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Sanayi odaklı devrimsel dönüşüm, yani Endüstri 4.0,
dünyadaki üretim ve hizmet kuruluşları başta olmak
üzere bütün iş dünyasını yeniden yapılandırıyor.
Deloitte’un da kurucu ortaklarından olduğu ve
Kasım 2017’de kurulan Digit4Turkey.org’un Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Rıza Ersoy ile, Endüstri 4.0’ın
Türkiye’deki yansımalarını ve derneğin faaliyetlerini
konuştuk.

Deloitte’un 19 ülkeden, 1600 üst
düzey yöneticinin katılımıyla yapmış
olduğu Endüstri 4.0 anketi; 2018
Dünya Ekonomik Forumu’nda Deloitte
Global CEO’su Punit Renjen tarafından
açıklandı. Bu ankete katılanların %14’ü
Endüstri 4.0’ın getirdiği değişikliklere
organizasyonlarının hazır olduğuna
emin olduğunu belirtiyor. Siz birkaç yıldır
Türkiye’de ağırlıklı Endüstri 4.0 üzerine
çalışmalar yürütüyorsunuz. Türkiye’deki
şirketlerin hazır olma durumları ne
aşamada?
Ersoy: Deloitte’un yaptığı bu araştırma,
Deloitte gibi danışmanlık firmalarından
destek alma olgunluğundaki şirketlerden
bahsediyordur. Olgunlaşmış, otomasyonun
ne olduğunu bilen, 3.0 yolculuğunu
kısmen tamamlamış şirketler olduklarını
varsayıyorum. Onlarda dahi %14 oranı
çıkmışsa, Türkiye’nin durumunun daha iyi
olması mümkün değil.
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Türkiye’de sanayide yaratılan katma değerin
%98’i KOBİ’lerden ve sadece %2’si büyük
şirketlerden geliyor. Bunlardan en önde
koşan Arçelik bile kendisini henüz 3.0’a
çok yakın hissediyor. Büyük şirketlerimizin
olgunluk seviyelerinin birbirine yakın
olduğunu düşünürsek aslında henüz
3.0 yolculuğumuzu tamamlamış değiliz.
Zaten 4.0’ı konuşuyor olmamızın ana
sebeplerinden biri de şirketlerimizi 4.0
yolculuğu için heveslendirmek.
Peki bu 4.0 yolculuğunda, şirketlerin
3.0’ı %100 tamamlamaları mı
gerekecek? Yoksa biraz daha hızlı
adımlarla mı ilerleteceğiz?
Ersoy: Zamanında Türkiye’de telekom
altyapısı yokken, sonradan oyuna katılmış
olmaktan dolayı, teknolojik altyapımız
Avrupa’yı geçmişti. Çünkü Avrupa eskimişti,
biz yeni kuruyorduk, birdenbire öne geçtik.
Şu anda da internet altyapımız Londra’dan
daha iyi mesela, öyle bakarsak. Niye? Çünkü
sonradan kurduk. Fakat maalesef burada
bu geçerli değil. Çünkü bu yolculukta
yalnızca üretimin kendisinden değil, diğer
fonksiyonlardan da sürekli veri toplamak
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gerekiyor. 3.0’ı sağlamadan yani veri toplar
hale gelmeden 4.0’dan bahsedemiyoruz.
Yani biz geç kaldık, 3.0’ı atlayıp 4.0 ile devam
etmek burada çalışmayacaktır.
Peki hangi konularda yenilikçi adımlar
atılmalı, nerelerde eksik kaldık ya da
nerelerde güçlüyüz?
Ersoy: Otomasyonu sağladığımızı varsaymak
durumundayız. Tut ki bunları yaptık, ondan
sonra, 4.0’ ın getirisi olan dokuz teknoloji
gündeme geliyor. Siber fiziksel sistemlerden
siber güvenliğe kadar olan bu dokuz
teknolojiyi araştırıp hangi teknolojileri
sektörün neresinde kullanabilirim
sorgulamasını yapıp işletmenin sorun
yaşadığı noktaları keşfetmek, bu noktaların
öncelik sıralamasını yapıp hangilerine hangi
teknolojilerin kullanılacağı eşleştirmesini
yapmak ve işletmenin büyüklüğüne göre
1-3 yıllık bir yol haritası hazırlayıp yavaş
yavaş yola çıkmak lazım. Dolayısıyla henüz
paniğe gerek yok ama endişe duymamız
lazım. Endişe duymazsak bu sefer de
harekete geçmiyoruz. Yani paniksiz endişeye
ihtiyacımız var.
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“Henüz paniğe
gerek yok ama
endişe duymamız
lazım çünkü endişe
duymazsak harekete
geçmiyoruz. Diğer
bir deyişle; paniksiz
endişeye ihtiyacımız
var.”

Söylediğiniz gibi, dünyada yapılan iyi
uygulamalar var. Bu uygulamalara
bakarak problemli alanların bu
yeni teknolojilerle nasıl düzeltilip
geliştirebileceğinin belirlenmesi
ve belirlenen bu başlıkların bir yol
haritasına konarak hayata geçirilmesi
gerektiğini düşünüyoruz. Projelerde de
çok benzer bir mantığı ilerletiyoruz.
Ersoy: Büyük şirketlerin ihtiyacı daha düşük
olabilir ama orta ölçeğe indiğimizde yani
Türkiye’nin ilk 500 şirketinden küçük olan
şirketlere odaklandığımızda, şirketlerin bu
yolculuğu tek başlarına götürmeleri pratik
olarak imkansız. Özgüven güzel bir duygu
ama çok yeni teknolojiler genellikle. Bu orta
ölçekli şirketlerimizin BT departmanları
dahi yok, dışardan destek alıyorlar.
Dolayısıyla bu konularda biraz olsun yol
almış şirketlerimizden destek alınması şart
diye düşünüyorum. Hatalar çok pahalıya
patlayabilir.
Onlar için küçük de olsa bir dijital
dönüşüm paketinin oluşturulması
mümkün olabilir. Bu konuda TÜSİAD’ın
raporunda da Turquality’de olduğu
gibi aslında Dijital Dönüşüm ile ilgili
bir yol haritası çıkarılması, bu konuda
devlet desteğinin verilmesi, Turquality
benzeri programların biraz daha “Dijital
Dönüşüm” gibi dönüşmesi yönünde bir
bakış açısı vardı.
Ersoy: Yakın zamanda Turquality programını
şirketlerin aynı zamanda 4.0 yolculuğuyla
ilişkilendirmek çok makul olacaktır.
Uluslararası rekabeti konuşuyoruz. 4.0’ı
konuşmayan imalat sanayinin uluslararası
rekabeti konuşması yakın gelecekte
imkansızlaşacak.
Turquality projesi yaptığımız
müşterilerden bazıları zaten orta
ölçekli şirketler. Belli markaları var,
belli olgunluk seviyelerine gelmişler
ama yeterli değil. Altyapı projeleriyle
birlikte bir yandan da düzenlediğimiz
çalıştaylarda şunu söylüyoruz: Küçük
de olsa dijital dönüşüm yol haritanızı
çıkarın ve belli pilot uygulamalar yapın.
Yani klasik projelerin yanı sıra bunlara
da başlayalım...

Ersoy: Çok güzel, kutlarım. İhracatçı birlikleri
de son derece hevesleniyorlar. Çünkü her
bir şirket tek tek koşturacağına, ihracatçılar
birliklerinin önderliğinde, bütün camialarına
hitap edecek şekilde, algıyı yönetecek,
heveslendirecek, hatta arkasından
danışmanlık hizmetleri verebilecek yapılara
doğru gitmeleri çok daha makul olur.
Peki, devlet destekleri ya da Ar-Ge,
inovasyon faaliyetlerinin bu dönüşüme
katkısı konusunda ne düşünüyorsunuz?
Birçok şirket Ar-Ge’ye oldukça yatırım
yapıyor.
Ersoy: 2016 yılı çok zor bir yıl olmasına
rağmen sanayide dijital dönüşüm başlığı
altında bir platform kuruldu. 6 kuruluşun
(TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TTGV, YASED,
TİM) birlikte oluşturduğu ve Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nın liderliğindeki
çalışmalara 2016’nın ortasında başlandı.
Türkiye’nin yol haritası büyük oranda
hazırlandı. Tahmin ediyorum önümüzdeki
aylarda açıklanacak. Bu platformun
konularından bir tanesi de teşvik ve
hibelerdi. Kamu, durumun farkında. Cömert
teşvikler ve hibeler gelecek. Bunların içinde
Ar-Ge ve inovasyon desteği de mutlaka
olacaktır. Bu teşvikler devreye girdiğinde
orta ölçekli şirketlerimizin kısmen çekingen
davranmaları da ortadan kalkacaktır.
Peki, dünyaya baktğımızda ne tür
yenilikler gündeme gelecek sizce?
Endüstri 4.0 iş yapış şekillerini
değiştirmeye başladı. Ne gibi iş
modelleri, iş alanları ön plana çıkacak?
Ersoy: Bildiğiniz gibi endüstri 4.0 Batı’nın
sanayi ve üretim krallığının Doğu’ya
kaybedilmesiyle başladı. Yani doğu ülkeleri
batı ülkelerinden daha fazla sanayi üretimi
yapmaya başlayınca, batı kaybettiği krallığı
geri kazanmak için yeni formüller üretmek
zorundaydı ve o formüllerden bir tanesi de
Endüstri 4.0 olarak şekillendi.
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Bütün bu konuların yumuşak karnı
istihdam sorunları olarak görülüyor
ama aslında öyle değil. Almanya’nın
yaptığı hesaplamalara göre beş yıllık
endüstri 4.0 yatırımından sonra sanayi
istihdamında %6’lık bir artış görülüyor.
Yani işsizliğin artması değil, tam aksine
artması öngörülüyor.
Ersoy: Geçtiğimiz günlerde yeni kurmuş
olduğumuz, Deloitte’un da kurucu
üyesi olduğu Dijitalleşme ve Endüstri
4.0 Derneği’nin üyeleri için düzenlediği
ilk Endüstri 4.0 sunumları eğitiminde,
Çerkezköy’den 3. jenerasyon bir yönetici
son 1.5 yılda kendi işletmelerindeki
fabrikalarındaki dijitalleşme sayesinde aynı
kadroyu koruyarak üretimlerini 1.5 kat
artırdıklarını büyük bir heyecanla aktardı
bizlere. Eminim bu tek örnek değil.
Aslında belki başlangıçta istihdamı belli
oranda azaltabilir ama getireceği yeni
iş kolları, yeni meslekler, daha nitelikli
iş gücü bunu pozitif yöne çevirebilir.
Eğitimin de tabii desteklenmesi
gerekiyor.
Ersoy: Kesinlikle, öyle olacak. Benim
çağımdakiler çok iyi hatırlarlar, 90’lı yıllarda
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bilgisayarlar iş hayatına ilk girdiğinde
bilgisayarlar gelecek, biz işsiz kalacaktık. 10
yıl boyunca bunu tartıştık. Tam tersi oldu.
Bugün yazılım ve donanım başlığı altında
dünyada acaba kaç milyon kişi çalışmaktadır?
20-30 sene önce bunlar yoktu. Dolayısıyla
alın teri yerine Endüstri 4.0’ın iddia ettiği
akıl teri çağına geçtiğimizde artık insanın
kas gücünün gereksizliği tamamen ortaya
çıkacak ve meslekler evrilecek. Dünya
Ekonomik Forumu’na göre 2020 yılına
geldiğimizde şu anda adını bile bilmediğimiz
16 yeni meslek icra ediliyor olacak.
Şirketler bu yolculuğa nasıl çıkmalı,
nasıl başlamalı ve neler yapmalı sizce?
Ersoy: En önemli nokta; şirketlerin patronu
veya en tepe yöneticisinin konuya olan
inancı. Dünyanın gidişatı dijitalleşmeye
doğru, ben de bu oyunun bir parçası
olmalıyım fikri. En tepedeki yönetici ikna
olmuyorsa hiç başlamamak daha iyi.
Ortalardan bir yerden başlamak doğru
yöntem değil, en tepeden başlamak
gerekiyor. Dijitalleşme herhangi bir değişim
projesinden farklı değil aslında. Bu projenin
yönetim kuruluna karşı sorumlusu olması ve
kendisinin bir icra kurulu kurması lazım.
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Yani C-seviyede 3-4 kişilik bir yönetim kurulu
adı altında bir komite kurulup bu komitenin
başkanlığını yönetim kurulundaki sponsorun
üstlenmesi. İkinci adım bu. Üçüncü adım,
kaynaklar müsaitse iki-üç kişilik Endüstri 4.0
takımı kururak bütün süreç boyunca proje
yönetimini üstlenecek bir proje takımı... Bu
takım kurulduktan sonra yıllık hangi bazda
toplanacağı baştan belirlenecek. Sadece
hızlı kazanımlara odaklanıp başlayacaklar,
motivasyon unsuru olarak bu şart çünkü.
Bunu belirledikten sonra bir şirket içi
pazarlama planı hazırlanmalı. Yani bunun
da yine ilgili yerlerden danışmanlık alınmak
suretiyle, her şeyi ben yaparım havasına
girmeden, en az bir yıl süreli, her bir
çalışanı kapsayacak şekilde bir iç iletişim
ve pazarlama planı hazırlanması lazım. Bu
olmadan olmaz.
Bu anlamda siz ne tür çalışmalar
yapıyorsunuz?
Ersoy: Türkiye’nin dijitalleşmesi için
güçlü bir STK ihtiyacının farkındaydık,
kamudan da bu yönde talep geliyordu.
Bu beklentileri karşılamak amacıyla
Kasım ayında Digit4Turkey.org’u kurduk.
Aralarında Deloitte’un da olduğu Pegasus,
Vestel, Bahçeşehir Üniversitesi gibi güçlü
kurumlarla beraber Aralık ayında çalışmaya
başladık. Formalitelerden sonra ilk iş olarak
üye şirketlere Endüstri 4.0 sunum eğitimini
verdik. Henüz pazarlama faaliyetlerine
başlamamış olmamıza rağmen 30 kadar
şirketimiz üye oldu. Kısa sürede 100 şirketi
bulacağımızı öngörüyoruz. İkinci olarak
dijitalleşme ve Endüstri 4.0 konusunda
kitap yazmış akademisyenlerimizi ve
yazarlarımızı tespit ettik, bir network
grubu oluşturarak gelecekte neyi nasıl
yapmamız gerektiği konusunda çalışmalara
başladık. Akabinde, kadınlar günü sebebiyle
büyük şirketlerimizin tepe kadın teknoloji
yöneticileriyle bir araya gedik, dijital
dünyanın başarılı kadınlarını kutladık.
Onların beklentilerini öğrenerek, dernekte
nasıl beraber çalışabiliriz diye tartışıp her yıl
daha da rafine bir şekilde bu organizasyonu
tekrarlamaya karar verdik. Daha sonra web
sayfamızın 2. versiyonu devreye girecek ve
2.0 dolu dolu geliyor olacak. 10 Nisan’da
ise (4. ayın 10’u - 4.0’a atıfta bulunarak) ilk
genel kurulumuzu yaptık. Dolayısıyla artık

kurucu yönetim kurulu kendisini 1. yönetim
kuruluna bırakıyor olacak.
Peki sonrasında ne gibi aktiviteler
olacak? Nasıl bir misyon üstlenecek bu
dernek?
Ersoy: Dernek, standart dernek
fonksiyonlarının yanında yani etkinlikler
düzenleme ve duyurma, kütüphane
oluşturma gibi standart işlerin yanında
üç ana kolon üzerine kurulma iddiasında.
Bunlardan bir tanesi Digit4Turkey Academy.
Endüstri 4.0 teknolojileri bağlamında
konunun uzman şirketlerinden faydalanarak
sınıf eğitimleri düzenleyeceğiz ve bunları
dijital olarak yayınlayacağız. İkinci kolon ise
Digit4Turkey Marketplace olacak. Şu anda
büyük şehirlerimizde ya da Anadolu’da
Endüstri 4.0 yolculuğuna çıkmak isteyen
şirketlerimizin çoğu ne yapacaklarını bilmez
durumda. Dolayısıyla ülkemizde bu dokuz
teknolojiyi sağlayan şirketleri belirleyip
bu şirketlerle beraber talep ile tedariği bir
araya getireceğimiz bir pazar yeri kurmak
arzusundayız. Üçüncü ve sonuncusu ise
Digit4Turkey Danışmanlık. Bu yolculuk
danışmanlık almadan gidilebilecek bir
yolculuk değil. Basit danışmanlıklar olabilir,
kısa süreli de olabilir ama dokunmak şart.
Asıl büyük katman olan orta ve küçük
ölçeklilere ulaşacak danışman ihtiyacı var.
Bütün bu çalışmalara yaz aylarında başlarız,
sonbahara kadar olgunlaştırırız, yıl sonuna
da hepimizin içine sinecek bir formata
getiririz diye düşünüyoruz. Bunu yapabilirz,
bu kabiliyetlere sahibiz.

“En önemli nokta; şirketlerin en tepe
yöneticisinin konuya olan inancı. En
tepedeki yönetici ikna olmuyorsa hiç
başlamamak daha iyi.”
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