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KOB‹’LERE REHBER GEL‹YOR
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K üçük ve Orta Büyüklükteki
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ve yürütme süreçlerine yardımcı
olacak rehberler geliyor. Hayata
geçecek yeni sistemle akredite
KOB‹ rehberleri sahaya inecek.
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Rehberli¤i ve Teknik Danıﬂmanlık
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,
Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlü¤e girdi. Yönetmeli¤i de¤erlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, “Bu yönetmelikle
birlikte piyasada çantacı olarak ifade
edilen aracılar ortadan kalkacak’’
dedi.
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Emar’ınızı Çektirin…!
2020 yılına kadar; Endüstri 4.0
uygulamalarına Almanya’nın 40
milyar Avro, AB ülkelerinin 110
milyar Avro, Türkiye’nin ise 100
milyon Avro harcayaca¤ı
öngörülüyor. Buna göre biz, baﬂta
üretim olmak üzere taﬂeron ülke
olma misyonundan bir nebze
yukarı çıkamayaca¤ız demektir.
ﬁirketlerimizin bir an önce her
alanda biliﬂimin nimetlerinden faydalanacakları yazılım teknolojileri ve alt
yapılarından faydalanması lazım. Bunun içinde öncelikli yapılması gereken,
iﬂletmelerimizin bir an önce “emar’larını” çektirmeleri gerekiyor. Çıkan
sonuca göre de bir yerden baﬂlamaları gerekecek, gelecek emar sonucuna
göre de hareket edilmeli!
***
KOB‹’lere Rehber Geliyor
Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹ﬂletmelerin (KOB‹) proje hazırlama ve yürütme
süreçlerine yardımcı olacak rehberler geliyor. Hayata geçecek yeni sistemle
akredite KOB‹ rehberleri sahada olacak. Hazırlanan KOB‹ Rehberli¤i ve
Teknik Danıﬂmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlü¤e girdi. Yönetmeli¤e göre e¤itimli, yetkin KOB‹
rehberleri ve teknik danıﬂmanlar KOB‹’lere yerinde hizmet verecek.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yönetmeli¤i ﬂöyle de¤erlendirdi
“Bu yönetmelikle birlikte piyasada çantacı olarak ifade edilen aracılar
ortadan kalkacak. Görev ve yetkisini kötüye kullananlara izin verilmeyecek.
Bu iﬂin e¤itimini almıﬂ, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOB‹ rehberleri
ve teknik danıﬂmanlar, KOSGEB Destekleri kapsamında KOB‹’lere rehberlik
hizmeti verecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilk etapta 200 KOB‹
rehberi, 2 bin 400 Teknik Danıﬂman alanda görev almaya baﬂlayacak”
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dergimizle de, 19-21 Mart 2019’da Stuttgart’da düzenlenecek olan
Ba¤lantı Elemanları Fuarı FASTENER FAIR STUTTGART 2019’da yer
alaca¤ız.
***
Her iﬂin baﬂı sa¤lık, sa¤lıkla kalın.
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Umarım sistem baﬂarılı olur, KOB‹’lerimiz iﬂini seven, iﬂine, aﬂına saygı
gösteren rehberler ile bir araya gelirler.
***
Otomotiv, beyaz eﬂya ve mobilyada uygulanan KDV + ÖTV indiriminde
süre 31 Mart 2019 tarihinde sona eriyor, sonlanmasın, 2019 sonuna kadar
uzatılsın. ‹ndirimli KDV ve ÖTV’nin süresinin uzatılması sektörlere pozitif
etki yapmaya devam edecek.
***
Mart ayında SUBCONTURKEY’de Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Robot
Yatırımları yazılarımızı yayınlamaya devam edece¤iz. Sektörün merakla
bekledi¤i imalat sanayinin en önemli fuarlarından Win Eurasia Fuarı
14-17 Mart’ta TÜYAP Beylikdüzü’nde kapılarını açacak.
Bizler de W‹N EURASIA FUAR ÖZEL SAYISI ile fuarda yerimizi alaca¤ız
ve okurlarımızla buluﬂaca¤ız.
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Ba¤lantı ve Sabitleme
Elemanı Teknolojileri
8. Uluslararası Fuarı,
19-21 Mart 2019
Tarihlerinde Stuttgart’ta
Düzenlenecek

Ermaksan’dan Bir ‹lk Daha

Doruk: Otomasyon: Yapay
Zeka ‹le ﬁekillenecek Bir
Dünyaya Do¤ru Yol Alıyoruz

Bantboru’nun Bosch
Siemens Hausgerate ‹ﬂ Birli¤i

‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla,
Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve
ileri teknoloji çözümler geliﬂtiren
Ermaksan, yüksek verimlilik ve
yüksek hız kapasitesi ile öne
çıkan yeni nesil fiber lazer
makinesi Fibermak momentum
Gen-3 modelini, Türk Hava
Yolları’nın baﬂarılı alt markası
Turkish Cargo ile Türkiye’den
Güney Kore’ye do¤rudan ihraç
etti.
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Ba¤lantı ve Sabitleme Elemanı
Teknolojileri 8. Uluslararası
Fuarı, 19-21 Mart 2019
tarihlerinde Almanya’nın
Stuttgart kentindeki fuar
merkezinde (Stuttgart Messe)
1, 3 ve 5 numaralı salonlarda
gerçekleﬂtirilecek.
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sanayi için yay›mday›z
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Zobu Consulting - Dijital Strateji
Danıﬂmanı Hakan Zobu: Bir Sanayi
Devrimini Daha Iskalamak

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri 4.0
Dönüﬂüm Koordinatörü
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL: Endüstri 4.0’ın
Önündeki En Önemli Zorluklar

Piri Reis Üniversitesi Yönetim Biliﬂim
Sistemleri Bölüm Baﬂkanı
Doç. Dr. Batuhan KOCAO⁄LU:
Biraz Dijitalleﬂelim - Pratik Yol Haritası

‹letiﬂim Yazılım - Genel Müdür Selçuk
ﬁEN: MES ‹le Akıllı Fabrika Yönetimi:
CORALREEF
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Bantboru’nun, kendi
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farklı ürün tasarımı önerisiyle
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Kurumsal Dönüﬂüm
Platformu,
Dijital Dönüﬂüm
Yolculu¤unuzda Size
Destek Oluyor!
M.Göker SARP
Kurumsal Dönüﬂüm Platformu Koodinatörü

Dijital Dönüﬂüm, tüm dünyada en çok
konuﬂulan konulardan biri olma özelli¤ini
halen sürdürüyor. Ancak bir çok firma henüz
bu konudaki kararını tam olarak verebilmiﬂ ve
yol haritalarını belirleyebilmiﬂ durumda de¤il.
Her ﬂeyden önce e¤er mümkünse dönüﬂüm
geçirmiﬂ olan firmaları ziyaret edebilirsiniz, bu
sizi motive edebilir. Çünkü dönüﬂüm kısa süreli
bir mesele de¤ildir, kararlılık, takım çalıﬂması
ve di¤er kaynaklarla iﬂbirli¤i gerektirir.
Dijital dönüﬂüme baﬂlarken her firmanın
kendisine sorması gereken bir soru var, oda :
“Ben Nerdeyim ve Rakiplerim Hangi
Konumda?”. Bu sorunun cevabı dıﬂında
sektörünüzdeki geliﬂmeleri ve e¤ilimleri de
analiz etmeniz gerekiyor. Ayrıca kendi içinizde
konulara farklı açılardan bakabilecek bir ekip
kurmanız da yararlı olabilir. Müﬂterilerinizi de
bu sürece bir ﬂekilde dahil etmelisiniz, çünkü
sürekli müﬂterileriniz bile tercihlerini zamanla
de¤iﬂtirebilir. Bu nedenle onlardan geri
bildirimde bulunmalarını isteyin. Böylece onların
beklentilerinin farkında olabilir ve stratejinize
dahil edebilirsiniz.
Tüm bunlardan sonra artık pazarın gereklilikleri
ıﬂı¤ında revize edilebilen bir vizyon
geliﬂtirebilirsiniz. Vizyonunuzu ortaya koyduktan
sonra, bir uygulama planına ihtiyacınız olacak.
Uygulama planına neyi, ne zaman, nasıl
yapaca¤ınızı ve ne zaman hangi noktaya
ulaﬂmayı hedefledi¤inizi eklemelisiniz.

Kurumsal Dönüﬂüm Platformu Kuruluﬂunun
7.Yılında Faaliyetlerine Tüm Hızıyla Devam
Ediyor.
Kurumsal Dönüﬂüm Platformu ve en çok
tanınan grubu olan ERP Komitesi, kuruldu¤u
13 ﬁubat 2012 tarihinden itibaren marka
ba¤ımsız deneyim paylaﬂımı için ortam
sa¤lamaya devam ediyor. ‹stanbul haricinde
Ankara, Antalya, Bursa, Eskiﬂehir, ‹zmir, Konya,
Mersin ve Tekirda¤’da da etkinli¤ini sürdüren
ERP komitesi bu yıl 12.000 üye ve takipçi
sayısını aﬂarak hızlı büyümesini sürdürdü.
Kuruldu¤u ilk yıl, kurumsal dönüﬂüme yönelik
farkındalık çalıﬂmalarına a¤ırlık verirken, ikinci
yıl bölgelerdeki organizasyonlara ve periyodik
yayınlara, üçüncü yıl Türkiye çapında
düzenledi¤i ERP, BPM, CRM, ‹ﬂ Zekası,
Stratejik Planlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi
ile ilgili seminerlere, dördüncü yıl yönetim
danıﬂmanları ve akademisyenlere yönelik
teknoloji tabanlı etkinliklere, beﬂinci yıl çeﬂitli
bölgelerde Sanayi Odaları ile birlikte düzenlenen
farkındalık etkinliklerine, altıncı yılda da dijital
dönüﬂüm ile ilgili etkinliklere a¤ırlık verildi.

Ve sonra da ekip üyeleri tarafından oynanacak
roller, stratejinin bir parçası olarak uygulama
planındaki yerini alabilir.

Kurumsal Dönüﬂüm Platformu’nun ERP
Komitesi’nden sonra en aktif grubu olan eDönüﬂüm Komitesi’nde 2 aylık periyotta Özel
Entegratörler ve Gelir ‹dari Baﬂkanlı¤ından
temsilcilerle ile bir araya gelerek gündemdeki
e-dönüﬂüm konularını de¤erlendiriyorlar, MES
Komitesi, Endüstri 4.0 konulu projelerden dolayı
MES üreticileri ve çözüm ortakları tarafında
yo¤un ilgi gördü. Kurumsal Dönüﬂüm
Platformu’ndaki di¤er aktif gruplar da sırasıyla
CRM, PLM, SCM ve BPM komiteleridir.

Dijital dönüﬂümde, ölçülebilir sonuçlar elde
etmek biraz zaman alacaktır. Bu süre içinde
stratejinize mutlaka ba¤lı kalmalısınız. Düzenli
aralıklarla uzmanlarla konuﬂarak, do¤ru yolda
olup olmadı¤ınızı test edebilirsiniz. E¤er do¤ru
yolda olmadı¤ınızı fark ederseniz, rotanızı
de¤iﬂtirmeniz gerekebilir; yine de bu yolda
yatırım yapmaktan çekinmeyin.

Kurumsal Dönüﬂüm Platformu’nun kısa ve orta
vadeli planları arasında üniversiteden yeni
mezun olan kiﬂilerin ERP sektörüne
kazandırılmasına yönelik ERP Enstitüsü’nün
kurulması, Dijital Dönüﬂüm ile ilgili radyo
programlarının düzenlenmesi ve gündemi ERP
ile Kurumsal Dönüﬂüm olan bir kongre
düzenlenmesi yer alıyor.

Kurumsal Dönüﬂüm Platformu, bu uzun ve
zorlu yolculu¤unuzda size yol göstermek ve
destek olmak amacıyla Dijital Strateji ve
Dönüﬂüm Danıﬂmanları ile kendi kurumlarında
Dijital Dönüﬂüm liderli¤i yapmıﬂ kiﬂilerden
oluﬂan bir çalıﬂma grubu oluﬂturmaya baﬂladı.
Bu çalıﬂma grubu dijital dönüﬂüm sürecindeki
standartları Türkiye’ye uyarlamak ve yöntemleri
ortaya koymak üzere çalıﬂmalarına baﬂladı.
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Yapay Zeka ve Makine Ö¤renmesi

Ömer Zeybek
Dijital Dönüﬂüm ve Veri Teknolojileri Danıﬂmanı
Bias Danıﬂmanlık

Endüstri 4.0 denilince genel olarak
aklımıza ilk gelen, otomasyonun tam
olarak kuruldu¤u, üretimin bilgi iﬂlem
teknolojileri ile kontrol edildi¤i bir yapı
oluyor. Aslında bu tanım daha çok Endüstri
3.0’ın konusu idi.
Son yıllarda öncelikle sensör teknolojileri
ve “her ﬂeyin interneti” (Internet of things
(IoT)) konularında büyük aﬂamalar
kaydedildi. Buna paralel olarak büyük veri
(Big Data) konusunda da hızlı bir rüzgar
yakalamıﬂ olduk. Artık üretimde
kullandı¤ımız tüm cihazlardan anlık olarak
veriyi alabildik ve daha iyisi bu veriyi
iﬂleyebildik. Ama Endüstri 4.0’ın
konuﬂulmasını sa¤layan en büyük geliﬂim
Yapay Zeka (Artificial Intelligence) ve
Makine Ö¤renmesi (Machine Learning)
teknolojilerinin konuﬂulmaya baﬂlaması ile
oldu. Çünkü bu teknolojiler artık karar
mekanizmasında insan faktörünü aradan
çıkarmayı sa¤layan geliﬂmelerdir. Akıllı,
kendi kendine kalibre olabilen, hatta karar
verme aﬂamasında yol gösterici olabilecek
sistemleri kurmaya baﬂlayabiliriz.
Bu teknolojilerin her biri üzerine günlerce
konuﬂalabiliriz zira alt yapılarında binlerce
detay var. Matematik, istatistik ve bunun
veri teknolojileri ile birleﬂmesi ile Veri
Mühendisli¤i daha da önemli hale geldi.
Artık teknolojilerde de belirli düzeyde
standartlaﬂma ve entegrasyon
tamamlanmıﬂ durumda. Fakat bu ﬂu
demek de¤il: cihazlarımızı IoT ile devamlı
eriﬂilebilinir hale getirip buradan akan
sonsuz veriyi hızlı sistemler ile iﬂleyelim ve
yapay zeka destekli yazılımlar ile
raporlayalım.
En önemli konu burada “teknoloji seçimi”
gibi görülüyor. Büyük-küçük demeden tüm
yatırımlarımız için sormamız gereken ana
soruyu burada da öncelikle sormamız
gerek: “Bu yatırımın bana geri dönüﬂü ne
olacak? (ROI)”. Bu cevap bize hedefe

ulaﬂmamızda en kısa yolu gösterecektir.
Bu sorunun cevabını bulduktan sonra adı
geçmeyen ama bana göre en önemli konu
veritabanı/veri ambarı yapısının kurulması
olacak. Çünkü bu kadar hızlı ve çok akan
veriden, geçmiﬂ zamanki verilere de
bakarak karar vermesini bir yazılımdan
istiyor isek bazı veritabanı teknik
detaylarına da dikkat etmemiz gerekiyor.
‹ﬂ zekası olarak yıllardır anlatılan kurguların
baﬂarı ile gerçekleﬂtirilmiﬂ olması bu yapıyı
da kurmanızda en önemli etken olacaktır.
Aksi takdirde, kirli veri ile dakikalarca belki
saatlerce çalıﬂan ama sonuçta da güvenilir
olmayan sonuçlar üreten bir sistem
yaratma tehlikeniz var.
Endüstri 4.0 ile yapılan bir yanlıﬂ da, sadece
teknoloji baca¤ını konuﬂuyor olmamız.
Günümüzde hız çok önemli. Karar vermeye
vakit olmadı¤ı gibi, kararı uygulama kısmı
için de zamanımız yok artık. Uygun verileri
alan, hızlıca de¤erlendiren bir veri sistemi,
bunları de¤erlendiren bir yapay zeka,
makine ö¤renme ile kendini geliﬂtiren bir
yapı ile artık teknolojimiz, kararlarımızın
büyük orta¤ı olacak. Tabi ki alınan bu
kararları anında hayata geçirebilecek ya
da do¤ru bir ﬂekilde de¤erlendirecek firma
iç organizasyonun da oluﬂturulması gerekli.
Çalıﬂanların biliﬂsel özellikleri geliﬂmiﬂ,
sadece kendi iﬂine odaklı olmaktan ziyade
tüm resmi görmeye çalıﬂan bir e¤itim
düzeyine sahip olmaları gerekecek. Baﬂka
bir de¤iﬂle teknoloji yatırımın yanı sıra
insana olan yatırım da devam edecek.
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Bir Sanayi Devrimini
Daha Iskalamak…

Hakan Zobu
Dijital Strateji Danıﬂmanı
Zobu Consulting

Sanayi 4,0!
Bize düﬂen 4-0’lık bir
ma¤lubiyet mi?
Buhar ile çalıﬂan harman
makinesinin kullanıma alınması,
tarımda mekanize üretime geçiﬂ ve
sanayi devriminin baﬂlangıcı olarak
kabul edilen 1700’lü yılların
sonunda Osmanlı-Rusya ile
savaﬂmaktaydı. Birinci sanayi
devriminin yaﬂandı¤ı yıllarda
Kırım’da Rusya, Mısır’da Fransa ile
savaﬂırken, Balkanlar’daki
kalkıﬂmaları bastırmaya
çalıﬂıyorduk… ‹kinci sanayi
devriminin, di¤er bir deyiﬂle yı¤ın
üretimin baﬂladı¤ı, iﬂgücü
verimlili¤inin ve üretimde
optimizasyonun gündeme geldi¤i
1800’lü yılların sonunda Tunus’ta,
Fransızlarla, Mısır’da ‹ngilizler ile
savaﬂırken, Balkanlar’da yeni
oluﬂmuﬂ devletçikler ile
u¤raﬂıyorduk… Ay’a ilk ayak
basıldı¤ı, bilgisayar ve iletiﬂim
teknolojisinin geliﬂmeye baﬂladı¤ı
üçüncü sanayi devriminin
baﬂlangıcı olarak kabul edilen
1960’lı yıllarında sonlarında ise bir
yandan tekrar demokrasiye dönüﬂ
deneyimini yaﬂarken bir yandan da
gerek so¤uk savaﬂın etkilerini
gerekse Kıbrıs’ta yaﬂanan
geliﬂmeleri gö¤üslemeye
çalıﬂıyorduk…
Gerçekten de, ilk üç sanayi
devrimini yaﬂandıkları dönemde
içinde bulundu¤umuz ola¤anüstü
koﬂulların etkisi ile anlayamadık,
izleyemedik ve yaﬂayamadık. Di¤er
bir deyiﬂle ıskaladık… ﬁimdi yeni
bir sanayi devriminin eﬂi¤indeyiz.

Sanayi 4.0, di¤er bir deyiﬂle,
dördüncü sanayi devrimi üretim
sanayisinin geleneksel yapısından
çıkarılmasını, iﬂlerin yapıﬂ
biçimlerinin de¤iﬂtirilmesini
(örn. 3D yazıcılar), sanayide yüksek
derecede otomasyonu, birbirleri ile
iletiﬂim kuran makineleri ve üretim
modüllerini, akıllı fabrikaları tarif
etmektedir. Bu devrimdeki amaç
uyum, kaynak verimlili¤i ve
ergonominin hem müﬂteriler hem
de iﬂ-de¤er sürecinde iﬂ ortaklarının
entegrasyonuna ve nihayetinde
rekabetçili¤in artıﬂına imkân vermek
olarak özetlenebilir.
Sanayi 4.0’ı nesnelerin interneti
(internet of things) olarak
tanımlamak, cihazların birbirleri ile
iletiﬂim kurmasından yola çıkarak
baﬂkaca iﬂlevler üstlenmelerini
sa¤lamak yeni hizmetler üretmek
olarak tanımlamaya çalıﬂan
yaklaﬂımlar bulunmaktadır.
Gerçekten de, yapılan araﬂtırmalara
göre, günümüzde 200 milyar adet
internete ba¤lanabilen cihaz, 14
milyar da hâlihazırda internete ba¤lı
cihaz bulunuyorken, 2020 yılında
internete ba¤lı cihaz sayısının 32
milyara ulaﬂaca¤ı tahmin
edilmektedir. Tüm bu cihazların
birbirleri ile iletiﬂimlerinden elde
edilecek veriler yeniden üretilecek
hizmetler tıpkı bir sanayi devrimi
kadar büyük önem arz etmektedir.
Ancak, dördüncü sanayi devrimini
veya di¤er deyiﬂle sanayi 4.0’ı
sadece nesnelerin interneti olarak
tanımlamak, sadece gelmekte olan
büyük de¤iﬂimin sınırlarını
daraltmaktadır.

Sanayi 4.0
Acaba bu sessiz sedasız
ama etkili devrime ne kadar
hazırız?

Sanayi 4.0 akıllı ürünler üretebilen
akıllı fabrikalardaki akıllı makinelerin
insanlar ile birlikte entegre olması,
makine üreten makinelerin, yüksek
otomasyon seviyesinde özel
partilerde üretim yapabilme
yetene¤ine kavuﬂmasıdır.

Sanayi 4.0 neler getiriyor?
Hayatımızda ne tür de¤iﬂiklikler
olacak? Biz konuyu
anlayabilecek miyiz? Geliﬂmeleri
izliyor ve kendimizi adapte
etmeye çalıﬂıyor muyuz?

Bir bakıﬂ açısına göre yaﬂadı¤ımız
ça¤da, özelleﬂtirilmiﬂ bir parti
üretimin optimum sayısı ‘bir’dir.
Di¤er bir deyiﬂle her bir müﬂteri
için, müﬂteri beklentilerine uygun
özelleﬂtirilmiﬂ üretim yapma

yetene¤ine kavuﬂulması
gerekmektedir. Bu söylemesi çok
kolay fakat uygulaması çok zor bir
hedeftir. Pazar araﬂtırmasından
sipariﬂ alımına, üretimden sevkiyata,
satıﬂ sonrası hizmetlere kadar
özelleﬂtirilmiﬂ müﬂteri hizmetlerini
kayıt edecek, tasnifleyecek, üretim
birimlerine do¤ru sırada
yönlendirecek sistemlere sahip
olmak ve en önemlisi de bu üretimi
yüksek adetlerde fakat her ihtiyaca
özel gerçekleﬂtirecek yetene¤i
geliﬂtirmek gerekmektedir.
Türkiye’nin durumunu ele alırsak
TOBB ve TEPAV’ın konu ile ilgili
bir çalıﬂmasında altı çizildi¤i gibi;
• ﬁirketlerimiz bu yeni sürecin
farkında de¤il ve bu konuda bir
arayıﬂları yok,
• Bu konuda yetiﬂmiﬂ insan gücü
de sınırlı
Ülkemizde ithal edilen ve ba¤ımsız
çalıﬂan makinelerin kumanda
fonksiyonlarını tam anlamı ile
anlayıp çözecek eleman sıkıntısı
çekiyoruz. Kaldı ki çok kısa bir
zaman dilimi içinde
Tüm süreçleri birbirleri ile ba¤lantılı,
Yüksek verimlilikte,
‹htiyaca ve isteklere uygun partiler
halinde üretim yapmaya imkân
veren akıllı fabrikaların ürettikleri
ürünler ile karﬂı karﬂıya kalaca¤ız.
Coca-Cola sadece sizin adınızla
üretim yaptı¤ında veya Apple tam
da sizin istedi¤iniz menü
özelliklerine uygun bir telefonu
sadece size özel olarak ve
geleneksel bir üreticiden daha
uygun maliyetler ile üretti¤indeki
dünyaya hazır mıyız?
Daha bütün bunların temelini teﬂkil
eden, görece ilkel ve basit ERP
sistemleri dahi yeterince yaygın
kullanılmazken nasıl rekabetçi bir
ekonomiye sahip olaca¤ız?
Yoksa bir sanayi devrimini
daha mı ıskalayaca¤ız…
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Endüstri 4.0’ın Önündeki
En Önemli Zorluklar

Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL
Dokuz Eylül Üniversitesi
Endüstri 4.0 Dönüﬂüm
Koordinatörü
hilmiyuksel75@gmail.com

2018 yılında ‹zmir ili ve
çevresindeki iﬂletmelere
gerçekleﬂtirdi¤imiz anket
çalıﬂmasına göre iﬂletmelerin
endüstri 4.0 önündeki en önemli
zorlukları iﬂletme içindeki teknik
beceri ve uzmanlık eksikli¤i ve
finansman ve kaynak eksikli¤idir.
‹ﬂletme içindeki teknik beceri ve
uzmanlık eksikli¤i, finansman ve
kaynak eksikli¤ine göre daha çok
iﬂletme tarafından endüstri 4.0’ın
önündeki en önemli zorluklar
arasında belirtilmiﬂtir. Yurt dıﬂında
gerçekleﬂtirilen araﬂtırmalarda da
benzer bulgulara ulaﬂıldı¤ı
görülmektedir. PwC tarafından
2016 yılında 26 ülkede 2000’den
fazla iﬂletmenin katılımı ile
gerçekleﬂtirilen araﬂtırmanın
sonucuna göre de, dijital kültür ve
e¤itim eksikli¤i iﬂletmelerin
karﬂılaﬂtıkları en öncelikli güçlük
olarak belirtilmektedir. PwC
tarafından gerçekleﬂtirilen
araﬂtırmanın bulgularına göre
zorluklar dıﬂ faktörlerden çok kültür,
organizasyon, liderlik, yetkinlikler
gibi iç faktörlere ba¤lı oldu¤u
görülmektedir. Hem tarafımızdan
yürütülen araﬂtırmaya hem de
dünya genelinde yapılan
araﬂtırmalara göre iﬂletmelerin
endüstri 4.0 yolculu¤unda
karﬂılaﬂtıkları en önemli güçlük;
endüstri 4.0’ın gerektirdi¤i
yetkinliklere sahip olan personel
eksikli¤idir.
Gelecekte daha fazla uzmanlık
gerektiren, IT konusunda yüksek
becerilere sahip çalıﬂanlara ihtiyaç
artacaktır. Gelecekte KOB‹’lerde
kalifiye elemana ihtiyaç da daha
fazla olacaktır. Dijital yetkinlikleri
yüksek ve becerileri fazla olan
personellerin, KOB‹’lerde istihdamı
sa¤lanmalıdır. KOB‹’ler yetkinlikleri
yüksek olan personelleri istihdamı
için çalıﬂma koﬂullarının elveriﬂlili¤ini
artırmalıdırlar. Endüstri 4.0
yolculu¤unda sorun yaﬂamak
istemeyen KOB‹’ler organizasyon
yapılarını ve istihdam politikalarını
gözden geçirmek zorundadırlar.

‹ﬂletmelerin dijitalleﬂme düzeyi
arttıkça nitelikli personel ihtiyacı da
artacaktır. Yapılan araﬂtırmalara
göre, dijitalleﬂme sürecinin baﬂında
olan iﬂletmeler personellerinin
becerilerini yeterli olarak belirtirken,
dijitalleﬂme düzeyi arttıkça
iﬂletmeler nitelikli personelinin yeterli
olmadı¤ını ve ihtiyaçları
do¤rultusunda yetkinliklere sahip
personel bulmada zorlandıklarını
belirtmektedirler.
Endüstri 4.0 projelerinin uygulama
aﬂamasına geçebilmesi için güçlü
liderlik ve güçlü üst yönetimin
deste¤i gerekmektedir. Çalıﬂanların
teknolojilere iliﬂkin güveninin
sa¤lanması ve dijital bir kültürün
yaratılması üst yönetimin önceli¤i
olmalıdır. Yeni teknolojilerin
geliﬂtirilmesinde ve uygulanmaya
baﬂlama sürecinde çalıﬂanların da
tüm aﬂamalara katılması hayati
önem arz etmektedir.
Organizasyonlarda dijital kültür
eksikli¤i, endüstri 4.0
uygulamalarında engel
oluﬂturmaktadır. ‹ﬂletme
çalıﬂanlarının dijital üretim
süreçlerinin sürdürülebilmesi için
gerekli dijital becerilere sahip
olmaları gerekmektedir. ‹lk aﬂama
endüstri 4.0 yolculu¤unun bir
dönüﬂüm süreci oldu¤unun
anlaﬂılması ve bu sürece
çalıﬂanların dijital farkındalıklarının
ve yetkinliklerinin artırılması ile
baﬂlanılmasıdır. Endüstri 4.0
dönüﬂümünden sorumlu bir kiﬂi
atanmalı, yönetimin tam deste¤i ve
katılımı sa¤lanmalı ve çalıﬂanların
e¤itimi öncelikler arasında yer
almalıdır.
Endüstri 4.0 teknolojileri iﬂletmelere
önemli yatırımlar yapmasını
gerektirmektedir. ‹ﬂletmeler bu 45 yıllık yolculukta, endüstri 4.0
dönüﬂümü için önemli finansal
kaynaklar ayırmalıdırlar.
Gerçekleﬂtirilen araﬂtırmamızda ve
dünya çapında yapılmıﬂ
araﬂtırmalarda endüstri 4.0’ın
önündeki önemli bir güçlük

finansman ve kaynak eksiklikleridir.
‹ﬂletmeler finansal kaynak ayırarak
gerçekleﬂtirdikleri yatırımlar
sonucunda elde edecekleri
kazançları da net bir ﬂekilde
göremediklerini belirtmekte ve bu
nedenle gerekli olan yatırımları
yapmayı erteleyebilmektedirler.
Baﬂlangıçta iﬂletmeler, endüstri 4.0
yatırımlarında kendilerine en çok
de¤eri sa¤layacak olan teknolojilere
yatırım yapmaları gerekmektedir.
Mevcut durumlarını iyi bir ﬂekilde
ortaya koyarak, kapsamlı fayda
/maliyet analizleri do¤rultusunda
endüstri 4.0 teknolojileri için gerekli
yatırım kararlarını vermelidirler.
KOB‹’lerin endüstri 4.0 hazırlık ve
uygulama aﬂamasında
desteklenmesi çok önemlidir.
Endüstri 4.0 teknolojileri ve
uygulamaları KOB‹’ler için önemli
yatırımların yapılmasını gerektirebilir.
Önemli olan sınırlı kaynaklarla en
öncelikli konulara odaklanmak ve
gerekli adımları atabilmektedir.
Bunun için KOB‹’lerin öncelikli
olarak endüstri 4.0 bakımından
mevcut durumlarının ortaya
konulması ve yapmaları gereken
öncelikli adımların belirlenmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde
yüksek yatırım maliyetlerine
katlanılarak istenen yararların elde
edilmesi de sınırlı kalabilir. Elbette
ulaﬂılmak istenen hedef, dikey ve
yatay de¤er zincirlerinin
dijitalleﬂmesi ve entegrasyonu,
fabrikanın bütünsel bir yaklaﬂımla
ele alınması ve de¤er zincirindeki
tüm aﬂamaların gerçek zamanlı
iletiﬂimidir. Ancak, bu hedefe do¤ru
ilerlerken her iﬂletmenin izleyece¤i
adımlar aynı olmayaca¤ı için
izlenecek adımların ve yapılacak
teknolojik yatırımların çok dikkatli
olarak belirlenmesi gerekmektedir.
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Bölüm Baﬂkanı
Kiﬂisel Web Sayfası:
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Son dönemde Endüstri 4.0 dan
bahsetmeyene hoﬂ gözle
bakmıyorlar . ﬁaka bir yanda, biz
de kendi bakıﬂ açımız ile durumu
de¤erlendirelim. Pek çok kavram
havada uçuﬂuyor, bazı patronlar
tedirgin, bazıları umutlu, bazıları
karamsar. Yıllık cirosu 500 milyon
dolardan fazla olan ﬂirketlerde
2.216 yöneticiyi sorgulayan
HBR’nin anket sonuçları, ﬂirketlerin
ve yöneticilerin dijital dönüﬂümü
gittikçe daha fazla kucakladı¤ını
gösteriyor. Amaç, teknolojilere
yapılan yatırımlardan ve iyileﬂtirilmiﬂ
iﬂ süreçlerinden “de¤er” elde etmek
[1]. Endüstri 4.0 uygulamalarına
geçmeden önce Dijital Dönüﬂüm
ﬂarttır. Endüstri 4.0’ı zaten mevcutta
olan farklı çözümlerin, bir
terminolojide bir araya getirildi¤i
ﬂekliyle görüyorum. Kavramlar göz
alıcı, ama sorunlar ve ön
gereksinimler aynı!

Bu süreçte ilk aﬂama
D‹J‹TALLEﬁT‹RME (digitization),
amaç bu sayede operasyonel
verimlili¤i artırmak. Belgeleri,
dökümanları iﬂlemleri dijital ortama
ve formal veri ortamına taﬂımak.
Bu sayede eriﬂilebilir, sorgulanabilir,
analiz edilebilir bir veri yapısına
sahip olmak [2] [3]. Aslında bu
aﬂamada, büyük ölçekteki firmalar
“kurumsal yazılım” projeleri ile belli
bir yol aldı. Di¤er firmalar da bu
yolda.
‹kinci aﬂama “SÜREÇ”LER‹N
D‹J‹TALLEﬁMES‹ (digitalization).
Önceki aﬂamadaki dijital
enformasyonu kullanarak, iﬂ
akıﬂlarını optimize etmek, daha
verimli, sade ve düﬂük maliyetli hale
getirmek [3]. Akıllı makineler
çalıﬂanların yaptıklarını yapabilir daha verimli, daha do¤ru ve çok

daha az birim maliyetle-. Büyük veri
analiti¤i ve makine ö¤renmesi ile,
çok etkin tedarik zinciri ve müﬂteri
yönetimi sistemleri kullanmak
mümkün olabilir. Internet
ortamındaki reklamlar ve online
satıﬂlar aslında analitik kısmında
çoktan önde koﬂuyor. 2017’de
dijital reklam harcamaları dünya
çapında 209 milyar dolar olarak
gerçekleﬂti ve televizyonu geçti.
The North Face firması, çevrimiçi
alıﬂveriﬂ sepetinde yapay zeka
kullanmak ve kaçan müﬂterileri
azaltmak için, IBM ile ortaklık kurdu
[3].

• Özellikle bakım gerektiren
cihazların, kestirimci analitikler ve
internet ba¤lantısı ile ön görülmesi
ve müdahale görmesi
• Ürünleri “internete ba¤lı” olacak
ﬂekilde tasarlamak
• Ar-Ge ve iﬂ geliﬂtirme
çalıﬂmalarına “sosyal medya” ve
“crowdsourcing” analizlerini katmak
• Analitik ile, müﬂteriye ve sipariﬂe
“özel dinamik fiyat” sunabilmek
• Müﬂteriyi ve tedarikçiyi “tasarım
sürecine dahil” edebilmek
• “‹novatif” ürünler geliﬂtirebilen,
“dijital beceriler”in de¤er gördü¤ü
bir ﬂirket yapısına do¤ru gidilmesi
Dijital dönüﬂüm için, uygulama
deneyimlerine dayanarak “pratik
bir yol haritası”nı, aﬂa¤ıdaki
ﬂekildeki gibi önerebilirim. Buradaki
her aﬂama, ayrı bir yazı konusudur.

Bundan sonraki aﬂama ise,
“‹ﬁ”LER‹N DE D‹J‹TAL DÖNÜﬁÜM
geçirmesidir. Bu ise, en son ve ucu
açık noktadır. Bu aﬂama için, belki
hedefler belirlemek daha yol
gösterici olabilir. Bazı örnekler:
• Ürünleri küçük miktarda,
müﬂteriye özel üretmek. (Bunu
yapacak iﬂ sistemlerini tasarlamak;
sipariﬂ alımı, tasarımı, üretimi,
teslimatı süreçleri. Web analiti¤i,
tasarım simülasyonu ve onay, 3D
yazıcıyla üretim, dronla teslimat
senaryosu düﬂünülebilir)
• Müﬂteriye “anlık” hizmet & destek
verecek sitemleri tasarlamak
(sensörler ve IoT ile)
• Firma çalıﬂanlarının, “lokasyon
ba¤ımsız” (mobil) çalıﬂabilece¤i
ortamı kurmak.
• Kaynakların (araç, tesis, personel
vd) “paylaﬂım”ı ve “on-demand”
kullanım ekonomisine göre iﬂlerin
modellenmesi

Dijital Dönüﬂüm pratik yol haritası

Bu süreçteki firmalara geçmiﬂ
ERP,MRP, CRM projelerindeki
baﬂarısızlık ve baﬂarı nedenlerini
araﬂtırmalarını öneririm. Bu
projelerdeki deneyimler, dijital
dönüﬂüm projeleri için ciddi bir
birikimdir ve baﬂlangıçta yol
gösterici olacaktır.
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