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TÜRKİYE’NİN lokomotif sektörlerinden 
olan otomotiv sektörü, ihracat odaklı olarak 
büyümekte ve yaklaşık yarım milyon kişiye 
iş imkanı sağlamaktadır. Bütün bunların 
yanındaysa global değişimlere ayak uydurmaya 
çalışan otomotiv sektörü, Endüstri 4.0’a geçiş 
sürecinde önde gelen bir sektör. 
Bahçeşehir Üniversitesi olarak Otomotiv 
sektörünün liderleri ile biraraya geldiğimiz Ortak 
Akıl Toplantısı’nda Endüstri 4.0’ın ülkemizdeki 
mevcut algısını ve otomotiv sektöründeki 
durumunu masaya yatırdık ve önemli tespitlerde 
bulunduk. Sektör temsilcilerinin hemfikir 
olduğu konuların başında Endistri 4.0 sürecinde 
eğitimin önemi geldi. Bahçeşehir Üniversitesi 
hali hazırda teknolojik olarak geleceğimiz olan 
yapay zeka, giyilebilir teknoloji, VR, robotik 
lab, 3D tasarım, QR, özgünleştirilmiş App’ler 
ile Türkiye’nin ve otomobil sanayisinin 4.0 
teknolojisine uyumu için çalışmalar yapıyor. 
Üniversitelerin bu tarz çalışmalarının sanayi 
ve kamu işbirlikleri ile destekleneceği etkin 
mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği 
toplantımızın ana gündem konusunu teşkil etti. 
Sektörün önde gelen temsilcilerinin söylediğine 
göre otomotiv sektöründe Endüstri 4.0, pazara 
çıkış hızını, verimliliği ve esnekliği artıracak. 
Endüstri 4.0’la teknolojinin sanayi alanında 
başka bir boyuta geçmesi hedefleniyor, araçlar 
bilgisayarlaştırılıyor ve bütün bunlar lojistikten 
satışa kadar tüketiciye giden tüm aşamalarda 
karşımıza çıkıyor. Endüstriyel fonksiyonları 
birbirine fabrikadan başlayıp tüketiciye giden 
yolda adeta bir akordiyon gibi bağlayan sanayi 
4.0 konsepti ülkemizde yüksek düzeylerde olan 
işçi gücü maliyetlerini son derece azaltmayı 
vaad ediyor. Türkiye’de 4.0, devlet eliyle de 
teşvik ediliyor. Toplantıda Sanayi Bakanlığı’nın 
ev sahipliğinde TOBB, MÜSİAD, TİM, TÜSİAD 
gibi kuruluşların başkanlarının katıldığı 
bir şemsiye oluşumdan da bahsedildi. 4.0 
teknolojisinin geliştirilmesi adına birçok başlığın 
öne atıldığı, akademik danışman olarak bazı 
öğretim üyelerinin atandığı, konuyla alakalı 

kongreler düzenlendiği ve yeni nesil sanayicilik 
için Türkiye’ye özgü bir yola girildiğini sevinerek 
öğrendik. Araçların üretim aşamasında Türk 
fabrikalarında teknolojik yetersizlikten 
kaynaklanan emek maliyetlerini düşürmek için 
çabalarımız üst düzeyde. Otomasyona yıllar 
öncesinde bu işçilik maliyetlerinin düşürülmesi 
için başladık ve bu alanda ilerliyoruz. Üretim 
tarafında müşterinin istediği ürünü, istediği 
zamanda, istediği fiyata ve en önemlisi daha iyi 
kaliteyle teslim etmemiz gerekiyor. Sanayimizde 
otomasyonu tamamlamadan endüstri 4.0’ı 
sağlamak pek mümkün görünmüyor. Otomobil 
sektörünün olmazsa olmaz konularından biri 
rekabet ve kaliteyi koruyabilmek. Bunlar için 
akıllı fabrikalara, sanal dünyayı gerçek dünyaya 
adapte edecek yeni üretim platformlarına 
ihtiyacımız var. Almanya’da 2011 yılında 
başlayan 4.0 teknolojisi günümüzde son derece 
hızlı bir ivmeyle gelişmeye devam ediyor. 
Ancak büyük dünya ülkelerinin bu teknolojiyle 
geçirdiği altı yıldaki gelişmeyi maalesef ki 
ülkemiz görece geriden takip ediyor. Bu altı 
yıllık süreç içerisindeki ilerlemede gelişmiş 
ülkeler artık 5.0’a doğru ilerlerken Türkiye’nin 
sanayi olgunluk derecesi  3.0’a doğru sakin 
ilerleyişini sürdü rüyor. Avrupa’nın beş yıllık 
hedefleri içinde yüzde 18 verimlilik artışı ve 
yüzde 15 maliyet düşüşü yaratmak var. Bu bizim 
karşımızda büyük bir tehdit olarak duruyor.
Tüm bunlar düşünüldüğünde Türkiye’nin 
Endüstri 4.0 üzerine bir master plan uygulamaya 
koyması en önemli aksiyon olarak karşımıza 
çıkıyor. “Bu master planı topyekun bir 
seferberlikle tüm paydaşların katılımıyla 
nasıl oluşturabiliriz?” sorusu kamu, özel 
sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları  
liderlerinin en öncelikli gündemi olmalıdır.
Eğitim kalitesinin sıradanlaşmasına izin 
vermeden girişimciliği desteklemeli 
anaokulundan başlayarak ‘icat çıkartmak 
isteyen’ bütün gençlere kapımızı olabildiğince 
açmalıyız. Bizlerin icat çıkarmaya, ondan ziyade 
icat çıkaranı ortaya çıkarmaya ihtiyacımız var.  _

Doç. Dr. 
Burak Küntay
BAU Hükümet ve 
Liderlik Okulu Başkanı 
- Turkistime Toplantı 
Moderatörü 

ENDÜSTRİ 4.0’DA EĞİTİMİN ÖNEMİ
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Bahçeşehir Üniversitesi ve Turkistime’ın birlikte düzenlediği Ortak Akıl 
Toplantıları’nın üçüncüsünde otomotiv sektörü temsilcileri biraraya geldi. Endüstri 

4.0’a geçiş sürecinde eğitimin önemine vurgu yapılırken, önce otomasyonun 
tamamlanması gerektiğine dikkat çekildi. Geçiş sürecinde ülkemizin yavaş kaldığı 

tespit edilerek, akıllı fabrikalara, sanal dünyayı gerçek dünyaya adapte edecek  
yeni üretim platformlarına ihtiyaç olduğu kaydedildi.
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Turkishtime ile Bahçeşehir 
Üniversitesi’nin (BAU) birlikte düzenlediği 
Ortak Akıl Toplantıları’nın üçüncüsünde 
bir araya gelen otomotivin önde gelen 

temsilcileri, sektörün Endüstri 4.0 
sürecindeki durumunu masaya yatırdı. 

Otomasyona yıllar önce işçilik maliyetlerini 
düşürmek amacıyla geçtiklerini söyleyen 

sektör temsilcileri, otomasyonu 
tamamlamadan endüstri 4.0’ı sağlamanın 

pek mümkün olmadığına dikkat çekti. 
Türkiye’nin Endüstri 4.0 üzerine bir 

master plan uygulamaya koyması ve işe 
eğitimden başlanması gerektiğine vurgu 
yapılan toplantıda, otomotiv sektöründe 

Endüstri 4.0’ın, pazara çıkış hızını, verimliliği 
ve esnekliği artıracağı öngörüldü. 

Gelişmiş ülkelerin artık 5.0’a doğru 
ilerlerken Türkiye’nin geride kaldığı, 

açığını kapatmak için daha hızlı olması 
gerektiğini ifade eden sektör 

temsilcilerine göre Endüstri 4.0 için 
nesnelerin interneti, bulut bilişim, mikro 

işlemciler, yapay zeka, sensörler, veri 
toplama, otomasyon, gömülü yazılım, 
mekatronik ve robot teknolojileri gibi 
teknolojiler üzerinde çalışmamız şart.

Burak Küntay: Öncelikle hepiniz 
hoşgeldiniz. Bugün otomotiv sektörünü 
ve Endüstri 4.0’a entegrasyonunu 
konuşacağız. Önce ‘Otomotiv sektöründe 
4.0 algısı ve mevcut durum tespiti nedir?’ 
sorularına cevap arayacağız. Daha sonra 
stratejilerimizi konuşacağız. 

Şenay Yalçın: Türkiye’nin lokomotif 
sektörü olan otomotivin önde gelen 
temsilcilerini üniversitemizde 
ağırlamaktan çok mutluyuz. Bahçeşehir 
Üniversitesi olarak herhangi bir program 
açarken Türkiye’nin ihtiyaçlarını 
mutlaka dikkate alıyoruz. Otomotivle 
ilgili olabilecek bir bölüm olan 
Mekatronik bölümü, Türkiye’de ilk 
olarak üniversitemizde açıldı. Yine 
otomotiv sektörüyle ilgili olarak 
Türkiye’nin ilk Enerji Sistemleri 
Mühendisliği bölümünü de biz açtık. 
Endüstri 4.0 sürecinde öncü olacak ve 
icat çıkartacak insanları yetiştirebilmek 
için öncelikle bir altyapının oluşması 
gerekiyor. Bu altyapıya elimizden 
geldiği kadar katkı sağlamak ve 
sizlerle işbirliği yapmak istiyoruz. Sizin 
neye ihtiyacınız varsa, ona yönelik 
eğitim programlarımızda değişiklik 
yapabiliriz. CO-OP Education sistemimiz 
çerçevesinde sizin ihtiyacınıza yönelik 
dersleri dizayn edebiliriz. Sadece 
sizin sektörünüze özel yüksek lisans 
programları açabiliriz. Bahçeşehir 
Üniversitesi olarak eğitimde bir marka 
yaratmaya çalışıyoruz. Şu anda 4 kıtada 
8 ülkede 28 farklı noktada eğitim 
öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Bu imkanlar hepinize açık. Silikon 
Vadisi’nden tutun, Japonya’dan Hong 
Kong’a kadar her yerde varız.

Orhan Sabuncu: Ben de bütün ana 
sanayi ve yan sanayici arkadaşlarıma bu 
toplantıya katıldıkları için, Bahçeşehir 
Üniversitesi yönetimine de bizi 
misafir ettiği için teşekkür ediyorum. 
Bahçeşehir Üniversitesi’ni takip etmeye 
çalışıyorum. Gerçekten çok atılımcı 
ve girişimci bir üniversite. Maalesef 
Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliği 
iyi çalışmıyor. Bahçeşehir Üniversitesi 
nezdinde tüm üniversitelere şu mesajı 
vermek isterim: Endüstri ve sanayiyle iç 
içe olalım. İhtiyaçlarımız, gideceğimiz 
yön neyse onu iyi tespit edelim ve o 
yönde ilerleyelim. 2011 yılında ortaya 
çıkan Endüstri 4.0, günümüzün 
önemli bir konusu oldu. 2011 yılında 
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Hannover Fuarı’nda ortaya atılan bir 
fikir. Türkiye’yi 90 baz aldığımızda 
Almanya’nın 120 civarında bir maliyet 
yapısı var. Sanırım Almanlar bazı işleri 
kendileri yapabilmek ve maliyetlerini 
düşürebilmek için, böyle bir yöntemi 
bulup bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. 
Bu ne kadar gerçekleşecek, ne kadar 
gerçekleşmeyecek, o kadar bir maliyet 
avantajı yaratılacak mı, onu zaman 
içinde göreceğiz.

Ömer Burhanoğlu: Endüstri 4.0 bir 
gereklilik. Çünkü Endüstri 4.0’ın mantığı 
her şeyi birbirine bağlamak. Eğer o 
bağlanan dünyada olmak istiyorsanız, 
bunu uygulamak zorundasınız. Biz 
bunun ne tarafından kendimize avantaj 
sağlarız, o ayrı bir konu. Gelişmiş olan 
ülkeler önce gelişmekte olan ülkelerin 
üretimlerini arka bahçeleri olarak 
kullanmaya başladılar sonra farkına 
vardırlar ki hem istihdam oraya kayıyor, 
hem teknolojiyi öğreniyorlar, sonra da 
onlara rakip oluyorlar. Almanya bunu 
gözlemleyip 2011 yılında bu çalışmayı, 
Siemens’in de öncülüğüyle başlattı. 
Almanya’nın makine teknolojilerindeki 
becerisi software tarafında yok, tam 

tersi Amerika software’de iyi, makinede 
o kadar başarılı değil. Bu farkı her iki 
tarafta görüp kapatmak istiyor. Fakat şu 
anda gelişmiş olan tüm ülkeler, başta 
Almanya ve Amerika olmak üzere 
Endüstri 4.0’a sahip olmaya çalışıyorlar. 
Bu sistem, fiziksel yapacağınız işlerin 
tümünü o yarattığınız lüzumsuz ara 
yüzlerin hepsini akordiyon gibi toplayıp, 
hepsini birbirine bağlayan bir sistem. 
Müşterinin siparişi esas. O müşterinin 
siparişi sizin makinenize direkt inip, o 
üretimi yapıp, ondan sonra dağıtımını 
da yine IoT (nesnelerin interneti) 
mantığıyla, kimsenin eli değmeden 
yapması söz konusu. Burada tabii 
kazanılmış çok önemli bir avantaj var. 
Bu avantaj da öyle yüzde 15-20 değil, çok 
yukarılarda. Ve bunun sayesinde ışığı 
olmayan, insan çalışmayan fabrikalar 
yapılabiliyor. Tabii bu da büyük bir 
rekabet avantajı getiriyor. Bunu yapanlar 
büyük firmalar, mesela Siemens, 
dünyanın her tarafında fabrikaları var, 
tek fabrikaya mı uygulayacaklar? Her 
fabrikaya uygularlarsa bu rekabet işi ne 
olacak? Almanya’daki fabrikaya yüksek 
seviyede uygulanacak, Hindistan’daki 
fabrikaya ise alçak seviyede uygulanacak 

ve hepsi aynı seviyeye getirilecek. 
Maksat maliyetleri bütün dünyada 
dengelemek ve faaliyetleri bölgesel 
olarak yürütmek. Yani artık neresi ucuz 
diye değil, nerede pazar varsa orada 
üretimi dengelemek üzerine bir mantık 
kuruluyor. Türkiye’nin tarafından 
baktığımızda Endüstri 4.0’ı çıkaranlar 
şu anda satmaya başladılar. İşin acıklı 
olan tarafı bu. Demek ki ceplerinde 
bir de 5.0 var ki bunu alıp satmaya 
başladılar. Bosch’un CEO’su demiş ki, 
“2020’ye kadar Endüstri 4.0’dan  
2 milyar euro kazanç istiyorum”. Sonuç 
olarak bir yerlerden de para kazanıp 
bunu fonlayacaklar. Şimdi bizlere 
bunu satmaya çalışıyorlar. Peki biz ne 
yapacağız, almak zorunda mı kalacağız? 
Evet alacağız çünkü, uluslararası 
markalar bize diyecek ki, “Endüstri 
4.0 belgen var mı, şunlara bağlandın 
mı? Endüstri 4.0’ı kapsıyor mu? Yoksa 
kusura bakma.” Nasıl kalite belgeni 
sorguluyorsa, bunu da sorgulayacaklar. 
Çünkü kendi kendine yaptığın bir 
otomasyonla Endüstri 4.0 olmuyor, 
yan sanayinle, bütün tedarik zincirinle 
yaparsan Endüstri 4.0 oluyor. Tüm bu 
gelişmelerden en az robotlar etkilenecek. 

Orhan Sabuncu, Endüstri 
4.0 ile üretim yapan bir 
fabrikanın maliyetlerinin işçi 
kullanarak üretim yapan bir 
fabrikaya göre çok daha 
düşük olacağının altını çizdi.
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En çok planlama, lojistik, servis gibi, 
yani elle- gözle iş yapanlar etkilenecek. 
Tabii tüm bunların sonucu olarak 
işsizlik gibi sorunlar da ortaya çıkacak. 
Peki biz ne yapmalıyız? Şimdi böyle 
bir endüstri oluşmuş durumda, bir kere 
eğitim sistemimizi buna göre organize 
etmemiz lazım. Ancak akıllı insanlar  
bu işleri bulabilecekler. Zeki adamlar, 
kod yazabilenler, İngilizce bilenler değil,  
o yazılım dilini bilenler iş bulabilecek. 
Öte yandan belki bunun teknolojik 
tarafında olamasak bile yazılım 
altyapısında bir dolu ihtiyaç çıkacak,  
işte burada öne çıkabiliriz. 

Tuna Arıncı: Aslında otomotiv, Endüstri 
4.0’a en yakın sektör. Türkiye 
maliyetler açısından Avrupa’ya göre 
yüzde 15-25 daha ucuz, dolayısıyla 
ülkemizin bu maliyet farkını koruması 
gerekiyor. Almanya, bunları hızlı 
bir şekilde yapıyor; maliyet farkını 
ortadan kaldırdığı zaman bizim 
geride kalmamamız lazım. Endüstri 
4.0 otomotivde pazara çıkış hızını, 
verimliliği ve esnekliği artıracak. Bunu 
bir fabrika olarak ele aldığımızda 
başka, otomotiv kanadını aldığımızda 
başka. Üretim için robotları yapanlar 
esas parayı kazanacak kesim olacak. 

Biz burada, bunları alıp kullananlar 
olarak istediğimiz payı alamayabiliriz. 
Dolayısıyla hakikaten daha hızlı 
olmamız şart. Bu konuda biraz yavaş 
gittiğimizi düşünüyorum. Sonuçta 
baktığımız zaman otomotiv sektörüyle 
içiçe çevik bir lojistik sektörü var. 
Dolayısıyla çok iyi adapte olabilecek bir 
sektör. Fabrikalarda ekipmanlar yavaş 
yavaş birbiriyle iletişim sağlar hale 
geliyor. Kişiye özel araçlar trend haline 
geliyor. Ancak Türkiye’de bir takım 
engeller de var. Data güvenliklerinin 
artırılması ve siber saldırılara karşı çok 
dikkatli olunması gerekiyor. 2015 yılında 
3 trilyon dolar siber saldırılara para 
harcanmış. Bunun 2021 yılında 6 trilyon 
dolar olacağı söyleniyor. Dolayısıyla 
bununla ilgili de birtakım önlemler 
almamız lazım. Endüstri 4.0’ın hayata 
geçmesinin üzerinden 6 sene geçti, 
ancak ne yazık ki biz yavaş gidiyoruz, 
hala bir master plan oluşturamadık!

Müfit Karademirler: Biz emek yoğun 
çalışan bir ürün grubuna sahibiz. 
Araçların koltuklarını yapıyoruz. 
Dolayısıyla işçilik maliyeti diğer 
otomasyona bağlı olan sektörlere 
göre daha fazla, vergiler hariç yüzde 
14-15 civarında işçilik maliyetimiz 
var. Biz zaten özellikle otomasyona 
bundan seneler önce işçilik maliyetini 
düşürebilmek için hızlı bir şekilde 
geçmiştik ve o şekilde de devam 
ediyoruz. Sektörümüzde iki tane 
olmazsa olmaz konu var: Biri rekabet, 
diğeri kalite. Kalitenin sürekliliğini 
sağlamak için zaten eleman bağımlılığını 
azaltmak zorundayız. Aynı zamanda 
ayakta kalabilmek, yeni işler alabilmek 
için mutlaka rekabetçiliği uzun süre 
koruyabilmemiz şart. Otomasyonu 
tamamlamadan dijitalleşmek zaten 
mümkün değil. Ülkemizde şu anda 
bizimle mukayese edilen ülkelere 
göre işçilik maliyeti üst seviyeye çıktı. 
Biz yurtdışında da iş yapıyoruz, şu 
anda yurtdışındaki işçilik maliyetleri 
Türkiye’nin aşağı yukarı yarısı kadar. 
Bu yüzden şu anda bu tartıştığımız veya 
ortaya atılan konular, şimdiye kadar 
zaten belli noktaya gelinmesi gereken 
konular. Dolayısıyla bundan sonraki 
süreçte ‘biz bunu şirketlerimize nasıl 
daha hızlı adapte ederiz, sürdürülebilir 
kalite anlayışı ve rekabeti nasıl 
sağlayabiliriz’ konularının üzerine 
gitmemiz gerekiyor. 

Ömer Burhanoğlu, Endüstri 4.0’ın fiziksel yapılan tüm işleri ve lüzumsuz ara yüzlerin 
hepsini akordiyon gibi toplayan bir sistem olduğunu anlattı.

“sektörlerin 
endüstri 4.0’a 
tam entegre

olabilmesi için
önce eğitimden
başlanmalI” 

• Enver Yücel
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Baran Çelik: Türkiye’de Endüstri 
3.0 ile 4.0’ı karıştırıyoruz. Çünkü 
Endüstri 4.0’ın tam anlamıyla 4.0 
olabilmesi için bir üretim alanının ve 
tasarımının sıfırdan bu yönde ilerlemesi 
gerekiyor. Yapılan araştırmalarda akıllı 
fabrikalardan bahsediliyor. “Endüstri 
4.0’da sanal dünya gerçekliği yönetiyor” 
deniliyor, yani fabrika önceden sanal 
bir şekilde tasarlanıyor, optimize 
ediliyor, sanal ortamda dizayn ediliyor. 
Çalıştırılan bütün noktalarında ortaya 
çıkan problemler önceden tespit 
ediliyor. Daha sonra bu gerçek dünyaya 
adapte ediliyor. Endüstri 4.0 ilk 
ortaya çıktığında “Internet of Things” 
deniliyordu. Şimdi artık “Internet of 
Everything”e dönüştü. Sadece eşyaların 
interneti değil de, her şeyin interneti, 
eşyayı da aşmış durumda. Biz Türkiye 
olarak Endüstri 4.0’a geçiş konusunda 
çok ilerleme kaydedebilmiş değiliz. Öte 
yandan Almanya’nın da kendi başlattığı 
Endüstri 4.0’la ilgili çok ilerlediğini 
açıkçası gözlemleyemedim. Ancak 
bizim geçmişe oranla diğer endüstri 
devrimlerinde ıskaladıklarımızı bu 
devrimde yapmayacağımız belli. 
Çünkü herkes Endüstri 4.0’ı merak 
ediyor. Üniversitelerin yüksek lisans  

öğrenci sayısı, araştırmacı sayısı artıyor. 
Bundan dolayı Türkiye’nin bu süreci 
daha hızlı atlatacağına inanıyorum. 
Endüstri 4.0’ın tek bir çıkış sebebi 
var: Rekabet. Batı toplumları Doğu 
toplumlarıyla rekabet edemiyor, 
çünkü artık Doğu toplumlarında da 
Çin, Hindistan gibi toplumlarda da 
teknoloji var, endüstri uygulanıyor. Çok 
uygun işçilik maliyetleri ve genel gider 
maliyetleriyle bunu yapıyorlar. Endüstri 
4.0 ile ilgili çok acil bir şekilde plan, 
program oluşturmamız gerekiyor. Bu 
sadece sektörel bir konu değil. Endüstri 
4.0 isminden de belli olduğu gibi akıllı 
fabrikalar kurulması, sanalın gerçekliği 
yönetmesi demek. Akıllı fabrikalarda 
makineler ve ürünlerin birbiriyle 
iletişim kurarak, işbirliğiyle üretimi 
yönlendirmesi demek. Endüstri 3.0’ın 
ana konusu otomasyondu, otomasyonun 
da bir nokta ilerisi, oldukça esnek, 
kişiselleştirilmiş ve kaynak dostu seri 
üretim anlamına geliyor. Kişiselleştirme 
konusunda otomotiv sektöründen 
örnek verirsek, aynı anda bir üretim 
bandından hem üstü açık, hem üstü 
kapalı, hem yeşil koltuk, bir sonraki 
kırmızı koltuklu, biri dizel, biri 
elektrikli araba çıkartabilen otomobil 

Prof. Dr. ŞENAY YALÇIN
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
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Kemal Yazıcı, “Her zaman üretimin temeli yalın olmak. Yalın üretim 
yapmadığımız sürece Endüstri 4.0 başarılı olamaz” dedi.
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markaları olacak. Bundan dolayı bizim 
sektörümüzü ilgilendiren en önemli 
konunun esnek ve kişiselleştirilmiş 
üretim olduğunu düşünüyorum.

Görgün Özdemir: Endüstri. 4.0’da 
bence biz ortadan kalkacağız, bizim 
yerimize kararları makineler verecek. 
Örneğin BiTaksi’den ya da Uber’den 
kendimiz araç gelsin diye siparişimizi 
veriyoruz. Birisi aracı kullanarak 
benim bulunduğum yere getiriyor. 
Endüstri 4.0’da bu şöyle olacak: Zaten 
benim ajandam, yani ne zaman, nereye 
gideceğim belli, dolayısıyla bu makine 
benim adıma o taksiye diyecek ki: “Saat 
7’de evin önüne gel”, adresi verecek. 
Ben 7’de kapının önüne çıktığımda 
aracımı göreceğim. Araçta sürücü 
olmayacak. Aslında Endüstri 4.0 işte 
tam da bu! Diğerini 4’e giden yol olarak 
söyleyebiliriz. Özetle, artık araçlar 
bilgisayarlaşıyor. Bunu destelemek 
gerekirse; Apple’ın elinde 237 milyar 
dolar para var. Google’da bu para 83 
milyar dolar. İstanbul Borsası’nın değeri 
ise sadece 90 milyar dolar. Uber’in değeri 
ise 65 milyar dolar. Endüstri 4.0’ın içinde 
olacak mıyız, olmayacak mıyız diye 
konuşuyoruz ya, kaçınılmaz, olacağız, 
çünkü Türkiye otomotiv sektörü olarak 

temsil ettiğimiz markalar zaten bu işin 
içinde. Örneğin, Ford, Argo’yu 1 milyar 
dolara, Toyota Jay Bridge Robotics 16 
kişilik yapay zeka firmasını 1 milyar 
dolara aldı. Görüleceği gibi otomotiv 
markaları Endüstri 4.0’a koşarak 
gidiyorlar. Tuna Bey’in de söylediği 
gibi, 6 yıl önce başlamış bir süreci biz 
şimdi yeni tartışıyoruz. Tüketicinin 
davranışları da, beklentileri de değişiyor. 
Bizim onları da dikkate almamız 
gerekiyor. Offline satış yanında online 
hızlı bir şekilde gelişiyor. Eminim 
hepimiz bir yerlerden online alışveriş 
yapıyoruzdur. Y Kuşağı bir araç almak 
için internette 17 saat araştırma yapıyor. 
Cihaza karar verebilmek için  25 
farklı kaynağa bakıyor. Bayilere girip 
bilgi edinenler sadece yüzde 12. Satın 
almayı yine bayiden yapıyor ama 
araştırmasını, bilgilendirmeyi online 
üzerinden yapıyor. Bir saatte de aracını 
istiyor! Gittiği zaman da karşısında bir 
ürün dehası bekliyor. Tüketici hızlı 
hizmet istiyor, aldığı ürünü yakın takip 
etmek, nerede olduğunu görmek ve 
zamanında sahip olmak istiyor. Ayrıca 
alışveriş yaparken keyif almak istiyor. 
Artık kapıdan girdiği zaman tanınmak, 
özel olduğunu hissetmek istiyor. Bir 
başka örnek; otomotiv değer zincirinde 
yan sanayiye mal, sac firmasından 
geliyor, yan sanayiden montaj yapan 
fabrikalara, fabrikalardan yetkili 
satıcılara oradan tüketiciye kadar giden 
tüm otomotiv değer zincirinin aslında 
dijitalleşmesi veya Endüstri 4.0’a dahil 
olması gerekiyor. Öte yandan otomotivle 
bağlantılı olarak lojistik sektörünün 
yanı sıra, satış noktaları da, satış sonrası 
da bunun içinde olmalı. Gelecekte 
servislerde bakım robotları kullanılacak. 
Şu anda bile biz bir noktaya geldik, aracı 
servisime getirdiğiniz zaman benim 
çalışanım arızayı tespit etmiyor. Bir 
bilgisayar takıyor, o bilgisayar söylüyor 
arızanın nerede olduğunu. Bu kadar 
geniş çerçevede baktığınız zaman benim 
gördüğüm en önemli kritik nokta şu: 
Bizi buraya taşıyacak kaliteli işgücünü 
nasıl yetiştireceğiz? İnsan kaynağınız 
kaliteliyse şirketinizi belli bir noktaya 
taşıyor. Eğer insan kaynağınız kaliteli 
değilse çok paranız da olsa şirketler yok 
oluyor. Bence Türkiye geri kaldı. Öte 
yandan iş modelleri değişiyor. Sahip 
olmak yerine araçlar artık paylaşılıyor. 
Şu anda 117 bin olan paylaşımlı araç 
sayısı 2022 yılında 500 bin olacak. 

Türkiye olarak Endüstri 4.0’da geride kaldığımızı savunan Baran Çelik, Almanya’nın da 
kendi başlattığı bu sistemde çok ilerleyemediğini öne sürdü.

“otomotiv 
sektörünü 

endüstri 4.0’a
taşImak için

kaliteli işgücüne 
ihtiyaç var” 

• Görgün Özdemir
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Yapılan araştırmalara göre, paylaşılan bir 
araç, 17 tane aracın daha az satılmasına 
neden olacak. Bu hesapla 7-8 milyon 
tane araç 2022 yılında daha az satılacak. 
Tüm dünyada satılan araç sayısı 100 
milyon olduğuna göre araç satışları 
yüzde 7 azalacak. Otomotiv ile ilgili yeni 
iş modellerini önümüzdeki dönemlerde 
göreceğiz. Zira dünyadaki en atıl 
aktifler otomobiller. Araçlar bir günün 
24 saatlik zaman diliminin sadece bir 
saatinde kullanılıyor. Diğer 23 saat ya 
otoparkta ya da evin önünde yatıyor. Bu 
verimsizliği ortadan kaldırmak için yeni 
iş modelleri ortaya çıkacak.

Enver Yücel: Endüstri 4.0, son 3-4 
senedir çok gündemde, biz de bu 
süreçte kurum olarak sektör-üniversite 
ilişkisinin gelişmesi yönünde en çok 
çaba sarf edenlerin başında geliyoruz. 
Şahsi kanaatime göre Türkiye’nin 
Endüstri 4.0’e entegre süreci ne yazık ki 
kolay olmayacak. Çünkü Endüstri 4.0 
çıkalı 6 yıl olmuş ve geldiğimiz noktada 
çok fazla bir şey elde edememişiz. 
Öncelikle bizim toplumumuzu 
Endüstri 4.0’a uyarlamamız lazım. 
Yani dijital hayatı yaşayabilmek için 
bizim çocuklarımıza buna anlatmamız 
lazım. Sizin endüstrinize aldığınız 

insan gücünün kaliteli olması lazım. 
Endüstri 4.0’a geçiş için yeterli altyapının 
oluşmadığını düşünüyorum. İlk olarak 
eğitiminizi dönüştürmeden Bursa’daki 
fabrikanızı dönüştüremezsiniz. 
Dönüştürürsünüz ama ürünlerinizi 
ve hizmeti hep ithal etmek zorunda 
kalırsınız. Amerika’da ve Almanya’da 
okullarda, anaokulundan itibaren 
science technology and mathematics 
(STEM) programını uyguluyorlar, şimdi 
bir de ona art’ı eklediler. Dolayısıyla 
biz de anaokulundan itibaren bu 
anlayışı, kültürü veremezsek o çocuk 
için Endüstri 4.0’ı meydana getiren 
mekanizmayı oluşturamayız. Bana 
göre bu işin temeli, lokomotifi bütün 
sektörlerin eğitimi. Endüstri 4.0 olacaksa 
eğitimden başlamamız lazım. Eğitim 
kalitesinin sıradanlaşmasına izin 
vermeden girişimciliği desteklemeli 
anaokulundan başlayarak ‘icat çıkartmak 
isteyen’ bütün gençlere kapımızı 
olabildiğince açmalıyız. Bizlerin icat 
çıkarmaya, ondan ziyade icat çıkaranı 
ortaya çıkarmaya ihtiyacımız var.

Cem Temel: Ford Otosan olarak geçmiş 
tecrübemizden ve gördüklerimizden 
bahsederek Türkiye’deki algıyı ve bizim 
nerede olduğumuzu, ne düşündüğümüzü 

özetlemeye çalışacağım. Endüstri 
4.0’ın tarifine baktığımızda evet, global 
rekabetçiliği artırmak için bu üretim 
sanayinde olmazsa olmaz. Eğer biz hala 
ihracata yüklenecek ve yurtdışında 
kendi rekabetimizi artıracaksak, 
bunun karşılığında rakip ülkeler 
kendi maliyetlerini indirmek için bazı 
çabalara girmişse bundan kaçınmak 
mümkün değil. Ancak Endüstri 4.0 
tanımı konuşulduğu zaman, dünyada 
yeni trendler bile konuşulmaya 
başlamıştı. Endüstri 4.0’ı konuşurken 
dijital dönüşümü de konuşmaya 
başladık. Dijitali konuşurken, elektrikli 
araba mı üreteceğiz gibi otomotivdeki 
trendleri de konuşuyoruz. Ve işte asıl 
zorluk bence bu. İşte bu yüzden hem 
sanayinin hem bakanlıkların tarifi 
daha dar çerçevede tutması gerekiyor. 
Bu çerçeve genişledikçe karşımıza 
çıkan buz dağı daha da büyüyecek. Ben 
size bizim yaptığımız bir akıllı fabrika 
tarifini okuyayım, “Öğrenen sistemler 
ile değişen koşullara hızlı adapte olan 
verimli, yüksek katma değer sağlayan, 
yetkin ekipler ile eşzamanlı, bütünleşik 
üretim zinciri yaratmak.” Aslında 2025 
ve 2030 yılını hedefleyerek herkesin 
kendi tarifini yaratıp o tarife doğru 
yürümeye başlaması lazım. Türkiye’de 

Rektör 
Şenay Yalçın, 
otomotivle 
ilgili olan 
Mekatronik 
bölümünü 
Türkiye’de 
açan ilk 
üniversitenin 
Bahçeşehir 
olduğunu 
söyledi.
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birlikte durum tespiti ve ön fizibilite 
çalışmaları yaparak başladık. Bizim 
jant şirketlerimiz dünyanın en büyük 
jant üreticilerinden biri olan Brezilyalı 
Maxion Wheels ile ortak. Maxion 
Wheels binek, ticari, alüminyum ve 
sac jant üretiminde dünyada toplam 
22 fabrikasıyla faaliyet gösteriyor. İnci 
Holding ortaklığı kapsamında Türkiye’de 
4 fabrikası bulunuyor. Bu işletmeler 
kendi faaliyet alanında büyüklük olarak 
Maxion Wheels’in Avrupa’daki en 
büyük işletmeleri. Ömer Bey’in dediği 
gibi Bosch 4.0’ı satıyor. Bosch’un kendi 
fabrikalarında deneyimlediği Endüstri 
4.0 uygulamasını, işletmelerimizde de 
yaygınlaştırmak için Bosch ile işbirliği 
içindeyiz. Amacımız pilot uygulama 
ile sürecin masaya yatırılması ve 
burada elde edilen bilgi birikimi ve 
uygulama yeteneğinin benzer grup içi 

şirketlerimize yaygınlaştırılmasıdır. 
Bu çalışma kapsamında ekiplerimiz, 
sektöründe ve Endüstri 4.0 ön fizibilite 
konusunda proses bazlı uzmanlığa sahip 
Bosch danışmanları ile 10 haftanın 
sonunda, mevcut durum önceliklerini, 
süreçlerdeki adımların birbiri ile 
etkileşimini ve uygulama fazlarını 
tanımlayan ilk raporu oluşturdular. 
Bizim buradaki jant fabrikalarımızın 
en önemli özelliği dünyadaki 22 
fabrika içinde her zaman ilk 5’te yer 
almaları. Yabancı ortaklı şirketlerde 
fark yaratmanın temeli, iş sonuçları, 
iyileştirme ve farklılaşma konusunda 
ortaya koyulan performans ve bunun 
etkin bir şekilde hayata geçirilmesidir. 
Biz Maxion Wheels ve İnci Holding 
ortaklığı fabrikalarımızda, süreçlerde 
fark yaratacak pilot uygulamaların her 
zaman ilk adresi olmayı hedefledik 

ise Endüstri 4.0’dan çok piyasadaki 
Endüstri 4.0 ürünleri konuşuluyor. Ama 
o ürünlerin nerede, nasıl kullanılacağına 
dair bir platform yok. Esasında akıllı 
fabrikayı da oluşturan kullanıcının 
neyi, nasıl kullanacağına dair bir yol 
haritası da olması gerekiyor. Bizim genç 
bir nüfusumuz, akıllı gençlerimiz var. 
Özellikle dijitalleşme ve kod yazmaya 
merakları çok yüksek. O yüzden devletin 
ve üniversitelerin bu gençleri teşvik 
ederek yeni dijital ürünlerin ortaya 
çıkmasını desteklemesi lazım. Gelelim 
sanayiye: Akıllı fabrikaları kendinize 
göre yapabilmeniz için üst yönetiminizin 
çok yüksek bir bilgiye sahip olması şart. 
Bu bilgiyi de muhakkak üretim içinde 
sınırlaması lazım, eğer trendler işin içine 
girerse bütünleşik üretim zinciriyle 
beraber paralel gitmesi gereken başka bir 
başlık çıkıyor, o da ürün kısmı oluyor. 
İsterseniz ona ürün 4.0 deyin, işte bunu 
iyi ayrıştırmak lazım. Çünkü ürün 4.0 ile 
akıllı fabrikayı aynı kefeye koyarsanız 
işin içinden çıkılamıyor. Odak ayrılıyor. 
Onun için üretimdeki tarifi herkesin 
kendi yapması gerekiyor. Öte yandan 
Türkiye’deki bir mavi yakalının maliyeti 
17-18 bin eurodur. Yapılacak olan 
otomasyon yatırımının minimum yüzde 
35 seviyesinde bir tar vermesi gerekir. 
Dolayısıyla bu otomasyon yatırımlarının 
yurtdışından anahtar teslim alınması 
söz konusu olamaz. Çünkü bu tarı 
verme ihtimali yok. Bu tekrar dönüyor, 
firmaların veya Türkiye’nin  
Endüstri 4.0 bacağında otomasyonu 
ben nasıl ucuza yaratırım noktasına 
getiriyor. Getirmek zorunda. Yoksa 
mümkün değil, yoksa sermaye sahibi 
bu parasını biraz ortaya savurmuş olur. 
Yüzde 10-15 kârlılıkta bir yatırımı kimse 
yapmaz. Üniversitelerle beraber bu 
kısmın da gelişmesi gerekiyor. Endüstri 
4.0, Endüstri 3.0’ın üstüne kurulması, 
aynı zamanda Endüstri 4.0 başlıklarının 
da paralel yürütülmesi gereken bir 
tarif olduğuna inanıyorum. Herkesin 
kendi tarifini yapması gerektiğini 
düşünüyorum ve ona göre de bir 15 
yıllık plan üzerinde sürekli çalışılması 
gerektiğine inanıyorum. Dijital 
dönüşümün de Türkiye için üniversiteler 
için start up’lar için kamu için çok  
büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum.

Neşe Gök: İnci Holding olarak yabancı 
ortaklı jant grubu şirketlerimizde, 
Endüstri 4.0’a Bosch firması ile 

Otomotivin önde 
gelen isimleri, devlet 
teşviklerinin Endüstri 
4.0 ile uyumlu olacak 
şekilde ele alınıp, 
revize edilmesi 
gerektiğini vurguladı.



2017, Ağustos, Turkishtime  13

W i t h

ve bunu başardık. 2004’ten bu 
yana uygulamaya aldığımız “İş 
Mükemmelliği” sistematiği kapsamında 
Yalın Altı Sigma, Toplam Verimli 
Bakım uygulamaları, Akademi 
programları, SAP entegrasyonu, Anlık 
Veri Toplama Sistemi, Icron Planlama 
Modülü’nün hayata geçirilmesi 
aşamasında gruba hep önderlik ettik. 
Yaygınlaştırma aşamasında da yetkin 
insan kaynağımızla diğer ülkelerdeki 
faaliyetlere destek verdik. Endüstri 4.0, 
içeriği ve yaygınlaştırılması açısından 
3 ana faz halinde entegre edilecek 
ve uzun vadeli zamana yayılacak bir 
planı içeriyor. Çünkü “Tedarik Zinciri” 
içinde yer alan tüm paydaşların da alt 
yapı ve veri yönetimi açısından sürecin 
içerisine adapte edilmesi gerekiyor. Ön 
fizibilite sonrası Maxion ve İnci Holding 
olarak yatırım ve insan kaynağının ne 

şekilde yapılandırılacağı konusunda 
karar aşamasına geldik. Müfit Bey çok 
güzel söyledi, ana otomotiv sanayi 
bizden her zaman daha kaliteli, daha 
ucuz, hafif ve sürdürülebilir üretim 
bekliyor. Yaptığımız her yatırımda, her 
adımda bunları göz önünde tutmamız 
gerekiyor. Daha kaliteli, ucuz, hafif 
üretmemizi sağlayacak mı? Daha 
sürdürülebilir, çevreci olacak mıyız? 
Bunları gözetmeliyiz. Her bir yatırımın 
araştırılması aşamasındayız. Eğitim 
konusunda, sadece donanım ve 
yazılımların değil aynı zamanda insan 
kaynağı pozisyonlarının ve yetkinlik 
setlerinin de değişmesi bekleniyor. 
Türkiye’de eksikliğini hissedeceğimiz 
iki yeni görev tanımı çıkıyor bununla 
ilgili: Biri, veri bilimci (data scientist) 
dediğimiz insanlara ihtiyacımız var. 
Çünkü Endüstri 4.0’ın en önemli ilk 

“türk 
tedarikçilerini

avrupa ile
kIyaslandIğImIzda,

ürünlere göre
değişmekle

beraber, yaklaşIk
yüzde 15 maliyet
avantajImIz var”

•Kemal Yazıcı
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adımı “izlenebilirlik”(traceability) 
diyebiliriz, makinelerdeki her 
şeyi izleyeceğiz, izlediğimiz her 
şey başta anlamsız datalar olacak. 
Bu anlamsız dataları analiz edip, 
anlamlı hale getirebilmek için de 
veri bilimcilere ihtiyacımız olacak. 
İhtiyaç öngördüğümüz ikinci görev 
de robot operatörleri. Mevcut mavi 
yaka çalışanlarımıza ne gibi etkisi olur 
bilmiyorum ama robot operatörleri 
vasfında insanlara ihtiyacımız olacak. 
Sihirli değnek deyip Endüstri 4.0 
fabrikasına ulaştığımızda bu insanların 
işgücümüze katılmış olması gerekiyor. 
Fabrikalarımızda bu değişime paralel 
organizasyon yapımızı gözden geçirip, 
yeniden yapılandıracağız. Bizim 
Türkiye’deki artımız SAP sistemimiz 
olması. Tüm makinelerde iki buçuk 
yıldır tezgah bazlı enerji tüketimlerini 
izliyorduk. 10 yıldır bütün tezgahlarda 
toplanmış datalarımız var. Bu datalar 
birbiriyle konuşabilecek mi? Bütün 
bunlara sonraki adımlarda bakacağız.

Okan Baş: Endüstri 4.0, bir-iki senede 
olmaz. İnsanlarla olur, bizlerin 
çocuklarıyla, onların eğitilmesiyle, 
yoğrulmasıyla olur. Endüstr 4.0’ın bir 
yandan da ticari bir ürün olması tehlike. 

Siemens’in, Bosch’un, her birinin 
yaptığı ticari bir ürün. Türkiye, bir 
gün gelip bunları satın almak zorunda 
kalabilir. Nitekim geçmişte düşük olan 
işçilik maliyetlerimizi yavaş yavaş 
kaybediyoruz. Bir sürü sanayicimiz 
artık yakın ülkelerde, Bulgaristan’da, 
Romanya’da fabrika açıyor. Bunu 
kaybettiğimiz anda, ki kaybediyoruz, bir 
de Endüstri 4.0’ı ticari olarak ithal ediyor 
vaziyetine düşeriz, bu da oyunu baştan 
kaybetmemiz anlamına gelir. Otomotiv 
sanayinin yüzde 70-80’i dışarıdaki ana 
şirketlere bağımlı. İnsan kaynağımızı 
geliştirmemiz, icat çıkarır duruma 
getirmemiz lazım. Öte yandan da devlet 
teşviklerinin akıllı olması lazım. Her 
yapılan start up, her yapılan fikir değer 
yaratmayabilir. Ama ikisinde yaratmaz, 
üçüncüsünde yaratır. Özetle şunu 
söyleyeceğim: Bu yeni bir paradigmadır, 
farklılık yaratabilir. Ama bunun için 
uzun soluklu, çok ciddi stratejik insan 
kaynağının yetiştirilmesine olanak 
veren, teşvik eden politikalar şart. 
İkincisi de devletin bu konuda öncülüğü 
şart, devlet bu işi çok ciddi desteklemeli. 
STK’larla yapılan platformlarda da 
çok dikkatli olmamız lazım. Çok 
fazla kompleksleştirmeye gerek yok, 
insanların yaratıcılığını, ihtiyaca yönelik 
yetiştirilmesinin teşvik edileceği bir 
eğitim altyapısı ve ardından da devletin 
farkı destekleyen teşvik politikasıyla 
öncülük etmesi gerekir.

Necdet Şentürk: Global Toyota 
camiasının ve Toyota Avrupa’nın parçası 
olarak Sakarya’da üretim yapıyoruz. 
Bu yılki üretim rakamımız 280 bin, 
bunun yüzde 85’den fazlası ihracata 
gidiyor. Bahsedilen rekabet faktörlerinin 
tamamını karşılamak ya da kazanmak 
durumundayız. Dolayısıyla bu çerçevede 
de çok söylendi, üretimdeki rekabete 
katkı sunan teknolojilerin çoğunluğunu 
uyguluyoruz. 4.0 bir projedir ve hemen 
uygulanır, sonra bitecektir diye bir 
şey olduğunu düşünmüyorum. Ürünle 
ilgili olan kısmını bir yana bırakırsak, 
üretim tarafına daha çok odaklanırsak, 
üretim tarafında çok net, müşterinin 
istediği ürünü, istediği zamanda hatta 
istediğinin de üstünde bir kalitede 
rekabetçi bir fiyata teslim edebiliyor 
olmamız şart. Bunu da ihracat yaptığımız 
98 ayrı ülkenin gerektirdiği standart 
ve opsiyonlarda yapmamız gerekiyor. 
Bu nedenle üretimimiz bu yapıya 

Cem Temel, ülkemizde Endüstri 4.0’dan çok piyasadaki Endüstri 4.0  
ürünlerinin konuşulduğunu belirtti.

“endüstri 4.0 ilk 
ortaya çIktIğInda

‘Internet of
thIngs’ deniliyordu. 

şimdi ‘Internet
of everythIng’e

dönüştü”
• Baran Çelik



2017, Ağustos, Turkishtime  15

W i t h

adapte olmuş durumda. Toyota Üretim 
Sistemi temelinde, zamanında ve 
istenen kalitede üretim yatmaktadır. 
Bu bir temel gereklilik. Buna katkı 
sağlayan teknolojileri en iyi şekliyle 
kullanıyoruz. Burada bizim avantajımız 
şu; biz Toyota’nın global yapısındaki 
en rekabetçi fabrikalarından biri 
olarak Toyota’nın global birikimini 
kullanıyoruz. Bunun üzerine kendi 
geliştirdiğimiz sistemler de var. 350 
civarında arkadaşımız, hem bakım, 
hem de üretim teknolojisi ile ilgili kafa 
yorup, bunu daha da geliştiriyorlar. Gövde 
fabrikamızda otomasyon seviyemiz 
yüzde 92 seviyesindedir. Somut örnek 
vermek gerekirse, robotlarımızı artık 
sadece otomasyon için kullanmıyoruz. 
Onlar aynı zamanda ek işler yapıyorlar. 
Parçanın akışını kontrol ediyorlar. 
Birbirleriyle iletişim içindeler. Öğrenen 
yapıları var, bunları gittikçe uygulamaya 
çalışıyoruz. Bu süreçte nerelerde 
bizim isteklerimiz olabilir. Birincisi, 
tabii yayılmamız gerekiyor, çünkü 
biz yan sanayimizle beraber bir ürün 
oluşturuyoruz. Dolayısıyla tüm yan 
sanayilerimizden bu yönde esnek, 
zamanında, kaliteli ve sürdürülebilir 
üretim beklentilerimiz var. Bunun 
için de kendi teknolojilerini bu yönde 
adapte etmeleri gerekiyor. Bizim bu 
alanlarda onlarla birebir çalışmalarımız 
da oluyor. Bu yöndeki değişimlerine 
destek de oluyoruz. Çünkü beraber 
bir ürünü ortaya koyuyoruz, rekabetçi 
bir dünyada beraber yaşıyoruz. Bunu 
yaparken de yetişmiş eleman çok önemli 
bir eksiğimiz. Çünkü biz bunu kendimiz 
kapatmaya çalışıyoruz. Aldığımız 
mühendis ve teknisyen arkadaşlarımızı 
çok yoğun ve orta vadeli eğitimlerden 
geçiriyoruz. Buradaki avantajımız 
Toyota’nın bize bu konuda destek 
vermesi. Hem Avrupa organizasyonu 
olarak hem global organizasyon olarak. 
Sakarya Üniversitesi’ne bağlı meslek 
yüksekokuluyla açılacak bir program 
üzerinde konuşuyoruz. O konuda 
tüm içeriği oluşturmayı vadettik. 
Üniversitemizle bir çalışmamız var. 
Orada da yine bilişim teknolojileri 
kısmında bir takım birlikteliklerimiz var. 
Bu süreçle hem kendimiz için hem yan 
sanayimiz için ciddi bir nitelikli eleman 
geliştirme yapısı gereksinimi bence 
önemli bir konu. Konunun en önemli 
teşviki buradaki rekabetteki kazanım 
oluyor. Çünkü zaten bunun için bu 

sistemleri uyguluyoruz. Genel anlamda 
ürün Ar-Ge’sine yönelik bir teşvik sistemi 
var. Belki üretim geliştirme teknolojileri 
üzerine de benzer bir yapı kurulabilir. 
Üniversiteler, okullar bu alan üzerinde 
yeni bir takım alanlar açabilirler. 
Eğitim sistemleri ortaya konabilir. Her 
halükarda ben bunun gereklilik olduğunu 
düşünüyorum. Sırf yapılması gerektiği 
için değil, zaten rekabet edebilmemiz 
için bu yolda olmamız gerekiyor. Öte 
yandan Endüstri 4.0’da hazır alıp 
verebileceğimiz belli bir sistem yok. Bunu 
her firmanın kendi sistemine göre iyi 
adapte ettiği, en iyi teknolojileri seçtiği, 
uyguladığı bir alan olarak görmek lazım. 
Eğer entegrasyon iyi düzenlenmemişse, 
kurduğunuz sistem ürün akışının dışında 
size ek sorunlar çıkartabiliyor, ki bu 
ek verimsizliklere de neden olabiliyor. 
Sürdürülebilir üretim diyoruz, fakat böyle 
bir durumun sürdürülebilirliğe de etkisi 
olabiliyor. Dolayısıyla sistemlerin çok iyi 
tasarlanması ve iyi bir şekilde kontrol 
altında olması gerekiyor.

Kemal Yazıcı: TAYSAD olarak 380 
üyemiz var, yıllık 23 dolar ciroya sahibiz, 
yıllık 9 milyar dolar ihracatımız var 
ve ihracatın 7 milyar dolarlık kısmını 

Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Endüstri 
4.0 TAYSAD’ın 2016 -2008 strateji 
belgesinde yer alıyor, üyelerimizin bu 
konudaki çalışmalarını desteklemek 
üzere Otomotiv Teknoloji Grubu adı 
altında bir çalışma grubu oluşturarak 
işe başladık ve Endüstri 4.0’daki mevcut 
durumumuzu analiz ediyoruz. Endüstri 
4.0 konusundaki ana motivasyon 
bence maliyet ve bunun sonucu 
olarak kârlılığın artırılması. Maliyet 
neden önemli? Büyüyebilmemiz 
için ya Türkiye’deki üretim adetleri 
artacak ya da tedarik sanayi olarak 
parça ihracatımızı artıracağız. 
Üretim adetlerinin artışı için yeni 
bir otomobil markasının ülkemizde 
yatırımı gerekiyor, ki bu dönemde 
bu alternatif çok olası gözükmüyor. 
İhracatla büyüme ihtimalimiz daha 
yüksek. İhracatın artırılabilmesi 
teknoloji, kalite, maliyet gibi birçok 
faktöre bağlı. Yakın dönemde ihracatın 
artışındaki temel sorunu maliyet 
olarak görüyorum. Mevcut durumda 
Türk tedarikçilerini Avrupa’daki 
rakipleri ile kıyaslandığımızda, 
ürünlere göre değişmekle beraber, 
yaklaşık yüzde 15 maliyet avantajımız 
olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’den 

Görgün Özdemir, otomotiv sektörünü Endüstri 4.0’a taşıyacak kaliteli  
işgücüne ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.  
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Avrupa’ya lojistik ve depo maliyetini 
düşündüğümüzde ( 7-8%) Avrupalı 
rakiplerimize göre avantajımız çok 
sınırlı kalmaktadır. Avrupalı üreticilerin 
hesapları Endüstri 4.0 uygulamaları ile 
5 yıl içerisinde maliyetlerini yüzde 15 
civarında düşürmek. Avrupalı firmaların 
yüzde 15 maliyet indirmesi demek, 
Türkiye tedarik sanayinin ihracat 
yapamayacak hale gelmesi demektir. 
Bu nedenle Endüstri 4.0 konusunda 
bizi motive eden ana faktör maliyet 
indirimi olmalı diye düşünüyorum. Konu 
ile ilgilenenler, Almanya’da 40 milyar 
dolar ve Avrupa’nın tamamında ise 140 
milyar dolarlık Endüstri 4.0’a yatırım 
yapılacağını bilgi olarak pompalıyorlar. 
Yani bu işten para kazanmak isteyenler 
bizleri yanlışa yönlendirebilirler. Sınırlı 
kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız, 
işin heyecanına kapılıp robotlar, 
yeni makineler derken bir robot veya 
makine çöplüğüne de dönebiliriz. Her 
zaman üretimin temeli yalın olmak. 
Yalın üretim yapmadığımız sürece 
Endüstri 4.0 başarılı olamaz, ilk olarak 
doğru üretmeyi becerebilmemiz 
lazım, Endüstri 4.0’la beraber daha 
hızlı, sorunsuz ve verimli üretmeyi 
yani maliyetlerimizi iyileştirmeyi 
hedeflemeliyiz. Endüstri 4.0 
dediğimizde fabrika içerisindeki bütün 
ekipmanların, proces’lerin birbirleriyle 
konuşmasını sağlamamız lazım, bu 
amaçla robotlara, sensörlere, karar 
verebilen programlara ihtiyacımız var. 
Bunları yapabilecek yeterli, elemanımız 
var mı? Öte yandan bunu teşvik edecek 
yönetim anlayışı var mı? Otomotiv 
sektöründe büyük kâr marjlarımız yok, 
birçok firmanın bu konuda yatırıma 
ayıracak parası yok. Bu nedenle 
iyi bir planlama ve teşvik sistemi 
düşünülmesi gerekmektedir. Endüstri 
4.0 için ilk planda kendi fabrikamıza ve 
proseslere özel çalışmaları düşünmek 
ve hayata geçirmek lazım. İkinci 
aşamada ise kendi tedarik zincirimize 
nasıl bunu yayabiliriz, iletişimi nasıl 
kolaylaştırabiliriz ve verimliliği artırırız 
konusunu çalışmak gerekir. Üçüncü 
aşama ise ürün gelişimi ile tüm üretim 
proseslerini ilişkilendirmek olmalıdır. 

Tuna Arıncı: 2008 yılında bir Ar-Ge 
merkezi furyası başladı. Şu an devletin 
de koyduğu bin tane Ar-Ge merkezi 
yapacağız hedefi var. Türkiye’de şu 
anda 400 civarında Ar-Ge merkezi 

Otomasyona işçilik maliyetini düşürebilmek için yıllar önce geçtiklerini söyleyen Müfit 
Karademirler, sürdürülebilir kalite anlayışı ve rekabete odaklanmak gerektiğini vurguladı.

Neşe Gök, Endüstri 4.0 sürecinde veri bilimcilere ve robot operatörlerine  
ihtiyaç olacağını kaydetti. 
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mevcut. Yeni dönemde bu iş için yazılım 
merkezleri kurulmalı, yine hükümetin 
böyle bir hedef koyması gerektiğini 
düşünüyorum. Mutlaka yazılım 
merkezlerinin kurulması gerekiyor. 
Çünkü bütün bu kolaboratif robotlar ya 
da robotlara böyle bir yazılım gerekiyor. 
Bu arada robotların fiyatları da artık 35 
bin euroya ulaştı, hatta kolaboratif robot 
bizde 20 tane var şu anda, onlar da 15 
bin euroya düştü. Şu anda 17 bin euroluk 
işgücü maliyetini konuşacak olursak, 
bir operasyonda 3 adam kazandığınızda 
bunların geri dönüş süreleri şu an 3-4 
aya düştü. Ciddi biçimde kolaboratif 
robotlar özellikle ucuzlamaya başladı. 
Dediğim gibi yazılım merkezleri 
kurmamız şart. Ar-Ge’nin Ge tarafına 
bakmamız lazım. Yani geliştirme 
tarafını bizim biraz daha zinde 
tutmamız gerekiyor. Bir de devletin 
mevzuat konusunda bir şeyler yapması 
lazım. Elektrikli araçlarla ilgili, hibritle 
ilgili bir şeyler yaptı ama bu çok yetersiz, 
çünkü şu an Norveç’te elektrikli araç 
kaydı yüzde 23. Hollanda’da yüzde 
10. 2025’ten sonra Norveç elektrikli 
araç haricinde araç kabul etmeyecek. 
Almanya da 2030’da. Dolayısıyla bizim 
de bu tür teşvikleri daha radikal biçimde 
düşünmemiz gerekiyor. Eğitim dedik, 
eğitimde de vakıf üniversiteleri yerine 
bilim liselerine dönmek lazım. Artık 
idari ilimler fakültesi, iktisadi-ticari 
bilimlerden biraz uzaklaşmak lazım. 
Çok kısa sürede fabrikalarda Endüstri 
4.0 departmanları, üniversitelerde de 
Endüstri 4.0 mühendisleri yetiştirilmesi 
gerektiğini, dolayısıyla üniversitelerin 
de bunlara geçmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Literatüre ne tür yeni 
işler çıkıyor diye baktığımda şunu 
gördüm: Data merkezi teknisyeni, 
dijital duyu geliştiricisi, robot tamircisi, 
dijital veri çöpçüsü, kişisel veri 
düzenleyicisi gibi işler var. Eskiden 
direkt çalışan işçiler artık en direkt 
çalışacaklar. Robotları, process’leri 
optimize etmeye çalışacaklar. Bakım 
ve sigorta alanları ise çok değişecek. 
Dolayısıyla eğitimi radikal bir biçimde, 
hatta anaokullarından başlayarak 
değiştirmeliyiz. Bunların hepsinin de 
teşvikle yapılması gerekiyor. Ayrıca 
devletin şunu düşünmesi lazım: İşsiz 
insanlar olacak, örneğin Japonya’da bir 
sürü insan işsiz kalıyor ve Japonya o 
konuda bir çalışma yapıp gereksiz işgücü 
için bir para ödüyor. Diyelim ki bir 

fabrika 500 kişiyi işten çıkarttı,  
bunun için yasal düzenleme geliştirip 
işsizlik sigortası verip, bu insanları 
gereksiz işgücü adı altında tanımlayıp 
onlara bir takım fonlar veriyor.  
Devletin bu şekilde boşta kalanlara da 
bir destek vermesi gerekiyor.

Orhan Sabuncu: Endüstri 4.0’ı 
Almanya’nın kurnazca bir atağı 
olarak değerlendiriyorum. Herhalde 
bunlar uzun süre oturdular, hesap 
yaptılar, çünkü ortalama üretim 
maliyeti Türkiye’nin 98, Amerika’da 
100, Almanya’da 121, demek Almanya 
aleyhine oluşan ve gittikçe de dezavantaj 
haline gelen bir rekabet problemi var. 
Bunlar bunu nasıl çözeriz dediler, 
tamamen otomasyona giderek belli bir 
rekabet avantajı yaratabileceklerini 
anladılar. Türkiye’de seri üretim yapan 
bir fabrikaya baktığımızda direkt, en 
direkt maliyetin yüzde 10 olduğunu 
düşünüyorum. Almanya’da bu rakam 
yüzde 30. Türkiye olarak bakarsak 
farkımız yüzde 20. Almanlar Endüstri 
4.0’a geçtiklerinde yüzde 15-20 civarında 
bir avantaj sağlamayı düşünüyorlar, 
demek ki yüzde 30’u 10’a indirecekler. 

Hadi biz de çalıştık, yüzde 10’u yüzde 
5’e indirdik. Ne oldu? Arada yüzde 5’lik 
bir fark kaldı. Yani yüzde 20’lik bir 
fark yüzde 5’e düşecek. Bu bizim gibi 
maliyeti düşük olan ülkeler için çok 
büyük bir tehlike. Almanya gibi ülkeler 
için çok büyük avantaj. Çünkü siz 
üretimi dışarıda yaptırdığınız zaman ne 
yaparsanız yapın, elinizde teknolojiniz 
ne kadar olursa olsun bir irtifa kaybınız 
oluyor. Ama kendiniz yaptığınız zaman 
o teknolojiyi bir şekilde hakim halde 
götürebiliyorsunuz. Böyle bir tehdit 
altındayız. Şimdi biz Türkiye olarak ne 
yapıyoruz? Düşük katma değerli mal 
üretiyoruz. Bizim buradaki tehdidi 
elimine etmemiz için yüksek katma 
değerli mal üretmeye geçmemiz lazım. 
Eşitlenmemiz lazım. Madem üretim 
eşitleniyor, otomasyona, Endüstri 
4.0’a geçiyor, bundan dolayı onlar bir 
avantaj sağlıyor, bizim de katma değerli 
üretimimizi artırmamız lazım. Bununla 
birlikte inovasyon ve Ar-Ge’yi düzgün 
yapmak için de yine dönüp dolaşıp 
eğitime geliyoruz. Bu eğitim sistemiyle 
bir yere gidemeyiz. Eğer biz eğitim 
sistemimizi gerçekten olması gerektiği 
gibi bir yere götürebilirsek, inovasyon,  

Endüstri 4.0’da hazır alıp uygulayacağımız belli bir sistem olmadığını kaydeden  
Necdet Şentürk, her firmanın kendi sistemini kurması gerektiğini söyledi. 
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Ar -Ge konularında diğer gelişmiş ülkelere 
yaklaşır, katma değerli üretimimiz 
daha fazla artar, böylece kendimizi 
gelecek olan tehlike karşısında kısmen 
korumuş oluruz. Demek istediğim, 
eğitim en önemli konu, eğitim derken 
eğitim sisteminin tekrar düzenlenmesini 
kastediyorum. İkincisi de tabii ki devletin 
bu konuda destekleyici, teşvik edici 
olması lazım. Eğer bunu yapmazsa, 
mevcut ihracat ve üretimlerde çok büyük 
kayıplar olacaktır. Benim kısaca görüşüm, 
eğitim sisteminin ve devletin vermesi 
gereken teşviklerin düzenlenmesidir.

Ömer Burhanoğlu: Endüstri 4.0’da 
dünyada sadece Almanlar yok, herkes 
çalışmaya başladı. İsrail’den, Norveç’ten 
mi gelmek istiyorlar, onlara teşvik 
verelim. Gelsinler, burada bununla ilgili 
altyapı, üretim yapsınlar. O konuyla 
ilgili Türkiye’yi geliştirecek faaliyette 
bulunanlara ortam hazırlayalım. Ortamı 
hazırlamak için yine dönüp dolaşıp söz 
insana geliyor. İrlanda nasıl zamanında 
yaptı, inovasyon merkezi, start-up’ların 
da ilki Avrupa’da orada oldu. Çünkü 
dediler ki, “alın size hazır, İngilizce bilen, 
eğitimli insan, vergisiz ortam.” Herkes 
de gitti ilk inovasyon merkezlerini 
orada kurdu. Aynı mantıkta belki biz de 
Endüstri 4.0 merkezlerini kurdurtmak 
için devletin bir düzenlemesi olabilir. 
Ben o açıdan devletin bu ekosistemi 
kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Onun stratejisini yapmalı. Teşviğin 
verilmesi gereken yer eğitim. Bu işin 
altyapısına teşvik vermeli. Firmalar 
kendi pozisyonlarını belirleyecek. 
Multidisiplinli, datayı konumlayabilen, 
yorumlayabilen insanlar artık iş 
bulabilecekler. Türkiye’nin işi hakikaten 
zor. Endüstri 4.0’a çok akıllı adapte olması 
lazım; ne her şeyi satın almalı, ne de 
her şeyi ben yaparım demeli, akıllı bir 
stratejiyle bu oyunda geri kalmamalı.

Enver Yücel: Bahçeşehir Üniversitesi 
olarak 40’a yakın markalı dersler 
yapıyoruz. Örneğin Mercedes’in burada 
dersi vardır. Mercedes’in genel müdürü, 
mühendisi gelir burada dersini verir. 
Endüstriyle eğer üniversiteniz, hatta 
liseleriniz ilişki içinde olamazsa  
o endüstriden bir şey gelmez. O yüzden 
teşvik olması şart. Zihniyetin buna 
göre değişmesi lazım. Yasa koyucunun 
Endüstri 4.0 veya gelişen dünyaya uygun 
yasaları artık düzenlemesi gerekiyor.  _

Tuna Arıncı, Endüstri 4.0’ın otomotivde pazara çıkış hızını, verimliliği  
ve esnekliği artıracağını belirtti.

Okan Baş, “İnsan kaynağımızı geliştirmemiz, icat çıkarır duruma  
getirmemiz lazım” diye konuştu.
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Orhan Sabuncu
Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı

Tarihte dört büyük endüstriyel 
devrim yaşanmıştır. Bunlar;
1- Su ve buhar gücü ile çalışan 
mekanik tezgahların bulunması- 
Mekanik üretim tesislerinin 
kurulması.
2- Henry Ford’un üretim bandı 
tasarımı elektriğin seri üretimde 
kullanılmaya başlanması- 
Elektrik ve iş bölümüne dayalı 
seri üretim.
3- 1970’lerde üretimde mekanik 
ve elektronik teknolojilerinin 
yerine dijital teknoloji ve 
programlanabilir makinelerin 
kullanılmaya başlanması- Üretim 
süreçlerinin otomasyonu.

ENDÜSTRİ 4.0
“Endüstri 4.0 ile Almanya ve Türkiye arasındaki maliyet farkı azalacak, 
böylece Türkiye gibi bugün maliyet avantajına sahip ülkelerde üretim 
yapmanın avantajı büyük ölçüde ortadan kalkacak.”

4- Endüstri 4.0- Otonom 
Makineler ve sanal ortamlar.

Endüstri 4.0’ın temel amaçları 
ise şu şekilde özetlenebilir; 
Bilişim Teknolojileri ile endüstriyi 
bir araya getirmek; Yeni nesil 
yazılım ve donanımların üretim 
sürecine entegre edilmesi; Cihaz 
tabanlı internet (Siber fiziksel 
sistemler, nesnelerin interneti 
vb.); Makinelerde siber fiziksel 
sistemlerin kullanılması ile 
insanlardan neredeyse bağımsız 
olarak kendi kendilerini koordine 
ve optimize ederek üretim yapan 
akıllı fabrikalar. Endüstri 4.0’ın 
tam olarak uygulanması ile 
verimlilik ve kalite alanlarında 
büyük ilerlemeler kaydedilecek, 
üretimdeki işçilik kaynaklı hata 
oranları çok düşük seviyelere 
inecektir. Endüstri 4.0 ile üretim 
yapan bir fabrikanın maliyetleri, 

işçi kullanarak üretim yapan 
bir fabrikaya göre çok daha 
düşük olacaktır. Bu nedenle 
Doğu ülkelerinin Batı Ülkelerine 
karşı maliyet avantajları ortadan 
kalkacaktır. Ucuz işgücü 
nedeniyle yatırım çekebilmek 
tarihe karışacaktır. Özetle 
Endüstri 4.0’ın uygulamaya 
alınması ile Almanya ve 
Türkiye arasındaki maliyet farkı 
azalacaktır, böylece Türkiye 
gibi bugün maliyet avantajına 
sahip ülkelerde üretim yapmanın 
avantajı büyük ölçüde ortadan 
kalkacaktır. Bir firma Endüstri 
4.0’ı Almanya’daki fabrikası için 
yüksek seviyede, Hindistan’daki 
fabrikası için ise daha düşük 
seviyede uygulayıp maliyetleri 
büyük ölçüde eşitleyebilecektir. 
Dolayısıyla bu durum bugün 
maliyet avantajı ile üretim 
yapan/yatırım çeken ülkeler 

açısından büyük dezavantaj 
oluşturacaktır. Firmalarımız 
açısından kaliteli üretimin 
devamlılığı ve rekabetçiliklerini 
korumak açısından Endüstri 
4.0’a uyum sağlamak önem 
kazanacaktır. Tedarikçi firmalar 
açısından gelecekte ayakta 
kalabilmek için kaliteli, ucuz, 
hafif, sürdürülebilir-çevreci 
ürünler üretmek büyük 
önem taşımaktadır. Bunun 
yegane yolu da dünyadaki 
gelişmeler doğrultusunda atılım 
yapabilmektir.  Bir süre sonra 
global ana sanayi firmaları 
yan sanayi firmalarından 
Endüstri 4.0’a uyumluluk kriteri 
talep edebilecek ve bu kriteri 
karşılamayan firmalardan ürün 
almayabileceklerdir.
Bu konuda neler yapılabilir;
• Eğitim sisteminin en temelden 
başlayarak Endüstri 4.0 ile uyumlu 
olacak şekilde dönüştürülmesi.
• Devlet teşviklerinin Endüstri 4.0  
ile uyumlu olacak şekilde ele 
alınıp, revize edilmesi
• Kod yazmayı bilen, yazılıma 
hakim gençlerin yetiştirilmesi 
için çaba harcanması.
• Data scientist (anlamsız dataları 
çözüp, anlamlı hale getirebilen 
kişiler) ve robot operator vasıflı  
iş gücünün oluşturulması için 
çaba harcanması
• Endüstri 4.0 Master Planı 
hazırlanması
• Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
benzeri Yazılım Merkezleri 
Kurulması
• Devletin Endüstri 4.0 
dönüşümünün öncülüğünü 
üstlenmesi

Konu ile ilgili T.C. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
öncülüğünde 4. Sanayi Devrimi 
/Sanayinin Dijital Dönüşümü 
Platformu oluşturulmuştur. 
Platform çalışmalarında Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
yanı sıra TİM, TOBB, TÜSİAD, 
MÜSİAD, YASED ve TTGV gibi 
kuruluşlar da görev alacaklardır.  
Sanayinin dijital dönüşümü ve 
Endüstri 4.0 için bir an önce  
ilgili tüm tarafların harekete 
geçmesi ve bu konulardaki 
politikaların belirlenmesi hayati 
önem arz etmektedir.  _
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Ömer Burhanoğlu
TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı - Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Yönetim Kurulu Üyesi  

BU TRENİ KAÇIRMA 
LÜKSÜMÜZ YOK
“Türkiye; ne ucuz iş gücü olan bir ülke, ne de ileri teknoloji yaratabilen 
bir ülke. Tam ortadayız ve her iki ucun tehdidi altındayız.”

Her şeyin her şeyle haberleşip, 
siber internet ortamında yapılan 
4. Sanayi Devrimi anlamına 
gelen Endüstri 4.0; teknolojinin 
derinlemesine üretimin içine 
yerleştirilmesini kapsıyor. Bu 
devrimde en önemli anahtar 
kelime ‘iletişim’. Makine, 
ürün, sistemler, süreçler ve 
insanlar sensör ve uyarıcılar 
yoluyla birbirlerine bağlanıyor, 
birbirlerinden haberdar 
oluyor ve tüm süreç boyunca 
birbirleriyle iletişim kuruyorlar. 

Ürünler kendi geçmişlerini, 
mevcut durumlarını, hedef 
duruma ulaşmak için geçmeleri 
gereken yolları biliyor ve bu 
doğrultuda ürün makineye nasıl 
bir süreçten geçmesi gerektiğini 
anlatabiliyor. Benzer şekilde 
çalışanlar da sistem ile iletişim 
halinde olarak uzaktan sisteme 
müdahale edebiliyor ve süreci 
yönlendirebiliyor. Burada bahsi 
geçen entegrasyon, bir fabrika 
içerisindeki entegrasyonun 
yanı sıra hem firma içerisindeki 
diğer birimlerin dikey 
entegrasyonunu, hem de değer 
zincirinin diğer aşamalarının 
yatay entegrasyonunu kapsıyor. 
Bu yeni devrim ile siparişin 
verilmesinden tüketiciye 
iletilmesine kadar iletişim halinde 
olan siber-fiziksel sistemlerden 
(CPS) bahsediyoruz. (CPS ise 
fiziksel girdi ve çıktılarla birbiri ile 
iletişim halinde olan elementleri 
anlatıyor) 4. Sanayi Devrimi ile 
birlikte, değer zinciri boyunca 
ilgili firmalar ile iletişim halinde 
olarak optimizasyonu tüm değer 
zincirine yayabilmek, planlamayı 
çok daha etkin hale getirecek. 
Dikey entegrasyon ise firmaların 
daha esnek olmasını sağlayacak 
ve pazar değişikliklerine hızla 
adapte olabilmesini getirecek.
Tüm değer zinciri boyunca 
ve üretimin her aşamasında 
çok miktarda veri toplanması 
ve analitik yöntemlerle 
değerlendirilmesi ile süreç en 
optimal haline gelecek, makineler 
ve sistemlerden faydalanma 
artacak, tüm süreç akışında 
iyileştirmeler gerçekleşecek. 
Fabrikalar 7/24 çalışmaya 
devam ederken, çalışanların 
sadece gün içerisinde uzaktan 
müdahale edebilmek için 
orada olması yetecek. Sürekli 
iletişim makinelerin hızlıca 
değiştirilebilmesini sağlayacak, 

böylece durma süreleri kısalacak. 
Simülasyonlar ile prototip 
üretimleri de en aza indirgenmiş 
olacak. Tüm bu gelişmelerle 
operasyonel etkinlik artacak, 
sürekli olarak iyileştirmeler 
yapılacak ve enerji tasarrufu 
sağlanacak. Aynı zamanda 
iletişimin önemli derecede 
artmasıyla iletişimsizlikten 
kaynaklanan hatalar azaltılacak, 
yapılan iyileştirmeler ve hatayı 
fark edebilen makineler ile daha 
az hatalı ürün ortaya çıkacak, 
üretim kalitesi optimize olacak.
Türkiye’deki duruma gelince; 
bu treni kaçırma lüksümüz 
yok. Ülkemiz bence bu 
devrimden en çok etkilenecek 
ülkelerin başında geliyor. Zira 
Avrupa ve Amerika, ‘üretimsiz 
zenginleşme olmaz, istihdam 
yaratılmaz’ gerçeğini anladı. 
Üretim kapasitesini geri 
toplamak için, ultra verimlilik 
yaratarak özellikle de katma 
değeri yüksek üretimleri kendi 
ülkelerinde tutmak istiyor, bunun 
için de bu devrimi yapıyor. Az 
gelişmiş ülkelerde bir sıkıntı 
yok, zaten ucuz iş gücü için 
gerekliler. Bence Brezilya, 
Rusya, Hindistan ve Çin’i 
kapsayan BRİC ülkelerinde de 
kısmen sıkıntı olacak ama pazarı 
ve üretimi çok gelişen Çin, 
Hindistan için o kadar da sıkıntı 
yok. Zira geleneksel üretimler ve 
onun iç müşterisi için çok alan 
var. Ama Türkiye için durum aynı 
değil, Türkiye ne ucuz iş gücü 
olan bir ülke, ne de ileri teknoloji 
yaratabilen bir ülke. Tam 
ortadayız ve her iki ucun tehdidi 
altındayız, en fazla ihracat 
yaptığımız iki sektörden biri olan 
orta dereceli teknolojiye sahip 
otomotiv sanayi bile Avrupa’ya 
geri dönebilir, düşük teknolojiye 
sahip tekstil ve konfeksiyon 
ise Asya’ya ya da Afrika’ya 
gidebilir ve en önemlisi ülkemize 
çıkış yolu olarak gördüğümüz 
ileri teknoloji yatırımları 
hiçbir zaman gelmeyebilir. 
İşte tüm bu nedenlerle artık 
sanayimizi başkalarının eline 
bakarak değil, kendi aklımıza 
dayanarak, geleceği görerek 
yönlendirmemiz; buna göre 
stratejiler geliştirmemiz gerekir.  _



2017, Ağustos, Turkishtime  21

W i t h

Kemal Yazıcı
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) YK üyesi

Endüstri 4.0 ile beraber sanal 
ve fiziksel sistemler entegre 
kullanılmaya yani müşteri 
ihtiyaçlarından başlayarak 
fabrikalardaki tüm makineler, 
ürün hareketleri, depo yönetimi, 
sevkiyat gibi süreçler entegre 
yönetilebilir hale gelmeye başladı. 
Önümüzdeki yakın dönemde 
birçok şirkette tasarımdan yeni 
ürün devreye alma aşamalarına, 
pazarlamadan sevkiyata kadar 
birçok süreçte daha şeffaf 
ve birbirine bağlı sistemler 
kullanılıyor olacak. Birbiriyle 
iletişim halinde olan, bağlantılı 
makineler ürünün üretim 
süreçlerinden itibaren kalite 
kontrolünü de yaparak üretim 
sürecindeki hataları daha hızlı 
tespit etmeyi ve hatasız üretim 
yapılmasını sağlayacaktır yani bir 
anlamda ‘Akıllı Fabrikalara’ geçiş 

“Endüstri 4.0, tüm tedarik sanayinde mantıklı bir seviyede uygulanmalıdır. 
Tüm firmaların bir an önce akıllı fabrika konseptine geçmesi gerekir.”

olacaktır. Otomotiv endüstrisi 
açısından bakıldığında Endüstri 
4.0 gerek üretim verimliliği 
gerekse üretim optimizasyonu 
açısından firmalara büyük 
esneklik sağlayacaktır. Kapasite 
ihtiyacı nedeniyle tüm fabrikalar 
24 saat süreyle çalışıyorlar 
ve üretim ekipmanlarının 
güvenirliliği çok büyük önem arz 
ediyor. Endüstri 4.0 uygulaması 
ile fabrikadaki tüm üretim 
proseslerinin sürekli gözlenmesi 
ve problemlerin ortaya çıkmadan 
tespiti mümkün olacaktır. 
Günümüzde firmalar yerel 
olmaktan çıkarak bölgesel veya 
global operasyonlar yönetiyorlar. 
Endüstri 4.0 değişik müşteri 
taleplerinin değişik üretim 
tesislerinde üretilebilmesini 
ve kapasite kullanımı ve 
müşteri isteklerinin zamanında 
yerine getirilmesinde önemli 
rol oynayacaktır. Yararlarının 
yanında Endüstri 4.0 için bilgi 
güvenliği, bilgi yönetimi önemli 
ve çözülmesi gereken problemler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Endüstri 4.0 ile tüm endüstride 
büyük değişimler olacaktır. 
Avrupa için yapılan çalışmalarda 
aşağıdaki değişim vurgulanıyor:
1- 2020 yılında Avrupa şirketleri 
yılda 140 milyar euro endüstriyel 
internet işine yatırım yapacak. 
(yıllık cironun yüzde 3,3 oranı 
endüstri 4.0 için harcanacak)
Bu miktarın 39 milyar euro kısmı 
otomotiv endüstrisine yapılacak.
2- Beş yıl içerisinde şirketlerin 
yüzde 80 oranı kendi tedarik 
zincirini dijitalleştirecek. Otomotiv 
tedarik sanayinde bu oran yüzde 
84 seviyesine ulaşacak.
3- Beş yıl içerisinde toplam yüzde 
18 üretim verimliliği sağlanacak. 
(yılda yüzde 3,3 iyileşme, yüzde 
2,6 maliyet iyileştirme öngörüsü 
yapılmaktadır)

Türk Otomotiv Tedarik Sanayi 
2016 yılında 9 milyar dolar 
seviyesinde bir ihracat yapmıştır 
ve bu ihracatın önemli bir kısmı 
Avrupa ülkelerine yapılmıştır. 

Otomotiv Tedarik Sanayi açısından 
bakıldığında birçok parçada 
Avrupa ile kıyasladığımızda maliyet 
olarak yüzde 10-15 avantajlı 
olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat 
ihracat açısından düşünüldüğünde 
yüzde 7 civarında bir lojistik 
maliyetinden bahsedebiliriz, yani 
toplam avantajımız ortalama 
olarak yüzde 3 - 8 civarında 
kalmaktadır.  Eğer Avrupalı 
üreticiler Endüstri 4.0 ile 5 yıl 
içerisinde yüzde 15 seviyelerinde 
maliyetlerini düşürebilirlerse 
Türk firmaların artık Avrupa 
için rekabetçi olamayacağı ve 
Avrupa’ya yapılan ihracatın çok 
azalacağı öngörülebilir. Bu açıdan 
Endüstri 4.0 ciddi takip edilmeli ve 
tüm tedarik sanayinde mantıklı bir 
seviyede uygulanmalıdır. Yani tüm 
firmaların biran önce Akıllı Fabrika 
konseptine geçmeleri doğru 
olacaktır.

Akıllı Fabrika için 3 adım:
1- Fabrika içindeki tüm sistem, 
bilgisayar, makine, hatlar, 
konveyörler, iş terminali, cihaz 
ve araçları birbiri ile ilişkilendirip 
haberleştirme yeteneğine 
yükselten dikey entegrasyon.
2- Fabrikanın kendi dışında yer 
alan ekosistem, tedarik sanayi 
ile endüstriyel internet üzerinden 
iletişimini sağlayan yatay 
entegrasyon.
3- Fabrika içindeki sistemlerin 
ve süreçlerin aynı ara yüzleri 
kullanarak uçtan uca dijital 
mühendislik sistemleri 
entegrasyonu.

Endüstri 4.0 için nesnelerin 
interneti, bulut bilişim, internet 
ağında ortak sunucular, mikro 
işlemciler, yapay zeka, sensörler, 
veri toplama, otomasyon, gömülü 
yazılım, mekatronik ve robot 
teknolojileri gibi teknolojiler 
üzerinde çalışıyor olmamız 
gerekiyor. Endüstri 4.0 ciddiye 
alınmalı ve uygun bir strateji ve 
zaman planı ile değişik alanlarda 
uygulanmalı;  fakat bundan  
önce şirketlerin öncelikle yalın 
üretim yapmayı başarması 
gerekmektedir. Yalın üretimi 
başaramamış bir işletmenin  
Akıllı Fabrika olmasını beklemek 
çok gerçekçi olmayacaktır.  _

AKILLI FABRİKALAR
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1 İşe eğitimden başlamalıyız
Eğitim sistemi, en temelden başlayarak Endüstri 4.0 ile 
uyumlu olacak şekilde dönüştürülmeli. Sanayide En-
düstri 4.0’a geçebilmek için öncelikle toplumumuzu En-
düstri 4.0’a uyarlamamız lazım. Yani dijital yaşamı ya-
şayabilmek için çocuklarımıza anaokulundan itibaren 
gereken bilgileri vermeli, ‘icat çıkartmak isteyen’ gençle-
re fırsat vermeliyiz. Eğitim kalitesinin sıradanlaşmasına 
izin vermeden girişimciliği desteklemeliyiz ki, nitelikli 
işgücünün altyapısını sağlam oluşturabilelim. 

2 Devlet öncü olmalı
Devletin Endüstri 4.0 dönüşümünün öncülüğünü üst-
lenmesi gerekiyor. Bu yönde atılan ilk adım olan Sanayi 
Bakanlığı’nın ev sahipliğinde TOBB, MÜSİAD, TİM, TÜ-
SİAD gibi kuruluşların başkanlarının katıldığı bir şem-
siye oluşumun hayata geçmesi son derece sevindirici. 
4.0 teknolojisinin geliştirilmesi adına birçok başlığın öne 
atıldığı, akademik danışman olarak bazı öğretim üyele-
rinin atandığı, konuyla alakalı kongrelerin düzenlenme-
si yeni nesil sanayicilikte Türkiye’nin kendine özgü bir 
yola girmesinin işareti olarak yorumlanıyor. 

3 Teşvikler düzenlenmeli
Devlet teşviklerinin Endüstri 4.0 ile uyumlu olacak şe-
kilde ele alınıp, revize edilmesi gerekiyor. İnsanların 
yaratıcılığını, ihtiyaca yönelik yetiştirilmesinin teşvik 
edileceği bir eğitim altyapısı ve ardından da devletin far-
kı destekleyen teşvik politikasıyla öncülük etmesi şart. 
İhtiyaçlar saptanmalı ve bir teşvik programı çıkarılmalı. 
Teşvikler de sektörlere göre detaylandırılarak verilmeli.

4 Master Plan olmalı
Türkiye’nin Endüstri 4.0 üzerine bir master plan uy-
gulamaya koyması en önemli aksiyon. “Bu master 
planı topyekun bir seferberlikle tüm paydaşların ka-
tılımıyla nasıl oluşturabiliriz?” sorusu kamu, özel sek-
tör, akademi ve sivil toplum kuruluşları liderlerinin en 
öncelikli gündemi olmalı.

5 Otomasyon tamamlanmalı
Otomotiv sektörü, otomasyona yıllar öncesinde var olan 
işçilik maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla başladı. Sa-
nayimizde otomasyonu tamamlamadan endüstri 4.0’ı 
sağlamak pek mümkün görünmüyor. Tüm firmaların 
biran önce Akıllı Fabrika konseptine geçmeleri şart. 
Bunun için de fabrikalar içindeki tüm sistem, bilgisa-
yar, makine, hatlar, konveyörler, iş terminali, cihaz ve 
araçları birbiri ile ilişkilendirip haberleştirme yeteneği-

ne yükselten dikey entegrasyon kurulmalı. Fabrikanın 
kendi dışında yer alan ekosistemde de, tedarik sanayi ile 
endüstriyel internet üzerinden iletişimini sağlayan ya-
tay entegrasyon olmalı.

6 Daha hızlı olmalıyız
Almanya’da 2011 yılında başlayan 4.0 teknolojisi günü-
müzde son derece hızlı bir ivmeyle gelişmeye devam 
ediyor. Ancak büyük dünya ülkelerinin bu teknolojiyle 
geçirdiği altı yıldaki gelişmeyi maalesef ki ülkemiz ge-
riden takip ediyor. Bu altı yıllık süreç içerisindeki iler-
lemede gelişmiş ülkeler artık 5.0’a doğru ilerlerken Tür-
kiye geride kalıyor. Ülkemizin bu treni kaçırma lüksü 
yok, çünkü Türkiye bu dönüşümde dünyada en çok et-
kilenecek ülkelerin başında geliyor. Bu yüzden hızlan-
malı ve entegrasyon süreci için daha aktif çalışmalıyız.

7 Yeni görev tanımlarına uygun personel yetiştirmeliyiz 
Eğitim konusunda, sadece donanım ve yazılımların değil 
aynı zamanda insan kaynağı pozisyonlarının ve yetkin-
lik setlerinin de değişmesi bekleniyor. Türkiye’de eksik-
liğini hissedeceğimiz iki yeni görev tanımı çıkıyor. Bun-
lardan biri, veri bilimci. Çünkü Endüstri 4.0’ın en önemli 
ilk adımı “izlenebilirlik” diyebiliriz, makinelerdeki her 
şeyi izleyeceğiz, izlediğimiz her şey başta anlamsız data-
lar olacak. Bu anlamsız dataları analiz edip, anlamlı hale 
getirebilmek için de veri bilimcilere ihtiyacımız olacak. 
İhtiyaç öngörülen ikinci görev de robot operatörleri. 

8 Yalın üretim olmalı
Endüstri 4.0 ciddiye alınmalı ve uygun bir strateji ve 
zaman planı ile değişik alanlarda uygulanmalı; fakat 
bundan önce şirketlerin öncelikle yalın üretim yapmayı 
başarması gerekiyor. Yalın üretimi başaramamış bir işlet-
menin Akıllı Fabrika olmasını beklemek gerçekçi değil.

9 İstihdam politikası oluşturulmalı
Endüstri 4.0’da insan gücünün yerini makine gücü 
alacak ve bu da önemli bir kesimin işsiz kalmasına yol 
açacak. Bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak işsizli-
ğe karşı devletin bir istihdam politikası olmalı. Hem 
sektör hem üniversitelerle Endüstri 4.0 dönüşümde 
yeni bir kariyer planlaması yapmalıyız.

10 Her firma kendi sistemini kurmalı
Endüstri 4.0’da hazır alıp verebileceğimiz belli bir sistem 
yok. Bunu her firmanın kendi sistemine göre iyi adapte 
ettiği, en iyi teknolojileri seçtiği, uyguladığı bir alan ola-
rak görmemiz lazım.  _

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN  
YOL HARİTASINI BELİRLEYEcEK  
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