet güzel anlıyor, benimsiyor. 

ŞEHİRLER REKABET STRATEJİLERİ TOPLANTILARI

Zuhal Gözüküçük, 
dijitalleşme 
sürecinde 
teşviklerin daha 
fazla olması ve 
uyumun kademeli 
olarak yapılması 
gerektiğinin altını 
çizdi.



Mahmut Hiçyılmaz, 
ticaret ve sanayide 
en önemli sorunun 

rekabete ayak 
uyduramamak 

olduğunu kaydetti.

ediyoruz. Ar-Ge merkezleri konusunu ben 
çok önemsiyorum.

RAHMİ İNCETAN: Biz öz kaynaklarımız, 
varlıklarımızın tamamını yurt dışından 
gelen yatırımlara, bilhassa fabrikalarımızda 
kullandığımız makinelere veriyoruz. Ama 
biz bunları burada kendimiz üretmeliyiz ki 
bu yazılımı kendimiz yapabilmeliyiz ki biz 
lider olabilelim.

KEREM ALKİN: Oradaki mesaj zaten üretim 
için gereken teknolojiyi kendisi üreten 
Türkiye.

HARUN HASYÜNCÜ: Şimdi olaya 
baktığımızda özetini de yaptığımızda 
sanayi 4.0 dediğimiz kavramın bir süreci 
var. Buhar teknolojisinin elektrikli 
motorlarda kullanılması bunların 
otomasyonla beraber birbirleri ile iletişime 
geçmesi ve artık otonom dediğimiz 
bütün makineleri birbirleri ile iletişim 
haline getirip bu dijital olguyu yapmak. 
Şimdi biz bunun neresindeyiz? Tabir 
edilen büyük sanayiciler 2 ile 3 arasında, 
2.5 diyebiliriz. 3’lere 4’lere gelemedik. 
Avrupa’ya baktığınız zaman bu 3, 3.5, 
Almanya’da özellikle 3.5 mertebelerine 

gelmiş durumda. Tabi biz nasıl orta gelir 
tuzağında kalıp çıkamadıysak acaba bu 
2.5’tan da çıkamayacak mıyız? Orada mı 
kalacağız, yukarıya doğru gitmeyecek 
miyiz? Yoksa bir sıçrama yapıp direkt 
sanayi 4.0 a atlama yapabilecek miyiz? 
Buna bir Türkiye özelinde bir de Kayseri 
özelinde bakmak lazım. Kayseri’de bu 
işler konuşmayla eğitimle ya da insanların 
bir araya gelmesiyle bilinçlendirilmesiyle 
oluşan işler. Ama burada da birçok kanaat 
önderi var ve maalesef bu konular daha yeni 
yeni konuşuluyor.

Dijital ya da sanayi 4.0 dediğimizde de 
rekabet gücümüzü burada nasıl arttırabiliriz 
bunu düşünmeliyiz. Bir tarafta üretim 
odaklıyız. Bugüne kadar belki robotların 
kullanılması bizim için çok lükstü. Ama 
bugün bakıyoruz, insan gücü, insan 
maliyeti, iş gücü çok arttı, maliyetleri çok 
arttı. Diğer tarafta teknolojinin fiyatları çok 
azaldı. Yani önceden ben buraya bir robot 
koyarsam buradan iki- üç eleman eksilecek, 
bu yapmış olduğum yatırımın bana döngüsü 
iki haneli yıllarla telaffuz edilirken 3-4 
yıllara kadar düştü.

KEREM ALKİN: Y ve Z kuşağı için 



İSMET YALÇIN: Hem Türkiye İhracatçılar 
Meclisi olarak hem de İhracatçı Birlikleri 
olarak şirketlerimizin Ar-Ge merkezleri 
olmasını hedefliyoruz. Biz de kendi 
üyelerimize Ar-Ge merkezi kurmaları 
için ve bununla ilgili desteklerden 
yararlanmaları için danışmanlık 
desteği veriyoruz. Bununla ilgili uzman 
arkadaşımızı, bu konuda çalışacak 
üyelerimize gönderiyoruz, dosyaların 
hazırlanmasında yardımcı oluyor. 
Türkiye’nin ihracatına baktığımızda 
bin ihracatçı Türkiye ihracatının yüzde 
60’ından fazlasını yapıyor. Oysa Türkiye’de 
70 bine yakın ihracatçı var. Aynı durum 
bizde de geçerli. Bizim aşağı yukarı 5 
binden fazla aktif üyemizin sadece yüzde 
5’i ihracatın yaklaşık yüzde 80’ini yaptı. 
Bu veriler az önce bahsedilen, yapay zekâ, 
endüstri 4.0 ve dijitalleşme konularının ne 
kadar önemli olduğunu gösteriyor.  
İhracatın e-ticarete doğru kaymakta 
olduğunu görüyoruz. Buna yönelik yine 
Ekonomi Bakanlığı’nın önemli e-ticaret 
sitelerine ihracatçıları yönlendirmesi söz 
konusu. Bu konuda da destekleri var. Yıllık 
üyelik ücretlerinin yüzde 80’i bakanlık 

milenyum nesli uzmanı, kredi yazıcı 
operatörü, finans teknolojileri uzmanı 
(fintek), sanal para analisti ve TV uzmanı. 
Bu şekilde kim bilir liste daha nerelere 
gidecek. Dolayısı ile ilerde kim bilir 
şirketlerimizde bu yeni meslek alanları 
ile ilgili olarak bu analizleri yapmaları 
için kimleri görevlendireceğiz diye merak 
ediyorum gerçekten.

BUĞRA KAVUNCU: Kalifiye eleman 
bulmakta güçlük çekiyoruz dendi. Biraz 
önce saydığınız mesleklerin hepsi yeni 
nesilin tercih edeceği meslekler. Yani bu 
çocukları Kayseri’ye çekebilmenin iki 
yolu var. Bir ücret bir de sosyal yaşantı. 
Türkiye’de pek çok ili ziyaret ettim, Kayseri 
bu anlamda tüm bu saydığım illerden 4-5 
adım daha ileride. Türkiye’nin en büyük 
kayak pisti burada. Ve o genç neslin 
beklentilerini karşılayabilecek alt yapıya 
sahip bir il Kayseri.

HARUN HASYÜNCÜ: Söylediğiniz tüm 
bu meslekler insan değil aslında beyin 
gücüne ihtiyacımız var. Çünkü hiçbiri insan 
gücüyle, kuvvetle yapılacak işler değil. 
Tamamen oradaki beyin gücü.

ŞEHİRLER REKABET STRATEJİLERİ TOPLANTILARI

Halit Özkaya, 
sanayicilerin 
temel ihtiyacının; 
dijitalleşmeyi takip 
eden istikrarlı 
bir teknik ekip 
olduğunu söyledi.



bütçesinden karşılanabiliyor.  

ALİ TAMER KÜÇÜKKEMAH: Beni de davet 
ettiğiniz için teşekkür ederim. Maalesef 
kalifiye eleman bizim memlekette yok. Biz 
ben de dahil olmak üzere 6 mühendisiz. 
2013’te Cloud sistemi oluşturdum şu anda 
sadece ben kullanıyorum. Araştırdım, 
İsveç’te bir yazılım buldum, İsveç’e gittim, 
yazılımı aldım, eğitimini aldım, geldim, 
haydi uygulayalım dediğimde maalesef 
yetersiz kaldık. Yeni insanlar da bulamadık. 

KEREM ALKİN: Kayseri’de iş dünyası olarak 
bir araya geldiğinizde bu konu ile ilgili 
olarak konuşuyor musunuz?

ALİ TAMER KÜÇÜKKEMAH: 
Konuşmuyoruz. Ben ODTÜ Mezunlar 
Derneği’nin de başkanıyım aynı zamanda. 
Orada bile bir araya gelip böyle bir şey 
konuşamıyoruz çünkü işlerimiz çok yoğun 
ve kafamızı kaldıramıyoruz. Onlar da belki 
etkili oluyor. Ben kendi çabamla yapmak 
istediklerimi maalesef başaramadım.

KEREM ALKİN: Bununla ilgili olarak acaba 
çok değerli odalarımız, borsamız, organize 
sanayi bölgemiz ve ihracatçılar birliği 
nezdinde iş dünyasını bir araya getirip bu 
konuda beyin fırtınası toplantısı yapmak söz 
konusu olabilir mi?

MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ: AKİB’in TİM’in 
destekleri ile Ar-Ge merkezleri konusu 
hakikatten çok önemli. Ve Ar-Ge ile ilgili 
bir disiplin getiriyor. Sanayici, Ar-Ge 
konusunda sıkıntı yaşıyor olabilir ancak 
Teknoloji Bakanlığı bir yol haritası sunuyor.  
Şu anda Kayseri’de 8 Ar-Ge merkezimiz 
oldu, biz sene sonu 15 dedik ama 10 ya da 11’i 
ancak bulacağız. Sanayi odası olarak da bir 
danışman firma ile anlaştık, şirketlere tek 
tek gidip bilgilendiriyoruz.

FİLİZ ÖZKAN: Ar-Ge konusu konuşulurken 
şu bilgiyi vermek istedim. Son 4 yıldır 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ihracatta 
iklim araştırması yapılıyor. Çok önemli 
bir anket hatta Türkiye’de belgeye dayalı 
tek sıralama. Bu anketin içinde Ar-Ge 
sorularımız var: Ar-Ge harcaması nedir, 
çalışan tesis nedir, cirodan aldığı pay 
nedir diye. Turkishtime bu datalarla bir 
de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 

ALİ TAMER 
KÜÇÜKKEMAh
Korel İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı / Alfa Prefabrik 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

 Kimdir? 

1968 yılında Kayseri’de 
doğmuştur. İlk, orta ve lise 
öğrenimini tamamladıktan 
sonra Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nde 
öğrenimine devam 
etmiştir. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden 1992 
yılında İnşaat Mühendisi 
ünvanıyla mezun olmuştur. 
Halen 2005 yılında kurucu 
ortağı olduğu KOREL İnşaat 
Limited Şirket’ inde Yönetim 
Kurulu Başkanlığı, 2013 yılında 
kurucu ortağı olduğu ALFA 
Prefabrik’te Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı görevlerini 
yürütmektedir

ABİDİN özKAYA
Turkuaz Seramik Yönetim 
Kurulu Başkanı

 Kimdir? 

1978 yılında Kayseri Lisesini 
bitirdikten sonra 1980 yılında 
Erciyes Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesine 
kayıt yaptırarak, 1986 yılında 
üniversiteden mezun olmuştur. 
Ticari hayatına 1978 yılında 
(17 yaşında iken) başlamıştır. 
1994 yılında Turkuaz Seramik 
San. ve Tic. A.Ş’nin kurucu 
ortağı olarak sanayiciliğe 
geçiş yaptı. Halen Turkuaz 
Seramik San. ve Tic. A.Ş’nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığını 
sürdürmektedir.

KAYSERİ, gENÇ NESLİN 
BEKLENTİLERİNİ 
KARŞıLAYABİLECEK ALT 
YAPıYA SAhİP
• Buğra Kavuncu



AR-gE’DEN zİYADE ÜR-gE 
YANİ ÜLKE ÇALıŞMALARıNı 
DAhA ÇoK öN PLANDA 
TuTuYoRuz
• Murat Başyazıcıoğlu

firmaların vermiş olduğu resmi Ar-Ge 
datalarını toparlıyor ve Ar-Ge 250 raporu 
çıkıyor. Masalarınızda da yer alıyor. 
Türkiye’nin Ar-Ge profilinin gerçek 
datalarla ve gerçek rakamlarla analizini 
burada görebileceksiniz.

MURAT BAŞYAZICIOĞLU: Kayseri’de 
genel olarak Ar-Ge çalışmalarından daha 
çok Ür-Ge çalışmalarını ön plana alıyor, bu 
konuda konuşuyoruz. Örneğin, transferi 
yapılamayan kimyasallar, geç alev alan 
ürünler uzun zamandır üretiliyor. Biz 
bunları kendi standartlarımıza göre 
uyarlayıp Ar-Ge çalışması adını veriyoruz. 
Aslında yaptığımız iş Ür-Ge çizgisinde 
kalıyor. 

Ar-Ge konusunda ilerleyen dönemlerde belli 
bir aşama kaydedeceğimize inanıyorum. 
Bugün özellikle küçük firmalar Ar-Ge 
bütçesi ayırmakta hayli zorlanıyor, bu 
da ilerlememizin önündeki en büyük 
kronik sorun diye düşünüyorum. 3 yıldır 
Kayseri’de sürdürdüğüm KalDer, Türkiye 
Kalite Derneği Kayseri İstişare Kurulunun 
Başkanlığı süresinde birlikte çalıştığımız 
firmaların çoğunun ekonomik durumları 
maalesef Ar-Ge yatırımı yapacak güçte 
değil. 

Öte yandan kapı ve mobilya sektöründe 
firma sayısının hayli fazla olması nedeniyle 
öncelikle bu iki sektörde bir konsorsiyum 
oluşturarak yapacakları yeni yatırımlarda 
Endüstri 4.0 altyapısını karşılayacak 
yatırımlar yapabilirler diye düşünüyorum.  

TAHİR NURSAÇAN: Dijitalde Kayseri 
Organize Sanayi Bölgesi’nde neler yapıyoruz 
diye hemen hızlıca bahsetmek gerekirse 
biz üretim olarak mobese uygulamasını 
getirdik. Bugün bir plakayı sorguladığınız 
zaman, nerede hangi caddede gidiyor 
onu bulma imkânımız var. Diğer taraftan 
insanların doğalgaz, elektrik gibi 
kullanımlarına da bakabiliyoruz. Kayseri 
Organize Sanayi Bölgesi’nin atık suyunu, 
yani arıttığı ve tekrar doğaya verdiği 
suyunu anlık ölçebiliyoruz. Aynı zamanda 
Organize Sanayi Bölgemizde kimyasal 
tarzda üretim yapan şirketlerin atıklarında 
çevreye kirli atık gönderip göndermediğinin 
kontrolünü de yapabiliyoruz. Diğer taraftan 
biz ve Türkiye’de ikincisi olan dış ticaret 
istihbarat merkezimizi kurduk, sanayicimiz 
ihtiyacı olan sektöründeki ve ürünündeki 

hALİT özKAYA 
Demirkaya Holding İcracı 
Yönetim Kurulu Başkanı / 
Turkuaz Seramik Onursal 
Başkanı

 Kimdir? 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 
Maden Fakültesi, Jeoloji 
Mühendisliği’nden mezun 
olmuştur. İş hayatına İller 
Bankası’nda başlamıştır. 1978 
yılında Hes Kablo’da görevine 
başlamıştır. Has Çelik, Hes 
Fibel, Anadolu Finans Kurumu, 
Hes Kimya ve Hes Makine 
kuruluşlarında bizzat görev 
almıştır. 1989 yılında Hasçelik 
Genel Müdürü olmuştur. Daha 
sonra Hasçelik Grubu’ndan 
bağımsız olarak 1994 yılında 
Turkuaz Seramki’i kurmuştur.
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Türkiye’de bu makineler yapılamaz mı? 
Elbette yapılabilir.  Ama diyelim ki modern 
bir sucuk doldurma makinesi çıkıyor, 100 
bin Euro. Biz bunu önce garanti kapsamında 
yaptırıyoruz, onların gelmesi, gitmesi, uçak 
parası baya bir para tutuyor. Bu makine 
3-4 senelik olduğunda, arıza yaptığında 
İstanbul’da Bursa’da küçük KOBİ’ler 
var, usta makinenin tamiratını yapıyor, 
yaparken de bu makineyi parçalıyor, 
fotoğraflarını alıyor, kalıplarını alıyor, aynı 
makinenin imalatını yapıyor. Makinenin 
kalıbını yapması büyük maliyet getiriyor, 
10 senelik kazandığı parayı kalıplarına 
harcıyor. Almanya’daki adam bundan 200 
tane satıyor, bu adam 2 tane satıyor. Bunun 
gelişmesi için pazar payının artması lazım, 
Ar-Ge’nin taklitçi bir kurum olarak değil 
de yaratıcı bir kurum olarak devam etmesi 
lazım.

RAHMİ İNCETAN: Dijitalleşmeyi Ar-Ge’den 
ibaret görmüyorum ben. Dijitalleşme 
tedarikten başlayıp, Ar-Ge, satış, satış 
sonrası tüm hepsini içeren bütün bir 
yapıdır. Bu yapıyı tek başına Ar-Ge’ye 
oturtturmak ve bunun üzerinden gitme 
fikri bana ters geliyor. Bu işi yaparken, 
dijitalleşirken, tedarikçimizin dijitalleşmesi, 
kendi üretim tekniğimizin dijitalleşmesi, 
makinelerimizin dijitalleşmesi hepsinin 

hangi ülkede hangi ürünle rekabet 
edecekse, onun fiyatları ile ilgili bilgileri 
sanayicilerimize ulaştırmak için ciddi bir 
gayret içerisindeyiz.

Bir diğer konu da mobilya sektörüne 
haksızlık yapıldığını düşünüyorum. 
Mobilya sektörüne yapılan haksız 
eleştirilerden rahatsızlık duyuyorum. 
Sektörün gelişiminin daha bitmediğini 
düşünüyorum.  Mobilya sektöründe 
özgün tasarımlar yapıyoruz, bunu gururla 
söylüyorum, taklit değil yeni tasarımlar 
yapılıyor. Çok cüzi rakamlara 11 kişilik bir 
ekip kurduk, sabrettik, sanayicimize vardık, 
geldik, uğraştık.   Endüstriyel Tasarım 
Merkezimizde sanayicimize her türlü 
tasarım için kapımız açık. Yani elektrikli 
ev aletlerinin de tasarımını yapabiliyoruz, 
kapı sektörüne de mobilya da. Bu sene 300 
tasarımla kapatıyoruz.

ŞABAN ÜNLÜ: Dijitalleşmenin öneminin 
büyük olduğunun kanaatindeyiz. 
Dijitalleşme elektronik ortama geçme 
olayı. Ben 90 yıllık firmamızın, 40 yıldır 
yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. 
Bizim et makinelerimiz, paketleme 
makinelerimiz, vakum makinelerimizin 
değeri 100 bin ile 300 bin Euro arasındaki 
değişiyor. Makinelerimiz Almanya kökenli, 

Harun Hasyüncü, 
işgücü maliyetleri 
artarken, teknoloji 

fiyatlarının 
azaldığına 

dikkat çekti.



konuşulduğunu gözlemliyorsunuz? Onları 
bizim için özetleyebilir misiniz?

MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ: Dijitalleşme 
dediğimizde halen endüstri 3.0'a bile 
gelmeyen bağımsız uygulamalar var. Sanal 
gerçeklikten, dijital fabrikalardan, 3 boyutlu 
yazıcılardan bahsedilen endüstri 4.0'ı biz 
Kayseri'de doğru anlatamadık. 

Yani üretim entegrasyonu önemli. Şimdi 
endüstri 3.0'daki en uç nokta düğmeye 
bastığınızda firmadaki bütün bilgilerin 
ekranlarda anlık ekranda görebilmeyi 
sağlıyordu. Şimdi ise bir etkileşim söz 
konusu. Makinelerin haberleşmesi yani 
sensör teknolojileriyle çok fazla datanın 
toplanması için de büyük verileri almamız 
ve depolamamız gerekiyor. Bunların analiz 
edilmesi önemli. Kayseri'de bazı firmalar 
bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyor. 
Altyapısını iyi hazırlayan firmalarımız var, 
ancak yolun çok başındayız. 

Avrupa'da da çalışmalar devam ediyor, 
henüz bitmedi. 3'ü yeni tamamlayan, 
endüstri 3 ile 4 arasına ulaşan firmalar var. 
4 yok, sadece örnek birkaç tane fabrika var. 
Dolayısıyla bu treni kaçırmamak için bir 
fırsatımız var. Şu an sadece verimlilik ve 
rekabet üzerine çalışıyoruz.

İşsizlik ile ilgili konuşacak olursak; bu 
gelişimin sağlandığı ülkelerin işsizlik 
oranları çok düşük, örneğin Japonya'da 
işsizlik oranı çok düşük. Yine en çok 
robotun kullanıldığı Almanya'da en az 
işsizlik var ve göç alıyorlar. Kayseri ve 

entegre hale gelmesi gerekiyor. Bu 
entegrasyonu sağlayabilirsek çok daha hızlı 
seri ve ucuza mal etme imkânımız olacak 
ama biz bunları şu anda yapamıyoruz. 
Devlet teşviklerimiz var ama teşvikler 
zamanında geri dönmüyor. Yani bu işin 
sürdürülebilirliği çok zor oluyor.  

KEREM ALKİN: Mehmet başkanım, 
dijitalleşme uluslararası rekabette Türk 
şirketlerine hangi avantajı sağlayabilir? 
Büyük veri kavramı, 3 boyutlu yazıcılar, 
artırılmış gerçeklik gibi kavramlar var. 
Bunlar konusunda odanız nezdinde neler 
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İsmet Yalçın, 
Türkiye 
İhracatçılar 
Meclisi olarak 
Ar- Ge 
merkezlerinin 
artmasını 
hedeflediklerini 
ifade etti.

Ali Tamer 
Küçükkemah, 
kalifiye eleman 
konusunda sıkıntı 
yaşandığına dikkat 
çekti.



MuRAT BAŞYAzıCıoğLu 
Başyazıcı Grubu Yönetim Kurulu 
Üyesi

 Kimdir? 

Başyazıcı Ailesi’nin 3’üncü kuşak 
üyesi olan Murat Başyazıcıoğlu, 
ilkokul ve ortaokul eğitimini 
Kayseri TED Koleji’nde, lise 
öğrenimini ise İsviçre’de Leysin 
Amerikan okulunda aldı. Ardından 
Philadelphia Üniversitesi’nde 
Tekstil, Yönetim ve Pazarlama 
bölümünü tamamladı. Başyazıcı 
Grubu Yönetim Kurulu Üyesi’dir. 
Kayseri Sanayi Odası’nda 
ise Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapmaktadır. 

hARuN hASYÜNCÜ 
Ravaber Yapı Ürünleri Genel 
Müdürü

 Kimdir? 

Anadolu Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nden mezun olmuştur. 
Bournemouth Üniversitesi’nde 
yüksek lisans eğitimi alan 
Hasyüncü, Beşler Tekstil’de 
iş hayatına atılmıştır. Dış 
Ticaret Müdürü olarak görev 
alan Hasyüncü daha sonra 
Yatırım Proje Koordinatörlüğü 
görevine getirilmiştir. 
Ravaber Yapı Ürünleri Genel 
Müdürü’dür.

gENÇLER DİJİTALLEŞME 
SAYESİNDE DÜNYADA 
KENDİ EŞ DEğERLERİNİN 
NASıL ÇALıŞTığıNı 
BİLİYoR. AYNı ŞARTLARı 
İSTİYoRLAR.
• Zuhal Gözüküçük

Türkiye olarak bu noktaya gelirsek eminim 
ki beyin göçünü tersine çevirebiliriz.

Devlet destekleri ile ilgili konuşuldu, 
300'e yakın destekten bahsedildi.  Bu 
işlerin toparlanması, konsolide edilmesi 
gerekiyor. Sanayi Odamızda her hafta 
çarşamba günleri Teknopark, KOSGEB, 
ORAN, İŞKUR ve Bilim Sanayi ve Teknoloji 
il Müdürlüğü’nden gelen uzmanlar ve 
Odamız personelinden oluşan ekiple, devlet 
destekleri hakkında üyelerimize bilgi ve 
danışmanlık sunuyoruz. Başvuran kişinin 
sorunu ne ise ilgili bakanlığın birimine 
yönlendiriyoruz.

Mobilya sektörü ile ilgili de bir konu vardı. 
Mobilya sektörünün Kayseri'de olması 
problem değil, sadece diğer sektörler gibi 
dönüşmesi önemli. Uluslararası bir marka 
var, dün baktım 38.2 milyar euro cirosu var. 
Online alışveriş sitesine ziyaretçi sayısı 3,2 
milyar , mağazalarında gezen 936 milyon 
insan var. Yani, bir şeyleri doğru yapmamız 
gerekiyor. 

Akıllı şehirlerden bahsettik. Tabii ki bir 
tek kayak merkezi öğrencileri cezbetmez, 
topyekûn bir çözüm bulunmalı. Büyükşehir 
belediye başkanımız ve valimizin 

Murat Başyazıcıoğlu, küçük firmaların Ar-Ge 
harcamaları yapma konusunda sıkıntı çektiğini 
aktardı.
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EMEK YoğuN 
SEKTöRLERDEN ARTıK 
RoBoTLARıN ÇALıŞTığı 
KARANLıK fABRİKALARA 
gEÇİŞ YAŞANıYoR
• Abidin Özkaya

öncülüğünde marka ve akıllı şehir ile ilgili 
toplantılar yaptık.  Bu çalışmalar hızla 
devam ediyor. Bu anlamda Kayseri yakın 
zamanda markalaşmış olan akıllı şehirler 
arasında yerini alacaktır.
Şehrimizde endüstri 4.0'ın altyapısı 
bu çalışmaları artırmayı hedefliyoruz. 
Öncelikle mevcut durumun tespiti 
için çalışma yapacağız. Bu çalışmanın 
ışığında 2018 yılında 4. Sanayi devrimini 
sanayicilerimize anlatacağız.

Şu anda Abdullah Gül Üniversitesi ile 
bir çalışmamız var. Teknoloji transfer 
ofisi ön sözleşmemiz var.  Hocalarımızı 
sahaya almaya çalışıyoruz. Fabrikalarımızı 
gezdiriyoruz. Kendilerinden tespit ve 
çözüm önerileri istiyoruz. Harun bey bir 
sunum yaptı, Hasçelik'te bir fabrika gezisi 
yaptılar ve çok etkilendiler. Kayseri'de bu 
çalışmalar yapılıyor mu diye şaşırdılar. 
Harun bey bahsetmedi ama kendisi işin 
altyapısı konusunda, makinelerin birçoğunu 
imal eden, tasarımını yapan, otomasyonu 
yaptıran biri. Ben bu konuda çok ümitsiz 
değilim. Ama bu sefer 1-2-3'ü kaçırdığımız 
gibi 4'ü kaçırmamız lazım, bu çok büyük bir 
risk olur. 

TAhİR NuRSAÇAN
Kayseri Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı / Milkay Teknik Tekstil 
Genel Müdürü

 Kimdir? 

1968 yılında Kayseri’de 
doğan Nursaçan, Executive 
MBA programına kayılarak 
Başarı Sertifikası almıştır. 
Kariyerine 1980’de Bedir 
Kaplama’da Genel Müdür 
olarak başlamıştır. 1994’ten 
beri Milkay Teknik Tekstil’de 
Genel Müdür görevini devam 
ettirmektedir. Kayseri Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı’dır. 2015’ten beri 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kurulu’nda Yönetim Kurulu 
Üyesi’dir.

zuhAL gözÜKÜÇÜK
Gözüküçük Makine Yönetim 
Kurulu Başkanı

 Kimdir? 

1974’te Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’ni bitiren 
Gözüküçük, 1979 – 1997 
yılları arasında Tarım 
Bakanlığı’nın il teşkilatında 
görev almıştır. Eşinin 
ölümünden sonra torna 
atölyesinin başına geçen 
Gözüküçük, 1998 yılında 
Erciyes Üniversitesi Makine 
Meslek Yüksek Okulu’nda 
eğitim gördü. 2000 yılında 
firmayı şirket haline 
dönüştürdü. Kayseri Kadın 
Girişimci Kurulu’nun İcra 
Kurulu’nda yer almaktadır. 

Şaban Ünlü, Ar-Ge çalışmalarının yeni ve yaratıcı 
konular üzerinde yapılması gerektiğini belirtti.



Maintenance): Öngörülebilir Bakım 
uygulaması, plan dışı tamir ve hataları 
azalmaya yönelik bakım ölçümlerini 
optimal zamanlamalara taşımaya ve bakım 
ve üretim süreçlerinin koordinasyonunu 
optimize etmeye yardımcı oluyor. 
Uygulama, kompresörler ya da ısı 
dönüştürücüler gibi, üretim tesislerindeki 
kritik parçalar ve komponenetlerin 
fonksiyonel durumunu tahmin etmek 
üzere geliştirilmiştir. Sensörler yardımıyla, 
operasyon durumları hakkındaki canlı veri, 
geçmiş süreç verisini hesabına kaydeden 
özel analiz yazılımını kullanarak uygun 
hale getirilir, modellenir ve değerlendirilir.
Yapay zeka ya da nesnelerin interneti gibi 
yeni teknolojilerin rolü ve inovasyonların 
gücü:
Sanallaştırma, müşteri tarafındaki 
endüstrilerde gelecekte çok daha güçlü 
bir yere sahip olacak. Örneğin, paylaşımlı 
araba kullanımını düşünecek olursak, 
sanallaştırma olmadan mümkün olmazdı. 
Arabada var olan bir mobil cihazla diğer 
aracın nerede durduğunu bile kolaylıkla 
görüyorsunuz. Bir diğer konu, elektrikli 
araçlar için bataryalara ihtiyacınız var 
ve bu da kimyasallar işin içinde demek. 
Ya da 3D yazıcıları düşünelim, yeni bir 
materyal ve işinizi kolaylaştırıyor. Tüm 

BUĞRA KAVUNCU: Kalifiye insanların 
şehrimize çekilmesi konusu aslında 
bütün Türkiye’yi ilgilendiren bir konu. 
Düşünen, yaratabilen, orijinal fikirleri 
üretebilen insanları çekmeyi bırakın, 
o kalibrasyondaki insanların tutma 
konusunda sıkıntımız var. Kendi çevremde 
de bu durumu gözlemliyorum. Şirketimizde 
performansı iyi, başarılı elemanlar ilk 
fırsatta yurt dışına gidiyor. Bu sadece 
Kayseri'nin meselesi değil, buna vakit 
ayırmak gerekiyor. Dijitalleşme olsun mu 
olmasın mı diye bir kavram yok. Varsınız ya 
da yoksunuz bu kadar net bence bu konu. 
Bundan 10-15 yıl sonra dünyada gelişmekte 
olan ülke gibi bir kavram olmayacak. Ya 
gelişmiş ya da gelişmemiş ülkeler olacak. 
Dijitalleşme bu kadar önemli bir konu. 
Amerika'daki birçok şirket dijitalleşmeden 
dolayı Çin'deki fabrikasını söküp ülkesine 
taşıyor. Artık işçilik maliyetlerini devreden 
çıkarıp otomasyon faaliyetleriyle kendi 
ülkelerinde üretiyorlar. Türkiye'nin başka 
çıkışı yok bu süreç mutlaka gerçekleşmeli. 
Çünkü iki büyük gücümüz var, Jeopolitik 
konumumuz, ucuz kalifiye iş gücümüz. 
Buraya kurulan fabrikadaki ürün Rusya, 
Avrupa, Afrika'ya çok rahat ulaşıyor. Bu 
avantaj hala var. Ucuz kalifiye iş gücü 
bitmiştir. O amaçla buraya yatırım yapacak 
yatırımcı artık yok.

Şirket içinde dijitalleşme bizim için büyük 
fırsatlar doğuruyor. Dijital teknolojileri ve 
veriyi kullanarak müşterilerimiz için ek 
değer yaratıyor ve süreçlerimizin etkinliğini 
ve verimliliğini artırıyoruz. 4 temel alana 
odaklanıyoruz. Bunlar içinde “Akıllı Üretim” 
dediğimiz ve örneğini “Öngörülebilir 
Bakım” uygulamalarının oluşturduğu 
bir alan var mesela. Bu uygulamaların 
amacı, planlı olmayan kesintileri en aza 
indirebilmek için bakım ölçütlerinin yerine 
getirilmesi gereken zamanı en iyi seviyede 
öngörmek ve bakım ve üretim süreçlerinin 
koordinasyonunu en iyi şekilde sağlamak.
Artırılmış Gerçeklik (Augmented 
Reality): Artırılmış Gerçeklik uygulaması, 
çalışanlarımızı, fabrikalardaki günlük 
işlerinde destekliyor. Uygulama ile 
tablet ya da akıllı telefon gibi mobil 
araçlar aracılığıyla, bilgiye direkt ve 
çabuk bir şekilde ulaşabiliyorlar. Böylece 
süreçlerimizde etkiyi artırabiliyor 
ve daha sürdürülebilir bilgi transferi 
sağlayabiliyoruz. 
Öngörülebilir Bakım (Predictive 

Tahir Nursaçan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 
dış ticaret istihbarat merkezi kurduklarını anlattı.
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ŞABAN ÜNLÜ
Kayseri Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı / Ünlü 
Et Kombinası Yönetim Kurulu 
Başkanı

 Kimdir? 

1953 yılında Kayseri’de doğan 
Ünlü, 1928 yılında babası 
tarafından kurulan Ünlü Et 
Kombinası’nın 43 senedir 
Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 
2005 yılından beri Kayseri 
Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini 
yürütmektedir.

ki önemlidir. Ancak doktora yapan bir 
akademisyenin sanayi alanında bir proje de 
gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Eğitime yönelik yapılan faaliyetler 
çerçevesinde birçok toplantı ve proje 
uygulanmaktadır. Ancak, katılım 
noktasında sıkıntılar yaşandığı 
gözlemlenmektedir. İş adamlarının 
eğitime ilgisini artırma noktasında zayıf 
kaldığımızı düşünüyorum. İş adamlarının 
ilgisini artırmak için farklı uygulamaların 
yapılması ve ortak çalışmaların 
gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

ABİDİN ÖZKAYA
Konu Kayseri için ilginç bir konu. Son 
dönemlerde Ticaret ve Sanayi Odalarımız 
konuyla ilgili farkındalık yaratmak için 
çeşitli etkinlikler düzenliyor. Sanayinin 
geçiş aşamasında olduğu bir dönemden 
geçiyoruz. Emek yoğun sektörlerden artık 
robotların çalıştığı karanlık fabrikalara geçiş 
yaşanıyor. Akşam giderken elektriklerin 
kapatıldığı gece üretimin devam ettiği, 
sabah malların sevkiyata hazır olduğu 
bir döneme doğru Avrupa ve Amerika'da 
hızlı bir geçiş görülüyor. Tabii gönül 
isterdi ki, ülkemizde bu aşamada olsun. 
Dijitalleşme eğitimle özdeşleşmiş bir 
konu. Biz bu yatırımları ne kadar yaparsak 

bu yeni teknolojiler hayatı kolaylaştırıyor 
ve bunlar özellikle müşterilerimiz için 
son derece önemli inovasyonlar. Ve biz 
buralarda da devreye giriyor ve aktif 
rol almaya çalışıyoruz. Fakat tüm bu 
teknolojilerin, Endüstri 4.0’ın, elektrikli 
araçların ve diğerlerinin önemli fırsatların 
yanı sıra doğurduğu riskler olduğunu da 
hatırlatmakta fayda var. Fakat biz farklı 
endüstrilerde yeni trendler ve yaratıcı 
çözümler yaratmak için çalışmaya devam 
ediyoruz.

MAHMUT HİÇYILMAZ: Bir konuya özellikle 
vurgu yapmak istiyorum. Dijitalleşme 
konusu iş dünyamızın gelişimi için olmazsa 
olmaz konular arasında yer almaktadır. 
Bunun yanı sıra, eğitim altyapısı da çok 
önemlidir. Dijitalleşmenin başarılı olması 
için eğitime özellikle önem verilmelidir. 

Kayseri Ticaret Odası olarak,  bu 
kapsamda eğitim programlarına çok önem 
vermekteyiz. Dijitalleşme noktasında 
alt yapının oluşturulması bakımından, 
üyelerimize verdiğimiz birçok eğitim 
programlarımız bulunmaktadır. Özellikle 
rekabet şartlarının değiştiği noktalarda 
üyelerimizi uyarmaya ve bilgi sahibi 
olmalarına özen göstermekteyiz.

Ülkemizin son 10- 15 yılda elde ettiği çok 
önemli aşamalar bulunmaktadır ancak 
eğitim konusunda istediğimiz noktaya 
henüz ulaşamadığımız görülmektedir. 
Gençlerimizin yazılım ve bilgi 
teknolojilerine ilgisi büyük olmakla birlikte 
eğilimleri daha çok sosyal medya ve oyun 
yönlüdür. Bu eğilimleri değiştirebilmek ve 
dijitalleşmenin sanayiye uygulanmasını 
hızlandırmak için de çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.

KEREM ALKİN
Mahmut başkanım, bu toplantıda konuşulan 
konuların ardından bir farkındalık 
sağlandığını düşünüyorum. Oda bünyesinde 
planınız var mı?

MAHMUT HİÇYILMAZ: Eğitim 
noktasında üniversitelerin iş dünyasıyla 
işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Diğer bir deyişle, iş 
dünyasına bu işi bilenlerin elinin 
dokunması gerektiğine inanıyorum. Yani 
akademik kariyer açısından masa başında 
makale yazmak, araştırma yapmak elbette 



yapalım bunları kullanacak eğitimli 
elemana ihtiyacımız var. Bununla ilgili 
üniversitelerimize, odalarımıza ilgili kamu 
kuruluşlarına ciddi anlamda görevler 
düşüyor.  Şirketlerimiz teknoloji anlamında 
ciddi yatırımlar yapıyor, bu teknolojileri 
kullanabilecek elemanları yurt dışına çeşitli 
eğitimlere gönderiyoruz ancak kısa bir süre 
sonra elemanlar işi bırakabiliyor.

ZUHAL GÖZÜKÜÇÜK: Yapılan bütün 
konuşmalarda ülkemizin ve Kayseri’nin 
dijitalleşmeye ayak uydurmaya 
çalıştığını anladık. İyi bir uygulayıcı 
olmaya çalışıyoruz. Bu gerçekleştiğinde 
maliyetlerimiz düşecek, işçilik maliyetleri 
azalacak, verim artacak, arızaları daha 
çabuk fark edebileceğiz. Dünya ile daha 
entegre çalışarak bilgiye daha çabuk 
ulaşacağız. Ancak tüm bunlara rağmen 
yine dışarıya bağımlı kalıp, yani bilgiyi 
üretenlere bağımlı olacağız. Bunun için 
Amerika'daki Silikon Vadisi gibi bilgi 
üreten yerlere, dijitalleşmeye katkıda 
bulunacak elemanların yetişmesine 
ihtiyacımız var. Neticede dijitalleşmede 
kullanılan araçları insanlar üretiyor. Bizim 
de o üstün kabiliyete, yaratıcı, üretici 
insanlara ihtiyacımız var. Bu bağlamda 
Bilgi üretip satmayan ülkeler geri kalmak 
durumundadır.  

HARUN HASYÜNCÜ: Değerli yorumlar 
var. Farklı bir noktadan bakmak istiyorum. 
Bir sanayici olarak baktım da dijitalleşme 
ve büyük veriden bahsediyoruz. Bu 
verileri almak ve dataya aktarılması için 
ölçmemiz gerekiyor. Artırılmış gerçeklik, 
öngörülebilen bakım, süper bilgisayara 
gelecek bilgiler için de birçok veriye 
ihtiyaç var. Bu verileri ancak ölçtükçe 
yorumlayabiliriz, bence sanayimizin şu 
andaki en büyük eksikliği bu noktada ortaya 
çıkıyor. Bir makine alıyorsunuz, başka bir 
makine ile aynı.

İSMET YALÇIN: Şu anda dijital duvar hızla 
yükseliyor. Türkiye'de sanayiciler olarak 
bu dijital bölünmenin arkasında kalmamız 
gerekli.  Bunun için de insan kaynağı çok 
önemli. Kompleks problem çözme yeteneği, 
kritik düşünme, yaratıcılık, insan yönetimi, 
duygusal zekaya sahip insanlara ihtiyacımız 
var. Bizim eğitim sisteminden ezberci ve 
çoktan seçmeli sistemle yetişen değil az 
önce saydığımız özelliklere sahip bireyler 

yetişmeli. Yoksa dijitalleşmenin kötü 
tarafında kalacağız ve bu hepimiz için kabul 
edilebilir bir şey olmayacak. Şu anda doğan 
çocukların çoğu, şu an ismini bilmediğimiz, 
duymadığımız meslekleri yapacaklar. Bir 
de Kayseri özelinde mobilya ile ilgili bir 
şey söylemek istiyorum. Mobilya düz bir 
mobilya olmaktan çıkıp benim modumu 
anlayıp ona göre sertliği, yumuşaklığı 
değişmeli. Isıya duyarlı olarak sıcak 
soğukluğu değişmeli böyle modellere doğru 
bir gidiş yaşanmalı. Dolayısıyla Kayseri'deki 
mobilyacıların süngeri kumaşla kaplayıp 
satılan ürünlerden insan yaşamının unsuru 
haline gelen ürünlere geçiş sağlanmalı.

RAHMİ İNCETAN: Dijitalleşme 
kavramanın sosyal medya, akıllı 
telefon kullanımı algısından çıkarıp; 
hizmet, tarım ve sanayiye kadar her 
noktada kullanılabileceğinin topluma 
anlatılması gerekiyor.  Tarımda dahil 
dijitalleşmenin kullanımı oldukça önemli 
tohum, gübre, nem miktarı bu alanlarda 
dijital teknolojikler verimi artırıyor. 
Eğitim konusunda ise Kayseri'de bazı 
üniversitelerin bazı bölümlerine hoca dahi 
bulmakta sıkıntı çekiliyor. Türkiye'nin 
ana sorunu İstanbul'dan buraya profesörler 
gelmiyor. Hocam size soralım Kayseri'ye 
gelir misiniz?

KEREM ALKİN: Cevap gayet basit; bu 
durumda buraya gelecek kişilere ve 
ailelerine Kayseri'de rahat yaşam kalitesini 
cazip hale getirmek gerekiyor. Kayseri bu 
anlamda dünyanın saygın yatırımcılarını 
çekecek bir şehir olacaksa, dünyadaki tüm 
yaşam kültürlerine saygı gösterecek bir 
şehir olması gerekli.

ZUHAL GÖZÜKÜÇÜK: Bir şey eklemek 
istiyorum; çünkü gençler dijitalleşme 
sayesinde dünyada kendi eş değerlerinin 
nasıl çalıştığını biliyor. Aynı şartları 
istiyorlar, biz de o şartları sağlamak zorunda 
kalacağız.

KEREM ALKİN: Bence çok önemli bir 
Ortak Akıl Toplantısı oldu, katkılarınız için 
hepinize teşekkür ediyorum.



1 Hızla endüstri 3.0 tamamlanmalı
Yani fabrikaların tam otomasyona geçme durumunu, yalın 
üretimi üretimdeki dönüşümü tam yapmak, ondan sonra 
dijital değişimi, dönüşümü gerçekleştirmek gerekiyor. 
Bununla birlikte teknoloji kullanımının maliyetler üzerindeki 
etkisi ve üretimin sürdürülebilirliği gerekli olduğunun altı 
çizilmeli.

2 Devlet destekleri artırılmalı
Yurt dışında özellikle Avrupa’da endüstri 4.0’a hızlı bir 
geçiş söz konusu. Teknolojik dönüşüme uzak kalmamak 
için büyük firmaların yanı sıra KOBi’lerde teknoloji yatırımı 
yapmalı. Bu noktada finansman sıkıntısı ortaya çıkıyor. 
devlet destekleri bu noktada büyük önem taşıyor.

3 Dijital dönüşüm milli ve yerli 
ekipmanlarla, mühendislerle 
yapılmalı
Türkiye’nini hedefleri, geçmişi ve mevcut potansiyeli 
doğrultusunda süper güç olmak üzerine kurulu. Bunun 
için her türlü yeniliği yakından takip etmek bile yeterli 
değil, bu yenilikleri de üreten, geliştiren olunması 
gerekiyor. 

4 Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde 
firmalar iyi incelenmeli
Firmalar, endüstri 4.0’a uyum sağlayacak durumda mı, 
tespit edilmesi lazım.  Kayseri’de büyük bir kesim, endüstri 
4.0 ve teknolojiye ayak uydurmak için gerek Ar- Ge 
çalışmaları gerekse diğer çalışmalara devam ediyor. Ama 
çoğunluğu KOBi ölçekli firmalar. Burada da devlet 
teşviklerinin devreye girmesi gerekiyor. KOBi teşviklerinin, 
KOSGEB teşvikleri olması gerekiyor. Bu teşviklerin daha 
fazla olması ve uyumun kademeli olarak yapılması 
gerekiyor;eldeki makineler 4.0 a uygun mu değil mi, 
çalışan elemanlar bu ekipmanı kullanacak nitelikte mi? 
araştırılmalı.

5 Üniversite- sanayi işbirliği 
sağlanmalı
Sanayici, üniversitelerde araştırma yapan akademisyenleri 
sahada da Türkiye sanayisine destek vermesi gerektiğinin 
altını çiziyor. Özellikle dijitalleşme sürecinde firmaları 
doğru yönlendirecek, yatırımlar için fikir verecek 
akademisyenlere ihtiyaç duyuluyor.

6 Ar-Ge merkezleri artmalı
Çağımızda bilgi üretip satamayan ülkeler geri kalmak 

durumunda kalıyor. Bu noktada kendi yazılımını, 

teknolojisini, makinelerini üretebilen bir ülke olmak çok 

önemli. Ar-Ge merkezlerinin artması bu noktada yenilikçi 

çalışmalar açısından oldukça büyük önem taşıyor.

7 Dijital dönüşümde nitelikli 
elemanın önemi büyük, gençler bu 
alanda eğitilmeli ve Kayseri bu 
gençler için cazip bir merkez olmalı 
Sanal gerçeklikten, dijital fabrikalardan, 3 boyutlu 

yazıcılardan bahsedilen endüstri 4.0'ın gerçekleşmesini 

sağlayacak yaratıcı, nitelikli ve eğitimli bireylere ihtiyaç var. 

Kalifiye elemanlar genellikle büyük şehirlerde ya da yurt 

dışında yaşamayı tercih ediyor. Bu noktada Kayseri’nin bu 

nitelikteki insanlar için cazip bir lokasyon olması önemli.

8 E-ticaret sitelerine önem verilmeli
Üretim şekillerinden sonra ihracat alanında da bir takım 

değişimler gözlemleniyor. ihracat yapan firmalar e-ticarete 

daha fazla önem veriyor. Ekonomi Bakanlığı’nın önemli 

e-ticaret sitelerine ihracatçıları yönlendirmesi söz konusu. 

Bu konuda da destekleri var.

9 Yenilikçi ve farklı ürün üretimi 
hızlanmalı
dünya ticaretinde on binlerce farklı üretici her gün 

milyonlarca ya da milyarlarca ürünü piyasaya sunuyor. 

rekabetçi ve sert piyasa koşullarında öne çıkmanın yolu 

farklı olmaktan geçiyor. Kayseri’deki üreticiler, piyasanın 

rekabetçi şartlarına ayak uydurup farklılaşan, yenilikçi 

ürünler üretmeli.

10 Endistüri 4.0, dijitalleşme gibi 
kavramlar sanayiciye iyi anlatılmalı. 
Yeni teknoloji yatırımları, şirketler açısından ciddi bir 

maliyet kalemi. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelere bu yatırımların işleyişe sağlayacağı katkılar ve 

uzun vadede elde edilecek kazanımlar iyi anlatılmalı. Bu 

noktada Kayseri’deki Sanayi ve Ticaret Odaları’nın verdiği 

eğitimler büyük önem arz ediyor.
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