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Lojistiğin önde gelen liderleri ve akademisyenler
sektörün geleceğine projeksiyon tuttu.
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ENDÜSTRİ 4.0 İÇİN MASTER
PLANA İHTİYAÇ VAR
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Liderlik Okulu Başkanı Turkistime Toplantı
Moderatörü

Bahçeşehir Üniversitesi ve Lojistik sektörünün
liderleri ile biraraya geldiğimiz Ortak Akıl
Toplantısı’nda Endüstri 4.0’ın ülkemizdeki
mevcut algısını ve lojistik sektöründeki
durumunu masaya yatırdık ve önemli
tespitlerde bulunduk. Öncelikle kendi adıma
tespitlerden bahsetmek istiyorum. İlk sanayi
devrimi (1.0) su ve buhar gücünü kullanarak
mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı.
İkinci sanayi devrimi (2.0) ile elektrik
gücünün yardımıyla seri üretim tanıtılmıştı.
Üçüncü sanayi devriminde (3.0) ise dijital
devrim, elektroniklerin kullanımı ve bilgi
teknolojilerinin gelişmesiyle üretim daha da
otomatikleştirildi. 1.0’a gelmemiz 4 bin 300
yıl sürerken, 2.0’a geçmemiz 70 yıl sürdü. 3.0’a
45 yılda geçtik ve şimdi günümüzde Sanayi
4.0’a geldik. Kavram olarak Sanayi 4.0 bu
tarihsel süreçte değerlendirilirse değişimi ne
derece hızlı yönetmemiz gerektiği gerçeğiyle
yüzleşmemiz kolaylaşacaktır. Çevremiz
mekan, insan ve zaman adı verilen üç olgu ile
şekilleniyor. Daha önce zaman kısıtlamasından
seri üretimle kurtulmuştuk. Şimdi Endüstri
4.0, bu olgulardan mekanın yok edilmesini
amaçlıyor ve bu çok hızlı gerçekleşiyor. Peki biz
bu hıza yetişebiliyor muyuz? Öncelikle maliyetrisk sürdürülebilirliği, stratejik maliyetleme,
web tabanlı kaynak optimizasyonu, veri
tabanları, big datanın gerçek zamanlı
yönetimi gibi konulara odaklanmamız ve
yatırım yapmamız gerekiyor. Lojistik sektörü
temsilcilerinin önemle vurguladığı bir başka
önemli konu otonom araçların yaygınlaşmasıyla
araba ihtiyacının yüzde 80 azalacağı, bu
değişim ile otomotiv devi Almanya’nın nasıl
baş edeceği konusu oldu. Bu husus otomotiv
yan sanayi parçaların üretiminden büyük
gelir elde eden Türkiye için de en az Almanya
kadar önemli. Toplantıda elektrikli araç ve
elektrikli araç motor parçaları tasarlayan bir
Amerikan şirketi olan Tesla örneği üzerinde
duruldu. Tesla’nın gelecekte, otomobilin
‘Selpak’ı olacağı yani otomobil deyince artık
Tesla markasının akla geleceği söylendi. Bu
yeni araç tipinin yan sanayi parçalarını yüzde
50 olarak azalttığı düşünülürse bizim bu
durumla nasıl baş edeceğimizi belirlememiz
gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. Endüstri
4.0’da belli alanlar belirleyip değişen üretim
ve tüketim konseptlerine yön veren bir sanayi
mi hedefliyoruz? Yoksa teknoloji ve süreçleri

ihraç etmeye devam mı edeceğiz? Endüstri
4.0 devrimini tetikleyen yeni iş kolları
ve modellerden hangilerini nasıl sağlıyor
olabileceğiz? İşte bu sorulara verdiğimiz
cevaplara göre belirleyeceğimiz stratejiler
ülkemizin geleceğini şekillendirecek.
Endüstri 4.0 için Türkiye’nin öncü kurum
ve kuruluşlarının bir master plan altında
liderliği önemli. Almanya koyduğu vizyon ve
strateji ile endüstriyi yönlendiriyor, imkanlar
sunuyor ve buna göre hedefler belirliyor.
2030 yılında Almanya’da benzinli araç
üretimi yapılmayacak. Türkiye olarak aynı
şekilde ülke stratejimizi ortaya koymalı ve
güçlü yanlarımıza odaklanan bir yol haritası
belirlemeliyiz. Bu süreçte önceliklerimiz
arasında olması gereken en önemli iki faktör
eğitim ve yasal altyapılar. Örneğin Türkiye’de
10 milyon dolarlık fiber yatırım yapılması lazım.
Ve bu süreç özel sektörün kaldırabileceği bir
maliyet değil. Kamunun yatırım yapması ya
da özel sektörü teşvik etmesi gerekiyor. Öte
yandan globalleşme ile hukuki ve mali yapı
hemen hemen tek tip hale geldi. Şimdi de Dünya
Ticaret Örgütü (WTO) sayesinde ticaret tek
tipleşiyor. Buna göre başta mevzuatlar olmak
üzere tüm süreçlerimizi reforme etmeliyiz.
Endüstri 4.0, lojistik şirketlerinin yapay zeka
şirketine dönüşümü olacak gibi gözüküyor.
Lojistik sektörünün temsilcileri hali hazırda
zaten son teknolojileri kullanma konusunda çok
iyi konumdalar, gelecekte de belki kullanmanın
ötesinde hepsi birer yazılım şirketi olarak
çalışacak. Endüstri 4.0 bilgi ve girişim ruhu
getirecek. Ayrıca lojistik sektörü ileride üretimi
de bizzat üstlenen şirketler olabilir. Lojistikte
raylı ulaşım sistemleri de bir dönüşümün
öncüsü olabilir. Türkiye’de 2017’de Trans-Asya
Demiryolu Ağı Anlaşması yürürlüğe girdi. Bu
anlaşma ile TransAsya- UN, EU, Asya-Pasifik
işbirliği ile Atlas ve Pasifik Okyanusları birbirine
bağlanacak. Çin ‘tek kuşak, tek yol’ projesiyle ilk
defa sınırlarının dışına çıkacak. Ve bu demir yolu
Türkiye’ye muhtemelen iki hattan gelecek. Biz
de bunun büyük bir parçası olacağız ve üstümüze
düşenleri yapmamız lazım. Tüm bunların
gerçekleşmesi için ise en önemli konu liderlik.
Sürekli öğrenen, sorgulayan liderler lazım. Beşeri
sermayeye doğru yatırım ve teşvikler, etkin
platformlar ve ekosistemlerle desteklenirse
Türkiye dijital dönüşümde sadece tüketen değil
değer yaratan bir aktör haline gelebilir. _
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Bahçeşehir Üniversitesi ve Turkistime'ın birlikte düzenlediği Ortak Akıl
Toplantıları'nın ikincisinde lojistik sektörü temsilcileri bir araya geldi.
Endüstri 4.0'a geçiş sürecinde öncelikle konumumuzun ne olacağına karar
verip, bir strateji belirlememiz gerektiğine dikkat çekilen toplantıda,
bunun için de bir master plana ihtiyaç olduğu vurgulandı.
2017, Temmuz, Turkishtime
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Türkiye’nin en rekabetçi sektörlerinden

olan lojistiğin önde gelen liderleri, Turkistime ile
Bahçeşehir Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği Ortak
Akıl Toplantıları’nın ikincisinde bir araya geldi. Endüstri
4.0’a geçişte lojistik şirketlerinin birer yazılım şirketi
gibi çalışacağını öngören sektör temsilcileri, Endüstri
4.0’ın bilgi ve girişim ruhu getireceğini vurguluyor.
Toplantıda ülkemizdeki en yenilikçi ve en son
teknolojileri kullanan sektörlerin başında geldiklerinin
altını çizen lojistiğin kanaat önderleri, eğitimin önemine
ve yasal altyapıların düzenlenmesi gerektiğine dikkat
çekti. Lojistik şirketlerinin gelecekte üretim işine de
girebileceği belirtilirken, Endüstri 4.0 için Türkiye’nin
öncü kurum ve kuruluşları liderliğinde bir master plan
hazırlanması gerektiği de ifade edildi.

Doç. Dr. Burak Küntay: Değerli misafirlerimiz hoşgeldiniz. Bugün burada lojistik
sektörünü ve Endüstri 4.0’a entegrasyonunu konuşacağız. Önce ‘Lojistik sektöründe
4.0 algısı ve mevcut durum tespiti nedir?’
sorularına cevap arayacağız. Daha sonra
stratejilerimizi konuşacağız. İlk sözü UND
Başkanı Sayın Çetin Nuhoğlu’na veriyorum, daha sonra da BAU Rektörü Prof. Dr.
Şenay Yalçın’ı dinleyeceğiz.
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yapamayanlarsa yerlerinde sayıyor. Lojistik yönetimi, tedarik zinciri ve yönetimi
ile ilgili bir lisans programımız var onun
dışında lojistikle ilgili birçok alanımız da
var. Endüstri 4.0’ın şiddetle estiği bugünlerde siber güvenlik konusu çok önemli.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde British
Airways’in sistemi çökünce hayat felç oldu. Bütün bunlar iç içe konular. Üretilen
malların planlı şekilde teslimatından tutun da takip edilmesine, kasalar içinde
belli sıcaklıkta tutulmasına kadar hepsi
bilgi teknolojileri içinde okutulan alanlar. Biz sisteme ve sektöre açığız. Bunun
için 2008’de hayata geçirdiğimiz CO-OP
sistemimiz var, sektörlerin ihtiyacı olan
alanlarda markalı dersler açıyoruz. Sizler
bizzat gelerek dersleri veriyorsunuz ve bu
dersleri öğrencilerimize her alanda olduğu gibi lojistikte de verebiliriz. Gelin birlikte çalışalım.

Çetin Nuhoğlu: Endüstri 4.0, 2011-2012’de
pat diye düşüverdi önümüze. Nedir, ne
oluyor derken çok farklı bir şeyle karşılaştık. Sonunda gördük ki, Endüstri 4.0, benim özel yaşantımdan çocuğumun geleceğinden, geçmişteki öğretilerden tamamen
farklı, herkesin iş modellerini etkileyen
değiştiren bir model. Endüstri 4.0’ı anlayabilmek için önce tarihe bakmak lazım.
O zaman öyle adlandırılmıyormuş belki
ama Sanayi Devrimi bu işin başlangıcıymış. Sanayi 1.0, 2.0 ve şimdi de 4.0. Sanayi 1.0’ın yarattığı değişimi anlarsak, Sanayi
4.0’ın yaratacağı değişimi de anlayabiliriz. Malları ışınlayarak göndermek Sanayi
4.0’da yok belki ama 10.0’da olabilir.

Doç. Dr. Burak Küntay: Şimdi sizlerden, lojistikteki Endüstri 4.0 mevcut algısının ne olduğunu özetlemenizi isteyeceğim. Böyle bir algı sektörde var mı? Herkes
bunu özümseyebilmiş durumda mı?

Prof. Dr. Şenay Yalçın: Malum hayat
değişiyor. Bu değişimi kavrayanlar ayakta kalabiliyor ve yeni proje üretebiliyor;

İbrahim Dölen: Çevremiz mekan, insan ve zaman adı verilen üç olgu ile şekilleniyor. Daha önce zaman kısıtlamasın-
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dan seri üretimle kurtulmuştuk. Şimdi
Endüstri 4.0, bu olgulardan mekanın yok
edilmesini öngörüyor. Ve çok hızlı gerçekleşiyor. Rakamları alt alta koyduğumuzda ortaya çok çarpıcı sonuçlar çıkıyor. Bakın, Endüstri 0’ın tamamlanması 8
bin yıl, Endüstri 2’den 3’e geçmek 70 yıl,
Endüstri 3’ten 4’e geçmek ise 45 yıl almış.
Bence çok da fütürist bakmamak lazım,
gerçekler hayalleri takip eder; hayalleri
yaratabilenler geleceği şekillendirecektir. Türkiye’de de ne hayal ediyorsak onu
yaşayacağız. Son Amerika seyahatimde
şoförsüz araçları deneme fırsatı buldum.
New York’ta 1903 yılında çekilmiş bir fotoğraf var: Bütün caddede bir sürü at arabası ve Ford’un ürettiği sadece bir araç
var. Aynı fotoğrafın 1923’de çekileninde ise bir tane at arabası ve bir sürü araba var. İddia ediyorum ki o caddede gelecekte çekilecek yeni fotoğrafta hiç şoförlü
araç kalmayacak. Biz de ülkemizde bunları kendimize adapte edeceğiz. Maalesef
Türkiye bunların sadece tüketicisi olabilecek, çünkü yaratma konusunda zayıfız. Şu an oğluma bakıyorum. Bir soru
sorduğumda cep telefonundan araştırıp
bulamıyorsa “Baba böyle bir şey yok” diyor. Yani cep telefonunda bulamadığı şey
onun hayatında yok. Arkadaşımı arayıp
sorayım, etraftan soruşturayım diye düşünmüyor. Cep telefonunda yoksanız 10
yıl sonra, bugünün gençleri iş hayatına
katılınca yoksunuz bu pazarda. Sektörün
yaşayabilmesi, birbirimizi aşabilmemiz,
yarın da var olabilmemiz için değişmeliyiz. Ülkemizde en başta da devletin bunu görmesi lazım. Türkiye’de şu anda fiilen çalışan 10 bine yakın sanayi robotu
bulunmakta, bunun yüzde 35’i otomotiv,
yüzde 23’ü metal, yüzde 15’i plastik ve
kimya sektörlerinde olmakla beraber tarımda dahil olmak üzere geri kalan yüzde 27’si 30 farklı sektörde kullanılmakta.
Yani sektörlerin liderleri bu teknolojileri kullanmak için çabalamakta. Son yıllarda ortalama yüzde 30’lu rakamlarla
büyüse de bizde 10 bin işçi başına 19 robot düşerken, G.Kore’de 10 bin işçi başına 530 robot kullanılmakta. Samsung niye Samsung oluyor? İşte bunlarla oluyor.
Araştırma-geliştirmeyle sürekli rekabetin
önünde olabilme, seri ve hatasız üretim
ve yüksek hacimlerle yakalanan maliyet
avantajı. Türkiye’de henüz farkındalığın
oluşmadığını düşünüyorum. Ne yazık ki
bu teknolojileri kullanabilecek ve hayata geçirebilecek insan kaynağı konusunda da önemli bir eksiklik var.
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Bu da sadece datanın etkin kullanımıyla
karşımıza çıkan bir yapı. Bugün bizim için
en önemli veri data. Tesla’nın üreticisi artık elektrikli otomobil değil, ayaklı bilgisayar sistemi. Tünellerde artık bir noktadan
bir noktaya ışınlanabilir, belli noktada hareket edecek, ışık hızıyla ürünler geliyor.
Yapılarımızı elektronikleştirmemiz gerekiyor, bu kaçınılmaz. Klasik işlemlerimizi
elektronik yapıyoruz zaten. Şoförlerin yolda giderken ihtiyaçları olan her tür bilgi istedikleri anda hazır. Biz bu tür basit işlemleri elektronik kurgularda yapıyoruz ama
dünya bir başka sistemde gidiyor. Otonom
araçların yaygınlaşmasıyla araba ihtiyacı
yüzde 80 azalacak. Çünkü hiçbirimiz araba kullanmayacağız. Arabayı çağırıp kodladığınız zaman araba alma ihtiyacı olmayacak ehliyet ihtiyacı olmayacak. Türkiye
için otomotiv en önemli sektörlerden birisi ama araba ihtiyacı yüzde 80-90 düştüğü
zaman biz ne yapacağız?

Big data ve siber güvenlik ile ilgili yüksek lisans programları bulunduğunu
söyleyen BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, veri ve lojistik mühendisliği
alanlarında da program açmayı planladıklarını belirtti.

Turgut Erkeskin: Rekabet ve robotlardan devam etmek istiyorum. Öğrenen bir
robot yapıldı ve ona basketbol oynatıldı. İlk seferde o mesafede basket atamadı ama ne kadar mesafede atamadığını
ölçtü, bir daha attı bir daha attı sonrasında basket sahasının her tarafından o topu sokabildi. Bir takım düşünün karşısına Fenerbahçe’yi koysanız bile belki onu
yenemeyecek. Çünkü attığı her noktadan
girecek. Bir başka örnek: Uber. Uber, taksiyle başladı ve şimdi taşımacılığa girdi.
Biz bunu tehdit olarak algılayabiliriz ama
taşımacılığın hangi kısmını tehdit ettiğine

iyi bakmak lazım. Fiziki taşımacılar dediğimiz firmalara herhangi bir zararı aslında yok. Çünkü o taşıma araçlarına her halükarda bizim ihtiyacımız olacak. En çok
o taşımayı organize edenleri etkileyecek,
yani servis sağlayıcılar ne ölçekte devrede olacak sorusunu sormak lazım. Bizce
artık devreden çıkacaklar. Çünkü yaptıkları bilgisayarlara taşınmaya başlandı. Bugün öyle bir noktaya gelindi ki kişiye özel
araba üretiliyor. Artık o Ford’un başlattığı
üretim bandından tek tip çıkış olmayacak.
Kişinin talebine uygun üretim yapabilecek sistemler entegre edilmiş durumda.

Ali Tulgar: Ben de farklı bir noktadan
gideyim. Endüstri 4.0 Almanya’da Almanlar tarafından ortaya konmuş ve günümüzde Amerika tarafından da hızla
geliştiriliyor. Ülkemize gelelim. Sizler eğitim kurumları olarak Endüstri 4.0’ı çok
iyi kavramış durumdasınız, çünkü teorisini araştırıyorsunuz. Ülkemizdeki lojistiği çok hızlı geliştiren ilk sektör otomotiv sektörüdür. Bu bakımdan Endüsti 4.0’a
en hızlı otomotiv sektörü adapte olacaktır.
Tekstil veya diğer sektörlerde Endüstri 4.0
kavramlarının henüz gündeme alındığını düşünmüyoruz. Bunun haricinde mevcut durumlarda neler yapıyoruz? Big data denilen bir kavram var. Yine otomotiv
sektöründen örnek, bize 1-2 yıllık planlarını ve öngörülerini aktarıyorlar. Ve bu verilerle beraber projeler üretiyoruz. Biz data
işlemeye, kişiselleştirme olayına uzun seneler önce özellikle otomotivde başladık
diyebiliriz. Aynı zamanda gelecekte birçok operatörlerin buluttaki, data sunmaları data oranlarının büyümesi de önemli
bir şeydir. İkincisi de bizim sektörde izleme sistemleri profesyonel olarak Endüstri
4.0’a geçmiştir. Çekiciler satellite üzerinden GPS üzerinden takip ediliyor. Treylerde de izlenebilirlik başladı. Bu sistem
özellikle RO-RO üzerinden giden rotalarda bilgi akışını eksiksiz hale getiriyor. Bunun çoktan yapılması gerekirdi ama geldiğimiz noktada uluslararası
alanda arttı diyebiliriz. Hava taşımacılığında zaten genelde bir iki günlük operasyonlar yapılıyor. Orada da uçağın iniş
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kalkış saatleri ve ürün teslim rotası takip
edilebiliyor. Big data kısmında sektör olarak belli bir noktaya gelmiş durumdayız.
Bunu Endüstri 4.0’a entegre edebiliriz.
Emre Eldener: Her şeyden önce Endüstri 4.0 Alman hükümetinin resmi politikası haline geldi. Nesnelerin internetiyle
toplu entegre hareket eden makineler, robotlar ve sistemleri de dikkate aldığımız
zaman Alman hükümetinin resmi politikasında mevcutta saati 40 euro olan işçilik maliyetinin robotlarla 5 euro’ya indirilmesi hedefleniyor. Bu rakam Çin’deki
işçilik maliyetiyle aynı. Otomatik olarak
Alman ekonomisi yalnızca hizmetler değil üretim olarak da Çin’le başedebilir hale
geliyor. Bence bu kısmen de başka bir alternatif kalmadığından ortaya atılmış bir
resmi poltika. Endüstri 4.0’da nesnelerin
interneti hayatımızın bir parçası olacak.
Ama birtakım fantaziler de var. Gelecekte drone’larla taşıma yapılacağı öngörülüyor mesela. Bazı teknolojilerin Türkiye’de
kullanılması zor, bu kadar avcısı olan bir
ülkede drone’la kime ulaşılır bilmiyorum.
Gelecekte şoförsüz kamyonlarla sevkiyatlar yapıldığında şoförlerinin dinlenmesini gerektiren 8-9 saatlik beklemeler olmayacak, uluslararası taşımalarda süreler

kısalacak. Depolarda personel kullanmayacağız, aydınlatma ve ısıtma da olmayacak. Lojistik uzmanlığı gelecekte de hep
var olacak. Bizden, daha hızlı, şeffaf, ucuz
ve kişiselleştirilmiş hizmet isteniyor ve bu
hizmetin sonu yok. Lojistik şirketleri birer
yazılım şirketi gibi çalışıyor. Önümüzdeki
süreçte de büyük veri şirketi olacak, bizler veri analizini çok detaylı yapıyor olacağız. Günümüzün Lojistik 3.0 dünyasına
maliyet ve risk yönetimi yapıyoruz. Excel
tabanlı birtakım hesaplamalar yapıyoruz.
Rota ve zaman optimizasyonu yapmaya
çalışıyoruz, siparişin kendisi birbirine paralel çalışan ERP uygulamaları arasındaki
linki oluşturuyor, ama hepsinin tek noktası var: Otomasyon. Endüstri 3.0’ın Türkiye’deki versiyonu bu. İleride ne yapacağız? Bana göre, Lojistik 4.0 dünyasında
şu an yapıyor olduğumuz maliyet ve risk
yönetimini sürdürülebilir stratejik maliyet yönetimine çevireceğiz. Çünkü sürdürülebilirlik yalnızca çevreyle ilgili değil. Sürdürülebilirlik çok daha önemli bir
hal alacak. Mesela şu anda dağıtımda lojistik maliyet yönetimi yapıyoruz, bu süreç ileride web tabanlı kaynak optimizasyonu olarak karşımıza çıkacak. Biz web
tabanlı olarak birbirine bağlı veri tabanları ve büyük verinin de gerçek zaman-

Endüstri 4.0’dan etkilenmeyen sektör olmadığını vurgulayan UND Başkanı Çetin Nuhoğlu,
“Tarihte rastlamadığımız ölçüde büyük bir değişimle karşı karşıyayız” dedi.
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lı yönetimini gerçekleştiriyor olacağız.
Örneğin bugün RFID sistemlerini kullanıyoruz, süreci takip eden sensörler var.
Bunun yerine tamamen akıllı araç ve depolama sistemleri devreye girecek. Tamamen müşteri ve tedarikçiyle entegre. Rota
entegrasyonunu yapmaya çalışıyoruz, gelecekte bunun akıllı araç ve akıllı rota sistemleriyle yapılacağını düşünüyorum. Bu
beraberinde kaynak optimizasyonunu da
getirecek. İleride kesinlikle daha az araçla
daha az insanla aynı miktarda işi yapıyor
olacağız. Bizim şu anda siparişi odak noktası yapan ve birbirine paralel çalışan sistemler tamamen iletişim halinde optimize olmuş bilgi ve mal akışını gerektirecek.
Bunlar ekonomik olarak da tercih edilen
şeyler. Aslında bizim önümüzdeki süreçte
yapacağımız iş, network yönetimi olacak.
Prof. Dr. Şenay Yalçın: Üniversitelerin bir
görevi de dünyada olan değişimleri özellikle eğitim boyutunda ülkeye kazandırmak.
Big datadan söz edildi. Üniversitemiz bünyesinde big data ve siber güvenlik ile ilgili
yüksek lisans programları mevcut, bu sene
veri mühendisliği programı açmak istedik.
YÖK’le anlaşamadık. Lojistik mühendisliği kurmak istiyoruz. Başından lojistiği kaldırırsanız olur dediler ve kaldırdılar. Oysa
veri analitiği mühendisliği çok önemli bir
alan; gelişmiş ülkelerde bunun eğitimine
çok önem veriliyor; inşallah biz de YÖK ile
anlaşacağız. Her şeyden önce bu değişimleri üst yöneticilerin anlaması lazım.
Vittoria Zagaia: Bakın bu konuştuklarımız bir saat sonra bile eski kalacak. Sürat
en büyük meydan okuma. Bizim sektörün
çok ciddi problemleri var. Öncelikle sektör
kuruluşları arasında iletişim sorunu var.
Biz masada çok güzel konuşur kararlar
alırız ama dışarı çıkıp hiçbir karar almamış gibi devam ederiz. Birlik ve beraberliğin, adil rekabetin olmadığı hiçbir sektör
gelişemez. Örneğin, Türkiye’nin en büyük
endüstrilerinden biri otomotiv yan sanayisi ya, mesela Tesla’nın üretim aşamasında kullanılan komponentler neredeyse
normal bir aracın yarısı kadar. Bizim otomotiv yan sanayisi ne yapacak? Ki sürekli
makine ve üretim yatırımı yapıyorlar. Tesla tek referans değil ki artık, Almanya başta olmak üzere dünyadaki hemen hemen
tüm otomotiv sanayi hali hazırda benzer
araştırmalar ve geliştirmeler yapıyor, herkes Tesla’ya doğru gidiyor. Tesla, gelecekte
otomobilin ‘Selpak’ı olacak. Bizim sektöre
geri dönersek, en büyük problemlerinden
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UTİKAD Başkanı Emre Eldener, gelecekte maliyet ve risk yönetimi optimizasyonunun
yerini sürdürülebilir stratejik web tabanlı kaynaklar alacağını kaydetti.

biri hala geleneksel iş yapıyor olmamız.
Gençleri sektörün içine alıp onlara bu işin
cazibesini anlatmamız, onları da dinlemeyi öğrenmemiz lazım. Onlar tüketimi şekillendirecek, yeni dünyaya her an içinde
oldukları ve kullandıkları teknoloji ile yön
verecekler; onlarla beraber yürümeyi öğrenmemiz lazım, ihtiyaçları da onlar saptayacak çünkü, bizim de bugünden bunu
kurgulamamız ya da kurgulamaya başlamamız lazım. Burada 10-20-30 sene sonrasını konuşuyor olabiliriz ama 2023’teki
ihracat hedefini sorguladığımızda, nereye satarak ve neyi satarak bu rakama ulaşacağız dediğimizde; nereye satabilirsek
oraya cevabını alıyoruz. Peki biz dış hedefi bilmezsek sektör olarak nasıl hazırlanacağız ülkemizi ileriye taşımaya? İçeride de iletişimi kuvvetlendirmemiz lazım.
Derneklerde seçtiğimiz kurul üyeleri, başkan, başkan yardımcılarıyla beraber hareket etmemiz lazım, sadece onlardan aksiyon beklemememiz lazım.
Kenan Güler: Türkiye’de Endüstri 4.0’ı
anlamakta biraz geciktik diye düşünüyorum. Ülke olarak her sektörde aynı seviyelerde olduğumuzu söyleyebilirim. Lojistik
sektöründe, son zamanlarda bazı firmala-

rımız kendisini bu alanda yaptığı çalışmalar ile duyurmaya başlamıştır. Bu lojistik
sektörü olarak ve yarattığı algı açısından
faydalıdır ancak bana göre asıl önemli olan
Endüstri 4.0’dan ne anladığımız, neler yaptığımızdır. Dijitalleşen dünyada şu an en
önemli sorun şirketlerin işlediği verilerin
güvenliğidir. Bence bizler şimdiden yakın
gelecekte nerede olmalıyız sorusuna acilen cevap bulup çalışmalarımızı ona göre
yapmaya başlamalıyız. Kısaca, 4. Sanayi
Devrimi diye adlandırılan içinde bulunduğumuz bu dönemin ne olduğunu, nelerin
tetiklediğini ve bu tetikleyen unsurların
ne kadarını şirketlerimizde kullandığımızın veya kullanabileceğimizin çalışmalarını yaparak yani durum tespiti yapıp acilen
kolları sıvamalıyız. (Yapay zeka, nesnelerin interneti ve Blockchain işleyişini çok
yakından takip etmemiz gerekmektedir.)
Çünkü gelecek dediğimiz her şey geldi hatta yanı başımızda, hatta karşımızda oturup bizlerle konuşmakta. Ayrıca bu dönem
kendine has sorunları da beraberinde getirecektir. Makinelerin birbiriyle konuştuğu
ve topluma birer birey gibi hizmet verebileceği bir düzene giriliyor olması, teknolojinin tüm insanlığa, yaşlıların bile aktif olarak topluma katılmasına yardımcı olacağı
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inanılan bu dönemde tüm sosyal ve çevresel sorunlarla başa çıkabilecek “süper akıllı toplumlar” yaratılması gerekliliği (Japonya/Toplum 5.0) kaçınılmaz olacaktır.
Gökalp Çak: Lojistik sektörü olarak
son teknolojileri son derece başarılı şekilde kullanabiliyoruz. Zaten bunun üzerine yapabileceğimiz bir şey yok, otomatik
arabalar çıkana kadar maksimum seviyeye gelmiş durumdayız. Daha ne yapabiliriz? Endüstri 4.0, gelişmiş ülkelerin
ekonomileri ucuz ülkelere gitmesin diye
yapmış olduğu bir şey. Çin, Hindistan çok
kuvvetleniyor. Bangladeş’te Endüstri 5.0
olur mu? Nüfusu yüksek olan gelişmemiş ülkelerde endüstri 4.0, o ülkeyi öldürür. Türkiye gelişmiş ülke değil. Robotlarla insan faktörünü ortadan kaldırırsanız
bu kadar insan ne yapacak? Yeni teknolojiler getirirsin, bu insanlara yeni meslekler yeni iş sahaları oluşturursun tamam.
Ama bunu yapmıyoruz. Endüstri 4.0’ı Almanya çıkardı. Günde 8 saat çalışıyorlar,
adamlar bunun önüne geçmek için bir
teknolojik devrim ortaya çıkarıyor. Bütün
dünya da buna nasıl ayak uydururuz diyor. Enerjimiz mi daha ucuz, neyimiz daha ucuz burada? Dolayısıya Endüstri 4.0’a
nasıl geçeceğini düşünmekten çok bize
zararlarını nasıl önleyebilirizi konuşmak
lazım. İnsanların işlerini makineye çevirmeyi konuşuyoruz. 10 sene sonra devletler Amazon gibi e-ticaret sitelerine özel
kanunlar getirmezse reel ekonomi çökecek. Bakıyorsun bütün mağazalar kapanmış. Neden e-ticaret yapıyor? Mağazalarda çalışanlar işsiz kaldı. O perakende
yerleri boş kalınca ne olacak? Artık internetten almak daha pahalı hale gelecek.
Bu sürdürülebilir bir şey değil. Lojistikte
zaten yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz.
Endüstri 4.0 güzel ama bence Türkiye’ye
uzun vadede zararları büyük olacak.
Çetin Nuhoğlu: Lojistik 4.0’ın temeli aslında bir algoritma, bir yapay zeka ve şirketlerimizin birer IT şirketi olarak dönüşümüdür. Artık lojistik şirketi, üretim şirketi
diye bir kavram yok; hepimiz IT şirketi olmak zorundayız ve algoritmayı, yapay zekayı hangi aşamada nasıl kullanmalıyıza
odaklanmalıyız. Endüstri 4.0 bilgi ve girişim ruhu getirecek. Çin, şu anda Amerika ile teknoloji açısından başa baş rekabet
ediyor, hiçbir insan çalıştırmayacağı 100
metrekarelik depo kuruyor. Bütün mal
hareketleri tamamen depolarla yapılacak
ve o deponun uydu depolarıyla beraber 2
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UTİKAD Başkan Yardımcısı Turgut Erkeskin, eğitimde ilerlemedikçe ve insan kalitemizi
artıramadıkça yeni teknoloji uygulamalarında başarılı olamayacağımızı savundu.

km. çapındaki tüm hareketler drone’larla
yapılacak. Evet drone’lar hayatımızda. Rekabet öyle hızlı gelişiyor ki, rekabet daha
da güçlendiği zaman sektör büyüyecektir.
Tabii rekabet öncesi işbirliğinin temel kurallarını da oluşturmak lazım. On yıl sonra gümrükler kalkacak. Niye kalkmasın?
Bütün mal harekelerini barkodlarla beraber sensörlere bağlayacağız. Bu mal nereden geldi, nereye gitti? Bunu artık günlük
takip edebiliyorsunuz. 1 trilyon nesne birbirine bağlı konuşabiliyor. Hangi mal, hangi sürede, hangi depoya inecek, öncelikleri
nedir diye takip ediyorsunuz. Treyler kalıyor ama çekicinin hızı inanılmaz artıyor.
Ya da bir firmamızın yaptığı gibi ben tüm
firma analizlerini sizinle beraber üretim
hattına bağlayacak, talepler alacak, ona
göre planlama yapacak. Lojistik ölmeyecek ama en verimli kim yapabiliyorsa, o
ayakta kalacak. 2020’de tek bir mürettebatı olmayan gemiler denizlerde olacak.
2015 yılında sadece 2900 Start-up İsrail’de açıldı. Bu değişimi görmeliyiz. Sanayi 1-2-3’ün her bir döneminde hep madde
ve enerji bir numaraydı ama şu anda bilgi
bir numara. Bugün gerçekten ülkemizi ve
bütün dünyayı etkileyecek çok ciddi çalışmalar var. Sadece üretimde değil bütün

hizmet sektörlerinde, yapılarda, okullarda
değişim var. Değişimi iyi anlamamız lazım. Anlarken de başta üniversitelerimiz,
sonra en önemli sektörümüz olan bilişim
anlamalı ve endüstri yanında da lojistiğin
bu kavramlarla içiçe geçmesi lazım. Gençlerin önünü açalım, onları serbest düşünecek hale getirelim de onlardan öğrenelim.
Doç. Dr. Burak Küntay: Şimdi biraz da
stratejimizin ne olması gerektiğini konuşalım. Sektörün yapması gerekenleri,
devletle olan ilişkileri, üniversitelerle ve
diğer kurumlarla ilişkileri ele alarak sonuç bildirgesinin önünü açmış olalım.
Ufku Akaltan: UPS, bu yıl 110’uncu yaşını kutlayacak. 110 sene demek geçmişteki 4 sanayi devriminin hepsinden geçmiş
bir şirket anlamına geliyor. Kurucumuzun işe mahallesinde bisikletle getir götür işleriyle başladığı, 110 yıl sonra bugün
ise Endüstri 4.0 denen bütün o dijitalleşme sürecinin göbeğinde, tüm olanlardan
etkilenen 220 bölgede aktif olan bir şirket.
UPS olarak dijitalleşmeyi geliri artırma ve
maliyeti yönetme şeklinde değerlendiriyoruz. 10- 11 tane teknolojik alanda önemli nokta bulunuyor, nesnelerin internetin-

With

den yapay zekaya, büyük veriden 5G’ye,
mobil iletişim hatlarının hızlanmasından
3 boyutlu yazıcılara ve otonom cihazlara
kadar bunların hepsi mevcut şirketlerin
güçlenmesi için konuşlanıyor. Teknoloji
kadar hızlı gidebilmek için biz de dönüşmek zorundayız. Bunu yaptığımız sürece
aktifliğimizi korur ve hayatta kalırız, böylelikle en az bir 100 sene daha şirketimizi global olarak büyütmek için şansımız
olur. Peki, Türkiye Endüstri 4.0’a hazır mı?
Belki değil ama kendi bölgesi içinde en gelişmiş ekonomiye sahip bir ülke. Balkanlardan Ortadoğu’ya Kuzey Afrika’dan, Orta Asya’ya fark yaratabilen bir ülkeyiz. Bu
farkı ortaya daha fazla koyabilmek için
altyapıyı oluşturmak şart. Bunu yaparken
hem kendi normlarımızı korumalı hem
de öğrenebileceğimiz, adapte edebileceğimiz birçok alanı keşfetmeli ve geliştirmeliyiz. Hukuki altyapımızın olabildiğince
Batı ülkeleri ile senkronize olması lazım.
Çünkü ihracat ve ithalatın bizim için önemi çok büyük. Endüstri 4.0’da biz devlet
olarak ne kadar iyi hukuki altyapıya sahip olursak, gümrüklerin kaldırılması gibi konular ne kadar çabuk kabul edilir ve
harekete geçilirse, bizim kuracağımız altyapıyla ihracat ve ekonomi büyümeye devam edecektir. Bizim yapmamız gereken,

altyapı için devletin mümkün olduğunca
hızlı davranmasını sağlamak. Bunun için
yurtdışından en iyi örnekleri de getirip
nasıl bölgesel güç haline geleceğimizi tasarlamalıyız. Temel güç kaynağımız olan
eğitimin öneminden bahsettik, onsuz olmaz. Türkiye’de ortalama eğitim süresi 6
sene kadar. Topyekun eğitim kalitesinin
ve ortalama süresinin yükseltilmesi gerekiyor ki bölgesel güç haline gelebilelim.
UPS’e geri dönersek, büyük veriyi oldukça uzun zamandır kullanıyoruz. Senede 1
milyar dolarlık bilişim harcaması yapıyoruz. Ve bunu hem verimlilik artışıyla birlikte maliyet tasarrufu için hem de müşterilerimize değer katmak için kullanıyoruz.
Zaten yapısı gereği çok hızlı güncellenen
e-ticarette önemli değişiklikler oluşmakta. Özellikle uluslararası e-ticaret önemli
ölçüde hızlanmış durumda. Küçük işletmeler artık kolay bir şekilde yurtdışındaki
pazarlara ulaşabiliyor. Burada karşılaşılan
en büyük sorun ise ihracat yapılan ülkedeki gümrük prosedürleri. İhraç edecek
mallarla ilgili gümrük süreçlerinin dokümantasyonlarının çok basit şekilde göndericilere sunulması gerekiyor. Bunların
hepsi önemli bilgi birikimleri ve göndericinin ürün grubuna göre bilgi alabildiği
halde mevcut olarak sunulmakta. Örne-

Her yıl 1 milyar dolarlık IT harcaması yaptıklarını söyleyen UPS Türkiye
Müdürü Ufku Akaltan, bunu verimlilik artışı, maliyet tasarrufu ve müşterilerine
yeni değerler katmak için kullandıklarını anlattı.

ğin “My Choice” isimli bir hizmetimiz bulunuyor. Burada büyük veriyi kullanarak
kullanıcıların gönderilerinin teslimatlarını yönetmesini ve istediği anda istediği yere ulaşmasını sağlıyoruz, bu sayede kuryelerimiz gereksiz yere dağıtıma çıkmamış
oluyor. Bakış açımız sadece up-to-date yani güncel olmak değil artık upmomentum
olmak, yani anlık ve hızlı olarak değerlendirilmek. Ayrıca, Facebook ve diğer sosyal
medya platformları üzerinden UPS chat
robotu, teslim edilecek paketlerin nerede
olduğu, nasıl ve ne kadar sürede geleceği
ile ilgili olarak insansız şekilde etkileşimde bulunabiliyoruz. Yapay zekanın işimizde nasıl kullanılabileceğinden yola çıkarak ortaya çıkmış olan bu ürünle sistem
daha akıllı davranarak daha hızlı hizmet
vermekte. İşte bu tam Endüstri 4.0. Ancak
bu uçsuz bucaksız bir hedef, ben Endüstri
4.0 ‘ı gerçekleştirdim diye bir şey yok. Devamlı olarak iyileştirme ve güncelleştirme gereken bir alan. Burada bizim amacımız, müşterilerimizin gitmek istedikleri
nokta ve onlara nasıl hizmet vereceğimiz.
Lojistik ve diğer endüstriler için önemli olan bir başka nokta ise alternatif enerji
kaynaklarını kullanmadan Endüstri 4.0’a
giremeyeceğimiz. Bu enerji kaynaklarını
kullanmak maliyetleri olumlu etkileyecek aynı zamanda da ülkemizin cari açığını kapatmak konusunda yardımcı olacaktır. Ülke olarak ithalatımızın yüzde 60’ı
enerji girdisi, bu durumda alternatif yakıtlara neden çok daha hızlı adapte olmuyoruz? UPS 2008’den beri alternatif araçlara
750 milyon dolarlık yatırım yaptı. Doğru yerde doğru araç, propansa propan, sıvı yakıtsa sıvı yakıt kullanarak alternatif
araçlara yöneldi. Bunun sayesinde alternatif araçlarla 7-8 senede 1.6 milyar km
yaptık. Bunun Türkiye’de de uygulanması için doğru yerde verimliliği, sürdürülebilirliği destekleyecek şekilde yaratıcılığı ve ucuz, yaygın, çeşitli alternatif enerji
kaynaklarının kullanımını önceliklendirecek hızlandırıcı tedbirleri yönetmeliklerle birlikte almamız gerekir.
Yaşar Rota: Endüstri 4.0 konusu biz demiryollarını çok etkileyen bir durum. Sanayi 1.0’da, İngiltere’de 1830’da ticaret işlemeye başladığında dünya bir anda değişti.
Denizlerin taşıdığı mal, limanlara geliyordu ve limanlardan geriye pek taşınamıyordu çünkü karasal taşıma yoktu. Demiryolu denizlerin ve limanların her şeyini aldı
karalara götürdü. Bir anda dünyadaki algı,
ticaret anlayışı, şehirler, kültürler, eğitim,
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aklınıza gelen her şey değişti. Dünyanın
küreselleşme sürecindeki başlangıcı bu
oldu. Bunun etkisi dünyadaki çok önemli
gelişmeleri de beraberinde getirdi. İşte Endüstri 4.0 da şimdi demiryolu sektörünü
etkileyecek ve dünyayı da değiştirecek. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonuçlarının
da demiryoluyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye’nin coğrafi konumuna baktığınızda Osmanlı, yani bugünkü Türkiye tam dünyanın merkezindeydi.
Ülkeler için çok önemliydi. Bir yerlere gidilmesi gerekiyordu. Denizden geliyordu,
karadan gelemiyordu. Birinci Dünya Savaşı belki de demiryolu savaşı olmuştur diye düşünüyorum. Bu gelişme Türkiye’yi de
çok yakından ilgilendirdi. Kurutuluş Savaşı sonrası bütün yatırımlarını demiryoluna yaptı. Yeni şehirler, yeni köyler, yeni
fabrikalar demiryoluyla oldu. Demiryolu
bunları yaparken, belli bir süreçten sonra bir kenara tutundu. Türkiye’de 2017’de
Trans-Asya Demiryolu Ağı Anlaşması yürürlüğe girdi. Bu anlaşma ne demek? TransAsya- UN, EU, Asya-Pasifik işbirliği ile Atlas-Pasifik bağlanacak. Çin ‘tek kuşak, tek
yol’ projesiyle ilk defa sınırlarının dışına çıkacak. Ve bu demir yolu Türkiye’ye muhtemelen iki hattan gelecek. Biz de bunun
büyük bir parçası olacağız ve üstümüze

düşenleri yapmamız lazım. Demiryollarını yapın diyorlar. Bize hibe veriyorlar. En
büyük paydaşlarımızdan biri taşımacılık.
Dolayısıyla Endüstri 4.0’ı yapacak olan da
demiryolları olacaktır. Zaten Çin ve Asya
ile yapılan anlaşmalarla kesintisiz demiryolu olduğunda trafikte bütün sistem tek
bir merkezden yönetilecek. AB’deki bütün
ülkelerin demiryolu trafiği bir merkezden
yönetiliyor. Yarın makinist de sinyalizasyonda olacak. Atlas Okyanusu’ndan öbür
okyanusa akıllı bir demiryoluyla gittiğinizi
düşünün. Bütün lojistik sektörünün diğer
paydaşlarına yansıyacak bu. Uyum sağlamak durumunda kalacaktır. Tekrar söylüyorum, bu iş demiryoluyla başladı demiryoluyla devam edecek.
Asım Barlın: Rekabet kelimesini iyi algılamak gerektiğine inanıyorum. Bütün
bu işler rekabetten kaynaklı. Çin’le baş
edemeyen ülkeler Çin’le baş edebilmek
için bir şeyler yapmaya karar verdi. Robotik sistem mi dersiniz, Endüstri 4.0 mı
dersiniz ne derseniz deyin, işin özü, rekabet. Ben iş olursa rekabetin olacağına inananlardanım. İyi bir tüketici ülkeyiz. Bizde de 1-2 yıl arayla konuşulur hale
gelmeye başladı. Almanya’da 2014’te ciddi mevzuat oluşturmaya dönük faaliyetler

Netlog Lojistik YK Başkanı Gökalp Çak, lojistik sektörünün bugün zaten yüksek
teknolojilere hakim olduğunu vurgulayarak, Endüstri 4.0’a nasıl geçeceğimizi değil
bize zararlarını nasıl önleyebileceğimizi düşünmemiz gerektiğini belirtti.
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olunca, bizim ülkelerde de bunlarla ilgili
çalışmalar başladı. Bir örnek vereceğim.
1996’da, bir kurumla çalışırken, gümrük
müşavirliği hizmetleri gördüğüm bir dönemde, özellikle bazı hizmetlerin elektronik ortamda yapılmasını, faturanın da
elektronik gönderilmesini istediler. O tarihlerde bünyemizde yazılım ekibi var.
Müşterek çalışma içine girildi, yapıldı. 1996’da elektronik fatura göndermeye başladık. Sonra diğer kurumlara sirayet etmeye gayret ettik ama pek başarılı
olamadık. 1998’de ithalatta, 10 bin parçalık ciddi yükler gelmeye başladı. Bunun
gümrük beyannamesi bizim bir haftamızı almaya başladı. Ne yaparız diye düşünmeye başladık. Yazılım ekibi, can simidimiz, derken, verilerin bir şekilde
bize transferiyle ilgili hareketin sağlanması imkanını araştırdık. Okuyucu programlar derken bugün, deyin ki 30 araçlık
bir yükü, 10 dakikada gümrüklere transfer eder hale geldik. Bu da yetmedi, bir de
eşyanın tarifesiyle sorun var, derken olay
büyüdükçe büyüyor, biz şimdi eşyanın
yıllık kodlarına varana kadar takip ediyoruz, her model yılında değişiklik varsa, onu kayda alabiliyorsak aynı tarifeden
devam edip gidiyoruz. O kadar hızlı oldu
ki, 10 dakikalık hikaye 3 dakikaya indi.
Hızlandık. Dijital dünya sonu olmayan bir
şey. Yarın bizi yani insanı devreden çıkaracak. Bu kadar ilerleyecek. Bunun dünyadaki mevzuatını BM ya da Dünya Ticaret Örgütü’ne ait. Ne oldu? Bir kere, mali
yapı dünyada tek tipe hemen hemen geldi, hatta hukuki yapı da geldi, ticari yapının da gelmesi gerekiyordu, o da geldi. Ticaretin kolaylaştırılması mevzuatı kabul
gördü. 2020’de dış ticaret tek tip olacak
deniyor. Neden deniyor? Çin’e ithalatından daha çok ihracat yapan beş ülke var:
Almanya, Fransa, İrlanda, Danimarka ve
Finlandiya. Çünkü bu ülkelerde makine
sanayi var, Çin henüz daha Almanya ve
Japonya kadar etkin değil. Birçok şeyi o
da bizim gibi taklitle veya bir başkasından transfer ederek yapmaya gayret etmiş. Bu işin kaynağında makine olacaktır. DTÖ’ye çok iş düşüyor. Önümüzdeki
dönemlerde DTÖ’nün istediği standart ve
yapılar gündemimize girmeye başlayacak. Akreditasyona ilgili fevkalade gelişim olacak. Uluslar birbirlerinin standart
yapılarında eşleştirmeleri akredite eden
mekanizma oluşturacak. Öte yandan
etik kurumlar arası ticaret gündeme gelecek. Yolsuzlukla ilgili mücadele fevkalade etkin. B20’nin gündemi bu. O kadar
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ileri gitti ki ticaretin kolaylaştırılmasında
gündem oldu. Yolsuzlukla nasıl mücadele
edilir tersten başlayalım dediler. Akredite kurumlar marifetiyle, işbirliğiyle yapabiliriz şeklinde. Dünya, mutlaka rekabete
dayalı ama ahlaklı bir rekabete dayalı yeni bir yapılanma içinde. Gelecekteki yerini bulacak ve ahlaklı yepyeni bir ticari ortamın da doğacağına inanıyorum.
Emre Eldener: Geçtiğimiz Kasım ayında gümrük sürecini ilgilendiren bir lansman geldi. Tek pencere sistemi devreye
girecekti. Son dakikada iptal oldu. Gümrükleme süreçleri bütün tedarik zincirinde en çok takıldığımız yer olduğu için
mutlaka entegre edilmesi lazım. Aksi
takdirde lojistik 4.0’ı sadece konuşmakla
kalırız. Gümrükleme sürecinin ne zaman
biteceğini bilemeyiz. Aslında hammaddeden son tüketiciye kadarki tüm süreçler lojistik kavramı içine dahil oluyorsa 3
boyutlu yazıcılar, çok çeşitli malzemeleri
basarak üretim yapıyorsa, lojistik sektörü
de önümüzdeki süreçte üretimi de bizzat
üstlenen sektörlerden birisi olabilir. Çünkü biz hammaddenin taşımasını yapıp,
depolarımızda stoklayıp müşteri talebine
göre esnek ve çok hızlı üretimini gerçekleştirerek sevkiyatı tüm izlenebilirliğiyle
yapacak hale gelebiliriz. Lojistik dağıtım
ağımızla üretim üssü de olabiliriz. Bir de
sürdürülebilirlik konusunun özellikle altını çizmeliyim, bunun devlet politikası
olması gerekiyor. Öte yandan bir de iş güvenliği boyutu var. Türkiye iş kazalarında şampiyon ülkelerden. Mavi yakalıların
yaptığı işlerin büyük kısmını akıllı makinelere aktarabilirsek, şu anda yaşanan
iş kazalarının da önüne geçebiliriz. Bu da
tabii mavi yakalıların işini elinden almak
demek oluyor. Örneğin Alman hükümeti
bütün bu Endüstri 4.0 dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak işsizliği yüzde 3’e indirmek üzere çalışma yapıyor. Ülkemizde
de bu konu devletin istihdam politikasının bir parçası olması lazım. Hem sektör
hem üniversitelerle Endüstri 4.0 dönüşümde yeni bir kariyer planlaması hedeflememiz gerekiyor. Yani üretim bir yandan makineler ve robotlara devredilirken
bir yandan bugün bu işleri yapan insanları yeni kariyer ve meslek sahibi yapmalıyız. Endüstri 4.0 hızla pozisyon alıp yakalamamız gereken bir tren ve bu tren de
giderek hızlanıyor. O yüzden bütün devlet organlarının, endüstrinin ve sivil toplum örgütlerinin planlama yapması gerektiğine inanıyorum.

Galata Uluslarası Taşımacılık CEO’su Vittoria Zagaia, “Gençlerle daha çok
çalışmamız ve onlara bu işin cazibesini anlatmamız lazım” dedi.

Cenk Herdem: Endüstride de lojistikte de 4.0’da da sonuçta bahsettiğimiz
şey ticaret. Burada en önemli kısım yatırım sermayesinin kaç sıfır olacağı konusu olacak. Bu işle ilgili altyapı yatırımı sağlanmazsa, hiç olmayacaktır ya da
biz bunun sadece kullanıcısı olarak kalacağız. Kendi özelimizde domestik olarak konuşmamız gerekirse; Türkiye’deki tüketicinin dünyadaki değişimlere en
hızlı adapte olan tüketici olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle iş modellerini de
yaratma konusunda iyi yerdeyiz. Örneğin Mc Donalds dünyada hiçbir yerde eve
servis yapmazken burada yapıyor. O yüzden işin paydaşı olarak Endüstri 4.0’ın
neresinde olduğumuzu belirledikten sonra çok fazla problem yaşayacağımızı sanmıyorum. Burada önemli kısım şu anki
müşterilerimizle ilişkilerimiz Bunu neden söylüyorum, çünkü bir şirket kendi
müşterisi kadar vizyona sahip olabilir. Bizim burada müşterilerle kuracağımız ilişkiler know how transferimizle alakalı bir
süreç yaşayacak. Önümüzdeki 10 yıllık
kalkınma planında hükümetin takınacağı rol çok önemli. Bu bizim aslında ileriki rolümüzü belirleyecek yol haritasını
çıkaracak. Herkes kendi konumunu ta-

mamlamış olacak. İşçi olarak mı, tüketici
olarak mı, ne olarak kalacağız ortaya çıkacak. Burada bir sinerji var herkes daha
fazla o işin içinde olmak istiyor ama bizim
bununla ilgili bir sermaye planlamamız
var mı mesela? Bu işin en temelinde yatan sermayenin kaç sıfır olacağıdır. 10 milyar dolarlık fiber optik altyapının sağlanması gerekir. Bunu özel sektör şirketleri
ne kadar kaldırabilir bilmiyorum. Şirketlerin burada üzerinde duracağı en önemli
kısım vereceği servis, müşteriyle uyum ve
big data. Big data şu ana kadar kimsenin el
atmadığıdır. Bu güne kadar kaç müşteriye
dokundunuz, elinizde ne kadar data olduğunu düşünün. Lojistik şirketleri domestik dağıtım dışında ihracatla hareket ettiği
düşünülürse hiçbir yere olmayan datadan
bahsediyoruz. Belki sadece onların taşeronu olacağız yani değişimi sadece tek bir
yönde ele almamak gerekiyor.
Ali Tulgar: Bütün konuşmalardan çıkardığım şu: Biz lojistik sektörü olarak
henüz Endüstri 3.5’u yakalamış durumdayız ama kalan 0.5’lik kısım ilk 0.5 kadar
kolay değil. Öncelikle bu konuya devletin
de eğilmesi lazım; bu gibi toplantılardan
çıkan sonuçlar devlete iletilmeli ve çalış-
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ma oluşturulmalı. İhtiyaçlar saptanmalı
ve bir teşvik programı çıkarılmalı. Teşvikler de sektör sektör detaylandırılarak
verilmeli.
İbrahim Dölen: Endüstri 4.0 sadece ekonomide öne çıkma ihtiyacından çıkmamıştır, bunun da farkına varmamız lazım.
Dünya çok hızlı yaşlanıyor ve gelişmiş ülkelerde nüfus artmıyor, azalıyor. Almanya
kendi planlarına baktığında, dünya ekonomisindeki şu anki payını tutarsa, 20 yıl
sonra 10 milyon ek işçiye daha ihtiyacı olacağını hesaplamakta, ama bunu istemiyor.
Dolayısıyla üretim sistemlerini kişilerden,
robotlara değiştirmesi lazım. Amerika’nın
20 yıl sonra mevcut teknolojilerle devam
ederse 35 milyon işçiye ihtiyacı var, gelişmemiş ülkelerde bu insan kaynağını ülkelerine almak istemiyorlar. AB’de yaşananlar onlara da nüfus demografisinde büyük
oynamaların uzun vadede ülke refah ve
huzurunu bozan gerçekler olarak karşımıza çıkmakta. Yani Endüstri 4.0 gelişmiş
ülkeler için bir zorunluluk, bu zorunluluk
ortada oldukça, akıllı, çevresini algılayabilen, kısıtlamalar veya problemler karşısında öğrenilmiş yapay zekalarını kullanabilen robot makineler, standart yapılan ve
sürekli tekrar eden her işi kapsayacak. Talep arttıkça, teknoloji ucuzlayacak ve daha
fazla tercih edilen üretim araçları olacaklar. Sadece üretim değil, evlerde temizlik,
yemek gibi standart işlerin bile zamanla bunlar gibi robotlarca yapıldığını göreceğiz. Aynı süreç lojistikte de geçerli olacak; teknoloji ve robot kullanımı global
pazarda ve sonrasında kendi pazarında da
rekabetçi olabilmek için zorunluluk haline gelecektir. Şoförsüz araçlar günde 24
saat çalışabilirken, siz şoförlü araçlarınızla günde 8 saat çalışarak rekabet edemezsiniz, ayak uyduramayanın yok olacağı acımasız bir döneme doğru dünya hızla
gitmekte. Bugün Almanya’da sadece 13 işçinin üretimde olduğu tamamen robotlarla üretim yapan tesisler var, bu tesisler
mükemmel uyumu sağladığında dünyaya yayılacak ve bölgesel üretime geçilecek, kurulacakları pazarlarda da maliyet
avantajları ile pazarı ellerine geçirecekler. Önce vizyondan başlamalıyız, bildiğimiz standart üretim modelleri ile mi geleceğe koşacağız ve ona göre mi sektörleri
destekleyeceğiz, yoksa bu teknolojileri hayata geçirecek insan kaynağından başlayarak, ARGE’nin ve bilginin değerini mi
yükselteceğiz? Vizyon yoksa gerisinin zaten olma şansı yok. Üzerinde hedef birliği
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yapılmış ve ülkemizdeki refahı artıracak
gerçekçi bir 20 yıllık hedeften başlayarak,
hızla ve öncelikle eğitim sisteminden ezberci, test sorusu çözme performansına
göre değerlendirilen sistemlerden uzaklaşmalı sorgulayıcı, araştırmacı, bilim ve
bilgiyi her şeyin üstünde gören fikri hür
gençler yetiştirmeliyiz. F35 savaş uçakları
insanlık tarihinin göreceği son pilotlu savaş uçağı olacaktır, yeni üretilecek gemilerde kaptansız üretim planları yapılmaktadır, değişim gerçekten çok hızlı olmakta.
Bu gerçekler ortadayken, eski teknolojilere ve üretim modellerine bağlı kalmaya
çalışmak, yarınlarda rekabet edemememiz anlamına gelecektir. Türk lojistik sektörü içinde değişim kaçınılmazdır.
Asım Barlın: Gümrük lafını açmakta
fayda var. Ulus devletler varsa gümrük de
vardır. Firavunlardan beri var olan mekanizma. Bunu değiştirmeyi düşünmüyor
kimse ve zorlamıyor da, ticaretin kolaylaştırılması mevzuatında da gümrük müşavirleriyle ilgili ciddi yapılanmayı teşvik
ediyor. Bu olayın temeli var. Lojistik gümrük müşavirliği işin içinde değilmiş gibi
ama yeni anlayışla bakıldığında, gümrük
müşavirliği içinde var. Ticarette alan ve
satan var. Mevzuatları eşleşiyor ki ticaret olsun. Bunun için alan ülke standartları gündeme geliyor sonra üretici o standartlarda üretim yapıyorsa ticaretin önü
açılıyor. Sonra mevzuat gündeme geliyor. Bütün bunlar düşünüldüğünde gümrük olayı her zaman gündemde olmaya
devam edecek. Gelelim Türkiye gümrüklerine. Türkiye gümrüklerinde de
ciddi faaliyet var ama bu faaliyete diğer
kamunun ilgili kurumları yetişemiyor.
2010’dan beri gümrük teşkilatı kamunun diğer 21 birimine tek pencere sistemine geçmek için devletin network'üne
üye olmasını ve verilerini buraya transfer
etmelerini öneriyor. Devlet ciddi bir bayrak taşıyıcı konumunda. Türk gümrükleri inanılmaz veri tabanı oluşturdu. Çok
önemli performans risk değerlendirmesi yapıyor. Mevcut ithalatın yüzde 15’ini
denetliyor, yüzde 85’ini bırakıyor. Gümrükte kontrol etmiyorsanız içeride kontrol etmelisiniz içeride kontrol edemiyorsanız gümrükte kontrol etmelisiniz.
Burada bir hata var ve bunu hep birlikte
gidermek lazım. Bunu üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları, siyasetçilerimiz işleyecek, aktaracak ama oralara gelemedik. Sonuçta söyleyeceğim asıl şu: Gümrük teşkilatı ne söylesen kabul ediyor.

Çünkü Enerji Bakanlığı mevzuatı veya
Sağlık Bakanlığı mevzuatından dolayı işlem yapamadıysa suç gümrükte oluyor.
Gümrük ne yapsın? Bu bir türlü açıklanamamış görülememiş taraf.
Kenan Güler: İçinde bulunduğumuz
çağın hızına uygun mevzuat düzenlemeleri maalesef yapılamamakta hatta
yapılmak istenen birçok iyi işler de yine
bu senkronize olamayan yapılardan dolayı aylarca süren koşturmalardan sonra sonuç bulmakta. Endüstri 4.0 dediğimizde benim aklıma gelen ilk şeyler hız,
verimlilik, güvenli ticaretin anahtarı oluyor. Ancak maalesef özel sektöre ayak
uyduramayan bir işleyiş var ve bu tamamen özel sektörü rekabetçi bir ortamdan
uzaklaştırmaktadır. Asım Bey gümrüklerin kaldırılması konusuna çok detaylı cevap verdi ben şunu eklemek istiyorum.
Gümrükler, hiçbir zaman teknik anlamda kaldırılması mümkün olmayan ancak içinde bulunduğumuz devrimden
kaynaklı olarak işleyişinde farklılıklar
olacak ve olabildiğince her şeyin dijitalleştiği bir ortamda görevlerini yapmaya
devam edeceklerdir. Diğer taraftan Endüstri 4.0’ın iş gücü ile ilgili en önemli kısmı uzmanlaşmanın çok önem kazanacağı, işlerinde uzmanlaşmış kişilere
her zaman ihtiyaç duyulacağıdır. Gümrük Müşavirleri de bu işleyişte tedarik
zinciri koordinatörleri olarak yerlerini almış ve teknolojiyi en üst seviye kullanarak Endüstri 4.0 gereksinimlerini karşılamaya başlamışlardır. Benim üzerinde
durmak istediğim son konu ise liderliktir. Özellikle bu dönemde liderlerin, sürekli öğrenen ve sorgulayan yapıda olması gerekiyor. Aksi halde çok hızlı değişen
dünyayı yakalama şansları olmayacaktır.
Turgut Erkeskin: Bu çalışma sonunda topluma vereceğimiz mesaj şudur: Endüstri 4.0 çok önemli bir şeydir, toplumun
her kademesinde yapılacak çok şey var.
Bu konu sadece büyük yapılarla ilgili bir
konu değildir. Bir kişi istihdam eden firma ile 10 bin kişi istihdam eden firmaların
hepsinin yapacağı işler var. Tüm iş alemi
ve yaşam birimlerine bu mesajı vermemiz
lazım. Bir de kritik bir şey var, hep ileri
teknolojiyle alakalı konuları değerlendirdik ama ileri teknolojileri akıllı ve bilgili insanlarla öğrenip uygulayabiliriz. Yani
eğitimde ilerlemediğimiz ve insan kalitemizi artırmadığımız sürece bütün bu teknoloji uygulamasında başarılı olamayız. _
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SEKTÖRLER ARASINDAKI
KOORDINASYONU SAĞLAMAK
ÖNEMLİ BIR SORUMLULUK
“Teknolojinin geliştiği, üretimin ucuzladığı,
çeşitlendiği günümüz dünyasında
rekabette öne çıkmanın ilk koşulu hız oldu.
Hızlanmaktan başka şansımız yok.”

Çetin Nuhoğlu
Uluslararası
Nakliyeciler Derneği
(UND) Başkanı

UND; henüz ihracata gereken
önemin verilmediği, firma sayısının
10’larla ifade edildiği bir dönemde
kuruldu. Derneğimiz kurulduğu
ilk yıldan bugüne kadar geçen
zaman içerisinde 43 yıldır aynı şeyi
söylemektedir ve savunmaktadır;
Türkiye’nin ihracat yapmaktan,
ticaretini geliştirmekten başka
şansı yoktur. Daha fazla üreteceğiz
daha fazla satacağız, daha
fazla taşıyacağız. Türkiye’nin en
büyük sivil toplum kuruluşlarının
başında gelen UND’nin bu itibarla
gösterdiği duruş bugüne kadar hiç
değişmedi. Biz Türk ürünlerinin,
Türk nakliyecileri tarafından
taşınmasının, ülke refahının
artmasının, tüm sektörlerle birlikte
el ele bir gelişimin arkasında olduk.

Kendimizi de diğer tüm sektörlerin
merkezinde görerek “Sektörler
arasındaki koordinasyonu sağlayan
bir sektörüz” dedik. Tüm sektörlerin
üstünde performans gösteriyoruz.
Türkiye’deki en rekabetçi sektörüz.
Uluslararası normlara göre hareket
eden firmalarımız, artık global
bir güç haline gelmeye başladı.
Yurtdışında yatırım yapan, ofis,
depo açan, hatta farklı ülkeler
arasında taşımacılık yapan
firmalarımız var. Sektörümüz yan
alanlarla birlikte 500 bin civarında
istihdam sağlıyor. Bugün Türkiye
144 milyar dolarlık ihracatı ile son
dönemlerde zor bir süreçten geçse
bile 500 milyar dolarlık ihracat
hedefine koşan bir ülkedir. Bugüne
kadar mücadele ettiğimiz kotalar
ve engellemeler konusunda artık
farklı bir noktadayız. Dünya Ticaret
Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması
Anlaşması ticaretin önündeki
engellerin kaldırılması noktasında
süren davalarımızda bize en büyük
dayanak olacaktır. Ve yakın

zamanda Türk araçlarının Avrupa
içlerinde rahat rahat dolaştığını
göreceğiz. Her defasında eşit
koşullarda mücadele etmek
istediğimiz söyledik. Konan
her engel hızımızı düşürürken
maliyetimizi artırıyor. Bu da
rekabetçiliğimizi etkiliyor. Ticaretin
Kolaylaştırılması Anlaşması’nın
uygulanmasıyla bu eşit şartlar
oluşacaktır, oluşmak zorundadır. Bu
nedenle bu anlaşmanın biran evvel
uygulanması için tüm gücümüzle
çalışmalıyız. Tabii ülke olarak
kendi performansımızı artırıcı
çözümleri geliştirmeye de devam
etmeliyiz. Hız ve maliyet konusunda
fiziksel altyapıların geliştirilmesi
ve artırılmasının yanında, ticari
malların sınırlarımızdan girişi
ve çıkışı esnasındaki işlemlerin
mümkün olduğunca, teknolojinin
yardımıyla hızlandırılması ve
kolaylaştırılmasını sağlayacak
yapıların oluşturulması gerekiyor.
Lojistiğin hem hizmet alan, hem de
hizmet sunan tarafındaki paydaşları;
yeni fiziksel altyapı yatırımlarından
çok bürokratik işlemlerin azalmasını
sağlayacak iyileştirmelerle üretim
ve ticaret lojistiğinde daha fazla
hız ve daha etkin işleyen süreçler
talep ediyorlar. Artık en büyük
rekabet lojistikte yaşanıyor.
Teknolojinin geliştiği, üretimin
ucuzladığı, çeşitlendiği günümüz
dünyasında rekabette öne çıkmanın
ilk koşulu hız oldu. Hızlanmaktan
başka şansımız yok. Hızın
süreçler içerisinde olmadığı bir
ekonomik sistem maalesef artık
yok. Ucuz olacaksınız ama hızlı
da olacaksınız, kaliteli olacaksınız
ama hızlı olacaksınız, ilk olacaksınız
ama ilk siz ulaştıracaksınız...
Kısacası ucuzu ucuz yapan,
kaliteliyi kaliteli yapan, ilki ilk
yapan hızdır. Ülke olarak hızımızı
artıracak çözümler geliştirmeliyiz.
Bunun için gümrüklerdeki yeni
uygulamaların bir an evvel hayata
geçmesi, bürokratik engellerin
kaldırılması, iç gümrük sorununun
çözülmesi, kapılardaki eş güdümün
sağlanması, yetkilendirilmiş
yükümlü uygulamasının işlerlik
kazanması, gibi adımların atılması
gerekiyor. Uluslararası yaşanan
sorunlar ve engellere karşı
devletimizle omuz omuza birlikte
mücadele etmeye daima hazırız. _

2017, Temmuz, Turkishtime
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LOJISTIĞIN 7 DOĞRUSU
DEĞIŞECEK
“Endüstri 4.0, lojistiğin 7 doğrusunda önemli bir değişim
yaratacak: Ürünün doğru miktarda, doğru biçimde, doğru
zamanda, doğru kaynaktan, doğru yolla ve doğru fiyata
sağlanması aşamalarının hepsini ayrı ayrı etkileyecek.”
Emre Eldener
Uluslararası
Taşımacılık ve
Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği
(UTİKAD) Başkanı
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Dünyada başta üretim sektörü
olmak üzere birçok sektör ve iş yapış
şekillerinin etkilendiği ve dönüşüm
gösterdiği bir dönem yaşıyoruz.
Tüm dünyayı etkisi altına alan
Endüstri 4.0 temel olarak üretimi
derinden etkileyecek bir süreç
olarak karşımıza çıkıyor. Üretimle
lojistiği birbirinden ayrı düşünmek
imkansız olduğundan Endüstri 4.0’ın
lojistik sektöründe özellikle iş yapış
şekillerini yeniden belirleyecek.
Endüstri 4.0, lojistiğin 7 doğrusu
adını verdiğimiz doğru, ürünün doğru
miktarda, doğru biçimde, doğru
zamanda, doğru kaynaktan, doğru
yolla ve doğru fiyata sağlanması
aşamalarının hepsini ayrı ayrı
etkileyecek. Çünkü Endüstri 4.0’ın
temelinde tüm süreçlerin birbiri
ile gerçek zamanlı iletişim halinde
olması esası yatıyor. Değişime
bu perspektiften yaklaştığımızda
üretime yönelik hammadde

temininden üretim bandına, üretim
bandından tüketim noktalarına kadar
Endüstri 4.0 çerçevesinde oluşan
değer zincirleri doğal olarak lojistik,
yazılım ve finans sektörlerinde de
dönüşümü tetikleyecek. Bunların
yanı sıra otonom çalışan sürücüsüz
TIR’lar, kaptansız gemiler, pilotsuz
uçaklar, drone’larla teslimatlar,
bulut teknolojisi, süreçlerin
dijital platformlara taşınması da
gündemimize son hızla giriyor.
Tüm bunlar lojistik sektöründe yeni
iş yapma süreçlerinin, yani lojistik
4.0’ın oluşturulmasını, geliştirilmesini,
sanayi ve ticaretle bütünleştirilmesini
zorunlu kılıyor. Akıllı telefonlar,
dijital platformlar, RFID sistemleri,
GPS’ler ile hayatımıza uzun süre
önce giriş yaptı. Endüstri 4.0, bu
süreçlerin tümünün birleşmesini
ve entegre bir şekilde işlemesini
amaçlıyor. Beklenenden çok daha
yakın bir zamanda nesnelerin

iletişimi hayatımızı ve tabii ki lojistik
sektörünü çok farklı yönlerde
şekillendiriyor olacak. Örneğin
bugün üzerinde çalışılan “blockchain”
gibi teknolojiler ileride bankacılık,
finans ve lojistik sektörlerinin
vazgeçilmez teknolojik alt yapısı
olacak. Nitekim daha bugünden
dünyanın en büyük finans ve lojistik
oyuncuları blockchain teknolojilerini
kendi süreçlerine nasıl dahil
edebileceklerinin çalışmalarını
sürdürüyor. Bu noktadan
baktığımızda lojistik sektöründe
günümüzdeki uygulamalarda ne
gibi farklılıklar olacağını birkaç
örnekle açıklamak mümkün.
Örneğin maliyet ve risk yönetimi
optimizasyonunun yerini
sürdürülebilir stratejik web tabanlı
kaynaklar alacak. Excel tabanlı
hesaplamalar; web tabanlı ve
birbirine bağlı veri tabanlarının
gerçek zamanlı yönetimine
dönüşürken, RFID ve benzeri
teknolojiler yerlerini akıllı araçlar ve
depolama sistemlerine bırakacak.
Endüstri 4.0 ve yeni teknolojilerle
zaman ve mekan kısıtlamaları
ortadan kalkıyor. Siber fiziksel
sistemler, nesnelerin interneti,
otonom robotlar, büyük veri ve
analizi, artırılmış gerçeklik, bulut
teknolojileri, siber güvenlik gibi
kavramlar hayatımızda daha yoğun
bir şekilde yer alacak. Bununla
birlikte 3D baskı yöntemlerinin
gelişmesi ve ucuzlamasıyla birlikte
lojistik hizmet sağlayıcıların
depolarında kısmen üretim de
yapabilecekleri bir döneme girebiliriz.
Endüstri 4.0’ın yeni meslekler
doğuracağını da öngörebiliyoruz.
Nitekim yapılan bir araştırma
sonucunda 2030’lu yıllarda bugün
var olan mesleklerin yüzde 50’ye
yakınının artık var olmayacağı, buna
karşın bugün ilkokula başlayan
çocukların yarısının üniversiteden
mezun olduklarında bugün
adını, tanımını dahi bilmediğimiz
yeni mesleklerde çalışmaya
başlayacakları öngörülmüştür.
Veri lojistikçileri, veri madenciliği,
otonom sistem kontrolörleri ve
bugün adını dahi bilmediğimiz pek
çok yeni iş birimi ortaya çıkacak.
Yani veri lojistiği de en önemli iş
süreçlerimizden birisi olmaya başladı
ve önümüzdeki dönemde dünyayı
‘big data’ şekillendirecek. _

With

DEMIRYOLU VE ENDÜSTRI 4.0
“Demiryolu yani kent içi ve kentler arası raylı sistemler, Endüstri 4.0’ı
da kullanacak ilk sektör olacaktır. Geçmişinde olduğu gibi Endüstri
4.0 ile diğer tüm sektörleri sinerjisi içine alacak, etkileyecek ve
sisteme geçişlerini hızlandıracaktır.”
Yaşar Rota
Demiryolu
Taşımacılığı Derneği
(DTD) Genel Müdürü

Biz demiryolcular, Endüstri 1.0
ile doğduk ve birlikte büyüdük.
Endüstri 2.0 ve 3.0’ları da
ilk uygulayan olduk. Dünyayı
şekillendiren sürükleyici, büyüleyici
ve dur durak bilmeden yaratıcılığını
devam ettiren demiryolu
işletmeciliği 1830 tarihinde
İngiltere’de başladı. Ve Ekonomist
Robert Gordon'un dediği gibi,
İngiltere ekonomisi 1300-1700’lü
yıllar arasında 350 yılda iki kat
büyürken, 1870 -1900 arasında
30 yılda iki kat büyüdü. Bunun
tek sebebi, karasal hareketliliğin
demiryolu ile hızlandırılmasıydı.
Sanayi ve tarım ne kadar gelişirse
gelişsin, hareketlilik yoksa,
ürünün de değeri yoktur. Sözün
özü, hareket yoksa bereket de
yoktur. Demiryolunun dünyayı
nasıl geliştirdiğine bakarsak,
Endüstri 4.0’ın geleceğini de nasıl
etkileyeceğini tahmin edebiliriz.

Tarihin akışını değiştiren bütün
icatları şöyle bir düşünelim;
Demiryolu dışında, yaşamımızı
ilgilendiren hemen her şeye ve
her konuya etki eden, değiştiren,
dönüştüren birer icat var mıdır?
Demiryolu ile birlikte; büyük
miktarda mal ve insan taşımacılığı
denizlerden sonra karalarda da
imkan haline geldi. İnsanlar başka
yerlere daha kısa sürede ve daha
sık gitmeye başladılar ve bir
“seyahat kültürü” ortaya çıktı.
Yeni kültürlerle temas imkanı
yaratıldı ve evrensel/küresel
dünya görüşü oluşumu başladı.
Karada seyahat için ihtiyaç
duyulan birim insan ve yük başına
düşen emek miktarı düştü.
Maliyetler çok azaldı. İnsanların
sanayileşme yoluyla “doğanın
sınırlayıcılığından özgürleşmesi”,
demiryolları aracılığıyla hızlandı.
Demiryolu inşaatı, doğa karşısında

insan aklı ve gücü ile aşılmaz
dağlar tünellerle, derin vadiler
viyadüklerle geçildi, azgın ırmaklar
demir köprülerle aşıldı. Demiryolu
mühendisliği ve işletmeciliği
kavramı oluştu. Demiryolu hatlarının
kenarına paralel olarak inşa edilen
telgraf hatları, devletin merkezinin
taşradan en kısa sürede haber
almasını sağladı. Tarım ve sanayi
ülkelerin her yerinde yayılmaya,
ürünlerin ülke içinde ve ülkeler
arasında büyük miktarlarda ve
güvenli bir şekilde taşınması
imkanı yarattı. Emniyet ve güvenlik
ülkelerin en ücra yerlerine
götürüldü. Çağımızın işletmecilik
anlayışının temelleri de demiryolu
şirketlerince atıldı. Posta, gazete,
kitap ve para gibi değişim ve
kullanım değeri olanlar ülkenin
her yerine kısa sürede ulaşabilir
hale geldi. Demiryolunun geçtiği
köyler şehirleşti, hatta yeni şehirler
ortaya çıktı. Böylesi büyüleyici bir
geçmişi olan demiryolu yani kent
içi ve kentler arası raylı sistemler,
Endüstri 4.0’ı da kullanacak ilk
sektör olacaktır. Geçmişinde
olduğu gibi Endüstri 4.0 ile diğer
tüm sektörleri sinerjisi içine alacak,
etkileyecek ve sisteme geçişlerini
hızlandıracaktır. Ulaştırma ve lojistik
sistemi içine 4.0 ile giremeyen her
şey aut olacaktır. Yukarıda ne dedik,
hareket yoksa bereket ve gelişme
yoktur. İnsanların da doğrudan bu
sistemin içinde olması çok şaşırtıcı
olmayacaktır. Akıllı makineler gibi
insanlar da “akıllı insan” haline
dönüştürülerek, merkezi yönetim
sisteminin içinde olabilecektir.
Üretim ve tüketimde ülke sınırları
olmayacaktır. Hammadde, üretim,
tüketim, taşımacılık, lojistik
sistemleri “güdülebilir” makineler
olarak bir “akıllı ana merkez”
tarafından yönetilebilecektir.
Sanayide, tarımda ve diğer
sektörlerdeki üretim ve tüketim
ana merkezden yönetilerek dünya
kaynakları düzgün ve verimli olarak
kullanılabilecektir. Yeni bir dünya
düzeni, yeni bir hukuk sistemi,
yeni eğitim sistemleri kurulacaktır.
Belki de diğer dünyalara,
dünyadaki merkezle yönetilen
akıllı makinelerle yerleşerek bazı
kaynakları kullanmamız mümkün
olabilecektir. Böylece dünyalar
arası bir sistem de oluşabilecektir. _
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LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN YOL HARITASINI
BELIRLEYECEK 10 ŞART

1
2

3
4
5
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Endüstri tarihini iyi analiz etmeliyiz
Endüstri 1.0’dan 4.0’a olan gelişimi iyi anlarsak 4.0’ın yaratacağı değişimi de anlayabiliriz. 1.0’a gelmemiz 4 bin
300 yıl sürerken, 2.0’a geçmemiz 70 yıl sürdü. 3.0’a 45 yılda geçtik ve şimdi Sanayi 4.0’dayız. Günümüzde en büyük rekabet lojistikte yaşanıyor. Hızın süreçler içerisinde
olmadığı bir ekonomik sistem artık yok.

İş yapış şekilleri değişmeli
Endüstri 4.0, lojistik sektöründe özellikle iş yapış şekillerini yeniden belirleyecek. Yeni düzen, lojistiğin yedi
doğrusu adı verilen doğru ürünün, doğru miktarda, doğru
biçimde, doğru zamanda, doğru kaynaktan, doğru yolla
ve doğru fiyata sağlanması aşamalarının hepsini ayrı ayrı
etkileyecek. Bunlarla bağlantılı olarak yazılım ve finans
sektörlerinde de dönüşüm tetiklenecek. Otonom çalışan
sürücüsüz TIR’lar, kaptansız gemiler, pilotsuz uçaklar,
drone’larla teslimatlar, bulut teknolojisi, süreçlerin dijital
platformlara taşınması da gündemimize son hızla giriyor.
Tüm bunlar lojistik sektöründe yeni iş yapma süreçlerinin, yani lojistik 4.0’ın oluşturulmasını, geliştirilmesini,
sanayi ve ticaretle bütünleştirilmesini zorunlu kılıyor.

6
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Yeni neslin ilgisi daha çok çekilmeli
Sektörün geleceğini bugünkü genç neslin ihtiyaçları ve
kullandıkları teknolojiler belirleyecek. Gençleri sektörün
içine daha çok alıp onlara bu işin cazibesini anlatmak,
onları da dinleyip ihtiyaçlarını öğrenmek gerekiyor.

Bir master plan hazırlanmalı
Endüstri 4.0’ın çıkış ülkesi Almanya koyduğu hedeflerle
endüstriyi yönlendiriyor, imkanlar sunuyor. Türkiye olarak aynı şekilde ülke stratejimizi ortaya koymalı ve güçlü
yanlarımıza odaklanan bir yol haritamızı belirlemeliyiz.
Endüstri 4.0 için Türkiye’nin öncü kurum ve kuruluşları
bir master plan hazırlamalı.

Mevzuatlar düzenlenmeli
Endüstri 4.0 denildiğinde ilk akla gelenler hız, verimlilik,
güvenli ticaretin anahtarı. Ancak maalesef özel sektöre
ayak uyduramayan bir işleyiş var ve bu da özel sektörü
rekabetçi bir ortamdan uzaklaştırıyor. Örneğin gümrüklerde mevzuat sorunları sürüyor. Ülke olarak hızımızı
artıracak çözümler geliştirmeliyiz. Bunun için gümrüklerdeki yeni uygulamaların bir an evvel hayata geçmesi,
bürokratik engellerin kaldırılması, iç gümrük sorunun
çözülmesi, kapılardaki eş güdümün sağlanması, yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının işlerlik kazanması
gibi adımların atılması gerekiyor. Kanuni altyapımızın
olabildiğince batıyla senkronize olması lazım.

Turkishtime, Mayıs, 2017
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Hedef belirlenmeli
Endüstri 4.0’da belli alanlar belirleyip değişen üretim ve
tüketim konseptlerine yön veren bir sanayi mi hedefliyoruz? Yoksa teknoloji ve süreçleri ihraç etmeye devam mı
edeceğiz? Endüstri 4.0 devrimini tetikleyen yeni iş kolları ve modellerden hangilerini, nasıl sağlayabileceğiz? İşte
bu sorulara verdiğimiz cevaplara göre belirleyeceğimiz
hedefler ülkemizin geleceğini şekillendirecek

Devlet teşvik vermeli
Endüstri 4.0’a geçişte devlet desteği şart. İhtiyaçlar saptanmalı ve bir teşvik programı çıkarılmalı. Teşvikler de
sektörlere göre detaylandırılarak verilmeli. Örneğin şu
anda Türkiye’ye en acil ve önemli olarak 10 milyon dolarlık fiber yatırım yapılması lazım ve bu süreç özel sektörün kaldırabileceği bir maliyet değil. Devletin yapması ya
da teşvik etmesi gerekiyor.

Eğitime daha çok önem verilmeli
Sanayi 1, 2, 3’ün her bir döneminde hep madde ve enerji bir numaraydı ama şu anda ‘bilgi’ bir numara. Endüstri
4.0, lojistik şirketlerinin yapay zeka şirketine dönüşümü
olacak. Lojistik şirketleri gelecekte birer yazılım şirketi
gibi çalışacak. Endüstri 4.0, bilgi ve girişim ruhu getirecek. İleri teknolojileri akıllı ve bilgili insanlarla öğrenip
uygulayabiliriz, bunun yolu da ancak eğitimden geçer.
Yani eğitimde ilerlemedikçe bütün bu teknoloji uygulamalarında başarılı olamayız.

Gümrükler de entegre olmalı
Gümrükleme süreçleri lojistik şirketlerinin bütün tedarik
zincirinde en çok takıldığı yer olduğu için mutlaka onların de gelişen sürece entegre edilmesi lazım. Aksi takdirde lojistik 4.0’ın hayata geçmesi söz konusu olamaz.
Gümrüklerdeki gereğinden fazla işlem yükü sebebiyle
zaman ve para kaybettiklerini söyleyen temsilciler, kamu
kurumları arasında koordinasyonu sağlayacak ‘tek pencere’ sistemine geçişin hızlandırılmasını istiyor.
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İstihdam politikası olmalı

Lojistik 4.0’da insan gücünün yerini makine gücü alacak ve bu önemli bir kesimin işsiz kalmasına yol açacak.
Alman hükümeti bütün bu Endüstri 4.0 dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak işsizliği yüzde 3’e indirmek üzere
çalışma yapıyor. Ülkemizde de bu konu, devletin istihdam
politikasının bir parçası olmalı. Hem sektör hem üniversitelerle Endüstri 4.0 dönüşümde yeni bir kariyer planlaması hedeflemeliyiz. Yani üretim bir yandan makineler ve
robotlara devredilirken bir yandan bugün bu işleri yapan
insanları yeni kariyer ve meslek sahibi yapmalıyız. _

