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1. GİRİŞ – SANAYİ 4.0 NEDİR? 

Teknolojik ilerlemeler, sanayi devriminin başlangıcından bu yana, endüstriyel verimlilikte 

büyük artışa işaret eden üç ana aşamanın kat edilmesini mümkün kılmıştır. 18. yüzyılın sonlarında 

fabrikalarda buhar gücüyle çalışan makineler kullanılmaya başlanmış, 20. yüzyılın başında elektrik 

enerjisi ile seri üretim mümkün olmuş, 1970’lerden itibaren ise elektronik ve bilgi teknolojileri 

(BT) ile sanayide otomasyon yaygınlaşmıştır. Günümüzde ise, siber-fiziksel sistemler ve dinamik 

veri işleme ile değer zincirlerinin uçtan uca bağlandığı, sanayi devriminin dördüncü evresine 

tanıklık ediyoruz. 

 

Şekil 1: Sanayi Devriminin Aşamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanayi Devrimi – Sanayi 1.0: İlk sanayi devrimi 1960’lı yıllarda başlayıp, 1830’lara kadar 

devam eden bir süreyi kapsamaktadır. Bu süreçte, genel olarak üretim, el ve beden emeğinden 

makine gücüne doğru geçiş sağlamıştır. Nitelik ve nicelik yönünden artış gösteren makineler, 

buhar gücüyle daha da işlev gösterir hale gelmiştir. Bu süreçte odun ve bio yakıt yerine kömürün 

kullanılmaya başlanması, makinelerin daha da yaygınlaşmalarını sağlamıştır. 
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İngiltere’de başlayan ve bahsi geçen özellikler doğrultusunda ilerleme kaydeden Sanayi 

Devrimi, kısa sürede tüm Avrupa’ya ve ABD’ye yayılmıştır.  

Bu süreçte gündelik yaşam büyük ölçüde pratikleşmiş ve böylece yaşam kalitesi artmıştır. 

Makinelerin üretimi kolay hale getirmesiyle, üretilen ürün sayısında büyük artış kaydeden 

Avrupa’nın, bu ürünleri pazarlayabileceği ve ayrıca yeni hammadde kaynakları elde edebileceği 

Orta, Yakın ve Uzak Doğu topraklarına yönelmesi ise uluslararası ilişkileri etkilemiş ve ülkelerin 

sınırlarını batan aşağı yeniden çizmiştir. 

Sanayi Devrimi – Sanayi 2.0: 1. Sanayi Devrimi kapsamında üretimin makineleşmesinden bir 

süre sonra, 1840’lı yıllardan itibaren, teknolojinin daha da ilerlemesiyle, 2. Sanayi Devriminin 

temelleri atılmaya başlanmıştır. 2. Sanayi Devriminin ortaya çıkmasında demiryolları başta olmak 

üzere ulaşım ağının gelişmesinin büyük rolü olmuştur. ulaşımın kolaylaşması, hammadde teminini 

de büyük ölçüde kolaylaştırmış, ürünlerin yeni ve uzak pazarlara ulaşmasını sağlamıştır. 

Bu sürecin bir diğer önemli özelliği de, elektrik teknolojisinin gelişmesi ve üretim hatlarında 

kullanılmaya başlanmasıdır. Buhar gücünden çok daha güçlü olan bu yeni ve üstün teknoloji, 

makinelerin gelişmesine ve üretimin büyük oranda artmasına fırsat sağlamıştır. Böylece dünya 

seri üretim kavramıyla tanımıştır. Söz konusu dönemde seri üretimin en bilinen ve çarpıcı 

örneklerinden biri, Henry Ford’un Ford Motor Fabrikası olmuştur. 

Hammadde olarak demir ve çeliğin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı ve ağır sanayinin 

geliştiği, 2. sanayi devriminin dünyadaki ana yürütücüleri İngiltere, Almanya, ABD ve Japonya 

olmuştur. 

Sanayi Devrimi – Sanayi 3.0: 20. yüzyılın ilk yarısı, iki büyük dünya savaşıyla ve ülke 

sınırlarının alt üst olmasıyla şekillenmiş ve sanayileşme ile teknolojik ilerleme anlamında, önceki 

dönemlere kıyasla yavaşlama ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, savaşlar kadar pek çok ülkede, yıkıcı 

etkiler yaratan ekonomik krizler de etkili olmuştur. 

Durum böyle iken, sanayinin yeni bir gelişme yakalayabilmesi ancak krizin etkilerinin azalması 

ve ikinci dünya savaşının bitmesinin ardından, 1950’li yıllarda mümkün olabilmiştir. 1950’li yıllarla 

birlikte, dijital teknoloji gelişmeye başlamış ve 3. Sanayi Devriminin temelleri atılmıştır. Özellikle 

Z1 olarak adlandırılan ve mekanik elektrikle çalışan hesap makinesinin üretilmesi, akabinde de 

bilgisayara kadar uzanan, çığır açıcı dijital gelişmeler, üretim süreçlerine de yeni bir boyut 

kazandırmıştır. Bu devirde ortaya çıkan bir diğer önemli gelişme de bilgisayarla birlikte iletişim 

teknolojilerinin ilerlemesidir. 

Üretim süreçlerinde bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanılmaya başlanması, çok daha 

küçük, mekanik ve pratik ürünlerin gündelik hayata girmesini sağlamıştır. Öyle ki, bu süreçte 
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makineler, iş hayatında olduğu gibi gündelik hayata da hakim olmaya başlamış, böylece beden 

gücüne duyulan gereksinim kişisel yaşam içerisinde de ortadan kalkmaya başlamıştır. 

Sanayi Devrimi – Sanayi 4.0: 4. Sanayi Devrimi, sanayide genel olarak makinelerin insan 

gücüne gerek kalmaksızın kendilerini ve üretim süreçlerini yönetmeye başlamalarıyla ortaya 

çıkmıştır. “Nesnelerin interneti” kavramıyla anılan bu ileri düzeyde gelişmiş yapı, neredeyse 

üretim gerçekleştiren bir fabrikanın kendi kendini yönetebilmesine kadar uzanmıştır. 

4. Sanayi Devrimi yada daha sık kullanılan adıyla Sanayi 4.0, ilk kez 2011 yılında Hannover 

Fuarında dile getirilmiştir. Fuara katılan uzmanlar tarafından, bilişim çağının modern yüzünün, 

üretim süreçlerine yepyeni bir boyut kazandırdığı ve yeni bir sanayi devriminin yaşanmakta 

olduğu ifade edilmiştir. Almanya hükümetinin, dile getirilen bu görüşleri, yeni bir sanayi stratejisi 

olarak ele almasıyla, 4. Sanayi Devrimi kavramsal olmaktan öte resmi bir nitelik de kazanmıştır. 

Söz konusu fuardan sonra 4. Sanayi Devrimi üzerinde bir çalışma grubu kurulmuş ve çalışma 

grubu, bir yıl sonra, Sanayi 4.0!ın stratejik biçimde uygulanabilmesi yönündeki önerilerini 

Almanya hükümetine raporlamıştır. Bu çalışma grubunun başkanlığını Bosch şirketinde yönetici 

olan Siegfried Dias ve SAP AG firmasında üst dizey yönetici olan Hennig Kagermann üstlenmiştir. 

 

Resmi başlangıcı 2011 yılı olarak kabul edilen Sanayi 4.0, sadece 4 yıllık bir süre içerisinde 

teknik bir terim olmaktan öteye geçip, milyarlarca Avroluk bir piyasa haline gelmiştir. 2020 yılına 

kadar sadece Avrupa’da, bu alanda yıllık 140 milyar Avroluk yatırım gerçekleştirilmesi 

beklenmektedir. 
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Ayrıca yine 2020 yılında, nesnelerin interneti aracılığıyla 14 milyar cihazın birbirleriyle 

etkileşime geçmiş olması planlanmaktadır. 

Dört ana başlıkta toplanabilecek birçok akım, iş dünyasındaki paradigmalarda kökten 

değişikliklere yol açarak, şirketlerin ve ülkelerin rekabet gücünü kapsamlı şekilde dönüştürmeye 

başladı ve bugünkü sanayi devriminin temellerini attı.  

Bu akımları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkün: 

Bölgesel akımlar – Ülkeler arasındaki sosyal etkileşim ve ticarette artış 

Ekonomik akımlar – Yükselen yeni güçlü ekonomiler ve finansal kaynak akışları ile artan 

küreselleşme 

Teknolojik akımlar – Artan bağlanırlık ve platform teknolojilerinin gelişmesi 

Meta akımlar – Giderek kıtlaşan kaynaklar, çevre ve güvenlikle ilgili artan kaygılar 

 

Şekil 2: Dünyanın geleceğini şekillendiren akımlar 

 

Bu akımlar, sensörlerin, üretim araçlarının ve bilgi teknolojilerinin birbirine artarak bağlandığı 

sistemlere zemin hazırlayarak, tek bir şirketin ötesine geçen endüstriyel değer zincirleri 

oluşturuyorlar. Siber-fiziksel adı verilen bu yeni bağlaşık sistemler, standart internet tabanlı 

protokoller kullanarak birbirleriyle etkileşebiliyor ve hataları öngörmek, parametreler 

tanımlamak ve değişen şartlara uyum sağlamak amaçlarıyla verileri analiz ediyorlar. Sanayi 4.0 
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döneminde bu sistemler yaygınlaşarak, daha hızlı, esnek ve verimli süreçler oluşmasını sağlayacak 

ve daha yüksek kalitedeki malları, daha düşük maliyetle üretmeyi mümkün kılacaklar. Bahsedilen 

yapısal değişiklikler sayesinde, üretimde verimlilik artarken sanayide büyüme hız kazanacak ve 

beraberinde işgücü profilleri değişecek. 

 

Şekil 3: Geleneksek üretim modellerinin Sanayi 4.0 ile değişimi 
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2. SANAYİ 4.0’I TETİKLEYEN DOKUZ TEKNOLOJİK UNSUR 

Şekil 4: Sanayi 4.0’ı Tetikleyen Teknolojik Unsurlar 

 

Büyük Veri Analizi 

Üretimde yeni yeni kullanılmaya başlanan büyük veri gruplarından faydalanan analiz 

yöntemleri, üretimin kalitesini yükseltiyor, enerji tasarrufu sağlıyor ve ekipman bakımını 

kolaylaştırıyor. Sanayi 4.0 bağlamında baktığımızda, üretim sistemlerinin yanı sıra, kurumsal ve 

müşteri bazlı yönetim sistemleri gibi birçok farklı kaynaktan elde edilen verilerin toplanmasının ve 

kapsamlı biçimde değerlendirilmesinin, gerçek zamanlı karar verme süreçlerinde standart hale 

geleceğini görüyoruz. 
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Akıllı Robotlar 

Çeşitli sektörlerdeki üreticiler, operasyonlarında uzun zamandır robotlardan 

faydalanmaktalar. Dünyada robot teknolojisi artık hem yetkinliklerini geliştirerek daha otonom, 

esnek ve işbirliğine yatkın hale geliyor hem de sahip olma maliyetini düşürüyor. İlerleyen 

dönemde robotlar birbiriyle etkileşimlerini arttıracak, insanlar ile yan yana daha güvenli bir 

şekilde çalışacak ve bir yandan da öğrenme kabiliyetlerini geliştirecek. 

Şekil 5: Akıllı Robotlar 
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Simülasyon 

Halihazırda tasarım aşamasında ürünlerin, malzemelerin ve üretim süreçlerinin 3 boyutlu 

simülasyonundan yararlanılıyor ancak ileride simülasyonlar fabrika operasyonlarında daha da 

yaygınlaşacak. Gerçek zamanlı verilerden yararlanarak hazırlanan bu sanal modellerde, 

makineler, ürünler ve insanlarla beraber fiziksel dünyanın sanal gerçekliği oluşturulacak. 

Böylelikle operatörler, üretim hattında takip eden ürün için makine parametrelerini gerçekten 

ayarlamadan önce sanal dünyada test etme fırsatı bularak, makine kurulum süresini kısaltacak ve 

kaliteyi arttıracak. 

 

Dikey ve Yatay Sistem Entegrasyonu 

Günümüzde BT sistemlerinin çoğu tam olarak entegre değil. Şirketler, tedarikçiler ve 

müşteriler nadiren birbirlerine uçtan uca bağlı. Benzer durum mühendislik tasarım, üretim ve 

hizmet fonksiyonları için de geçerli. Ancak şirket çapında evrensel veri entegrasyon ağları 

geliştikçe, şirketler, birimler ve yetkinlikler birbirleriyle çok daha uyumlu hale gelecek. 

 

Nesnelerin İnterneti 

Günümüzde sensörlerin ve makinelerin ancak bir kısmı ağa bağlı şekilde entegre veri 

işlemeden faydalanmaktalar. Bugünkü yapı genellikle, sınırlı yapay zekaya ve otomasyon kontrol 

mekanizmalarına sahip sensör ve saha cihazlarının, genel üretim kontrol sistemine bağlı olduğu 

dikey otomasyon piramitleri şeklinde kurgulanmış durumda. Ancak nesnelerin interneti, daha 

fazla sayıda cihazın, hatta yarı mamüllerin bile, standart teknolojilerle birbirlerine bağlanarak 

tümleşik veri işlemeden faydalanmasına izin verecek. Bu sayede sahadaki donanımlar hem 

birbirleriyle hem de gerekirse merkezi kontrol sistemleriyle iletişim kurabilecek. Ayrıca, analiz ve 
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karar verme süreçlerinin tek elden yapılma şartını ortadan kaldırarak, gerçek zamanlı karar verme 

süreçlerini mümkün kılacak. 

 

Siber Güvenlik 

Birçok şirket hala birbirine bağlı olmayan yönetim ve üretim sistemleri kullanmaktadır. Ancak 

bağlanırlığın artmasıyla kritik endüstriyel sistemleri ve üretim hatlarını siber güvenlik tehditlerine 

karşı koruma amacıyla, makinelerin kimliklerinin belirlenmesi ve makinelere erişimin yönetilmesi 

temelli güvenli iletişim önem kazanacak. 

Bunun bir örneği olarak, geçen yıl çeşitli endüstriyel donanım tedarikçileri, ortaklık veya satın 

alma yoluyla siber güvenlik şirketleriyle güçlerini birleştirdi. 

Bulut 

Şirketler, bazı kurumsal ve analitik uygulamalar için hali hazırda bulut tabanlı yazılımlar 

kullanıyorlar. Ancak önümüzdeki dönemde, tesisler ve şirketler arasında ürünlerle ilgili daha fazla 

verinin paylaşılması gerekecek. Aynı zamanda bulut teknolojilerinin performansının artması 

sayesinde tepki süresi birkaç milisaniyeye düşecek. Bunun sonucu olarak, bulut platformlarda yer 

alan makinelere ait veriler ve işlevler artacak ve üretim sistemlerine veriye dayalı daha fazla 

hizmet sunulacak. Hatta süreçleri takip ve kontrol eden sistemlerin bile buluta taşınması sürpriz 

olmayacak. 

Günümüzde, imalat yürütme sistemi üreten şirketler şimdiden benzer bulut tabanlı çözümler 

sunmaya başlamış durumdalar. 

Eklemeli Üretimi 

Şirketler, parçaların prototipini oluşturmak ve üretimini yapmak için, üç boyutlu baskı gibi 

eklemeli üretim tekniklerini yeni yeni benimsemeye başladılar. Bu yöntem, ilerleyen dönemde, 

özellikle karmaşık ve hafif tasarımlar gibi alanlarda, özel ürünleri az sayıda üretmek amacıyla 

daha da yaygın kullanılmaya başlanacak. Sonuç olarak yüksek performanslı ve merkezi olmayan 

eklemeli üretim sistemleri, lojistik maliyetlerini ve stok seviyelerini azaltacak. 
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Şekil 6: Eklemeli Üretim – 3D Baskı 

 

 

Zenginleştirilmiş Gerçeklik 

Zenginleştirilmiş gerçeklikten yararlanan sistemler, depoda parça seçimi ve mobil cihazlara 

tamirat talimatları göndermek gibi çeşitli hizmetlere destek veriyorlar. Bu sistemler henüz 

başlangıç aşamasında olmasına rağmen, gelecekte şirketlerin karar verme ve operasyon 

süreçlerini iyileştirmek ve çalışanlarına gerçek zamanlı bilgi ulaştırmak amacıyla zenginleştirilmiş 

gerçeklikten daha fazla yararlanacak. 

Şekil 7: Zenginleştirilmiş Gerçeklik 
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BUGÜNÜN FABRİKALARI GELECEĞİN AKILLI FABRİKALARI 

1. Makinelerin önceden yapılandırılmaya 
ihtiyacı vardır ve her kullanım ve değişiklikte 
ayarlanması ve değiştirilmesi gerekmektedir. 
Bunlar birbirinden bağımsız olarak 
çalışmaktadırlar. 

1. Makineler diğer makinelerle iletişim 
kurarak ayarların yan sıra güvenlik 
mekanizmaları   etrafında   akıllıca 
çalışmaktadır. 

2. Süreç izleme oldukça zordur. Her bir 
kişi, ancak kendi verimlilikleri oranında ve tek 
bir problem odaklı çalışmaktadır. 

2. Süreç izleme neden sonuç ilişkisi içinde 
kapsamlı olarak gerçekleştirilmektedir. Böylece 
makineler üretimi durdurma yeteneğine sahip 
olarak sorunları düzeltmek için sinyal 
vermektedir. 

3. Ürün özelleştirme çalışmaları; zaman, 
maliyet ve kaynak gibi faktörler bağlamında 
oldukça zahmetlidir. Sıradan  ürünlerin  
üretimi  kolay yapılırken, özel ürünlerin 
üretiminde gecikmeler olmaktadır. 

3. Ürün özelleştirme çalışmaları; lojistik, 
güvenlik, güvenilirlik, zaman maliyetleri ve 
sürdürülebilirlik faktörleri yoluyla en ideal 
sistem ve akıllı derleme yoluyla elde 
edilmektedir. 

4. Envanter, süreçteki değişimi dikkate almak 

amacıyla stoklanmaktadır. 

4. Makineler kendi üretim kaynaklarını 

planlayabilmektedirler. Böylece yalın bir üretim 

ekli ve tam zamanında üretim   gerçekleştirmesi   

mümkün olmaktadır. 

5. Makineler, insanın fiziksel yapısı ve işgücü 

temelinde sınırlıdır. 

5. Makineler çevresindeki insanlara duyarlıdır 

ve çevresindeki insanlara uyum     sağlayacak     

biçimde çalışmaktadırlar. 
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3. SANAYİ 4.0’IN FAYDALARI – FIRSATLAR VE ZORLUKLAR 

Sanayi 4.0 ile genel olarak ortaya çıkan değişimleri şu şekilde ifade edebiliriz; 

 Nesnelerin interneti ve siber fiziksel sistemler ile daha karmaşık ve akıllı ürünler 

üretilebilmektedir. 

 Seri üretimden, müşteri ihtiyaçlarına göre özel üretime geçilmektedir. 

 Üretim tesisleri ile ürünlerin gerçek zamanlı olarak veri ve bilgi alışverişine başlanmaktadır. 

 Ürün tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi için gerekli veri ve bilgi miktarı çok büyük hacimlere 

ulaşmaktadır. 

 Hammadde ve kaynak tüketimi en aza indigenirken, verimlilik artmakta ve yeşil enerji 

dönemine geçilmektedir. 

 Kendi kendini organize eden üretim yöntemleri sayesinde üretim için gerekli kaynaklara 

(enerji, insan, makine vb.) olan ihtiyaç azalmakta, robotlar üretim süreçlerini yönetir hale 

gelmektedir. 

 Robotların yaygınlaşması işgücünde duyulan gereksinimi azalttığından, yeni istihdam 

politikaları geliştirilmektedir. 

 Ürün- yaşam döngü süresi kısalırken, üretimdeki hata payı minimuma inmektedir. 

 İş sağlığı ve güvenliği robotlarla daha iyi sağlanmaktadır. 

 Robotlar üretim süreçlerinin hızlandırdığından, çalışma saatleri çok daha esnek hale 

gelmektedir. 

 3D yazıcılarla, dünyasını her noktasında her türlü hammadde, ara mamul ve nihai ürün 

üretilebilmektedir. 

 Sanayi 4.0’a uyum sağlayan firmaların küresel pazarda payı büyümekte, üretim sanal dünya 

ile daha iç içe geçmeye başlamaktadır. 

Sanayi 4.0’ın Dört Ana Faydası 

İmalat sanayinin verimlilik artışında ve ekonomik büyümede önemli bir katalizör olacağı 

öngörülen Sanayi 4.0’ın faydalarını dört ana başlıkta şu şekilde özetleyebiliriz; 

1. Üretkenlik: Önümüzdeki 5-10 yıl içinde pek çok şirket Sanayi 4.0’a uyum sağlayacak ve 

hammadde hariç üretim maliyetleri yüzde 15-25 arasında iyileşecektir. Bu iyileşmenin, 

sadece Almanya’da imalat sanayine 90-150 milyar avro arasında bir etki yapacağı 

öngörülmektedir. Hammadde maliyetleri dahil edildiğinde, toplam üretkenlik 

kazanımlarının yüzde 5 ile 8’e ulaşacağı belirtilmektedir. 

 



 

SANAYİ 4.0 

 

Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü 

 
13 

2. Ciro Artışı: Sanayi 4.0 sayesinde üreticilerin gelişmiş ekipman ve yeni veri uygulama isteği, 

müşterilerin kişiselleştirilmiş ürünlere yönelik gittikçe artan talebiyle paralel olarak 

artacaktır. Almanya örneğinde bu gelişmenin GSTH’nın yüzde 1 artmasını sağlayarak yıllık 

30 milyar dolar civarında büyüme getirmesi beklenmektedir. 

3. İstihdam: İstihdam ile ilgili birçok karşıt görüşe rağmen, Sanayi 4.0 sayesinde imalat 

sektöründe yüzde 6-10’luk istihdam artışı beklenmektedir. Yeni işgücüne talep en fazla 

mekanik-mühendislik sektöründe hissedilecektir. Öte yandan düşük kalifiye işgücüne 

yönelik istihdam olanakları azalırken, farklı yetkinliklere sahip elemanlara olan talep ise 

artacaktır. 

4. Yatırım: Üretim süreçlerini Sanayi 4.0’a adapte edebilmek için üreticilerin cirolarının 

yüzde 1 ile 1,5’ini yatırıma ayırması öngörülmektedir. Bu rakamın Almanya örneğinde, 

önümüzdeki 10 yıl için 250 milyar Avro olması beklenmektedir. 

 

Şekil 8: Sanayi 4.0 – Fırsatlar ve Zorluklar 

 

4. TÜRKİYE İÇİN SANAYİ 4.0 ve ÖNEMİ 

Türkiye, dünyanın en büyük yirmi ekonomisi içerisinde yer alsa da, küresel rekabet, 

inovasyon, ar-ge, iş kolaylığı, eğitim niteliği vb. birçok uluslararası sıralamada yeterli başarıyı 

gösterememektedir. Yüksek orta gelirli ekonomiler arasında yer alan Türkiye’de imalat sanayi, 

düşük ve orta düşük teknoloji grubunda yoğunlaşmıştır. Oysa ki, orta gelir tuzağında bulunan 

Türkiye’nin yüksek gelirli ekonomiler arasına girebilmesi için yüksek teknolojili üretime hızla geçiş 

yapması kaçınılmazdır. 
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Türkiye’nin sanayi üretimindeki ve ihracatındaki teknoloji kullanma yoğunluğu da, yüksek 

katma değerli ürünleri artırması gerektiğini göstermektedir. Zira 2023 hedeflerimiz olan; 2 trilyon 

dolar milli gelir, 500 milyar dolar ihracat ve 25 bin dolar kişi balı gelire ulaşabilmenin yolu da 

buradan geçmektedir. Bunun için de hazırlanan stratejik belgelerin hayata geçirilmedi ve 

sürdürülebilir olması gerekmektedir. 

Türkiye 2003-2014 yılları arasında düşük ve ortak teknolojili ürünlerde 90 milyar dolar dış 

ticaret fazlası verirken, yüksek ve orta teknolojili alanlarda 438 milyar dolar dış ticaret açığı 

vermiştir. 2014 yılı ihracatı 158 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yüksek ve orta-ileri teknoloji 

aleyhine oluşan bu durum neden teknoloji seviyesinin artırılması gerektiğinin cevabıdır. 

Sanayi 4.0 Türkiye’ye yüksek katma değerli üretim ve yatırım döngüsünü başlatmak için büyük 

bir fırsat sunuyor. Yeni üretim teknikleri ve bu tekniklerin tetikleyeceği dönüşüm, düşük katma 

değerli üretim kısır döngüsü yerine artan yüksek katma değerli yatırımlar döngüsüne erişme 

fırsatı verebilir. Sanayi 4.0’ı başarılı bir biçimde uygulamaya geçirerek üretim platformlarını 

dönüştürmenin üç temel faydasının olması beklenmektedir. 

Küresel rekabet gücünün artması 

 Yüksek maliyet verimliliği 

 Yüksek üretim hızı ve esneklik 

 Yüksek kalite ve düşük fire oranı 

 İleri teknoloji platformları, know-how, yüksek nitelili insan kaynağı 

Küresel değer zincirinden alınan yüksek katma değerli ürünler payının artması 

 Ortaya çıkan verimlilik ve yetkinlikler ile şirketlerin küresel rekabette konumlarını 

korumaları ve güçlendirmeleri 

İşgücü profilinin gelişmesi 

 Üretim, müşteri ilişkileri ve destek birimlerinin gelişmiş bir bağlanırlık düzeyine 

erişmesinin yeni iş olanakları yaratması ve nitelikli işgücü tarafından yapılabilecek yeni iş 

tanımlarının oluşması 

“Sanayi 4.0 Dönüşümü” bağlamındaki yetkinlik alanları, teknoloji perspektifi, istihdam boyutu, 

iktisadi büyüklük, tedarik zinciri içindeki rol gibi unsurlar da dahil olmak üzere çeşitli sosyo-

ekonomik değerlendirmeler neticesinde Türkiye’de altı pilot sektör ön plana çıkmaktadır. 

 Otomotiv ve otomotiv yan sanayi 

 Makine 
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 Beyaz eşya 

 Gıda ve içecek 

 Tekstil 

 Kimya 

Şekil 9: Pilot Sektörler 

 

Şekil 10: Pilot Sektörlerde Sanayi 4.0 Uygulamaları 
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 Sanayi 4.0 başarılı bir şekilde uygulanırsa Türkiye’ye dört temel alanda fayda sağlayacak. 

 Verimlilik 

 Sanayi 4.0’ın başarılı şekilde uygulandığı durumda, günümüz ekonomik büyüklüğünde, 

Türkiye’deki üretim sektörlerinin verimliliğinde 50 milyar TL’ye varabilecek bir fayda kaydedilmesi 

potansiyeli mevcuttur. Bu analizin temeli, toplam üretim maliyeti göz önüne alındığında, 

verimlilikteki artışın % 4-7 arasında olacağı beklentisine dayanmaktadır. Sadece dönüşüm 

maliyeti (malzeme maliyetleri hariç üretim maliyeti) değerlendirildiğinde, verimlilik artışının % 5-

15 arasında olması beklenmektedir. 

Şekil 11: Türkiye’nin Sanayi 4.0 Dönüşümünün Pilot Sektörler İtibarıyla Potansiyel Faydaları 

 

Büyüme 

Sanayi 4.0 ekonomiyi büyütecek. Müşteriye özel ürünlere artan talep, ürünlerin zamanında 

bulunabilir olması, artan küresel entegrasyon ile global değer zincirinden daha çok pay alınması 

bu büyümeyi tetikleyen unsurlar olarak ön plana çıkacak. Gelir artışını rakamsal olarak 

hesaplamak her ne kadar son derece zor olsa da, kazanılacak rekabet avantajının küresel değer 

zincirlerine entegrasyon ve Sanayi 4.0 çevresinde oluşacak ekonomi yoluyla sanayi üretiminde 

yıllık yaklaşık % 3’e kadar ulaşabilecek bir artışı tetiklemesi beklenmektedir. Bu büyüme Türkiye 
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GSYİH’sinde % 1 ve üzeri bir ek büyümeye ve 150-200 milyar TL düzeyinde ek gelir anlamına 

geliyor. Ancak bu kazanımların gerçekleşmesi için Sanayi 4.0’ın şirketler bazında uygulanmasının 

ötesinde bütüncül bir sanayi stratejisi ve dönüşüm programı uygulanması şart olarak gözüküyor. 

Yatırım 

Türk üreticilerin, Sanayi 4.0 teknolojilerini üretim sürecine dahil etmek için önümüzdeki on 

yıllık süreçte yılda yaklaşık 10-15 milyar TL (üreticilerin gelirlerinin yaklaşık %1-1.5’i) yatırım 

yapması gerektiğini tahmin ediyoruz. Belirtilen bu yüksek yatırım beklentisine, değerlendirilme 

kapsamına alınmayan, mevcutta yeterince yatırım yapılmamış veya rekabetçi olmayan üretim 

altyapısına yapılması gereken yatırımlar dahil değildir. 

İstihdam 

Sanayi 4.0 ile özellikle üretim, kalite ve bakım fonksiyonlarında çalışan düşük nitelikli 

çalışanların yerini otomasyona sahip sistemler alacak. Uzun vadede değer zincirinin belirli 

noktalarında bu değişimden etkilenme oranının % 20-30 düzeyinde olması beklenmelidir. 

Öte yandan, yaygınlaşan otomasyon, fiziksel olarak zorlayıcı operasyonlarda ergonomik 

iyileştirmeler yaparak çalışanlara yardımcı olacaktır. Örnek olarak, ağır parçaların kaldırılması 

veya hassasiyet isteyen parça montajları önemli ölçüde robotlar tarafından yapılabilir. Bu sayede, 

hem işçi kapasitesi daha yüksek katma değerli işlere yönlendirilebilir hem de genel sağlık ve 

güvenlik standartları yükseltilebilir. Önleyici bakım yaklaşımı sayesinde teknisyenler kapasitelerini 

başka işlerde değerlendirebilir. Parçalar, makineler ve diğer ekipmanlar, operasyonlardan 

toplanan gerçek zamanlı verilerle sürekli olarak izlenebilir ve bu sayede denetleme ve sorun 

tespiti için üretim sahasında fiziksel olarak bulunma ihtiyacı azalabilir. Zenginleştirilmiş gerçeklik 

sayesinde, teknisyenler uzaktan yönlendirme alıp, tamiratı gerçekleştirebilir ve kağıt kullanmadan 

yaptıkları çalışmayı otomatik olarak belgelendirebilirler. Benzer şekilde, tamir için gerekli yedek 

parça siparişi için teknisyenin makinenin bulunduğu alana gitme zorunluluğu ortadan kalkar ve 

kazanılan zaman daha verimli işlere yönlendirilebilir. 
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Şekil 12: Sanayi 4.0 ile beraber Türkiye için işgücü öngörüsü 

 

5. KONYA’NIN SANAYİ 4.0 ENTEGRASYONU VE ÇIKARIMLARI 

Konya, tarihi İpek Yolu üzerinde kurulmuş bir ticaret ve konaklama merkezi olmuş, Anadolu 

Selçuklu Devletinin başkentliğini yapmış, Osmanlının en önemli eyaletlerinden biri olarak ilim, 

irfan ve zenginlik merkezi haline gelmiştir. Konya, bugün de hem ülkemizin hem de bulunduğu 

bölgenin tarım, ticaret, sanayi ve turizm merkezi olarak hinterlandındaki illere lokomotiflik görevi 

yapan bir üretim üssüdür. 

Konya’da sanayi ve ticaret; Cumhuriyet döneminde kalkınma planları kararlarıyla birlikte ciddi 

bir gelişme sürecine girmiştir. Tarım kenti olarak bilinen Konya, yıllar geçtikçe sanayi alanında da 

önemli atılımlar içerisine girmiştir. 

Konya 1950’lerde özellikle tarım, hayvancılık ve sanayide hareketlendiği ve yeni girişimlere ev 

sahipliği yaptığı görülmektedir. Tarım ağırlıklı ekonomik bir yapıdan sıyrılmaya başlamış, sermaye 

birikimi yetersizliği büyük ölçekli sektör yatırımlarına olanak sağlamadıysa da, özellikle küçük 

sermayedarlar ve yurtdışındaki işçilerin birikimleri ile ortaya çıkan çok ortaklı şirketleşme olgusu 

sonrasında bir dizi yatırım yapılmıştır. Bu yıllarda tarımda artan mekanizasyon ile üretim artarken, 

sanayide şeker, çimento, magnezit ve alüminyum gibi yatırımlarla sanayileşmenin geliştiği 

görülmektedir. 
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1980’den sonra ekonomik kalkınma modeli olarak dışa açık bir modeli tercih eden Türkiye’de 

yapılan piyasa reformları sonrasında, ekonomide rekabet anlayışı önem kazanmıştır. Bu dönemde 

Konya’nın özellikle öteden beri üstün olduğu tarım ve gıda işleme makinaları imalat sanayinden 

sonra otomotiv yan sanayi, makine imalat sanayi, tekstil ve ayakkabıcılık sanayinde öne çıkması, 

Konya’nın sadece tarıma dayalı ekonomi değil, sanayiye dayalı bir ekonomi olarak da öne 

çıktığının bit göstergesi olmuştur. 

Bugün Konya’da, otomotiv yan sanayiden makine imalat sanayine, dökümden tarım 

makinaları imalat sanayine, kağıt ve ambalajdan kimya sanayine, elektrik elektronikten gıda 

sanayine, halı kilimden tekstil sanayine, ayakkabıdan cam sanayine, ağaç işlerinden mobilya 

sanayine kadar yaklaşık 80 değişiki ana ve alt sektörde üretim yapmaktadır. 

Konya, Türkiye’nin ekonomisi gelişmiş ilk on şehri içerisinde yer alsa da, küresel rekabet, 

inovasyon, ar-ge, iş kolaylığı, eğitim niteliği vb. birçok sıralamada yeterli başarıyı 

gösterememektedir. Konya’da imalat sanayi, düşük ve orta düşük teknoloji grubunda 

yoğunlaşmıştır. Oysa ki, orta gelir tuzağında bulunan Türkiye’de Konya’nın yüksek katma değer 

üreten bir merkez haline gelebilmesi için yüksek teknolojili üretime hızla geçiş yapması 

gerekmektedir. 

Konya’nın, yerel ve ulusal düzeydeki ekonomik durumunu daha da artırmak ve uluslararası 

alanda sayılı merkezlerden birisi haline gelmesi için çok hızlı bir şekilde kendisini dördüncü sanayi 

devrimine hazırlaması gerekmektedir. Sanayi 4.0 entegrasyonunu her alanda sağladığı takdirde 

Konya, birçok alanda uluslararası atılımlar sağlayacaktır. 

6. SONUÇ: TÜRKİYE VE KONYA İÇİN YOL HARİTASI 

Her ülke ve sanayi sektörü, Sanayi 4.0’ı farklı hızlarda, farklı yaklaşımlarla uygulamaya 

başlayacaktır. Otomotiv ve yiyecek-içecek gibi ürün çeşitliliğinin yüksek seviyede olduğu sanayiler 

üretkenliğin artmasını sağlayan esneklikten yararlanmaya öncelik verirken, yarı iletkenler ve ilaç 

gibi alanlarda faaliyet gösteren endüstriler kalite odaklı yaklaşımlarla hata oranını azaltmak 

amacıyla veri analizine dayalı iyileştirmeleri uygulamaya yöneleceklerdir. Öte yandan nitelikli 

işgücü maliyetinin yüksek olduğu ülkeler ve şehirler, üretimde otomasyonun payını yükseltmek 

yoluna giderek, daha yüksek nitelikli işgücüne talep yaratacaklardır. 

Türkiye ve Konya bu fırsattan ancak tüm paydaşları kapsayan, odaklı, eş güdümlü ve iyi 

tasarlanmış bir yaklaşımla yararlanabilir. Aktif bir dönüşüm şekillendirmek için, üreticiler, sistem 

tedarikçileri, altyapı sağlayıcıları, politika yapıcılar ve akademisyenler, teknolojik ilerlemenin 

dokuz kaynağını benimsemeye yönelik kararlı adımlar atmalıdırlar. 

Sadece sanayi kuruluşlarının Sanayi 4.0’ı uygulamaya başlaması, faydalardan yararlanmak için 
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yeterli olmayacaktır. Tüm paydaşların (özel sektör-kamu-STK) ortak çabasını gerektiren bir 

yaklaşıma ve harekete ihtiyaç vardır. 

İşgücü yapısıyla ilişkili kısıtlar 

 Yapısal olarak ucuz işgücü maliyetleri, yatırımların maliyetlerinin karşılanma sürelerini 

uzatmakta ve bu durum sermaye yoğun sistemlere yatırım yapma iştahını azaltmaktadır. 

 Sınırlı nitelikli işgücü ve ekosistemler, yeni teknolojilerin yaygınlaşmasını engellemektedir. 

 İşgücünün sanayiden hizmet sektörüne kaymasıyla da çalışanların işten ayrılma hızı artmakta; 

güçlü ve deneyimli bir işgücü oluşumunu zorlaştırmaktadır. 

Teknoloji ve ölçek ile ilişkili kısıtlar 

 İşletmelerin uygulamaları, fabrika/ekipmanlar ve fonksiyonlar arasındaki entegrasyon eksikliği 

bağlanırlığı ve veri toplamayı zorlaştırmaktadır. 

 Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, şirketin ölçeklerinin görece küçük olması, Sanayi 4.0’ın 

potansiyel faydalarını sınırlamaktadır. 

 Tedarikçilerin yeterince gelişmiş olmamaları ve şirketlerin görece küçük ölçekleri, Sanayi 4.0 

için gerekli yatırımları başlatma kabiliyetini sınırlamakta ve tedarik zincirlerinin uçtan uca 

entegre olamama sorununa yol açmaktadır. 

 Ayrıca, tedarik zincirleri boyunca Sanayi 4.0 teknolojilerinin entegrasyonu için yerel çözüm 

sağlayıcılarının ve tasarım ortaklarının katılımı gerekmektedir. Ancak, bugün bu ihtiyaç 

çoğunlukla uluslararası pazarlardan sağlanmaktadır. Yerel know-how ve destek ekosisteminin 

inşa edilmesi uyumu destekleyici önemli bir faktör olacaktır. 

Yatırım beklentileriyle ilişkili kısıtlar 

 Yatırım geri dönüş beklentisinin genelde iki yıl ile sınırlı kalması, daha uzun vadede kazanç 

getirmesi beklenen Sanayi 4.0 yatırımlarının yapılma iştahının düşük kalmasına yol açmaktadır. 

Bu sebeple sanayide dönüşüm için tüm paydaşların, özellikle de devletin ve sivil toplum 

kuruluşlarının, bütünsel ve birbirleriyle uyumlu hareket etmesinin önemli olduğunun bir kez daha 

altının çizilmesi gerekmektedir. Özellikle, uygun altyapının ve eğitimin sağlanması, dönüşümü 

mümkün kılacak temel faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Üreticiler, üretim süreçlerinde önceliklerini belirlemek ve işgücü yetkinliklerini geliştirmek 

zorundadırlar. Bu amaçla; 

 Öncelikle esneklik, hız, verimlilik ve kalite gibi iyileştirilecek kilit alanlar belirlenmelidir. 

Ardından, belirlenen alanlarda teknolojik ilerlemenin dokuz dayanağının nasıl faydalı olacağı 

değerlendirilmelidir. Bu noktada küçük çapta iyileştirmelere odaklanmak yerine, temel 
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değişiklikler yapmanın yolları aranmalıdır. 

 İşgücü üzerindeki uzun vadeli etki analiz edilmeli ve stratejik işgücü planlaması yapılmalıdır. 

Görev tanımlarıyla beraber işe alım ve mesleki eğitimler, işgücünün ihtiyacı olacak ek BT 

yetkinlikleri de göz önüne alınarak güncellenmelidir. 

Sonuç itibarıyla genç, teknolojiyi içselleştirmiş ve büyüyen işgücüne sahip Türkiye, Konya ve 

Konya gibi birçok şehir, küresel ekonomideki rolünü değiştirecek büyük bir dönüşüm yaratma 

fırsatının eşiğindedir. Sanayinin gelişmesinde ve rekabetçiliğinin arttırılmasında çok temel bir 

faktör ve fırsat olacağına inandığımız Sanayi 4.0 devriminin yakalanması ve öncü ülkeler ve 

şehirler arasında yer alınması için tüm paydaşların ortak bir plan ve hedef çevresinde odaklanarak 

çalışması bir aciliyet ve zorunluluk göstermektedir. Türkiye, önündeki bu fırsatı hayata geçirmek 

için gerekliliklerini, önceliklerini ve bir yol haritasını ortaya koymalıdır. Bu yol haritasının tüm 

paydaşlarla işbirliği içinde ve kararlı bir şekilde uygulanması önümüzdeki on yıl için ülke 

gündeminin en temel maddelerinden biri olmalıdır. 

Bu sebeple, sanayimizin dönüşümünden sorumlu tüm aktörlerin katılımıyla, Sanayi 4.0 

yaklaşımının bütün boyutlarının ele alındığı ve hem stratejik hem operasyonel ihtiyaç ve 

uygulamaların kapsamlı bir şekilde tartışıldığı bir platformun oluşturulması gerekliliği vardır. 
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