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Halil KARAKAYA
EGE KOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı

H
er yeni yılda olduğu gibi bu yıl da ço-
ğumuz birçok konuda yeni başlangıçlar 
yapmak üzere sözler vermişizdir kendi-
mize.

Yeni yıldaki ilk sayımız olan KOBİ DÜNYASI der-
gimiz için de  yeni yönetim olarak yeni  başlan-
gıçlar hedefledik. Siz değerli üyelerimiz ile kalıcı 
bir bağ oluşturmak istedik. Sadece üyelerimiz ile 
değil kısa bir süre sonra tüm KOBI’lerle aramızda 
kopmaz bir bağ olsun istedik KOBİ DÜNYASI.
Yeni bir konsept belirledik KOBİ DÜNYASI için. 
Öncelikli odağımız tabi ki KOBILER olacak. Oku-
ma oranının daha yüksek olacağı bir iletişim aracı 
yapmak istedik dergimizi.  
Bir süre sessiz kaldık, uzak kaldık üyelerimizden; 
ancak bu sürede boş durmadık. Önce kendi içi-
mizde yeni bir yapılanmaya gittik. Eksik ve yanlışla-
rımızı daha yakından tanımak üzere sık sık yönetim 
kurulu toplantıları yaptık. Vizyon ve Misyonumuzu 
belirledik. Yıllık hedeflerimizi belirledik tıpkı şirket-
lerimizde olması gerektiği gibi. Tıpkı şirketlerimiz 
gibi derneğimizin de bir organizasyon şeması var 
artık. Derneğimizin artık çok daha aktif bir Web si-
tesi var. Derneğimizi tanıtmak üzere Yönetim ola-
rak bazı kurumları ziyaret ettik.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM hedefimizin pir parçası olarak 
Sosyal medya hesaplarımız var. KURUMSALLAŞ-
MA hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımız 
yönetim içinde hızla devam ediyor. Bu kapsamda 
Tüzüğümüzün tüm maddelerini değiştirdik. 
Derneğimizin kısa adı da açılımına uygun olarak 
değişti. Kısa süre içinde tüm üyelerimizin katıl-
maktan keyif alacağı ve bilgileneceği toplantıları 
gerçekleştirmeye başlayacağız.
Dergimizin bu ayki ana teması ENDÜSTRİ 4.0. Bir 
çoğumuzun adını medyadan sıkça duymaya baş-
ladığı KOBİLER için hayati öneme sahip olduğunu 

düşündüğümüz bu konuda çokça yazı bulacak-
sınız ilerleyen sayfalarda. Tüm üyelerimizin ge-
reken önemi vereceğini umuyoruz. Bu konunun 
KOBI’ler için tercih değil bir zorunluluk olduğunu 
bilmemiz gerekiyor. Kanımca endüstri 4.0 aslın-
da tek cümleyle değer zincirini oluşturan üretim 
faktörlerinin teknolojiyi kullanarak birbiriyle  anlık 
haberleşmesinden ibarettir. Kısacası Makinalar 
hammadde ile hammaddeler insanlar ile insanlar 
makinalar ile çoklu ve anlık bir haberleşme için-
de çalışacak. Detaylarını ilerleyen sayfalarda daha 
açık anlatımıyla bulacağınızdan eminim.
Sonraki sayımızın ana teması yine KOBI’lerin en 
önemli ihtiyaçlarından  olan KURUMSALLAŞMA 
konusuna ayırdık. Tüm üyelerimizin bilgi ve tec-
rübelerini paylaşmaları amacıyla tüm kanallarımız 
üyelerimize açık olacaktır. Herkesin katkısı ile daha 
okunur bir dergi olacağımızdan kuşkum yoktur.
Derneğimizi Öncelikle Izmir ve Ege Bölgesi  son-
rasında da Türkiye’de KOBILERIN etkili bir sesi ve 
temsilcisi yapmak gibi bir hedefimiz var. Bunun 
için üyelerimizden tek beklentimiz etkinliklerimize 
katılarak bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşma-
sıdır.
EGEKOBİDER NEYE İHTİYACINIZ VARSA O slo-
ganıyla faaliyetlerinin çerçevesini çizdi. Yeni pro-
jelerimizin detaylarını bir süre sonra tüm iletişim 
kanallarımızda sizlerle paylaşacağız. Hep birlikte 
KOBI’lerimizi çok daha Kurumsal yapıya kavuştu-
racağız. Küçük ama büyük şirketler yaratacağız Iş-
birliği güçbirliği yaparak. Unutmayalımki  GÜCÜ-
MÜZ İŞBİRLİĞİMİZ KADAR.
Yazacak çok şey var daha; ama yeni yılın bu ilk 
sayısında sizlerin daha fazla zamanını almak is-
temem.  Hepimiz için isteklerimizin gerçekleştiği 
bir yeni yıl olsun 2018. Içinde de en çokta sağlık 
olsun.

Yeni bir sayfa

BA
ŞK

AN
'D
AN
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Ahmet KAPLAN
Genel Yayın Yönetmeni
kobidunyasi@gmail.com

G
eçtiğimiz 10 yıl, KOBI’le-
rimiz için krizler kadar 
önemli fırsatlar dönemi 
de olmuştur. KOBI'leri-

miz küresel krizler dahil; iç ve dış 
kaynaklı her türlü zorlu piyasa ko-
şullarına direnerek ayakta kalmayı 
başarmıştır. Bundan sonra artık 
yeni bir süreç başlıyor. 
Sürekli üreten, katma değer sağ-
layan ve mevcut sermaye sistemi 
içindeki risklere aldırmadan heves-
le ve inatla yoluna devam eden 
KOBI’ler, ticarette hem sağlayıcı-
mız hem üreticimiz hem de yol 
arkadaşımızdır.
Ekonomik faaliyetlerin istatistiki sı-
nıflamasına göre bugün Ülkemiz-
de de işletmelerin yüzde 99,77’sini 
oluşturan KOBI’ler, toplam istih-
damın yüzde 78’ini, toplam kat-
ma değerin yüzde 55’ini, toplam 
satışların yüzde 65,5’ini, toplam 
yatırımların yüzde 50’sini, toplam 
ihracatın yüzde 60,1’ini, toplam 
kredilerin yüzde 24’ünü gerçekleş-
tirmektedir. Bu rakamlar, KOBI’le-
rin Türkiye ekonomisindeki önemli 
rolünü açıkça göstermektedir. Bu-
rada açık bir şekilde görülmektedir 
ki Türkiye'de ticaretin ana unsuru 
hala KOBI’lerdir. Bu önemli özellik-
lerinin yanı sıra, KOBI’lerin yaşadık-
ları ve çözmeleri gereken birtakım 
sorunları da bulunmaktadır.

Diğer taraftan Türkiye ekonomisi-
nin itici gücü KOBI'ler Ar-Ge harca-
masının 2015 yılında 20 milyar 615 
milyon lira olarak hesaplanması, 
bu harcamanın yüzde 17,7’sininde 
KOBI’ler tarafından yapılması bize 
geleceğe yönelik büyük umut ve-
riyor.
Bir başka konu da KOBI'lerin fi-
nansmana erişim sorunu ve temi-
natlardı. Bu konu da çok önemli 
bir yasa yürürlüğe girdi. 1 Ocak 
2017'de yürürlüğe giren 6750 sa-
yılı Ticari Işlemlerde Taşınır Rehni 
Kanunu'nu ile KOBI’lerin artan kü-
resel rekabet içinde var olabilme-
leri ve istikrar içinde büyüyebilme-
lerinin önünü açacak. Kanun, yeni 
bir fon modeli olarak; KOBI'lerin 
finansmana erişiminin kolaylaştı-
rılması, büyük işletmeler karşısın-
da rekabet güçlerinin artırılması 
gibi KOBI'lerin finansmana erişimi 
kolaylaştırılırken, teminat olarak 
kullanabilecekleri alternatifleri de 
düzenliyor. KOBI'lerin en büyük 
sorunlarından birisini sürekli dile 
getirdiğimiz üzere; finansmana 
erişim sorunu ve teminatlar oldu-
ğunu düşünürsek önemli bir geliş-
me olduğu anlaşılacaktır.   
KOBI'lerimizin değişim, yenilenme 
teknolojik ve Ar Ge yatırımları üre-
timde yeni kavramlar olan rekabet 
gücünü önemli oranda etkileye-

cek olan yeni bir sanayi reformu 
Endüstri 4.0 ekonomisine bugün-
den hazırlanması bir zorunluluktur.
Endüstri 4.0 ile hayatlarımıza yep-
yeni kavramlar, yepyeni teknoloji-
ler girmek üzere. KOBI’lerin sayısal 
platformlar üzerinde etkinliğinin 
artması, işsizliği azaltmak, küresel 
ticaretteki durgunluğu aşmak, yeni 
sanayi devrimine hazırlanmak ve 
bu devrimden en büyük ölçüde 
yararlanmak için bir fırsat olarak 
görülmektedir. Bu fırsattan yarar-
lanabilmek için ise, devletin stra-
tejik inisiyatifi öncülüğünde, dev-
let- üniversite-sanayi işbirliği, kalite 
yönetimi, standartlar ve üst düzey 
teknik eğitim/öğretim konularında 
iyi planlanmış ilerleme politikaları-
na gerek duyulmaktadır.
KOBI’ler daha çok ‘Bu büyük fir-
malar için geçerli, bizim kullanma-
mıza gerek’ yok diye düşünebilir-
ler. Ama aslında olay öyle değil. 
Bu yüzden önce 2018 yılının ilk 
sayısında kapak konumuz olarak 
KOBI’lere ‘Endüstri 4.0 ne demek’ 
onu anlatıyoruz. Bu sayımızda KO-
BI'lere destekler ve destek kurum-
ları, ekonomi gündemi, teknoloji 
ve hayatın her alanından haberler 
ile içerik ve tasarımda yeni bir kon-
sept dergi oluşturduk.  Yeni yılda 
KOBI'lerimizin hedeflerine ulaştığı 
parlak bir yıl olmasını diliyorum.   

ED
İT
Ö
R'
D
EN

Endüstri 4.0
Türkiye ekonomisinde KOBI'ler ve
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KOBİ'ler Endüstri 4.0'a uyum sağlamak için 
ne yapmalı? Nereden başlamalı? Nasıl bir 
yol haritası izlemeli?
KOBI'lerimiz önce kendi öz değerlendirme-
lerini yapacaklar. Yani dijitalleşme konusunda 
benim ne gibi eksikliklerim var. 3.0 full oto-
masyon demek. Full otomasyondan sonra 
dijitalleşme çağı başlıyor. Önce 3.0'da ne ek-
sikliklerim var ona bakacaksınız. Çünkü 3.0'ı 
yapmadan 4.0'ı yapamazsınız. 
3 yıllık bir bütçeleme yapacaklar kendilerine. 
Çünkü hepsini tek noktada yapmak zorlayıcı 
olur. Biz dernek olarak bu teknolojileri sunan 
şirketleri bu teknolojiye ihtiyaç duyan şirket-
lerle buluşturacak bir pazaryeri kuruyoruz. 
KOBI'ler siteye girecekler aradıkları teknoloji 
şirketlerini burada bulacaklar. 
Bundan 2 sene önce Endüstri 4.0 bilinmiyor-
du. Bu 2 yıl içinde o kadar çok etkinlik düzen-
lendi ki, bunlar medya da çok fazlaca yer aldığı 
için algı konusunu büyük oranda çözdük. Çok 
önemli bir farkındalık oluşturduk.  Ülkemizin 
artık her yerinde Endüstri 4.0 konuşuluyor. 
Türkçe kitap sayısı bile 5'i geçti. Yenileri geli-
yor. Bende bu konu da bir kitap hazırlıyorum. 
Şu anda bu konuda riskli bölgeye girdik. O da 
şu; şirketler ne yapacağını bilmiyorlar. Çünkü 
danışman yok. Endüstri 4.0 konusunda da-
nışmanlık yapacak danışman yok. Bizde bu 
amaçla bir dernek kurduk. Vestel, Pegasus, 
Bahçehir Üniversitesi, bir yapay zeka şirketi 
gibi çok sayıda büyük şirketle bir araya gelerek, 
Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneğini kurduk. 
Kurucu başkanlığını yaptığım bu dernek ile 
olabildiğince hızlı danışmanlar yetiştirmek is-
tiyoruz ki, KOBI'lere yol göstersinler. Büyükler 
için bu dönüşüm daha kolay. Çünkü yabancı 
kuruluşlardan rahatlıkla danışmanlık hizmetleri 
alabiliyorlar. KOBI'lerimiz uluslararası rekabette 
geri kalmak istemiyor. Bu nedenle KOBI'lerimi-

Endüstri 4.0 mottosu birazda Izmir'de 
başladı dersek yanlış olmaz. EGIAD, 
ESIAD gibi iş dünyası derneklerinin 
de sık sık gündeme getirdiği Endüstri 
4.0 konusunda Izmir en büyük farkın-
dalık oluşturan kentlerden birisi oldu.
Izmir başta olmak Türkiye'nin dört 
bir yanında konuyla ilgili Konferans-
lar veren ve referans alınan isim olan 
uzun yıllar Siemens'te  Genel Müdür 
Yardımcısı olarak birçok ilklere imza 
atan Ion Academy'nin kurucusu Diji-
talleşme ve Endüstri 4.0 Derneği Ku-
rucu Başkanı Ali Rıza Ersoy ile bu 4.0 
farkındalığını ve kendi ifadesiyle çıl-
gın KOBI'lerin Endüstri 4.0 yolculu-
ğunu konuştuk.

Çılgın KOBİ'ler
Endüstri 4.0 
için yola çıktı

Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği 
Kurucu Başkanı Ali Rıza Ersoy:

KAPAK KONUSU
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ze daha ucuz danışmanlık hizmeti 
sunabiliyor olmamız lazım. 

KOBİ'lerimiz Endüstri 4.0 uygu-
lamalarını gerçekleştirecek bili-
şim teknolojilerine, altyapı, veri 
ve sistem mimarilerine yatırım 
yapamıyorlar. Bu yatırımı gerek-
çelendirecek açık bir iş modelini 
nasıl geliştirecekler?
Iş modellerini değiştirmeden aynı 
iş modeliyle bu değişimi yapa-
caklardır. Değişecek olan nedir? 
Insanlar yerine robotlar ve maki-
neler yapacak işi. Bugün üretimde 
hata oranları çok yüksek. Maliyet-
ler çok yüksek. Otomotize ve diji-
talize ettikçe bu dönüşüm sağla-
nacaktır.Kısa zamanda yapmaları 
önemli değil. Üç yılda yapsınlar. 
Ama bu konuda kendilerine bir yol 
çizsinler. Hata oranları düştükçe 
üretim maliyetleri de düşecek ve 
karları da artacaktır.  
Ülkemizde o kadar müthiş pozitif 
gelişmeler var ki, benim gelecekle 
ilgili en ufak bir endişem yok. Bu 
jenerasyon geldiği müddetçe bu 
ülkenin kötüye gitme ihtimali yok. 
 
Endüstri 4.0  KOBİ'lerde somut 
olarak nasıl sonuçlara yol açar?
Işgücü azalacağını varsayıyoruz. 
Ama dijital teknolojiyi kullandıkla-
rı takdirde daha fazla ciro yapmak 
zorunda kalacaklar. Dolayısıyla da 
daha fazla insana ihtiyaç duyacak-
lar. 4.0 yolculuğuna çıkan KOBI'ler 
rekabette öne çıktıkça ve başarılı 
oldukça işlerini büyütecekler. Yeni 
yeni fabrikalar açacaklar. Dijitalleş-
me sayesinde rekabette fark yara-
tacaklar. Rekabette fark yaratmak 
demek ürününü daha hatasız 
üretmek demek, ürününü daha 
pahalıya satmak demek, daha 
fazla kar elde etmek demek, fark 
yaratacaklar demek. Bu da yatırım 
büyümek ve istihdam demek. 

Endüstri 4.0 ile işsizlik arasında 
nasıl bir ilişki var? Endüstri 4.0'ın 
uygulamaya geçmesiyle işsizli-
ğinde artacağı yönündeki endi-
şeler yersiz mi?
Bu kaygıların tamamen yersiz bir 
kaygı olduğunu baştan söyleyebili-
rim. Ancak insanların böyle düşün-
meleri son derece doğal. Önce-
likle Endüstri 4.0'ın felsefesinden 
bahsetmek isterim. Endüstri 4.0 
diyor ki, ben artık insanın kol ve 
kas gücünü sanayiden çıkartaca-
ğım diyor. Peki bunu nasıl yapa-
cak? Dijital teknolojileri kullanarak 
yapacağım diyor. 
Almanya'nın kendi dönüşümünü 
20 yıla yaydığını düşünürsek, ül-
kemiz içinde 30 yıllık bir süreçten 
bahsediyoruz. Dolayısıyla bu dö-
nüşüm hemen bugünden yarına 
olacak diye bahsetmiyoruz. 
Artık alın terinden değil, akıl terin-
den bahsedeceğiz. Bugünkü dü-
zen insan sever bir düzen değil. 
Bugünkü düzen bir vahşi kapita-
lizmdir. Yani mavi yakalı kardeşleri-
mizin hayatları boyunca aynı vidayı 
günde bin defa sıkmalarını bekler. 

Insan bunun için yaratılmadı. Bu 
insani değil. Bu insanlık dışı. Hal-
buki 4.0 diyor ki ben senin kas gü-
cünü kullanmayacağım. Seni vahşi 
kapitalizmden kurtaracağım diyor. 
Artık ben bundan sonra senin en 
kıymetli varlığın olan beynine mü-
racaat edeceğim diyor. Aslında bu 
dönüşüm insani gelişim için son 
derece uygun bir çözüm sunuyor 
insanoğluna. 
Çalışma alanına geldiğimizde be-
yaz yakalıya kesinlikle dokunmu-
yor. Beyaz yakalı sayısı astronomik 
olarak artıyor. Mavi yakalıya do-
kunuyor. Ama mavi yakalıyı fabri-
kadan çektiğimizde işsizlik olması 
gerekir değil mi? Bu endişe haklı. 
Ama ilginç bir şekilde öyle olma-
yacak. Şimdi 32 yıl bir Alman fir-
masında çalışmış biri olarak yine 
buna Almanya'dan bir örnek ve-
receğim. Almanya 2020 yılından 
itibaren sanayisinde ki istihdamın 
yüzde 6 artmasını öngörüyor. Ben 
bu rakamlara güveniyorum. Nasıl 
oluyor? Şöyle, şu anda adını bil-
mediğimiz yeni meslekler çıkıyor 
olacak. 2020 yılına geldiğimizde

4.0 seni vahşi kapitalizmden kurtaracağım di-
yor. Artık ben bundan sonra senin en kıymetli 

varlığın olan beynine müracaat edeceğim diyor. 
Aslında bu dönüşüm insani gelişim için son 

derece uygun bir çözüm sunuyor insanoğluna.
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şurada az bir zaman kaldı adını 
bile bilmediğimiz 16 meslek icra 
ediliyor olacak. Sosyal medya uz-
manlığı diye bir meslek bundan 6 
yıl önce var mıydı diye sorsan kim-
de düşünmezdi. Böyle bir meslek 
yoktu. Bu konuda çok örnekler var.  
5-6 yılda gerçekleşen değişimler 
şimdi 1-2 yılda gerçekleşiyor. Istih-
dam konusunda ki endişeler yer-
siz derken birincisi yeni meslekler 
gelecek. Burada istihdam ihtiyacı 
doğacak. Ikinci sebep dünya da 
megatrendler var. Örneğin küresel 
ısınma gibi. Bunlardan bir tanesi 
de demografik değişim. Yani kısa-
cası biz insanlar artık ölmüyoruz. 
90 yaşları aşan bir yaşam ömrü 
uzaması var. Uzayan bu ömür yine 
diş macunu ve diş fırçası ihtiyacını 
sürdürüyor. Uzayan ömrün gerek-
tirdiği bir sanayi üretimi ihtiyacı 
doğuyor. Yetmedi üçüncü para-
metre nüfusların çok yoğun oldu-
ğu Afrika, Hindistan, Çin gibi ülke-
lerde orta sınıflar doğuyor. Bu orta 
sınıf yoktu.Bu insanların ihtiyaçları 
nerede üretilecek. Şimdi geçmiş-
te olmayan bir ihtiyacı karşılamak 
için yeni fabrikalar kurulacak. Bu 
fabrikalarda da işçiye ihtiyaç ola-

cak. Siemens'in Almanya'da ki fab-
rikasında son 9 yılda ciroyu 9 misli 
artırmış. Insan sayısı ise aynı kalmış 
1800 kişi. Insan sayısını eşit tutup 
ciroyu katlarken insanı kaybetmi-
yorsun. 
Ama bir yerde bir yumuşak karın 
var. Şimdi Endüstri 4.0 kısaca sa-
nayinin dijitalleşmesi demek. Alın 
teri yerine akıl terinin kullanılacağı 
bir dünyaya doğru gidiyoruz. 20'li 
yaşlarda ki mavi yakalılardan endi-
şe etmemize gerek yok. Hepsinin 
cebinde akıllı telefon var. Bunlar 
dijitalleşmeye çok uygun ve yeni 
dünyaya adapte etmemiz çok ko-
lay. Bu evrimi 30 yılda yaşayacağı-
mız için sorun yok. Dijital değişime 
ayak uyduramayan 30'lu yaşlarda 
ki mavi yakalılarda risk var. Bun-
lar içinde değişimi başaramazsak 
köylerine dönsün. Tarım 4.0 yap-
sın. Çünkü tarımda insansızlık var. 
Daha bilinçli tarım yaparız. Örnek 
ben köyüme döndüm ve tarım ya-
pacağım. 

Uygulamada geri kalan ülke ve 
KOBİ'leri nasıl bir son bekliyor?  
Yok olacaklar. Bir sonra ki jeneras-
yona şirketlerini bırakamayacaklar. 
Bu kadar basit. Nasıl ayakta kala-
cak? Bütün rakipleri dijitalleşmiş 1 
milyonda 12 hata yapan bir işletme 
karşısında dayanamazlar.

KOBİ'lerin 4.0 için finansal sorun-
ları, insan kaynakları sorunu var. 
Bunlar nasıl çözülür?
Finansal sorunlar en kolay çözüm-
dür. Bankalarımız KOBI Bankacılı-
ğında çok yol aldılar. Türkiye'nin 
her bölgesinden şehirleri gezdik. 
KOBI'lere konferanslar verdik. Bü-
tün salonlar doluydu. Çoğunluk 
ayakta dinledi bizleri. KOBI'lerimizi 
son derece ilgili ve heyecanlı gör-
dük. Bankalarımız artık çok uygun 
fırsatlarda finansman sunuyorlar. 
En büyük sorun yetişmiş işgücü 
sorunudur.Özellikle mühendisler; 
yazılım mühendisleri, elektronik 
mühendisleri, elektrik mühendis-

2000 yılı boyunca Pa-
sifikten Atlantiğe yü-

rümüş bir başka kavim 
yok. Tam bir çılgın 

Türkler hikayesi yazı-
yoruz. Çılgın KOBİ'leri-
mizi de ben bu yolculuğa 

çıkan çılgın Türklerin 
yolculuğu olarak görü-
yorum. Çılgın Türkler 

Endüstri 4.0 yolculuğu-
na başladı diyorum.

KAPAK KONUSU
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leri, otomasyon mühendisleri gibi 
konularda açık var.
 
KOBİ'leri kısa ve orta vadede 
bekleyen riskler nelerdir? Acil 
yapılması gerekenleri nasıl açık-
larsınız?
Otomasyon ve dijitalleşmenin 
önemini kavrayamayanlar, ço-
cuklarını engellemesinler. Genç 
jenerasyonun hata yapmasına izin 
versinler. Kendilerinden sonrada 
yaşamalarını istiyorlarsa bu fırsatı 
vermeliler. Bu çocukların hayatı 
bilgisayar oyunlarıyla geçti.Apli-
kasyonları çok iyi biliyorlar. 4.0'ın 
bir başka özelliği de kadın-erkek 
eşitliğine fırsat sağlaması. Bugüne 
kadar kas gücüydü. Bu nedenle 
erkekler daha ön planda idi. Yazı-
lım mühendisliği, elektronik mü-
hendisliği gibi dallarda kızlar daha 
başarılı. Böyle bir sosyal faydası da 
olacak 4.0'ın. 
 
KOBİ'ler bilgi işlem yatırımlarını 
dış tedarikçilerden karşılamak 
zorunda kalıyor. Veri güvenliği, 
siber güvenlik gibi konularda 
oluşacak endişeler nasıl gideri-
lecek? Bu da şöyle bir handikap 
oluşturmuyor mu?
Bu endişe haksız değil. Ama şimdi 
gereksiz. 2000 yılında insanoğ-
lunun bir yılda ürettiği veri tüm 
insanlık tarihi boyunca üretilen 
veriyle eşitlenmiş. Şu anda 2017 
yılından yeni çıktık. 2010 yılı ile 

2020 yılı arasında dünyada üreti-
len verinin 50 misli artması bek-
leniyor. Çok doğal çünkü cep 
telefonumuzda 10 tane sensör 
çalışıyor. 24 saat veri üretiyor. 
Bugün benim odamda server 
odası var kapısı kilitli devri çok-
tan kapandı. Bundan sonra hepi-
miz bulut teknolojilerine geçmek 
zorundayız. 2020 yılına geldiği-
mizde dünyada üretilen verilerin 
yüzde 35'i bulut'ta saklanıyor ola-
caksa artık bunu düşünmeyelim. 
Veri çok fazla olacak. Bunu kendi 
imkanlarımızla depolayamayız. 
Sanayi yazılımları da bulutta ola-
cak. Siemens dünyada 4 ülkeye 
Endüstri 4.0 yazılım yazma hakkı 

verdi.  Almanya, Hindistan, Maca-
ristan ve Türkiye. Istanbul ve An-
kara'da 500 Ar Ge çalışanımızın 
300'ü bugün Endüstri 3.0 ve 4.0 
yazılımları üzerine çalışıyor.
Bunlar Türk çocukları ve yazılım-
lar konusunda da çok başarılıyız. 
Siemens'in Ar Ge bölümünü ben 
kurdum. Bizim insanımız fırsat 
verildiğinde son derece başarılı. 
2000 yılı boyunca Pasifikten At-
lantiğe yürümüş bir başka kavim 
yok. Tam bir çılgın Türkler hikaye-
si yazıyoruz. Çılgın KOBI'lerimizi 
de ben bu yolculuğa çıkan çılgın 
Türklerin yolculuğu olarak görü-
yorum. Çılgın Türkler Endüstri 4.0 
yolculuğuna başladı diyorum.
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sanayi devrimi
Endüstri 4.0

G
Ö
RÜ

Ş

Fettah GÜVENTÜRK
EGE KOBİDER Onursal Başkanı

E
ndüstri 4.0 birçok kesim 
tarafından 4. Sanayi Dev-
rimi olarak bilinir. Çağdaş 
ve modern otomasyon sis-

temleri ile veri alış verişlerini, üre-
tim teknolojilerini içeren bir sanayi 
terimidir. Bu sanayi devrimi; içeri-
sinde nesnelerin internetini, inter-
netin hizmetlerini ve fiziksel-sanal 
sistemleri barındırır. Barındırmak 
ile birlikte elde ettiği her veriyi tek-
noloji imkânı ile raporlaştırarak, za-
mandan tasarruf eder ve verimliliği 
arttırmaya yardımcı olur.

Endüstri 4.0’ın gelişim süreci
Endüstri 4.0 genel hatlarıyla; ro-
botların üretimi tamamen devral-
ması, yapay zekanın gelişimi, üç 
boyutlu yazıcılarla üretimin fab-
rikalardan evlere inmesi, devasa 
miktarda ki bilgi yığınını veri analiz-
leriyle ayıklanıp değerlendirilmesi 
ve daha birçok yeniliklerle incele-
nebilir.
Endüstri 4.0’ın en büyük amacı, 
birbirleriyle haberleşen, sensör-
lerle ortamı algılayabilen ve veri 
analizi yaparak ihtiyaçları fark ede-
bilen robotların üretimi devralıp; 

daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı 
ve daha az israf yapan bir üretim 
yapmaktır.
4. Sanayi Devrimi daha çok fabri-
kaları etkileyecek gibi görünse de 
aslında gelecekteki sosyal hayatı-
mızı bile etkileyebilecek bir yeni-
liktir. Üç boyutlu yazıcıları sadece 
sanayide değil, evlerimizde dahi 
kullanabilecek konuma geleceğiz. 
Günümüzde yaygın olan marka 
bağımlılığı gelecekte yerini fayda 
bağımlılığına bırakacaktır. Gele-
cekte hangi marka kıyafeti giydiği-
miz değil yerine hangi faydalı kıya-
feti giydiğimiz önem kazanacaktır 
ve bu faydalı kıyafetleri kendimiz 
evimizde üretebilir konuma gele-
ceğiz.

KOBİ'ler için Endüstri 4.0'ın 
avantajları ve dezavantajları 
neler?
Bulut bilişim, mobil teknolojiler, 
akıllı sensörler, büyük veri analiz 
araçları gibi Endüstri 4.0 dönüşü-
münü tetikleyen teknolojilerin pek 
çoğu üretim, kalite, maliyet den-
gelerine yaptıkları olumlu katkıyla 
sektör büyükleri ile küçükleri ara-

sında rekabet farklılıklarını gideri-
yor ve hızlı bir ‘demokratikleşme’ 
ortamı yaratıyor. Bu KOBI’ler açı-
sından çok önemli bir avantaj.
Ancak Endüstri 4.0 yolculuğuna 
çıkabilmek için bir KOBI’nin tek-
noloji, süreç ve insan kaynakları 
açısından bazı temel gerekleri ye-
rine getirmiş, bu alanlara yatırım 
yapma geleneğini oturtmuş olma-
sı gerekiyor ki ülkemizde pek çok 
KOBI henüz o noktada değil.
Türkiye otomotiv, savunma sanayi, 
elektronik/beyaz eşya sektörlerin-
de dünya standartlarında üretim 
yapılan ve gelecek için olduk-
ça iddialı hedefleri olan bir ülke. 
Amacımız bu alanlarda ülkemizin 
lider firmalarına Valor çözümleri 
ile en kısa zamanda destek olmak 
ve mevcut yazılım ve donanım 
yatırımlarını Valor platformu kulla-
narak güçlendirmelerini, Endüstri 
4.0’a geçişte itici bir güç olarak 
kullanmalarını sağlamak.
Endüstri 4.0’ın sahip olduğu gü-
zel yanlarının dışında, hayatımı-
zı zorlaştıracak olumsuz yanları 
da mevcuttur. Robotların üretimi 
devralmasıyla insan gücüne duyu-
lan ihtiyaç azalacak ve robotlar bir 
anlamda insanları işlerinden kova-
caktır. Bu durum sadece fabrika-
lardaki mavi yakalılar için değil be-
yaz yakalılar içinde bir risktir çünkü 
yapay zeka ile robotları kodlayabi-
len robotlar ve tasarım yapabilen 
robotlar, üretimi devralacaktır.
Endüstri 4.0 ile birlikte yeni mes-
lekler (iletişim halinde olan maki-
neler arasındaki anlaşmazlığı çö-
zen makine avukatlığı gibi) ortaya 
çıkacağı öngörülse bile artan dün-
ya nüfusu nedeniyle bu durum iş-
sizliğe çare olamayacaktır.

1. Endüstri Devrimi 1.0, Su ve buhar gücü kullanılarak mekanik üretim 
sistemlerinin geliştirilmesi.
2. Endüstri Devrimi 2.0, Elektrik gücünün imkânları ile seri üretim yapılması.
3. Endüstri Devrimi 3.0, Elektroniklerin kullanımı ile üretimin otomatik hale getirilmesi.
4. Endüstri Devrimi 4.0, Robotların ve internetin kullanılmaya başlanması.
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G
eçen yazımızda  farklı 
zaman dilimlerinde ya-
şanan ilk üç sanayi dev-
rimin özellikleri üzerinde 

durarak, dördüncü sanayi devrimi 
olarak tanımlanan Endüstri 4.0 ın 
ortaya çıkış nedenlerini açıklama-
ya çalışmıştık. Bu yazımızda da Al-
manya'da temelleri atılan Endüst-
ri 4.0 vizyonunun Almanya'daki 
amaçları, stratejileri ve bu gelişme-
lerin gerek işletmeler ve gerekse 
günlük yaşamımıza yapacağı etki-
ler üzerinde duracağız.
Halen içinde yaşadığımız Üçüncü 
Sanayi Devrimi,  işletmeler arasın-
da yoğun rekabetin yaşandığı, ürün 
yaşam sürelerinin giderek kısaldığı, 
fiyat ve kalite rekabetinin belirleyici 
olduğu,  endüstriyel üretimde oto-
masyonun, makineler ve nesneler 
arası iletişimin  internet üzerinden 
gerçekleştiği, yüksek teknolojinin 
kullanıldığı bir dönem olmuştur. 
Bundan önce yaşadığımız diğer üç 
Endüstri Devrimi’nde olduğu gibi, 
dördüncü  sanayi devrimini de, 
yani Endüstri 4.0’ı da  endüstri ve 
toplumların ihtiyaç ve beklentile-
rinin şekillendireceği bir gerçektir.

Bu devrime neden Endüstri 4.0 
adı verildiğini anlamak için önce-
likle Almanya’da yaşanan endüst-
riyel değişim sürecine bakmak 
gerekmektedir. Zira halen içinde 
yaşadığımız Üçüncü Sanayi Devri-
minin Avrupadaki endüstriyel üre-
timde en güçlü ülkesi Almanya'dır.  
Önemli doğal kaynaklara sahip 
olmayan Alman ekonomisinin bu-
gün ulaştığı refah ve zenginliği ko-
ruyabilmesi, başta  Amerika olmak 
üzere Çin, Japonya, Hindistan, di-
ğer Güney Doğu Asya ülkeleri ve 
diğer gelişme halindeki ülkelerle 
olan yarışta rekabet gücünü koru-
yabilmesi ancak bilim ve teknoloji-
deki lider konumunu koruyabilme-
si ile mümkündür.
Bu olgudan yola çıkan Alman-
ya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı 
(BMBF), mevcut konjonktürde ve 
öngörülebilen gelecekte ülkenin 
bilim ve teknolojideki liderliğini 
sürdürebilmesinin koşullarını be-
lirlemek üzere çalışmalar yapa-
rak 2030 lu yıllara kadar sürecek 
uzun vadeli stratejiler belirlemiş 
ve 2011’de 10 ana projeyi kamu 
oyu ile paylaşmıştır. “Gelecek-Pro-

jesi” adı verilen bu projeler, “Yük-
sek-Teknoloji Stratejisi 2020’nin 
Gelecek Projeleri” adı altında ya-
yınlanmıştır.
Aslında bu projeler, günlük ya-
şamda da sıkça karşımıza çıkan 
kavram ve sorunlara odaklanmak-
ta olup, gelecekte bu sorunların 
ne şekilde ele alınması gerektiği-
ne ilişkin çözüm yolları aranması 
amaçlanmaktadır.  Örneğin, çevre 
konusunda karbon emisyonlarının 
azaltılması, çevre dostu ve akıllı 
şehirlerin kurulması, alternatif ya-
kıtların kullanılması, akıllı şebeke-
lere geçiş yapılması gibi. Bu pro-
jelerden ticaret dünyasının en çok 
dikkatini çeken proje ise, Almanca 
“Industrie 4.0” olarak adlandırılmış 
ve ilk olarak 2011  yılında Hannover 
Fuarı’nda dile getirilmişti. Çeşitli 
ürünlerin yeni modellerinin, bilgi-
sayar programlarının, bilgi teknolo-
jileri çözümlerinin 1.0,; 2.0 şeklinde 
isimlendirildiği bir dönemde, Al-
man ekonomisine büyük bir ivme 
kazandırması düşünülen  bu"yeni 
döneme" " Industrie 4.0" adının ve-
rilmesi ve bu şekilde tanımlanması  
özellikle bilim ve sanayi kesimlerin-

Endüstri 4.0 işletmelerde 
neleri değiştirecek?

Endüstride yeni devrim: 

G
Ö
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Ş

Prof. Dr. Edip TEKER
Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası 
Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi
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de büyük bir heyecan ve sevinçle 
karşılanmıştı. Burada   önemli olan 
bir  husus ta, projeyi sahiplenen 
Almanya Hükümeti'nin ilk etapta 
200 milyon Euro yatırım yapması 
olmuştur.
Bu projenin yönetim sorumlulu-
ğunu üstlenen "Federal Almanya 
Ulusal Bilim ve Araştırma Akade-
misi" (acatech) liderliğinde “En-
düstri 4.0 Strateji Belgesi” hazırla-
narak 2013 yılında  yine Hannover 
Fuarı’nda  kamuya duyurulmuştur. 
Bu strateji belgesi temelde yeni 
devrimin  ana niteliklerini  açıkla-
makla birlikte tüm dünyaya Alman 
bilim ve teknolojisinin liderliğini de 
kabul ettirmeyi amaçlamaktaydı.
Endüstri 4.0 kavramının temeli; 
endüstriyel üretimde ilgili tüm bi-
rimlerin birbiriyle haberleşmesine, 
bütün verilere gerçek zamanlı ola-
rak ulaşılabilmesine, bu veriler sa-
yesinde optimum katma değerin 
sağlanmasına dayanmaktadır. Al-
manya'da  "Endüstri 4.0" ın sadece 
bir teori olarak kalmasını önlemek 
ve eyleme geçmek üzere, yine 
2013 yılında, BITKOM (Almanya 
Bilişim Sanayicileri Derneği), VD-
MA(Almanya Makina Imalatçıları 
Derneği) ve  ZVEI (Almanya Elekt-
rik ve Eloktronik Imalatçıları Der-
neği) adlı üç kuruluş “Endüstri 4.0 
Platformu”nu (www.plattform-i40.
de) hayata geçirmiştir. Çalışmala-
rını halen sürdüren bu platform 
öncelikle yeni teknolojilerin geli-
şimini desteklemeyi, Endüstri 4.0 
vizyonu için temel standartları 
belirlemeyi, yeni iş modellerini ta-
nımlamayı ve toplumsal bilinçlen-
dirme çalışmaları yapmayı hedef-
lemektedir..
 

Endüstri 4.0. endüstriyel 
yaşamda  neleri değiştirecek
Siber-Fiziksel Sistemler, Endüstri 
4.0’ın temelindeki  en önemli güç-
lerden birini oluşturmaktadır.
Endüstri 4.0 tabanlı üretim süreç-
leri, sistemlerin çeşitli arayüzler 
üzerinden farklı ağlara bağlanıp 
farklı servislerle iletişim kurmasını 
esas almaktadır. Tıpkı akıllı telefon-
lardaki internet bağlantısı ile çeşitli 

içeriklere ulaşmamız veya  diğer 
akıllı telefonlarla farklı platformlar 
üzerinden iletişim kurmamız gibi, 
Endüstri 4.0 da Siber-Fiziksel Sis-
temler arasındaki iletişimi makine-
lere yansıtımayı amaçlamaktadır. 
Bunun en belirgin örneği ise  ge-
lecekte “Akıllı Fabrikalar”ın ortaya 
çıkmasıdır.
Akıllı Fabrikalarda otomasyon sü-
reçleri, cihazların ve makinelerin 
birbirleriyle haberleşerek üretim iş-
lemlerini kendi içlerinde belirleyip 
düzenlemeleri anlamına gelmek-
tedir. Örneğin, üretimin herhangi 
bir aşamasında malzeme sıkıntısı 
olması durumunda, gerekli malze-
me siparişinin  otomatik olarak ve-
rilmesi, oluşan arızalaınr anında ve 
yerinde tespit edilip giderilebilmesi 
mümkün olabilecektir.Siber-Fizik-

sel Sistemleri üretimin yanı sıra, 
Ar-Ge, tasarım ve pazarlama sü-
reçlerinde de kullanmak mümkün 
olacaktır.

Dijital dönüşüm sürecinde 
türk KOBİ'leri ne yapmalıdır?
Yukarıda analiz etmeye çalıştığımız 
gelişmeler ışığında Dördüncü Sana-
yi Devriminin "dijital dönüşüm" mer-
kezli olacağı açıktır. Bu yolculukta 
Batılı ülkelerin önemli mesafeler 
aldıkları görülmektedir. TÜSIAD ta-
rafından 2017 yılında yaptırılan "Tür-
kiye'nin Sanayide Dijital Dönüşüm 
Yetkinliği" raporuna göre  de,Türk 
işletmeleri halen yatırım öncesi ve 
planlama döneminde bulunmak-
tadırlar. Bu nedenle bu yarışta Türk 
işletmelerinin varlıklarını sürdüre-
bilmeleri kapsamlı bir yol haritası 
gerektirmektedir. Bu bağlamda iş-
letmeler yatırımlarını hedeflerine 
göre yönlendirmeli, geleceği şekil-
lendirme konusunda  proaktif rol 
üstlenmeli ve değerin Türkiye'de 
yaratılması konusunda stratejik iş 
birliklerine önem vermelidirler.Ima-
lat sanayi KOBI'leri  düşük teknolojili 
üretimden yüksek teknolojili üreti-
me geçme konusunda çaba göste-
rerek inovasyon kapasitelerini arttır-
maya azami gayret göstermelidirler.
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E
ndüstri 4.0 uygulamaları iş 
dünyasında çeşitli sektörler-
de değişim ve dönüşüm sü-
recini başlatmakta, rekabet 

gücü ve verimlilik artışı konularında 
yeni bir çığır açmaktadır. Bilgisayar 
programlarının ve gelişmiş yazı-
lımların makinelere ve cihazlara 
entegre edilmesi sonucu nesnele-
rin interneti ve akıllı üretime geçiş 
süreci giderek yaygınlaşmaktadır. 
Almanya ve Amerika Birleşik Dev-
letleri öncülüğünde uygulamaları 
başlayan Endüstri 4.0 geleceğin 
akıllı üretim ekonomisi kavramını 
gündeme getirmekte ve küresel 
rekabette başarılı olmak isteyen 
kuruluşlar için yararlı olmaktadır.
Endüstri 4.0 uygulamaları sadece 
büyük işletmeler için değil, KO-
BI’ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki 
Işletmeler) için de önem taşımak-
tadır. Türkiye’de Endüstri 4.0 sü-
reciyle ilgili farkındalık düzeyinin 
artırılması ve bu konuda yatırım ve 
uygulama teşviklerinin artırılması 
yararlı olacaktır.
 

Dijitalleşme ve ağ yapılanması
Yoğun küresel rekabet karşısında 
şirketler varlıklarını ve pazar payla-
rını sürdürebilmek için dijitalleşme 
sürecini başarıyla gerçekleştirmek 

zorundadır. Endüstri 4.0 şirketler 
için teknolojik gelişme fırsatları 
sağlarken nitelikli iş gücünü zo-
runlu kılan yeni meslekler ve yeni 
istihdam alanları da gündeme gel-
mektedir. Şirketler elemanlarını 
robotlarla birlikte çalışacağı farklı 
geleceğe hazırlama konusunda 
sorumlu bulunmaktadır.
Iş dünyasında karşılaşılan küresel 
sorunlara ve darboğazlara bilişim 
teknolojileriyle çözümler aran-
ması gerekmektedir. Dijitalleşme 
KOBI’ler de dahil olmak üzere 
kuruluşların sosyal, ekonomik ve 
üretimle ilgili problemlerinin çö-
zümüne katkı sağlayacak ortak bir 
platform durumundadır.
Dijitalleşme kuruluşların sadece 
üretim birimlerinde değil, tüm yö-
netim kademelerinde de uygulan-
ması zorunlu olan bir süreçtir. Bu 
nedenle dijital dönüşümü bütün-
sel bir bakış açısıyla ele almak ve 
ekip çalışmalarıyla ona sahip çık-
mak gerekmektedir. Dijitalleşme 
sonucu iş süreçleri gerçek zamanlı 
olarak izlenebilmekte, çok sayıda 
veriye daha hızlı ulaşılabilmekte ve 
yönetim daha şeffaf bir hale gel-
mektedir.
Üretim ve yönetim süreçlerinde 
otomasyon sistemleri, robotlar ve 

yapay zeka uygulamaları mühen-
dislik altyapısının ve rekabet gücü-
nün geliştirilmesine önemli katkı-
larda bulunmaktadır. Günümüzde 
kullanılan robotlar önceden prog-
ramlanmış olan komutları birebir 
uygulamakla sınırlı bulunmakta-
dır. Oysa geliştirilen yeni robotlar 
birbirleriyle ve iş süreçlerindeki 
makine ve cihazlarla iletişim kura-
bilmektedir. Bir başka deyişle geliş-
tirilen yeni robotlar gerçek zamanlı 
verilerle iletişim yapabilmektedir.
 

Ana sanayi kuruluşları ve
KOBİ’ler açısından 
Endüstri 4.0  
Iş dünyasında nesnelerin birbiriyle 
iletişimi sağlayan tasarımlar “nes-
nelerin interneti” olarak tanımlan-
maktadır.Endüstri 4.0 çalışmalarıy-
la nesnelerin interneti uygulamaları 
giderek artmaktadır. Internet ve 
mikro elektronik alandaki gelişme-
ler sonucu artık nesneler çevrele-
rini algılayabilmektedir. Ayrıca ileri 
düzeyde yazılımlarla algıladıkları 
verilerden anlamlı bilgiler çıkarabil-
mektedir.
Bireysel mobil ekipmanları olan 
müşteriler yeni teknolojiler yardı-
mıyla sipariş verme, siparişi takip 
etme gibi konular başta olmak 

başarıya ulaşmak 
Endüstri 4.0 ile

G
Ö
RÜ

Ş

Şener MUTER
MESS Eğitim Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi

www.egekobider.org.tr Ocak - Şubat - Mart 201816



üzere lojistik süreçlerinde doğ-
rudan yer almaktadır. Bu uygula-
maların doğal bir sonucu olarak 
mobilite iş yapma standartlarına 
önemli kolaylıklar getirmektedir. 
Iş dünyasındaki bu değişim etkili 
bir rekabet unsuru olarak kendini 
göstermektedir.  
Ana sanayi şirketleri yeni bir mo-
torlu araç, otonom üretim hatları, 
akıllı makine ve cihazların üreti-
minde ihtiyaca göre yan sanayi 
konumunda bulunan KOBI’lerin 
tasarım ve üretim süreçlerinde ça-
lışan nitelikli elemanlardan da ya-
rarlanabilmektedir.
Nitelikli eleman tanımı kapsamın-
da mekatronik uzmanları, istatis-
tikçiler, yazılımcılar, yapılan işlerin 
rekabet gücü kaynaklarını iyi bilen 
ve iş süreçlerine bütünsel bakabil-
me yeteneği olan elemanlar bu-
lunmaktadır. Buna bir örnek olarak 
yan sanayi kuruluşlarında tasarım 
ve üretim süreçlerinde çalışan ni-
telikli elemanların yeni bir araç ta-
sarımı aşamasında otomotiv ana 
sanayi şirketlerinin proje ekibinde 
görev almaları ve kendi uzmanlık 
dallarında takım çalışmalarına kat-
kıda bulunmaları gösterilebilir.
 

Endüstri 4.0 ve 
yeni yönetim anlayışı
Dijital teknolojilerin kullanımı üre-
tim yönetiminde ve performans 
değerlendirme çalışmalarında ba-
şarıyı artırmaktadır. Ekonomilerin 
büyümesi, yeni teknolojiler, itha-
lat-ihracat dengelerinin değişme-
si, farklı iş alanlarının geliştirilmesi 
üretim sistemlerinde önemli de-
ğişikliklere yol açmaktadır. Nitelik 
ve uzmanlık gerektirmeyen mes-
lekler Endüstri 4.0 sürecinde yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya bu-
lunmaktadır. Insan kaynaklarının 
bilgi ve yeteneklerinin Endüstri 4.0 
uygulamalarının öngördüğü tek-
nolojik nitelikler kapsamında ge-
liştirilmesi önemli bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
Endüstri 4.0 uygulamaları yaygın-
laştıkça beden gücüyle çalışan 
insan kaynaklarına duyulan talep 
azalmakta, buna karşılık nitelikli iş-

gücü talebi giderek artmaktadır. Iş 
dünyasında dijitalleşme hedefleri, 
makine ve cihazları akıllı çalışma 
birimleri haline getirme projeleri 
iş yasasıyla ilgili düzenlemelerin ve 
istihdam politikalarının yeniden ele 
alınmasını gerektirmektedir.
 

Sonuç
Endüstri 4.0 uygulamalarında bü-
yük şirket ve küçük şirket ayrımı 
yapılamamaktadır. Endüstri 4.0 uy-
gulamaları çeşitli sektörlerde de-
ğer zincirinin tamamını ilgilendiren 
bir dönüşümü kapsamaktadır. Tür-
kiye’de doğrudan yabancı yatırım-
ların artması ve yatırım ortamının 
iyileştirilmesi için Endüstri 4.0 ile 
ilgili paydaşların koordineli bir ça-
lışma içinde olmaları gerekmekte-
dir. Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmalar 
ulusal ekonomimiz açısından da 
büyük bir önem taşımaktadır.
Küresel pazarlarda Endüstri 4.0 uy-

gulamalarının yaygınlaşması Türki-
ye üzerindeki ticari rekabet baskıla-
rını da artırmaktadır. Endüstri 4.0’ın 
ülkemiz ekonomisine ve KOBI’lere 
sağlayacağı fırsatlardan yararlan-
mak için bu konuda çeşitli sek-
törlerde sahip olduğu potansiye-
lin incelenmesi ve bu dönüşümü 
gerçekleştirmeye yönelik fırsatların 
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Büyük işletmelerde ve KOBI’ler-
de Endüstri 4.0 uygulamalarında 
makine ve cihazların akıllı olma-
larını sağlayan en önemli etkenler 
arasında bilgi birikimine ve iş tec-
rübesine sahip olan elemanların 
katkıları bulunmaktadır.Ülkemizde 
bilişim eğitiminde genç işgücü po-
tansiyeline öncelik verilmesi, yete-
nekli yazılımcı ve programcıların 
sayılarının artırılması, dijitalleşme 
ve nesnelerin interneti uygulama-
larının yaygınlaşması başarıya ulaş-
mada etkili bir rol oynayacaktır.

Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmalar 
ulusal ekonomimiz açısından da 

büyük bir önem taşımaktadır.
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yenilikçi üretim yöntemleri
Endüstri 4.0;

I
nternetin ve bilişim teknolojile-
rin her geçen gün hayatımızı de-
ğiştirdiği bir yaşamda imalat ve 
üretim sektörünü de etkilemesi 

kaçınılmazdır. Endüstri 4.0’ın tam 
olarak ne için oluşturulduğu konu-
sunda farklı fikirler ortaya atılsa da 
en temel ortak görüş “Nesnelerin 
Interneti” yani “Internet of Thin-
gs” denilen internet tabanlı üretim 
yöntemleri ön plana çıkmaktadır. 
Otomasyon teknolojilerindeki hızlı 
ilerleme ve internet teknolojile-
rinde önemli gelişmeler Endüstri 
4.0’ın doğuşunu hızlandıran en 
önemli etmenlerdir. 
Tarihsel olarak bakacak olursak, 
endüstrinin genel gelişmesiyle 
birlikte Endüstri 4.0’ın gelişimi Şe-
kil 1’de verilmiştir. Mekanik üretim 
(Endüstri 1.0), seri imalat (Endüstri 
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2.0), otomasyon (Endüstri 3.0) 
ve şu an sanal servislerin tüm im-
kanlarının fiziksel endüstri ile bir-
leşmesinden oluşan endüstri 4.0 
imkanları sanayide gelecek vaat 
etmektedir. Özellikle endüstriyel 
sanayi  ve hizmetler Çin, Kore, 
Tayvan, Hindistan, Japonya gibi 
Asya ülkelerine kaymaktadır. Av-
rupa endüstriyel sanayi alanında 
uzak doğudan daha ileri konum-
da değildir. Bunları internette sa-

tılan yüksek teknolojili rekabet 
teknolojisi yüksek ürünlerin kay-
nağına ve teknolojisinin nerden 
geldiğini inceleyerek doğrulana-
bilir. Avrupa günümüzde Ar-Ge 
ve teknoloji merkezi olmak için 
yatırımlarını yapmaktadır ve de 
dünyadan bu aşamada beyin 
göçü almaya çalışmakta ve üre-
timde de cazibe merkezi olma 
yolunda ilerlemeye çalışmakta-
dır.
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Şekil 1: Sanayi’deki Gelişmeler

Otonom robotlar, simülasyon, ya-
tay ve dikey sistem entegrasyonu, 
endüstriyel nesnelerin interneti, 
sibergüvenlik, bulut teknolojileri, 3 
boyutlu baslı, arttırılmış gerçeklik, 
büyük veriler ve analizi endüstri  
4.0 devriminin öngördüğü alan-
lardandır ve belirtilen her bir ala-
nın uzun yıllar uzmanlık gerektir-
diği ve yatırımının oldukça pahalı 
olmasıdır. Ilgili teknik alanlar Şekil 
2’de özetlenmiştir. Bu açıdan ül-
kemizde yetişen üniversite mezu-
nu mühendislerimizin bu alanda 
doğru adımlarla bu alanda rahat-
lıkla proje çıkartabilecek düzeye 
gelebilmesi önemlidir.
Örnek olarak robotik sistemlerin 
nasıl oldukça ucuza mal edilip 
insansız fabrikaya dönüşüm ola-
cağını belirtmek istiyoruz. Birsen 
Yayınevi'nden çıkmış olan “Kont-
rol Mühendisliği” ve www.ama-
zon.com'da satılan ve de en çok 

popüler olan kontrol mühendisliği 
kitaplarından robot, otomasyon il-
gili alt temel bilimlerin temellerini 
öğrenmek mümkündür. Bunlar 
hakkında  bilgi sahibi olunduktan 
sonra Solidworks, Catia, NX, Creo 
gibi endüstriyel çizim programla-
rının öğrenci sürümleriyle çalış-
malara başlanabilir. 
Matlab, C gibi programlama dil-
leri hakkında Udemy youtube 
gibi oldukça düşük ücretli eğitim 
kanallarından bilgi alınabilir ya da 
ücretsiz ve en iyi eğitim yolu ola-
rak örneğin matlab programının 
kendi eğitim dökümantasyonun-
dan ilgili eğitim bilgilerine ulaş-
mak mümkündür. Daha sonrasın-
da konunun elektronik donanımı 
aşamasında Arduino, Rasperry PI 
gibi demo kartlarından destek alı-
nabilir. Ilgili altyapı oluşturulduk-
tan sonra PLC ve Scada kullanımı-
na geçilebilinir. 

Şekil 2: Endüstri 4.0’ı alt başlıkları

Genelde ülkemizde biraz yatı-
rım için bütçe ayırmayı düşü-
nenler ikinci el robot alımına 
gitmektedirler. Yukarıda belirt-
tiğimiz altyapıyı oluşturabilme 
kabiliyeti meydana geldikten  
sonra ikinci el robot ya da hur-
da robot modifiye edilip son 
teknolojiye dönüştürülebileceği 
anlatılmaktadır. Yazılım altyapı-
sı gelişmiş firmalar sadece Ex-
cel ve özel yapılmış elektronik 
kartlar kullanarak sıfır maliyetle 
yukarıda belirttiğim Robot ça-
lışmasını gerçekleştirmektedir. 
Sadece Microsoft Excel lisans 
maliyeti ve donanım maliyetiyle 
ilgili her türlü makinayı modifiye 
etmek mümkündür. Bunu daha 
sonrasında Microsoft Office 
imkanlarını kullanarak her türlü 
şirket kullanıma açmak imkan-
lar dahilindedir. Diğer konularda 
ücretsiz maliyette proje çalış-
mak ayrı konular halinde ince-
lenebilinir. 
Türk endüstriyel sektörü ola-
rak global rekabette yer almak 
oldukça zorlaşmaktadır. Türki-
ye'de işçilik ücretlerinin düşük 
olmasına rağmen yurt dışında-
ki firmalar ürünlerini  bakım ve 
benzeri diğer maliyetler olma-
dan, daha ucuz ve  kısa zaman-
da, istenilen kalitede gerçekleş-
mektedirler. Bunda en temel 
faktörlerden biri endüstri 4.0 
gibi sanal dönüşümlere uzun 
zaman öncesinden entegre ol-
malarıdır.
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S
anayi 4.0, ilki buhar maki-
nesinin kullanımıyla başla-
dığı düşünülen sanayi dev-
rimleri sürecinin dördüncü 

aşaması olarak tanımlanmaktadır. 
Dolayısıyla, bir bakıma Sanayi 1.0, 
Sanayi 2.0, Sanayi 3.0’dan sonra 
bugün Sanayi 4.0 gündeme gel-
miştir. 
Bilindiği gibi birinci sanayi devrimi 
18. Yüzyılda buhar makinasınınü-
retimde kullanılmasıyla başlamış-
tır ve tüm sınaî yapının dönüşü-
müyle sonuçlanmıştır. Üretim 
mekanikleşmiştir. Insan gücünün 
yanı sıra makine kullanımı üreti-
min hacmini daha önce mümkün 
olmayan düzeyde genişletmiştir.
Ikinci sanayi devrimi ise 19. Yüzyıl-
da, elektrik enerjisinin kullanımıyla 
mümkün olmuştur. Üretim bandı 
uygulamalarıyla üretim kitleselleş-
miştir. Öte yandan bu dönemde 
makineleşmedeki yaygınlaşmaya 
rağmen insan gücü kullanımı ge-
rilememiştir.
Üçüncü sanayi devrimi 20. Yüzyıl-
da elektronik, otomasyon ve bilgi 
işlem teknolojilerinin üretim sü-
recine entegre edilmesiyle orta-
ya çıkmıştır. Bu devrede dayanak 
noktası ‘programlanabilir mantık’ 
temelinde bilgisayarların üretim 
sürecine dâhil edilmesidir.
Dördüncü sanayi devrimi ya da 
bugünkü yaygın adlandırmayla 
Sanayi 4.0 ise bilgi işlem ve oto-
masyon teknolojilerinin sağladığı 
imkânların da ötesinde ‘akıllı fabri-

kalar’ dönemine işaret etmektedir.
Artık, internetin varlığı ve kullanımı 
bugüne kadarki gelişmeleri daha 
ileri bir aşamaya taşımaktadır. 
‘Nesnelerininterneti’ ve ‘bulut bi-
lişim’ teknolojileri, kendi kendine 
işleyebilen, kendi bünyesindeki 
kesintisizölçümlere dayanan veri 
üretiminin ve kullanımının da-
yandığı bir yapının içinde sürekli 
iyileştirmelerin; dolayısıyla sürek-
li maliyet düşüşlerinin ve kalite 
artışının mümkün olduğu yeni 
bir aşamadır Sanayi 4.0 aşaması. 
Dolayısıyla bu aşamada ‘zekaya 
dayananüretim’den (intelligent-
production) söz edilmektedir.Be-
lirtildiği gibi ‘bulut bilişim tekno-
lojisi (cloudcomputing) ve ‘büyük 
veri’ (bigdata) kavramları tartışma-
nın merkezinde yer almaktadır.
Dolayısıyla burada esas konular:
- Enformasyon toplama becerisi,
- Enformasyonunpaylaşılması be-
cerisi ve son olarak
- Daha üretken olunabilmesi için 
sözü edilen enformasyonu kul-
lanma becerisidir; dolayısıyla ko-
nunun merkezinde DIJITALLEŞ-
ME vardır.
 
Burada dikkat çekilmesi gereken 
bir başka husus ise bu yapı için-
de kontrol sürecinin merkeziyetçi 
olmamasıdır. Bir başka ifadeyle,bu 
yapının içinde kararlar merkezi 
olarak verilmek zorunda değildir.
Yeni durumda ortay çıkan değişik-
liğin özü şudur / büyük değişim şu 

Sanayi 4.0
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alana odaklanmaktadır:
20. yüzyılla gelen Sanayi 3.0 ya-
pılanması içinde, kontrol sistemi 
merkezileşmiş, bilgisayarlı oto-
masyonda makine ya da süreçler 
tek tek otomatize edilmiş, farklı 
parçalar arasındaki ilişkilendirme 
fabrika düzeyinde inşa edilmiş ve 
sadece belirli ürünlerin üretimine 
odaklanılan büyük ölçekli üretim 
bantları inşa edilmiştir. 
Oysa Sanayi 4.0 ile – üç boyutlu 
yazıcıların örneklediği gibi – son 
derece ekonomik koşullarda müş-
teri talebine özel ürünlerin tasar-
lanması ve üretilmesi mümkün 
olabilmektedir.
Enformasyon toplayan alıcılar(-
sensörler) kesintisizfaaliyettedir. 
Internet üzerinden sistemler lo-
kasyonlarından bağımsız entegre-
dir. Toplanan enformasyon çoğu 
durumda doğrudan bulut (cloud) 
üzerinde bulunan bilgisayar sis-
temlerine iletilir. Enformasyon ko-
laylıkla paylaşılır. Sonuçta, başka 
sistemlerle bağlantı ve iletişim hâli 
önceki aşamadaki sisteme kıyasla 
çok daha üst seviyededir. 
Bu beraberinde örneğin stok yö-
netiminden daha çok talep yöne-
timine odaklanılabilen daha etkin 
bir işleyişi mümkün kılar.
Sanayi 4.0 imalat sürecinde oto-
masyon ve veri aktarımın bugün 
geldiği aşamaya işaret eder. Bu 
yeni yapıda ortaya konulmak iste-
nen ‘akıllı fabrika’ sistemidir.
Akıllı fabrika kavramı aynı zamanda 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Sa-
nayi 4.0 kavramı yerine kullanılan 

kavramdır. Sanayi 4.0 kavramı ilkin 
Almanya’da kullanılmaya başlan-
mış ve ardından yayılmıştır. Kısa-
cası Sanayi 4.0 Avrupa’da yaygın 
kullanılan kavramken ‘akıllı fabrika’ 
ABD’de yaygın kullanılan kavram-
dır ve her ikisiyle de anlatılmak is-
tenen aynı şeydir.
Sanayi 4.0 kavramının ilk kez orta-
ya çıktığı ülke Almanya’dır. Bilindiği 
gibi Almanya dünyanın en üretken 
ve teknoloji-yoğun endüstriyel 
yapılarından birine sahip olan bir 

ülkedir. Bir ihracatçı olarak Alman-
ya’nın ulaştığı düzeye erişebilmiş 
bir başka ülke yoktur. Her ne kadar 
ihracat büyüklüklerine göre ülke-
ler sıralamasında ABD ve Çin’den 
sonra üçüncü sırada bulunsa da 
ülke nüfusları da dikkate alınarak 
sıralama gözden geçirildiğin Al-
manya kişi başına düşen ihracat 
büyüklüğü bakımından açık ara 
öndedir. 

Türkiye bu tür teknolojilerin kulla-
nımında, daha da önemlisi üreti-
minde hızla mesafe almak zorun-
dadır. 
Bu üretimde katma değer artışı 
ya da daha yüksek katma değerli 
ürünlerin üretimi için bir zorunlu-
luktur. Aksi hâlde Türk firmalarının 
rekabet gücünün; dolayısıyla Tür-
kiye sanayiinin ve ekonomisinin 
rekabet gücünün artırılması müm-
kün olmayacaktır.
Bazı görüşlere göre Türk sanayi-
inde mevcut üretim yapısı Sanayi 
2.0 ile Sanayi 3.0 arasında bir yer-
de konumlanıyor ve üretimde bü-
yük oranda insan gücü kullanılıyor.
Sanayi 4.0’e geçiş gerekli hazırlık-
lar yapılarak; entelektüel serma-
yeye, tasarıma dayanan yeni iş 
alanlarının açılmasını ve mevcut 
insan gücünün bu yönde dönüş-
türülmesini sağlamadığı takdirde 
işsizlik sorununun büyümesi gibi 
riskleri de akla getirebilir. Unutul-
maması gereken, burada bir sü-
reçten söz edildiğidir. Birden bire 
bir geçiş zaten mümkün değildir. 
Fakat bu yönde bir dönüşümün 
koşulları sağlanmalıdır.
Böyle bir atılımsa ancak, ilgili tüm 
kesimlerin bilinçli bir işbirliğine gir-
mesiyle mümkün olabilir. Firmalar, 
sanayiciler, tüccarlar, odalar, kamu 
kurumları, meslek kuruluşları, üni-
versiteler vemilli eğitim sisteminin 
diğer unsurları arasında hep birlik-
te ve uyumlu bir perspektifle bu 
yönde kapasite geliştirilmesinin 
koşullarını yaratmalıdırlar.
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H
er geçen gün yeni tek-
nolojiler, yeni gelişmeler, 
yeni uygulamalar çıkıyor 
ve takip etmek neredey-

se imkansız hale geliyor. Bu yazı-
da sizlere Endüstri 4.o’ı ve bunun 
Enerji Verimliliğine etkileri/uygula-
marına etkilerini anlatmaya çalışa-
cağız.
 

Endüstri 4.0 devrimi nedir?
Endüstri 4.0’ı daha iyi anlayabil-
mek için endüstriyel devrimlerin 
geçmişine bakmakta fayda var.
Endüstri 1.0 (1. Endüstriel Dev-
rim):, Su ve buhar enerjili mekanik 
üretim tesislerinin devreye girme-
si. Endüstri 2.0: Iş bölümüne da-
yalı elektrik enerjili kitlesel üretime 
geçiş, Endüstri 3.0: Imalatta oto-
masyonu ve elektronik sistemleri 
kullanan teknolojilerin devreye 
girmesi olarak kısaca tanımlana-
bilir.
Endüstri 4.0, Nesnelerin interneti*, 
Hizmetlerin interneti**, Siber-fi-
ziksel sistemlerin*** birleşiminden 
oluşan yapıdır. Bu yapı ile modüler 
yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, 
fiziksel işlemleri siber-fiziksel sis-
temlerle izlemek, fiziksel dünya-
nın sanal bir kopyasını oluşturmak 

enerji verimliliği
Endüstri 4.0 ve
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Hakan KARAAĞAÇ
Proje Yöneticisi
Onur Enerji

ve merkezi olmayan kararların ve-
rilmesi hedeflenmektedir.
Açıklamayı basitleştirmek gere-
kirse, üretim tesislerinin internet 
üzerinden birbiriyle konuşabildi-
ği, internete bağlı akıllı cihazların 

verilerini alarak/onlara veri gön-
dererek, büyük verileri ve sanal-
laştırma teknolojilerini kullanarak, 
otonom kararlar alarak ve üretim 
sürecine müdahale edebilen, kar-
maşık çoklu bir yapıdır.
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Kaynaklar: 
http://www.endustri40.com/
https://www.unido.org/sites/defa-
ult/files/2017-08/REPORT_Accele-
rating_clean_energy_through_In-
dustry_4.0.Final_0.pdf

Endüstri 4.0 kritik global zorluk-
larla mücadele, iklim değişikliği, 
temiz enerjiye erişim zorluğu, 
ekonomik durgunluk ve dijital bö-
lünmeyi azaltma gibi problemlerin 
çözümüne katkıda bulunmak için 
yeni yöntemlerin geliştirilmesine 
katkı sağlayacaktır. 
Önceki Endüstriyel devrimlerde 
olduğu gibi Endüstri 4.0’ında en 
çok etki edeceği alanlardan biri 
enerji verimliliği olacaktır. Yukarı-
da bahsettiğimiz yapının optimal 
hedeflerinden bir tanesi de kısıtlı 
olan kaynakların verimli kullanımı 
ve maliyet azaltımlı optimizasyon 
olacaktır. 
Bu devrimin potansiyel imkan-
larının anlaşılmasına rağmen bu 
konu üzerinde duran ülkelerin 
karşılaşacağı riskler, engeller, limit-
lerin belirlenmesi gibi zorlukları da 
olacaktır. Örnek vermek gerekir-
se, endüstriyel üretimde devam 
eden köklü değişimler fiziksel 
dünyanın dijital bilgi teknolojileri 

ile dünya ile birleşmesi vizyonu-
nu içerir ve buna da Siber-fiziksel 
sistemler adı verilir. Siber-fiziksel 
sistemler ve son teknoloji üretim 
süreçleri ile yenilenebilir enerji uy-
gulamalarının üretim süreçlerine 
daha çok dahil edilmesi, karbon 
emisyonlarının azaltılması, enerji 
kullanımlarının optimize edilmesi, 
verimliliğin artırılması ve maliyet-
lerin azaltılması problemlerine eşi 
görülmemiş ölçekte katkı sağlaya-
cağı öngörülmektedir. 
Diğer devrimler gibi Endüstri 4.0’ın 
gerçekleşmesi için de alt yapı ha-
zırlıkları, teknolojik dönüşümler 
gerçekleşirken enerji verimliliği 
sektörü de bu devrim için tetikle-
yici yakıt görevi görmektedir. Bu 
bağlamda dünya çapında birçok 
projeler devam etmekte global şir-

ketlerin birinci hedefleri arasında 
sürdürülebilir ve temiz enerji kulla-
nımı birinci sıraya yükselmektedir. 
Izmir ve Ege Bölgesinde de En-
düstri 4.0’a giriş adımları yavaş 
yavaş atılmaktadır. Izmir Kalkın-
ma Ajansı’nın “Daha Temiz Üretim 
Programı” kapsamında birçok pro-
je gerçekleştirilmiştir. Onur Enerji 
olarak denetim-danışmanlık hiz-
meti verdiğimiz bu programın çık-
tılarının özetini aşağıdaki tabloda 
görebilirsiniz.
Global ölçekte yeni devrime yö-
nelik yatırımlar araştırma-geliştir-
me projeleri tüm hızıyla devam 
ediyor. Alt yapı hazırlıklarını karşıla-
yacak teknolojilerin üretimleri, sis-
temlerin geliştirilmesi aşamasında 
olunsa da bu alana ciddi yatırım 
yapan global firmalar ve devletler 
bulunuyor. Her çağ değişiminde 
olduğu gibi bu konuda öncü po-
zisyonunda olanlar pastadan en 
büyük payı kapacaklardır. Endüstri 
4.0’ın çıktılarını hissedeceğimiz ta-
rihler 2030 olarak tahmin ediliyor. 
Izmir ve Ege bölgesindeki temiz 
ve sürdürülebilir enerji talebi her 
geçen gün artmaya devam ediyor. 
Bunları Endüstri 4.0’a hazırlıkta be-
bek adımları olarak görüyoruz ve 
Onur Enerji olarak desteklemeye 
devam ediyoruz.
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Enver OLGUNSOY
Olgunsoy İlaç Kozmetik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı

E
ndüstri 4.0, Sanayi 4.0 deyip 
duruyoruz son yıllarda. Nes-
nelerin interneti veya IoT 
dediğimiz de oluyor. Burada 

amaç kendini yönetebilen üretim 
süreçlerinin geçerli olduğu fabri-
kalar hayata geçirmek. Sanayi 1.0 
buhar makinası, sanayi 2.0 otomo-
bil ve seri üretim bantları, sanayi 
3.0 Tesla AC motor du. Sanayi 4.0 
ise internet ve robotlar. Insanoğlu 
giderek insansız süreçlere doğru 
evriliyor, kendi kendini yineleye-
rek, kendinle yarışıyor. Geldiği yer 
ise kendine ihtiyaç olmayan sü-
reçler, insansız fabrikalar, insansız 
arabalar, insansız uçaklar, insansız 
nesneler..       
2029 yılına hedef konan, quantum 
mantığıyla çalışacak quantum bil-
gisayarları da gerçekleşirse, dünya 
bambaşka bir kapıdan tam olarak 
bilinmeyene doğru evrimleşecek. 
Çok halde olabilme, aynı anda bir 
çok şeyle uğraşabilme, quantum 
atomlarının süper pozisyonu vs. 
gibi konuları da insan oğlu bir gün 
tam olarak çözdüğünde galiba sa-
nayi 5.0 dan da söz etmek gere-
kecektir.
9 Şubat 2017  Neural Computati-
on’da çıkan yeni bir araştırma, Salk 
Enstitüsünden Saket Navlakha, ta-
sarlanmış bir sistemle (yani bilgisa-
yar ağı ile) biyolojik olarak evrim-
leşmiş bir sistemin (yani bu günkü 
insan diyebiliriz) bir problemin çö-
zümü için benzer çözüm ortaya 
koyduğunu, tespit ettiklerini, buna 
artık şaşırmamamız gerektiğini ya-
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Endüstri 4.0
zıyordu. Yani nesnelerin interneti 
(IoT) dediğimiz şey, aslında insanın 
kendi kendini kopyalamaya çalıştığı 
bir kavram. Bunu başarırsa eylem-
ler insansız hale gelecek, insanlara 
yaşam için bol bol zaman kalacak 
ve daha mutlu olacağını düşündü-
ğü bir süreç başlayacak.
Ayrıca daha bu günden istihdam 
konusunda yaratacağı sorunlar tar-
tışılıyor. Zira insanların işsiz kalma 
korkusunu tetikleyen gelişmelere 
gebe. Endüstri4.0 yani nesnelerin 
interneti (IoT)
Zira Çinde Şimdiden ilk insansız ro-
bot fabrikası açıldı bile. Daha önce 
650 kişinin çalıştığı fabrika, bu gün 
20 kişiyle hem de 24 saat tıkır tıkır 
çalışıyor. Bant sadece 3 işçi ile ça-
lışırken, diğerleri teknik ekip olarak, 
merkezi kontrol sistemindeki bil-
gisayarlar ve mönitörlerin başında 
oturarak sistemi kontrol ediyor o 
kadar..  Bu fabrikalara yeni bir isim 
de takılmış: Karanlık fabrika. Karan-
lık fabrika ismi ironik, aslında ka-

ranlıkta bile çalışır anlamına ama, 
acaba insan oğlunun geleceğinin 
karanlık olduğunu da anımsatmı-
yor değil. Fabrika cep telefonu 
modülü üretiyor. Dongguan şeh-
rinde Changying Preccision Te-
chnology Company isminde. Fab-
rika şimdiden tüm dünyada çok 
ünlü oldu bile. Ayrıca Kıta Avrupa 
iş dünyası bu anlayışta iken, ABD 
işi biraz daha ağırdan alıyor, hatta 
sensor teknolojisinde çok ileri olan 
Almanlar Endüstri 4.0’ı sürüklüyor 
anlayışı egemen.
Kısacası Endüstri 4.0 tüm kesimler-
ce tartışılması, planlanması hem de 
ulusal ekonomimize uygun plan-
lanması için devletin, bilimsel ve 
sosyolojik yönden programlayarak 
Sanayi 4.0’ı yönetmesi gerekiyor. 
Aslında Endüstri 4.0 treni henüz 
tam manasıyla hareket etmedi. 
Trene binenler, binmeyi düşünen-
ler, daha sonra binerim diyenler, 
zamana yaymayı planlayanlar.. 
Hepsi 4.0 garında bekleşiyorlar.
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B
ankaların likidite karşılama oranı hesapla-
masına ilişkin yönetmeliğin "tanımlar" baş-
lıklı 3. maddesinde yer alan KOBI tanımı 
değiştirildi.

Resmi Gazetede yer alan ve söz konusu yönet-
melikte bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülme-
sine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin 
KOBI tanımına atıf yapıldı.
Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve 
değerlendirilmesine ilişkin yönetmelikte KOBI'ler; 

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca 
(BDDK) belirlenecek bir sınırın altında cirosu olan 
işletmeler" olarak tanımlanıyor.
Yönetmeliğin önceki KOBI tanımı; "2005/9617 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 
Küçük ve Orta Büyüklükteki Işletmelerin tanımı, 
nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmeli-
ğin 4. maddesinde tanımlanan KOBI'ler ile muadil 
yabancı ülke düzenlemeleri uyarınca 'KOBI' olarak 
kabul edilen kuruluşlar" şeklindeydi.

Likidite karşılama oranı yönetmeliğindeki KOBI tanımını değiştirildi. Ilgili 
yönetmelikte artık belirli bir cironun altındakiler KOBI olarak tanımlanacak.

Bankaların
KOBİ tanımı değişti

HABER
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KOBI DÜNYASI Dergimizin daha önceki sayılarında 
kapak konusu olarak yer alan yerli üretime destekte 
KDV muafiyetleri ve gümrük duvarlarının yüksel-
tilmesi gibi desteklerle korunmasına yönelik yeni 
adımlar gelmeye devam ediyor. Yerli ürünü korumak 
kamu da ithalat izinlerinde kısıtlamaya gidiliyor.

Yerli ürünü desteklemeye 
yönelik önemli adım:
Kamu ithalatına 
izin şartı getirildi

E
konomi Bakanı Nihat Zey-
bekci, "Yerli üretimin ge-
lişmesini desteklemek 
amacıyla kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yapılacak 
ithalat, Bakanlar Kurulu kararıyla 
Bakanlığımızın iznine tabi kılındı" 
dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci, kamu kaynaklarının etkin 
kullanımı için yerli üretimi yapılan 
ürünlerin, ithalat yerine iç piyasa-
dan tedarik edileceğini belirterek, 
"Yerli üretimin gelişmesini destek-
lemek amacıyla kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılacak 
ithalat, Bakanlar Kurulu kararıyla 

Bakanlığımızın iznine tabi kılındı. 
Söz konusu düzenleme, 1 Mart'ta 
uygulanmaya başlanacak" dedi.
Zeybekci, ithalat önlemlerine ilişkin 
açıklamalarda bulunarak:"2015'te 
yapılan ithalatın yüzde 7,9'unun 
(16,4 milyar dolar), 2016'daki it-
halatın yüzde 5,5'inin (11 milyar 
dolar) doğrudan kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapıldığını 
tespit ettiklerini aktaran Zeybekci, 
Ocak-Kasım 2017 dönemindeki 
ithalatın ise yüzde 5,4'ünün (11,5 
milyar dolar) bu kapsamda yapıldı-
ğını bildirdi."
Zeybekci, kamu kaynaklarının et-

kin kullanımı çerçevesinde ithalat 
yerine yerli üretimi yapılan ürünle-
rin iç piyasadan tedarik edilmesini 
amaçladıklarını söyledi. Bu amaçla 
uluslararası yükümlülükler de göz 
önünde bulundurularak kamu ku-
rum ve kuruluşları tarafından doğ-
rudan ithalatın izinle yapılacağını 
ifade eden Zeybekci, "Bakanlar 
Kurulu kararıyla Kamu Ihale Kanu-
nu (KIK) kapsamında sayılan kamu 
kurum ve kuruluşlarının yapacak-
ları doğrudan ithalat Bakanlığı-
mızın iznine tabi tutulacak ancak 
Gümrük Kanunu kapsamındaki 
muafiyetlerde Bakanlığımızın izni 
aranmayacak" diye konuştu.
 

"Sırada dolaylı ithalat da var"
Söz konusu Bakanlar Kurulu ka-
rarının, bu aşamada kamu kurum 
ve kuruluşlarının sadece doğru-
dan yapacakları ithalata yönelik 
olduğunu vurgulayan Zeybekci, 
sonraki aşamada kamu kurum ve 
kuruluşlarının dolaylı ithalatlarının 
da düzenleme kapsamına dahil 
edilmesine ilişkin çalışmaları sür-
dürdüklerini dile getirdi.
Zeybekci, bu hüküm için bir geçiş 
süreci öngörüldüğünün altını çi-
zerek, şunları kaydetti: "Söz konu-
su düzenleme 1 Mart'ta uygulan-
maya başlanacak. Bu süre içinde 
tüm paydaşlarla çalışmalar ve de-
ğerlendirmeler yapılacak. Sonuç-
ta muafiyet ve istisnalar dahil her 
türlü düzenleme Bakanlığımızca 
çıkarılacak tebliğle kamuoyuna 
duyurulacak."

Nihat Zeybekci
Ekonomi Bakanı

HABER
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Yrd.Doç.Dr. Özgür TAMER
9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik 
Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı

G
ünlük hayata dair uygula-
malar kadar fark edilmese 
de nesnelerin Internetibir 
çok sektörde de kendine 

uygulama alanları bulmakta. Ör-
neğin bir ürünün tedariği sırasında 
geçtiği tüm aşamalardaki konumu 
ile birlikte sarsıntı, sıcaklık nem gibi 
verileri lojistik firmaları tarafından 
gerçek zamanlı olarak takip edile-
bilerek bozulma, kırılma gibi isten-
meyen durumları kaydetme ya da 
zamanında önlem alma şansı bulu-
nabiliyor. Endüstriyel üretim, tarım, 
lojistik, güvenlik gibi pek çok alanda 
örnekleri artırmak mümkün.
Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan 
yeni nesil endüstri bize kişiselleştir-
me, daha kaliteli ürün elde etme ve 
üretkenlik artışı ile birlikte imalatta 
artan esneklik vaat etmektedir. Böy-
lece şirketler, pazarlama ve yüksek 
kalite açısından kısa sürede giderek 
bireyselleştirilmiş ürünler üretme-
nin zorluklarıyla başa çıkma olana-
ğı elde edecektir. Akıllı üretim ola-
rak adlandırılan teknikler, Endüstri 
4.0'da önemli bir rol oynamaktadır. 
Geleneksel kaynaklar akıllı nesneler 
haline dönüştürülerek; akıllı bir or-
tamda algılayabilir, hareket edebilir 
ve davranabilir hale gelmektedirler. 
Endüstri4.0temel olarak akıllı üre-
tim, nesnelerin interneti (IoT), özel-
likli imalat ve bulut temelli imalat 
gibi ilgili konuların birlikte kullanı-
mından oluşmaktadır.
Endüstri 4.0 bağlamında üretim sis-
temleri akıllı bir seviyeye güncellen-
mektedir. Akıllı üretim, dinamik ve 
küresel bir pazara hitap edebilmek 
amacıyla esnek, akıllı ve yeniden 
yapılandırılabilir üretim süreçleri 
elde etmek için ileri bilgi ve üretim 

teknolojilerinden yararlanılmaktadır. 
Akıllı üretim, cihazların veya makine-
lerin geçmişteki deneyimler ve öğ-
renme kapasitelerine dayanan farklı 
durumlara ve gereksinimlere yanıt 
olarak davranışlarını değiştirmelerini 
sağlamak için bazı temel teknoloji-
leri gerektirmektedir. Bu teknolojiler, 
üretim sistemleriyle doğrudan ileti-
şim kurarak sorunların çözülmesini 
ve uyarlanabilir kararların zamanın-
da yapılmasını sağlamakla birlikte, 
yapay zekaya (AI) desteği ile imalat 
sistemlerinin deneyimlerden öğren-
mesini sağlayarak, sonuçta bağlan-
tılı, akıllı ve her yerde endüstriyel bir 
uygulama gerçekleştirmesini sağla-
mayı amaçlamaktadır.

Akıllı üretim
Akıllı üretim, gelişmiş bilgi ve imalat 
teknolojilerini tam olarak kullanan 
üretim ve ürün işlemlerini optimi-
ze etmek amacıyla geliştirilmiş ge-
niş bir üretim konseptidir. Tipik bir 
ürünün tüm yaşam döngüsünün 
tasarımını, üretimini, yönetimini ve 
entegrasyonunu büyük ölçüde yük-
selten akıllı bilim ve teknolojiyi temel 
alan yeni bir imalat modeli olarak 
öngörülmektedir. Ürün ömrünün 
tamamı, çeşitli akıllı sensörler, uyar-
lanabilir karar verme modelleri, ge-
lişmiş malzemeler, akıllı cihazlar ve 
veri analitiği kullanılarak kolaylaştırı-
lacak,üretim verimliliği, ürün kalitesi 
ve hizmet düzeyi iyileştirilecektir.
Endüstri 4.0 döneminde, akıllı bir 
imalat sistemi, son kullanıcılara or-
tak, özelleştirilebilir, esnek ve yeni-
den yapılandırılabilir hizmetler sun-
mak için internet üzerinden hizmet 
odaklı mimari kullanacak ve böy-
lelikle yüksek seviyede entegre bir 

insan-makina imalat sistemi hayata 
geçmiş olacaktır.

Nesnelerin Interneti (IoT) temelli 
imalat
Nesnelerin Interneti temelli imalat, 
tipik üretim kaynaklarının imalat 
mantığını otomatik ve uyarlana-
bilir olarak algılayabilen, birbirine 
bağlayan ve birbirleriyle etkileşime 
girebilen akıllı imalat objelerine dö-
nüştürüldüğü ileri bir düzeyi tanım-
lamaktadır. Nesnelerin Interneti 
temelli imalat ortamlarında insan-in-
san, insan-makine ve makine-maki-
ne şeklinde bağlantılar akıllı algıla-
ma için gerçekleştirilir. Bu nedenle, 
Nesnelerin Interneti teknolojilerinin 
imalatta uygulanması ile talep üzeri-
ne kullanım ve verimli kaynak payla-
şımı sağlanabilmektedir.

Bulut bilişim temelli imalat
Bulut bilişim temelli imalat, bulut 
bilgi işlem, IoT, sanallaştırma ve hiz-
met kaynaklı teknolojilerin desteğiy-
le imalat kaynaklarını kapsamlı bir 
şekilde paylaşılabilen ve dolaşıma 
sokulabilen hizmetlere dönüştüren 
gelişmiş bir imalat modeli anlamına 
gelmektedir. Bir ürünün tasarımı, si-
mülasyonu, imalatı, testi ve bakımı 
ile genişletilmiş tüm yaşam öm-
rünü kapsar ve bu nedenle üretim 
kaynaklarının ve ürün kaynaklarının 
olduğu bir paralel, ağa bağlı ve akıllı 
üretim sistemi ("üretim bulutu") ola-
rak kabul edilir. Bu sayede üretim 
kapasiteleri  akıllıca yönetilebilir, 
imalat hizmetlerinin talep üzerine 
kullanımı ve her tür son kullanıcı için 
imalat mümkün hale gelebilmekte-
dir.
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Rekabet Kurumu tarafından geçen yıl rekabet mevzuatı gereğince 
incelenen birleşme ve devralmaların işlem bedeli 22,3 milyar lira oldu.

Rekabet Kurumu 
22,3 milyar liralık 
'şirket evliliğine' onay verdi

R
ekabet Kurumu tarafından 
geçen yıl rekabet mevzu-
atı gereğince incelenen 
birleşme ve devralmaların 

toplam işlem bedeli yaklaşık 22 
milyar 310 milyon lira oldu.
AA muhabirinin, Kurumun inter-
net sitesinde yayımlanan 2017 Yılı 
Birleşme-Devralma Görünüm Ra-
poru'ndan derlediği bilgilere göre, 
geçen yıl Rekabet Kurumuna top-
lam 184 işlem bildirildi.
Bu işlemlerden 90'ında hedef 
şirket veya işlem konusu ortak 
girişim, Türkiye yasalarına göre 
kurulmuş şirketlerden oluştu. Bu 
dönemde 5 özelleştirme işlemi de 
değerlendirmeye alındı. Türkiye 
piyasalarında yapılan özelleştir-
melerin en çok elektrik enerjisinin 
üretimi, iletimi ve dağıtımı alanın-
da gerçekleştiği görüldü.
Geçen yıl, tüm işlemler içinde 
özelleştirmeler hariç olmak üze-
re, hedef şirketin Türkiye kökenli 
olduğu işlemlerde toplam işlem 
bedelinin 22 milyar 310 milyon 
lira olduğu belirlendi. Bu dönem-
de Türkiye Cumhuriyeti yasalarına 
göre kurulmuş şirketlerin gerçek-
leştirdikleri birleşme ve devralma-
ların toplam işlem değeri ise 5,3 
milyar lira oldu.
Tüm tarafları sadece yabancı kö-
kenli olan birleşme ve devralma-
ların toplam işlem değeri yaklaşık 

6 milyar lira, işlem tarafları Türk ve 
yabancı şirketler için işlem değe-
ri ise yaklaşık 11 milyar lira olarak 
gerçekleşti.
Yabancı yatırımcılar 2017 yılında 
Türk şirketlerine 47 ayrı işlemde 
15,1 milyar lira tutarında yatırım 
yaparken, hedef şirketin Türkiye 
kökenli olduğu işlemlerde yabancı 
yatırımcıların payı yaklaşık yüzde 
68 düzeyinde oldu.
Tüm işlemler içinde 2017 yılında 
184 işlemin 31’inde tarafların tümü 
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına 
göre, 83’ünde yabancı ülke yasa-
larına göre kurulmuş şirketlerden, 
54’ünde ise işlem tarafları Türk ve 
yabancı şirketlerden oluştu.

Hollandalı yatırımcılar ilk sırada
Yabancı yatırımcılar arasında işlem 
bazında yapılan sıralamaya göre 
Hollanda ve Japonya kökenli yatı-
rımcılar ilk sırada yer aldı. Bu ülke-
leri Fransa ve Lüksemburg izledi.
Yabancı yatırımcıların Türkiye'de ve 
küresel düzeyde gerçekleştirdikleri 
137 işlem, ekonomik faaliyet alan-
larına göre değerlendirildiğinde, 
"kimyasalların ve kimyasal ürünle-
rin imalatı", "sinema filmi, video ve 
televizyon programları yapımcılığı, 
ses kaydı ve müzik yayımlama faa-
liyetleri", "temel eczacılık ürünleri-
nin ve eczacılığa ilişkin malzeme-
lerin imalatı" en çok işlem yapılan 
alanlar oldu. 
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Ithal edilen birçok ürünün yurt içinde de üretilebile-
ceğini dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, “Ithal ettiğimiz 1000 ürünü, bunu yapa-
bilecek 1000 KOBI ile eşleştireceğiz” dedi.

KOBI'ye destek
Yerli ürün üreten

B
ilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, sanayi-
de ithalatı azaltıp yerli üre-
timi ve istihdamı artırmaya 

yönelik ses getirecek yeni projeyi 
anlattı. Bakan Özlü, “1000 ürün 
1000 KOBI programı, ithal ettiği-
miz 1000 kalem ürünü yerlileştir-
meyi esas alan bir proje” dedi. 
 

Masraflar karşılanacak
Ithal edilen ürünlerin birçoğunun 
yerli sanayinin üretebileceğini vur-
gulayan Özlü, “Ithal ettiğimiz 1000 

ürünü, bunu yapabilecek 1000 
KOBI ile eşleştireceğiz. Bunların 
bir defaya mahsus masraflarını, 
tasarlama, geliştirme ve piyasaya 
sürme masraflarını biz destekleye-
ceğiz” dedi.

İhracatın içinde yüzde 60'a 
varan ithal ürün var
Bakan Özlü, Türkiye’nin ihracatı-
nın yüzde 95’ini sanayi ürünlerinin 
oluşturduğunu, Türkiye’nin ihraca-
tının sanayiye dayalı olduğunu ifa-
de etti. Ihracatı içerisinde yaklaşık 
yüzde 60’a varan kısmın yurt dışı 
malzeme olduğunu belirten Özlü, 
“Ithal ettiğimiz ürünler içerisinde 
öyle ürünler var ki bizim yurt içi sa-
nayimiz bunları yapabilecek yete-
nekte ve kabiliyette. Onun için biz 
özellikle KOSGEB’in genel KOBI 
destekleri vermesi yerine imalat 

sanayine odaklanmasını arzu edi-
yoruz. Buna ilişkinde yeni bir proje 
ve çalışma yürütüyoruz. Bir prog-
ram üzerinde çalışıyoruz: 1000 
ürün 1000 KOBI. Ithal etmekte ol-
duğumuz 1000 ürünü listeliyoruz. 
Bu 1000 ürünü Türkiye’de ürete-
bilecek 1000 KOBI ile eşleştire-
ceğiz. Bunların bir defaya mahsus 
masraflarını, tasarlama, geliştirme 
ve piyasaya sürme masraflarını 
biz destekleyeceğiz. Zaten ithal 
ettiğimiz için Türkiye’de pazarda 
bir ihtiyaç var. Zaten pazar var. 
Dolayısıyla 1000 ürün 1000 KOBI 
programı, ithal ettiğimiz 1000 ka-
lem ürünü yerlileştirmeyi esas alan 
bir proje” diye konuştu.

Faruk ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
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Türkiye’de ilk kez 2017 yılında açılan ve belirlenen mesleki standartlar üzerin-
den yazılı ve sözlü olarak iki etaptan oluşan sınav sonunda belge almaya hak ka-
zanan Türkiye’nin ilk Akredite KOBI danışmanları, “Mesleki Yeterlilik Kurumu” 
tarafından verilen Akreditasyon belgelerini alarak hizmet vermeye başlamıştı. 
Artık her isteyen 'KOBI Danışmanı' olduğunu iddia ederek hizmet sunamaya-
cak. Bundan sonra KOBI Danışmanlarının belge sahibi olmaları gerekecek.

KOBI'lere özel 
devlet destekli danışman

K
OBI'lere, rekabet güçlerini artıracak, 
büyümeleri için yol gösterecek, yeni 
pazarlara açılmasını sağlayacak taktik-
ler verecek, karşılaştıkları sorunlar kar-

şısında çözüm önerileri sunacak olan KOBI 
Danışmanları, bir anlamda aile hekimleri gibi 
çalışacak. Bir kişi için aile hekimi ne ise KO-
BI’ler için de danışman aynı olacak. Devlet 
işletmelere danışmanlıkta akreditasyon sis-
temi getirerek bu soru işaretlerini kökten kal-
dırmış oldu. Çünkü mesleki yeterlilik kurumu 
yaptığı sınav ve mülakatlar ile işletmelerden 
önce danışmanların yeterliliklerini ölçerek 
danışmanlık hizmeti alacak işletmelere bir 

güvence sağlamış oldu. Kısaca ‘Devlet, ben 
bu danışmanın senin işletmene danışmanlık 
hizmeti vermesi hususunda yeterliliğini onay-
ladım’ demiş oldu. Böylelikle işletmelerin en-
dişeleri ortadan kaldırıldı.

‘Yeterli olup olmadığımızı
devlet kontrol ediyor’
Türkiye’nin ilk akredite KOBI danışmanla-
rından olan Barış Ariç, ‘‘Her geçen büyüyen 
dünyada ayakta kalmak isteyen işletmeler, 
yoğun ve artan rekabet baskısı ve değişen 
ekonomik koşullar karşısında stratejik dü-
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şünüp farklı alanlarda uzman fir-
malardan danışmanlık hizmeti al-
mak durumundalar. Bu Avrupa’da 
çokça kullanılmasına karşın bizim 
ülkemizde çokça yaygın bir kül-
tür değil. KOBI'lere danışmanlarla 
çalışılması için teşviklerde ge-
tirildi. Bu teşvikler sayesin-
de işletmelerin danış-
manlık hizmetleri için 
ödenecek ücretlerin 
bir kısmını KOSGEB 
tarafından karşılan-
masının önünü açtı. 
Böylelikle işletmeler 
mali yükümlülükle-
rinin bir kısmından 
da kurtulmuş oldu. 
Ülkemizdeki KOBI’lerin 
yurtdışı ve yurt içi pa-
zar araştırmaları, ulusal 
ve uluslararası yatırım 
teşviklerin takibi ve 
projelendirilmesi, üretim, pazarla-
ma, finans, insan kaynakları ve iş-
letme yönetimi gibi temel işletme 
unsurları üzerine akredite KOBI 
danışmanlarından danışmanlık al-
malarını tavsiye ederim" şeklinde 
konuştu.
Türkiye’de KOBI Danışmanı alanın-
da, TÜRKAK ve MYK’dan akredite 
edilmiş tek kurum, Sakarya Üni-
versitesi-Sürekli Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) 
olması sebebi ile belgelendirme 
sınavını da SAÜSEM yapıyor.
Konu ile ilgili olarak Sakarya Üni-

versitesi SAÜSEM Müdürü Doç. Dr. 
Hayrettin Zengin şunları kaydet-
ti; “SAÜSEM olarak yaklaşık otuz 
alanda belgelendirme yapıyoruz. 
Ülkemizin en fazla belgelendir-
me yapan kurumlarından biriyiz. 

KOBI Danışmanı alanına, ha-
len KOSGEB desteği ile 

danışmanlık hizmeti 
verenler ve özellikle 
de banka çalışanla-
rı yoğun ilgi göste-
riyor. Katılım ban-
kaları dahil olmak 
üzere hemen tüm 
bankaların çalışan-

larından, kurumsal 
olarak başvuranlar 

olduğu gibi bireysel 
başvurular da var. Ya-
kın gelecekte TOBB 
tarafından çalışanla-
rına zorunluluk ge-

tirileceği beklentisi nede-
niyle, ticaret ve sanayi 
odaları çalışanlarından 
yoğun katılım var.”
Doç. Dr. Zengin sı-
nav ile ilgili olarak da 
şu açıklamayı yap-
tı; “Sınava katılımda 
hiçbir ön koşul yok. 
Halen KOBI Danış-
manlığı yapan, ileride 
bu alanı meslek olarak 
düşünen veya ka-
riyerinde ilerlemek 
isteyen herkes baş-

vurabilir. KOBI sahipleri de sınava 
katılarak bilgi düzeylerini ölçebilir-
ler. Sınav, genel işletmecilik, üre-
tim, finans, pazarlama ve insan 
kaynakları olmak üzere 5 alanı 
kapsıyor. Adayların iki sınav hak-
kı var ve ikinci haklarında sadece 
başarısız oldukları alandan sınava 
girebilecekler.
Belge almaya hak kazanan aday-
ların sınav ücretlerinin yarısı, MYK 
tarafından SAÜSEM’e tahsis edilen 
AB hibe fonlarından karşılanacak. 
AB Hibelerinden bireysel olarak 
yararlanabildiği gibi kurumsal ola-
rak da yararlanılabiliyor. Tarafımıza 
tahsisli AB Hibe fonu sınırlı olduğu 
için ücret iadesinde başvuru sırası-
nı esas alıyoruz. Ayrıca, kurumsal 
yoğun katılımlarda “yerinde belge-
lendirme” yapıyoruz.
Doç. Dr. Zengin, ayrıca, 6111 sayılı 

kanun kapsamında uygula-
nan MYK Mesleki Yeter-

lilik Belgesi sahibi ki-
şileri istihdam eden 
işverenlerin 48 
aya varan işveren 
primlerinin devlet 
tarafından karşıla-
nacak olması ne-
deniyle, bu alanda 

kariyer yapmak iste-
yen özellikle yeni li-

sans mezunlarına bu iş 
fırsatını kaçırma-
malarını öneririm.

Barış Ariç
KOBİ Danışmanı

Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN
SAÜSEM Müdürü
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Prof. Dr. Gürsel TURGUT
Liv Hospital Ulus Estetik Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Soğuk lipoliz ile 
ameliyatsız incelin

S
oğuk lipoliz yağ hücrelerini 
dondurarak onların zaman 
içinde ölmesini sağlayan 
kontrollü ve bölgesel yağ-

ları donduran incelme yöntemidir. 
Soğuk lipolizin sonuçları uygu-
lamadan hemen sonra hafif ola-
rak başlar ve en iyi sonuçlar 2 ila 
4 ay sonrası alınır. Üst ve alt karın 
bölgeleri, bel yan yağları, sırt böl-
geleri, basenler, iç bacaklarda çok 
başarılı sonuçlar alınır. Uygulama 
sırasında deri altındaki yağ tabaka-
sı deriye zarar vermeden kusursuz 
bir kontrol ile soğutulur. Uygu-
lanan soğutma yağ hücrelerinin 
apoptozis sürecine girmelerine 
neden olur. Apoptozis; yağ hücre 
fonksiyonlarının azalarak geri dö-
nüşümsüz olarak kaybı anlamına 
gelir. Ölü yağ hücreleri vücudun 
doğal enflamatuvar sistemi ile vü-
cuttan atılarak, zaman içinde yağ 
tabakasında önemli miktarda in-
celme meydana gelmesini sağlar.
20’li yaşlardan itibaren kolajen–
elastin gibi temel elemanları aza-
lan cilt yapısı bozulmaya başlar. 
Ameliyatsız yüz germe; bağ doku-
sundaki değişiklikler sonucu sar-
kan, kırışan cilt ve cilt altı dokuları 
toparlayan, iyileşme süreci olma-
yan, uygulama sonrası işe ve sos-
yal hayata hemen dönülebilen ult-
rasonik bir yöntem. Bu yöntemle 
sarkan çene bölgesi toparlanabilir, 
gıdı ve boyun sarkmaları düzeltile-
bilir, düşen kaşlar kaldırılabilir. Uy-
gulama sırasında derinden yüzeye 
doğru kas tabakası, deri altı taba-

ka ve deride ses dalgaları aracılığı 
ile pek çok noktada minik ısı de-
ğişiklikleri oluşturulur, ısı etkisi ile 
sarkan dokular hemen toparlanır, 
kolajen üretimi tetiklenir. Artan ko-
lajen sonucu cildin esnekliği artar 
ve aynı zamanda cilt gençleşir.

Yaşlanmaya karşı 
yağ enjeksiyonu
Kilo verme ya da hormonal deği-
şikliklere bağlı olarak yüzde cilt altı 
yağ dokusu kaybolabilir. Bunun 
sonucu olarak ciltte kırışık ve sark-
malar meydana gelebilir. Bu kırışık 
ve sarkmalar yağ enjeksiyonlarıyla 
kısmen tedavi edilebilir. Ancak yeni 
gelişen teknolojiyle yağlar/dokular 
kriyobiyoloji esaslarına göre özel 
işlemden geçirilerek bir seneye 
varan sürelerle canlılığından hiç-
bir şey kaybetmeden saklanabi-
liyor. Ve hastalar bir kez ameliyat 
olduktan sonra bir daha ameliya-
ta gerek kalmıyor. Çünkü dondu-
rularak özel bir saklama alanında 
saklanan yağlar istenilen zaman-
da kullanılabiliyor. Bu sayede yağ 
enjeksiyonları gün içinde anestezi 
gerektirmeden 15-20 dakikalık bir 
uygulamayla yapılabiliyor. 

İster ameliyatlı ister
ameliyatsız burun estetiği
Günümüzde burun ameliyatları 
iyi bir cerrahın elindeyse sadece 
hafif derecede şişliklerle geçiyor. 
Morluklar olmuyor, tampon ve alçı 
kullanılmıyor. Hasta aynı gün evine 
gidebiliyor, ortalama üçüncü gün-
den sonra günlük yaşamına yakın 
bir şekilde hayatına devam edebi-
liyor. 

Her yaşta genç ve güzel 
görünmek isteyenler için 
cerrahi ya da medikal pek 
çok seçenek var. Ciltte 
yaşla birlikte oluşan kı-
rışıklıklar, cilt renginde 
matlaşma gibi problem-
lerin tedavisinde pek çok 
yöntemin kullanıldığını 
belirten Liv Hospital Ulus 
Estetik Plastik ve Rekons-
trüktif Cerrahi Uzmanı 
Prof. Dr. Gürsel Turgut 
ameliyatlı ve ameliyatsız 
gençleştiren yöntemleri 
anlattı.
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Okan TANER
RMARK Ege Bölge Müdürü

D
eğerli okuyucular bu ya-
zımda sizler ile Marka 
nedir, marka tescilinin 
önemi ve sağladığı haklar 

nelerdir, marka ismi belirlemeden 
önce nelere dikkat etmeliyiz, mar-
ka tescil süreçleri ve son olarak 
markanız tescilli ise bu aşamadan 
sonra yapılması gerekenler neler 
sorularının cevaplarını paylaşaca-
ğım.

Marka nedir?
Başlangıçta bir isimden ibaret 
olan, doğru stratejiler ile yönetil-
diği zaman bir kimlik kazanan ve 
artı değer yaratarak sizi ve şirke-
tinizi yansıtan marka kısaca; bir 
işletmenin mal veya hizmetlerini 
bir başka işletmenin mal veya hiz-
metlerinden ayırt etmeye yarayan, 
kişi adlarından, sözcüklerden, şe-
killerden harflerden veya sayılar-
dan oluşan her türlü işaret olarak 
tanımlanmaktadır.
Ticaret Unvanları ve işletme adları 
başka kanunlarla tescilli olsa bile, 
marka olarak tescil edilmedikçe 
marka sayılmazlar.

Marka tescilinin önemi ve 
sağladığı haklar nelerdir?
Marka tescili öncelikle sahibine 
ilgili markanın tescil kapsamın-
daki mal ve hizmetler için marka 
sahibinin izni olmadan başkaları 

Marka ve 
marka tescilinin
önemi tarafından kullanımını engelleme 

hakkı sağlar. Marka tescili sahibine 
tescilli markanın aynısının piyasa-
da olmasını engelleme hakkı tanı-
dığı gibi benzerlerinin de piyasa da 
olmasını engelleme hakkı sağlar.
Ürettiğiniz ürün ve hizmetler ile 
ilgili olarak KOSGEB, Ihracatçı Bir-
likleri v.b. kurumlardan markanı-
zın tanıtımı yaygınlaştırılması gibi 
konularda hibe ya da teşviklerden 
yararlanmanızı sağladığı gibi TSE, 
TSEK belgesi başvurularında, TR 
uzantılı domain (web adresi) ta-
leplerinde ve benzeri birçok resmi 
başvuruda bulunmanızı sağlar.
Markanızı kiraya vererek, satarak, 
ya da sizinle beraber başkalarına 
da kullanma hakkı vererek ek ge-
lirler elde etmenizi sağlar.
Türk Patent Enstitüsü'nce Tes-
cil edilmemiş bir marka hukuken 
size ait değildir. Hukuki ihtilaf du-
rumunda hakkınızı arayabilmenizi 
sağlar. Markanızın başkasına dev-
ri, lisans konusu olabilirliği, rehin 
veya teminat olarak gösterilebil-
mesini sağlar.

İsmi belirlerken nelere dikkat 
etmeliyiz?
Marka olarak belirlenecek isim 
akılda kalıcı, dikkat çekici ve müm-
kün olduğunca kısa kelimelerden 
olmalıdır. Bunun yanı sıra isim 
belirlenirken büyük markalara 
benzer isimlerden işaretlerden ka-
çınarak, hedef kitleler tarafından 
anlaşılır birden fazla isim belirlen-
meli ve marka vekilleri tarafından 

sektörünüzde böyle bir ismin ben-
zeri ya da aynısının tescilli olup 
olmadığının tespiti yaptırılmalıdır. 
Isimlerden bir ya da bir kaçı marka 
tescili için uygun bulunur ise çalı-
şanlarınız, arkadaşlarınız ile küçük 
bir anket yaparak en beğenilen 
ismi markanız olarak belirleyiniz. 
Belirlediğiniz bu ismi biran önce 
firmanız ya da kendi adınıza tes-
cil ettirmek için yetkili marka ve-
kili aracılığı ile Türk Patent Ensti-
tüsü’ne bir an önce müracaatını 
yaptırın. Bu aşamadan sonra mar-
kanızın logo ve renkleri ile beraber 
konumlandırma çalışmalarını baş-
latınız.Bu konumlandırmada dik-
kat etmeniz gereken konuları bir 
sonraki yazımızda bulabilirsiniz.

Marka tescil süreci
Marka tescil süreci ortalama 8 ila 
10 ayda sonuçlanmaktadır. Türk 
Patent ve Marka Kurumu tarafın-
dan eksiksiz alınan marka başvu-
ruları veri giriş, mal ve hizmetlerin 
kodlanması, benzerlik ve incele-
me aşamalarından sonra (eğer 
bir sorun ile karşılaşılmaz ise) 2 ay 
süre ile ilana açılır. Ilan süresinde 
itiraz gelmeyen markanın tescil 
noksan yazısı çıkar ve süresi içe-
risinde noksanları tamamlanan 
markalar tescil edilir.
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petrolle yarışıyor

Telvesinden biyoyakıt 
üretilen kahve

Dünya ekonomisinde ticari hacim olarak petrolden 
sonra gelen kahve, Türkiye’de 3. nesil kahveciliğin de 
gelişmesiyle birlikte önemli bir yer edindi.

D
ünyada büyük bir pazar 
payı elde eden 3. nesil 
kahveciliğe Türkiye’deki 
markalar da uyum sağla-

makta gecikmedi. Insanların bu-
luşmak için bahanesi haline gelen 
kahve, Türkiye’deki insanların kah-
veye olan ilgisi, kahvenin tarihinin 
önem arz etmesiyle birlikte sektö-
rün Türkiye’de daha hızlı gelişme-
sinin önünü açtı.
3. nesil kahvecilik kahvenin hangi 
ülkeden geldiğiyle birlikte hangi 
çiftliklerde toplandığını, hangi pa-
rametreler ile üretildiğini, nasıl ve 
ne şekilde kavrulduğunu bilerek 
en iyi tadı ve aromayı alabilmek 
için nasıl demlendiğini gözlemle-
mek ve bilmek anlamına geliyor.
Türkiye’de 3. nesil kahveciliğin 
önde gelen firmalarından biri olan 
MOC Coffee’nin CEO’su Özgür 

Düzgün, kahvenin dünya ekono-
misindeki yeri ve konumu hakkın-
da bilgi vererek, kahve alanında 
yatırım yapmak isteyenlere tavsi-
yelerde bulundu.
 

Kahve, petrolden 
sonra geliyor
Dünyada kahve ekonomisinin gi-
derek büyüdüğünden söz eden 
MOC’un CEO’su Özgür Düzgün, 
“Ülkemizde de kahve ekonomisi 
ve pazarı gelişmekte ve büyümek-
tedir. Ülkemizde kişi başına kahve 
tüketimi 1 kg seviyesine ulaşmış 
durumda. Türkiye'nin genç nüfu-
sa sahip olmasını da göz önünde 
bulundurduğumuzda kahve tüke-
timinin daha da yayılacağı ve geli-
şeceği değerlendirmesini yapmak 
mümkün. Kahve, dünyada petrol-
den sonra en büyük ticari hacme 

sahip ikinci ürün ve toplam tica-
ri hacmi 100 milyar doların çok 
üzerinde. Türkiye'de ise şu anda 1 
milyar doların üzerinde bir piyasa 
oluşmuş durumda. Sahip olduğu-
muz genç nüfus piyasanın geliş-
mesine katkıda bulunacaktır” dedi.
 Kahvenin geri dönüşüm alanında 
da dünya ekonomisinde farklı bir 
yer edineceğini söyleyen Özgür 
Düzgün, “Ingiltere'nin başkenti 
Londra'da bulunan bir teknoloji 
şirketi, kahve atıklarındaki telveden 
çıkarılan yağ ile dizeli karıştırarak 
ürettiği biyo-yakıtı, Londra'daki 
otobüslerde kullanıyor. 
Londra halkı yılda yaklaşık 200 bin 
ton kahve telvesi üretiyor ve şirket 
telvedeki atıktan ürettikleri yağ ile 
B20 adındaki biyo-yakıtı oluştu-
ruyor. Londra'daki bir otobüsün 
bir yıllık biyo-yakıtını üretmek için 
2.55 milyon bardak kahve telvesi 
yeterli oluyor. Londra halkının çöp 
olarak gördüğü kahve telvesinden 
şu ana kadar altı bin litre kahve 
yağı elde edildi. Bu durum kahveyi 
geri dönüştürülebilen bir kaynak 
olarak da görmemizi sağlıyor.”

HABER
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Firma ve ülke kazansın
Trafodan kar edin!

G
Ö
RÜ

Ş

Fahrettin SELÇİK
Elektrik  mühendisi
Elkima Trafo Genel Müdürü

O
rta  gerilim Elektrik  bes-
lemesinde  birinci  araç  
transformatörlerdir. Ka-
yıpların konu edilmesin-

de ise elektrik verimliliğinde unu-
tulan cihazlardır.
Trafoların  bağlantı  konumları  yer 
tahsisi itibarı  ile dağıtım şebekesi, 
işletmesi ile  tüketici  firmanın  sı-
nırında  yer işgal  etmeleri bunun 
nedenlerinden  biridir.
Hatırlarım; tadilat  veya  şebeke 
tadilinde  veya tüm tesisin icra ta-
kibinde trafoların unutulduğu va-
kıadır. Bir ikinci  neden de trafolar  
hor  kullanılan, fazla  bakım gör-
meyen cihaz olmalarından dolayı 
gözden ırak gönülden ırak olma-
sından dolayıdır.  Trafolar aslında, 
işletme ve elektriğinin kesintisiz, 
sürekli  ve  az kayıplı olması bakı-
mından önemsenecek en önemli 
elektrikli cihazlardır.

1-Akıllı kullanıldığında arızaları yok-
tur. Yükleme ve çalışma koşullarına 
dikkat edilmezse arızaları işletmeyi 
komple yatıracak kadar büyük bir 
olaydır. Arızaları sıklaşır, hatta yan-
maları, patlamalar görülür. Tüm iş-
letme  veya  şebeke  oturur.Büyük 
elektrikli  alanı  kapsar, rahatsızlığı 
da o  denli büyük olur. Aynı  hattan  
beslenen komşulara dahi  arıza in-
tikali ile zarar verir.

2-Trafolar marka  ve  modeline 
göre  % 2-4 arsında  düşük  kayıplı  
çalışıyor  olmaları, döner meka-
nik  sistem değil  dönen manye-

tik alandandır. Kayıp değeri Marka 
Modeline bağlıdır.

3-Trafo'nun ihmal ve kontrolsüz 
hali, yapıları müşteri ve işletmeci-
yi  yanıltır. Beklenmedik bir günde 
meydana  gelebilecek arıza siste-
mi ve yöneticiye  zorlar.

4-Trafolar 24 saat 365 gün durma-
dan çalıştıkları için yarattıkları kayıp 
24x365=8670 saat ile çarpılarak 
netice yıllık kayıp KWh enerji oluş-
tuğundan çıkan kayıp enerji kor-
kunçtur. Örnek  1000  KVA  Kay-
bı %4  olan Trafonun % 2  kayıplı 
trafoya dönüştüğünde veya  temi-
ninde doğacak  fark bedel  8760 
x2x25=4380 TL/Yıl

5-Ülke  bazında  ele  aldığımızda 
elektrik üretimden iletime geçiş-
te bir defa yükseltilirken, tüketim 
bölgesinde düşürülürken iki kez 
trafodan geçtiğini varsaydığımızda 
enerji  tasarrufu  ilgili çalışma ve 
projelerde  elde edeceğiniz ülke 
için  avantaj, değer  1000 kVA Tra-
fo gücü  için 8760 Tl/ yıl   olur.

6-Trafonuz kayıpları  etiketin-
de  mevcuttur. Kayıp  değerini 
24x365=8760 ile çarptığınızda  
yıllık kayıp enerji KWh değerini fa-
turanızdaki elektrik fiyatını (0.25TL/
KWh) ile çarptığınızda ise yıllık ka-
yıp olarak ödediğiniz bedeli göre-
bilirsiniz. Trafonuzu  değiştirmeniz  
size külfet olmadan  beş  yılda size 
para kazandırdığını görebilirsiniz.

7-Iyi  bir patron veya yönetici ka-
yıplar  giderilmesi ve enerji verimli-
liği  konusunda dosya  hazırlatmalı 
onun içinde TRAFO'dan  başlama-
lıdır.

8-Trafoların verimli çalışması, tam 
yüktedir. Trafoları  yüklemekten 
korkmak  yerine sonrasındaki  
bağlantı  ve yüklerdeki  arızalardan 
korunmalı.Koruma  sistemleri iyi  
çalışmalı kontrol  elden bırakılma-
malıdır.

9-Elektrik  elemanını veya müşavi-
rinizi iyi seçer ve yetiştirirseniz size  
yük olmaz para  kazandırır.

Sonuç  olarak yukarıda  belirtilen 
avantaj  hesaplarına  göre  az  ka-
yıplı  yeni  model trafo kendini  altı  
yılda  amorti  etmekte  sonra size  
çalışmaktadır. Trafonuz  yıllanmış 
kayıplı eski model  ve marka  ise  
bakım yaptırmayın  yenisini alıp 
koyun, bankanız  enerji  tasarrufu  
fonundan  size  destek  verecektir. 
Arızasız, kesintisiz, az kayıplı eko-
nomik çalışma dilerim.
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2
018’de güçlü ekonomik 
büyüme beklentisi ise 
toplumlar, ekono-
miler, uluslararası 

ilişkiler ve çevre gibi alan-
larda dünyanın temelini 
oluşturan karmaşık sis-
temlerin pek çoğunda 
karşı karşıya kalınan 
ciddi zaafların üstesin-
den gelmeleri için lider-
lere benzersiz bir fırsat 
sunuyor.
Yıllık Küresel Riskler Algı 
Anketi, uzmanların yüksek 
risk altında geçecek bir yıla 
daha hazırlandığını ortaya ko-
yuyor. Anket kapsamında yaklaşık 
1.000 katılımcıya 2018’de yaşa-
nacak risk eğilimleri hakkında gö-
rüşleri sorulurken yanıtların %59’u 
risklerin artacağı, %7’si ise risklerin 
azalacağı yönünde oldu.
2017’deki raporda olduğu gibi 
çevre konuları, uzmanların dile 
getirdiği endişeler arasında açık 
arayla en ön sırada yer alıyor. Uz-
manlardan, 30 küresel risk ara-
sında olasılık ve etki boyutlarının 
önceliklendirilmesi talep edildi. 
Bunun sonucunda, beş çevresel 
riskin tamamının- 1) şiddetli hava 
şartları, 2) biyoçeşitlilik kaybı ve 
ekosistemde çöküş, 3) büyük do-
ğal afetler, 4) insan eliyle yaratılan 
çevre felaketleri ve 5) iklim deği-

Her yıl yayımla-
nan ve dünyayı bekleyen en 

önemli riskler hakkında küresel 
uzmanların ve karar alıcıların görüşle-

rini yansıtan Küresel Riskler Raporu’nun 
2018 incelemesinde birçok türün tükenme 
tehdidiyle karşı karşıya kalmasına neden 
olan biyoçeşitlilik kaybından yeni savaş-

ların çıkabileceğine yönelik artan en-
dişelere kadar pek çok konuda, geri 

dönüşü olmayan bir noktaya 
gidildiği ifade ediliyor.

çevre sorunu ilk sırada!
2018 Küresel Riskler Raporu’nda 

şikliğinin iyileştirilmesi ve uyum 
çabaları konusunda başarısızlık- 
her iki boyutta da üst sıralarda yer 
aldığı tespit edildi. Şiddetli hava 
şartlarından kaynaklanan olaylar 
ise en dikkat çekici risk olarak de-
ğerlendirildi.
 

“İvedilikle aksiyon 
almamız gerekiyor”
Zurich Insurance Group Risk Di-
rektörü Alison Martin, konuya iliş-
kin değerlendirmesinde “Şiddetli 
hava koşulları, bir kez daha hem 
olasılık hem de etki bakımından 
en önemli küresel risk olarak de-

ğerlendirildi. Başka risklere karşı 
hassasiyetin de arttığı bir dö-

nemde, çevresel riskler ortak 
sistemimizin temelini ciddi 
biçimde tehdit ediyor. Ne 
yazık ki, iklim değişimi gibi 
önemli trendlere hükü-
metlerin ve kuruluşların 
şu an için ‘hem çok az 
hem de çok geç’ yanıt 
verdiklerini gözlemliyo-
ruz. Daha sağlam bir ge-

lecek inşa etmek için he-
nüz çok geç kalmış değiliz 

ancak sistemin çökmesi ihti-
malini ortadan kaldırmak için 

ivedilikle aksiyon almamız gere-
kiyor” şeklinde konuştu.
Dünya Ekonomik Forumu Kuru-
cusu ve Icra Kurulu Başkanı Profe-
sör Klaus Schwab ise, “Ekonomik 
iyileşmede kazanılan ivme, dünya 
genelindeki kurumları, toplumları 
ve çevreyi zayıflatmasına müsaa-
de ettiğimiz olumsuz durumların 
üstesinden gelmek için önemli bir 
fırsat sunuyor. Küresel sistemlerin 
çökme riskini ciddiye almalıyız. 
Birlikte hareket edebildiğimizde, 
bunu engellemek için gereken 
kaynaklara, yeni bilimsel ve tekno-
lojik bilgilere sahibiz. Her şeyden 
önemlisi, ortak bir gelecek için 
beraber çalışmak için ihtiyaç duy-
duğumuz istek ve ivmeye kavuş-
mamız gerekiyor” dedi.

EKOLOJİ

www.egekobider.org.tr Ocak - Şubat - Mart 201840



www.egekobider.org.tr Ocak - Şubat - Mart 201841



elektrikli otomobil
Norveçlilerin tercihi 

iklim değişikliği uyarısı
Ünlü fizikçi Stephen Hawking’den 

Norveç’te çevre dostu otomobillerin toplam satışlar 
içindeki payı yüzde 52’ye dayandı. 2025 yılından itibaren 
bu ülkede fosil yakıtla çalışan otomobil satılamayacak.

Ü
nlü fizikçi Stephen Hawking, sera 
etkisi sorununun çözüleme-
mesi halinde Dünya’nın Ve-
nüs’ün kaderini yaşayaca-

ğını belirtti. Hawking ayrıca “Iklim 
değişikliğinin olmadığını savunan 
biriyle karşılaştığında onlara Ve-
nüs’e gitmelerini söyleyin. Yolculuk 
masraflarını ben karşılarım” dedi.

“İnsanlığın yeni bir yuva 
araması gerekecek”
NASA’nın araştırmaları Venüs’ün 4 buçuk 
milyar yıl önce Dünya gibi üzerinde su ve bit-
kilerin bulunduğu bir gezegen olabileceğini, ancak 

ısınmayla okyanusların buharlaş-
masının yaşamı mümkün kılan 

gazların atmosferden kaçma-
sına ve atmosferin karbon 
dioksitle dolmasına neden 
olarak sıcaklığın 462 san-
tigrat dereceye yükselerek 
dayanılmaz hal almasına 
neden olmuş olabileceği-

ni düşündürüyor. Hawking, 
Dünya’nın yaşının 4.5 milyar 

yıl olduğunu göz önünde bu-
lundurarak, insanlığın 200-500 yıl 

sonra kendine yeni bir yuva araması-
nın gerekeceğini savunuyor.

I
skandinav ülkesinde geçen yıl 
satılan motorlu araçların yarıdan 
fazlasını elektrikli ve melez (hib-
rit) motorlu otomobiller oluştur-

du. Batı Avrupa’nın en büyük ham 
petrol üreticisi konumundaki Nor-
veç 2025 yılından itibaren içten 
yanmalı motorla çalışan otomobil 
satışlarını sıfıra indirmeyi öngö-

ren azimli bir program uyguluyor. 
Çevre dostu otomobil alanlara 
devlet yüksek teşvik uyguluyor. 
Norveç’te satılan çevre dostu 
otomobillerin başında VWGolf, 
BMWi3, Toyota RAV4 ve Tesla’nın 
sadece elektrik motoruyla çalışan 
X modeli geliyor.
Toplam satışlar içinde elektrikli 
otomobillerle, yakıt hücreli ol-
duğu için emisyonsuz motorlu 
araçlar sınıfına giren otomobille-
rin payı yüzde 20,9, elektriklinin 
yanı sıra akaryakıt motoru da olan 
melez motorlu otomobillerin payı 
ise yüzde 31,3 oldu. Böylece Nor-
veç’te emisyonsuz ve düşük emis-
yonlu otoların motorlu araç satış-
larındaki payı bir yılda en az yüzde 
10 oranında artmış oldu.
Benzin ve dizel motorlu otoların 
vergi oranlarının arttırıldığı bu Ku-
zey Avrupa ülkesinde çevre dos-

tu otomobillerden ise hemen hiç 
vergi alınmıyor. Elektrikli otomobili 
olanlar otoyol, feribot ve otopark 
ücreti ödemedikleri gibi otobüs-
lere tahsis edilen tercihli yolları da 
kullanabiliyorlar.
5 milyon 300 bin nüfuslu Nor-
veç’te “yeşil” otomobillerin hızla 
çoğalmasında devletin tanıdığı 
teşvik ayrıcalığı önemli rol oynu-
yor. Ancak uzmanlar, Norveç’teki 
çevre dostu otomobil alımlarını 
teşvik programını başka ülkeler-
de tıpatıp uygulamanın mümkün 
olmadığı görüşünde. Elektrik üre-
timinin hemen tamamını hidrolik 
santrallardan elde eden Norveç 
petrol satışlarından elde ettiği gelir 
sayesinde çevre dostu otomobil 
alanlara bonkör davranabiliyor. 
Hammadde zengini bu Iskandinav 
ülkesi aynı zamanda hacmi bir tril-
yon doları bulan sosyal sigorta fo-
nuyla da dünyada rakip tanımıyor.

EKOLOJİ
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HABER

I
smail Gülle: “Türk tekstil sektö-
rü, AB ülkelerinin en büyük 2., 
dünyanın 7.büyük tedarikçisi. Ev 
tekstili, örme, dokuma kumaş 

ve teknik tekstilde 3,5 milyar do-
ları aşan dış ticaret fazlası verdik. 
AB ülkelerine AB’nin ithalat orta-
lama birim fiyatlarının üzerinde bir 
değerle ihracat yapıyoruz. AB’nin 
tekstil ithalatında ortalama birim 
fiyatı 4,2 Euro iken; Türkiye’den it-
halatında bu fiyat 4,5 Euro. Alman-
ya’nın tekstil ithalatında ortalama 
birim fiyatı 4,9 Euro iken; Türki-
ye’den ithalatında 5,5 Euro.”
Türkiye’de katma değer yaratan 
en önemli sektörlerden biri olan 
tekstil sektörü, 2017 yılını Avrupa 
Birliği’nin en büyük 2., dünyanın 
7.büyük tedarikçisi olma konu-

munu koruyarak 10,1 milyar dolar 
ihracatla kapattı. Türkiye’de sektö-
rün en büyük birliği olan Istanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri Ihracatçı-
ları Birliği (ITHIB), düzenlenen ba-
sın toplantısında tekstilin 2017 yılı 
performansı ile 2018 yılı hedefle-
rini ve hayata geçirilecek projeleri 
paylaştı.
ITHIB Başkanı Ismail Gülle, 2018 
yılındaki en önemli projelerinin 
“dış ticaret fazlası veren bir Türki-
ye” olduğunu vurgulayarak “Mis-
yonumuzu 7 gün 24 saat kesintisiz 
ihracat olarak belirledik. Bu mis-
yonun tüm ihracatımıza da şamil 
olacağına inanıyoruz. Hedefimiz; 
daha fazla refah, kalkınma, istih-
dam, üretim ve yatırım için 7/24 
ihracatla dış ticaret fazlası veren 

bir Türkiye. Türkiye tekstil sektörü 
dakikada 74 bin dolar değerinde 
ihracat yaptı. Düşünün ki 7/24 ke-
sintisiz ihracat yapan bir Türkiye 
hedefimizi gerçekleştirsek Türki-
ye’nin ihracat rakamını nerelere 
çıkartırız” diye konuştu.
 

Tekstilde kg birim fiyatı, 
AB’nin ithalat 
ortalamasını aştı
Türkiye’nin geçen yıl da ihracatla 
yükseldiğini, kendilerinin de ihra-
cat için üretim ve yatırım yapıp, 
istihdam yarattığının altını çizen 
Gülle “Geçen yıllardan farklı ola-
rak küresel krizden sonraki en zor 
yılı, en güzel, en performanslı bir 
yıl olarak geride bıraktık. Türkiye 
Cumhuriyeti’ne kastedilmesinden 

Türk tekstili 
AB pazarında dünyayı solladı

Istanbul Tekstil ve Hammadde-
leri Ihracatçıları Birliği (ITHIB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Isma-
il Gülle, tekstilin Türkiye’ye en 
büyük katma değeri sağlayan ve 
cari açığı kapatan sektörlerden 
biri olduğuna dikkat çekerek “En 
önemli hedefimiz; daha fazla re-
fah, kalkınma, istihdam, üretim 
ve yatırım için 7/24 kesintisiz ih-
racatla dış ticaret fazlası veren bir 
Türkiye. Türkiye tekstil sektörü 
dakikada 74 bin dolar değerinde 
ihracat yaptı” dedi. 
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Türkiye’de katma değer 
yaratan en önemli sek-

törlerden biri olan tekstil 
sektörü, 2017 yılını Avru-

pa Birliği’nin en büyük 
2. dünyanın 7. büyük te-

darikçisi olma konumunu 
koruyarak 10,1 milyar 

dolar ihracatla kapattı.

terör saldırılarına ve ABD ile yaşa-
nılan gerginliklere kadar pek çok 
olumsuzluk yaşadık. Bu zorlukların 
üstesinden başarıyla gelmemiz, 
Türkiye ihracatı ve özellikle tekstil 
sektörünün ustalık dönemini yaşa-
dığının bir kanıtı” dedi.
Tekstil sektörünün yarattığı katma 
değeri rakamlarla ortaya koyan Is-
mail Gülle, “ABD gibi zor bir paza-
ra yarım milyar doların üzerinde, 
üstelik kg başına 5 dolar gibi yük-
sek bir birim fiyatla, moda marka-
larının anavatanı olan Italya’ya da 
kg başına 5 dolar birim fiyatla 866 
milyon dolar ve dünyanın bir di-
ğer ucu olan Sri Lanka’ya kg başı 
10 dolar değerinde yüksek katma 
değerli ihracat gerçekleştirdik. Bir 
zamanlar katma değer üretmiyor 
diye iddia edilen tekstil sektörü-
müzün, bugün Türkiye’ye en bü-
yük katma değer sağlayan sektör-
lerden biri olduğunu bir kez daha 
anlıyoruz. Türk tekstil sektörü AB 
ülkelerine AB’nin ithalatta ortala-
ma birim fiyatlarının üzerinde bir 
değerle ihracat yapıyor. AB’nin 
tekstil ithalatında ortalama birim 
fiyatı 4,2 Euro. AB’nin Türkiye’den 
ithalatında ortalama birim fiyatı 
ise 4,5 Euro. AB’nin en büyük ül-
kesi Almanya’nın tekstil ithalatında 
ortalama birim fiyatı 4,9 Euro. Al-
manya’nın Türkiye’den tekstil itha-
latında birim fiyatı 5,5 Euro” bilgile-
rini paylaştı.
 

Tekstil sektörü 
cari açığı kapatıyor
Tekstil sektörünün, Türkiye eko-
nomisinin en büyük sorunlarından 
cari açığı kapatan sektörlerden 
olduğunu da yine rakamlarla ifa-
de eden Gülle, “Güneş balçıkla 
sıvanmaz. Türkiye’nin cari açığını 
kapatan sektörlerden bir tane-
siyiz. 2017 yılında Ev tekstilinde 
1,6 milyar dolar, örme kumaşta 
1 milyar dolar, dokuma kumaşta 
850 milyon dolar, teknik tekstilde 
120 milyon dolar dış ticaret fazlası 
verdik. Türk Tekstil ve Hazır giyim 
sektörleri son 20 yılda toplamda 
200 milyar dolar dış ticaret fazlası 
verdi” dedi.

Afrika’ya ihracat 1 milyar 
dolar, bu yıl daha da artacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın altını çizdiği gibi, Tür-
kiye’nin yeni pazarının Afrika ol-
duğunu hatırlatan Gülle, “Biz de 
Sayın Cumhurbaşkanımızın lider-
liğinde Afrika’ya gerçekleştirilen 
ticaret heyetlerine katıldık. Olumlu 
temasların meyvelerini yakın za-
manda toplayacağız. Kendilerine 
müteşekkiriz. Bugün, Afrika’nın 

Dünya’dan ithalatı 470 milyar do-
lar. Türkiye’nin Afrika’ya toplam 
ihracatı ise 11 milyar dolar. Tekstil 
sektörü olarak, bu ihracatın 1 mil-
yar dolarını biz gerçekleştiriyoruz. 
2018 yılında Afrika pazarındaki pa-
yımızı artıracağız” dedi.
 

Bu yıl prestijli fuarlara 
katılmaya devam
ITHIB Başkanı Ismail Gülle, 2018 
yılında yapılacak çalışmalar hak-
kında da şu bilgileri verdi: “Dün-
yanın en prestijli fuarları olan The 
London Textile, Munich Fabric 
Start, Premiere Vision Paris, He-
imtextil, Premiere Vision Istanbul, 
Techtextile Frankfurt, Techtextile 
North America fuarlarına bu yıl da 
milli katılım gerçekleştireceğiz. Altı 
kıtada 190 ülkeye ihracat gerçek-
leştiren sektörümüz, yeni pazar 
arayışlarına ticaret ve alım heyetle-
ri düzenleyerek hız kesmeden de-
vam edecek. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın ve Ekonomi Bakanımızın 
teşrifleri ile gerçekleşen ticaret 
heyetlerine de ihracatçılarımızla 
birlikte katılım gerçekleştireceğiz. 
Istanbul Uluslararası Kumaş Tasa-
rım Yarışmamızın bu yıl 13.sü ile 
geleceğin tasarımcılarını sektörü-
müze kazandırdık ve kazandırma-
ya devam edeceğiz.”
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T
ürkiye’nin güneyinde, Ak-
deniz kıyısında Tarsus Mer-
sin Organize Sanayi Böl-
gesinde bulunan Berdan 

Cıvata, Havaalanına 40, limana 20, 
Demiryolu ve Otoyola 10 km. uzak-
lıktadır.
12 bin m2’si kapalı tesislerde, 35 
tanesi mühendis toplam 265 çalı-
şanı ile çoğunlukla 10.9 ve 12.9 ka-
litelerde yüksek mukavemetli cıva-
ta-somun-saplama ve benzeri kritik 
Bağlantı Elemanları üretmektedir.
Cıvata-somun üretim tesisleri ya-
nında; ısıl işlem tesisleriyle, elektro 
galvaniz, sıcak galvaniz ve çinko 
lamel gibi korozyon önleyici kapla-
ma tesisleri beraberinde zengin ve 
Akredite Belgeli test laboratuvarı ile 
tam entegre bir tesistir.
Zengin test cihazları ile donanımlı 
bu laboratuvar, Türkiye’nin cıvata, 
somun sektöründe ISO EN 17025’e 
göre Akredite Belgesine sahip tek 
laboratuvardır. Bu laboratuvarda 
bulunan birçok test cihazı yanında 
Çekme Testi Cihazı dikkat çekici 
bir özelliğe sahiptir. Berdan Cıvata 
patentli bu cihaz 500 tonluk kapa-
sitesiyle Avrupa’nın en güçlü Çek-
me Testi Cihazıdır. Ayrıca yine bu 
laboratuvarda bulunan 30 bin Nm 
kapasiteli Tork Testi Cihazı da Avru-
pa’nın en büyük 2 tork test cihazın-
dan birisidir
Berdan Cıvatada sıcak galvaniz 
tesisinde ön temizleme için asit 
kullanılmaz. Ön temizlemeler me-
kanik yollarla yapıldığı için çevreye 
ve çalışanlara bir zarar verilmedi-
ği gibi 10.9 ve 12.9 kalite cıvata ve 
somunlarında Hidrojen Kırılganlığı 
riskine maruz kalmaktan kurtarmış 
olmaktadır. 
Rafinerilere, petrokimya tesislerine, 
doğalgaz ve petrol boru hatlarının 

pompa istasyonlarına, basınçlı kap 
kazan ve vana üreticilerine, tam 
dişli sıcağa ve basınca dayanımlı 
ASTM A193 Gr B7 kalite saplama ve 
ASTM A194 Gr 2H kalite somun ve 
benzerlerini üretmekle tanınmış bir 
firmadır. Takriben 100 mm çapa ve 
3 m. boya kadar tam dişli B7 kalite 
saplamalara sıcak galvaniz ve Xylan 
kaplama yapabilen Berdan Cıvata, 
bunları üretmeye yetkin olduğunu 
gösteren AD 2000 W Yeterlik Bel-
gesine de sahiptir.
Yarım asırlık bulan bilgi birikimi, ye-
tişmiş teknik eleman kadrosu, deği-
şik ürünlere uyum gösteren üretim 
tezgahları, 35’e yakın mühendisin 
çalıştığı ARGE Merkezi, Akredite 
Belgeli zengin test laboratuvarı, tam 
entegre bir tesis oluşu ile sektörde 
fark yaratmıştır. Bu durum Berdan 
Cıvata’yı; rafineriler, petrokimya 
tesisleri, basınçlı kap-kazan üretici-
leri ile çelik yapı üreticileri ve rüz-
gar gülü üreticileri tarafından Mega 
Projelerin bağlantı elemanları için 
aranan bir firma durumuna getir-
miştir.
Bu projelerden bir kısmını saymak 
gerekirse;
1) Mersin-Kıbrıs İçme Suyu 
Projesi; 
Mersin Kıbrıs arasında denizin 250 
m. altından giden 80 km. boydaki 
Asrın Projesi olarak isimlendirilen 
1,6 m. çaplı tatlı su boru hattının bü-
tün cıvata, somun ve saplamalarını 
üretmiş ayrıca onları 6500 saat gibi 
uzun süreli tuz püskürtme testine 
dayanabilecek yüksek korozyona 
dayanım sağlayan bir boya ile kap-
lamıştır. Bu test süresi ise gerçekte 
denizin altında takriben 150 yıl ko-
rozyona dayanım demektir.
2) Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı; 
Azerbaycan’dan çıkıp tüm Anado-
lu’yu geçerek Yunanistan üzerinden 

Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak Trans 
Anadolu Doğalgaz Boru Hattının 
pompa istasyonlarındaki cıvata, 
saplama ve somunlarının üretimi ve 
onların 2000 saat (takriben 90 yıl) 
korozyona dayanımlı Xylan (teflon) 
ile kaplamaları başarı ile yapılmıştır. 
3) İzmit Körfez Geçiş Köprüsü;
Avrupa’nın en uzun ikinci asma 
köprüsünün 250 m. yükseklikteki 
ayaklarını taşıyan 10 m. boyda, 780 
kg ağırlıktaki Ankraj Cıvatalarına 
dünyada yeterlik alan üç firmadan 
birisi olmuştur. Bu projenin üretimi-
ni başarı ile tamamlayarak Berdan 
Cıvata markasının bilinirliğini zirve-
ye taşımıştır.
4) Rüzgar Gülleri;
Amerika, Avrupa ve Asya’nın en 
güçlü (Vestas, GE, Goldwind, Sie-
mens, Enercon, Nordex, Senvion 
Alstom ve Gamesa gibi) dev rüzgar 
gülü üreticilerinin kiritik bağlantı 
elemanları konusunda onların Tür-
kiye’de tek üreticisi durumundadır.
5) Sertifikalar, Patentler;
Berdan Cıvata San. aş. Bağlantı Ele-
manlarını ilgilendiren her türlü yet-
kinlik belgesine sahiptir. CE Belge-
si (insan ve çevre sağlığına duyarlı 
üretim), AD 2000 W (basınçlı kapla-
ra cıvata, somun üretmede yetkinlik 
belgesi), TSE EN ISO 17025 (Labo-
ratuvar Akreditasyon Belgesi), TSE 
EN 14399 (ağır hizmet tipli yüksek 
mukavemetli çelik yapı cıvatalar), 
TSE EN 14399-10 HRC Belgesi (tork 
kontrollü çelik yapı cıvataları) Ber-
dan Cıvata’nın sahip olduğu belge-
lerden yalnızca bir kısmıdır.
Üretimin %40 kadarını çoğunlukla 
Avrupa ülkelerine ihraç eden Ber-
dan Cıvata, büyük tüketim merkez-
lerine daha yakın olabilmek adına 
Almanya’da Berdan Befestigungs 
Gmbh isimli bir de firma kurmuş 
bulunmaktadır.

ÜYE TANITIMI

Yerelden küresele
Berdan Cıvata
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Dijital pazarlama 
üzerine en etkili 
10 kitap tavsiyesi

Dijital pazarla-
ma alanında kendini-

zi geliştirmek istiyorsa-
nız okuyabileceğiniz pek 
çok kitap var. Işte dijital 
pazarlama üzerine en 

etkili 10 kitap...

S
osyal Medya Platformlarının yüzyıla 
damga vurması ile birlikte dijital ça-
lışmaları da atağa geçti. Son dönem-
lerin en güçlü reklam alanları olan 

sosyal medya mecraları pazarlama faaliyet-
lerinin yeniden yapılanmasına katkı sağlıyor. 
Hedef kitlelerine sosyal medya üzerinden 
ulaşmaya çalışan markalar ve şirketler de 
dijital pazarlama alanındaki trendleri ve ge-
lişmeleri güncel olarak takip ediyor. Siz de 
kendinizi bu alanda geliştirmek isterseniz ki-
tap önerilerimize göz atın...

1-Markanız İçin İnterneti
Nasıl Kullanmalısınız?
Gary Vaynerchuck isimli yazarın bu kitabı 
sosyal ağların nasıl daha etkili kullanılabi-

leceği ve markaların sosyal medyadan na-
sıl yararlanmaları gerektiğini irdeliyor. Kitap 
Wall Street Journal ve New York Times lis-
telerinde de en çok satanlar arasına girmeyi 
başardı.
 

2-Dijitoloji
Emre Açıkel ve Mehmet Çelikol'un kaleme 
aldığı kitap pazarlama ve satış çalışmalarının 
dijitale kaymasının öneminden ve internet 
girişimcilerinin bilmesi gereken güncel stra-
tejilerden bahsediyor.
 

3- 10 Ölümcül Pazarlama Günahı
Pazarlamanın babası olarak bilinen Philip 
Kotler imzalı bu kitap şirketlerin yaygın ola-
rak yaptıkları pazarlama hatalarından ve bu 

HABER
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hataların sonuçlarından bahsedi-
yor. Pazarlamayla uğraşıyorsanız 
bu kitabı mutlaka okuyun.
 

4-Dijital Çağda İçerik Yöneti-
minin Kuralları
Ann Handley ve CC Chapman'ın 
yazığı bu kitap sosyal medyada 
doğru içeriğin önemi ve içerik 
pazarlamasının temellerine deği-
niyor. Kendi işinizin online içerik 
yöneticisi olmak isterseniz başucu 
kitaplarınızdan biri olabilir.
 

5-Medya Mesajı Medya Ma-
sajıdır
Marshall McLuhan ve Quentin Fio-
re'nin yazdığı kitapta dijital pazarla-
ma, medya ve reklamcılık üzerine 

pek çok tavsiye yer alıyor. Dünya 
çapında bir milyondan fazla oku-
yucuya ulaşan kitabın ilk basım ta-
rihi 1967.
 

6-Contagious
Jonah Berger imzalı kitap büyük 
pazarlama bütçeleri olmaksızın 
etkili ürün pazarlaması yapmanın 
incelikleri ve viral pazarlama konu-
sunda tavsiyeler veriyor.
 

7-Bedava
Chris Anderson adlı yazar klasik 
pazarlama yöntemlerinin yerine 
ücretsiz sosyal medya mecraları-
nın iş modeli olarak nasıl popüler 
hale geldiğini ve bedava olanın çe-
kiciliğini kitabında anlatıyor.

8-Sosyal Medyada Yapılan 
Müthiş İşler & Vasat İşler
Scott Stratten imzalı bu kitabın ilk 
bölümünde marka yönetimi, rek-
lamcılık ve sosyal medya konuları 
ile ilgili nitelikli iş modelleri ince-
lenirken ikinci kısımda ise vasat 
iş modelleri örneklemelerine yer 
veriliyor.
 

9-Herkes Örgüt -
İnternet Gruplarının Gücü
Clay Shirky imzalı bu kitap dijital 
pazarlama etkinliklerini artırmak 
isteyenlere pek çok tüyo veriyor. 
Sosyal medya ile ilgileniyorsanız 
mutlaka okumanız gereken kitap-
ların başında geliyor.
 

10-E-Sosyal Toplum
Jeff Jarvis'in yazdığı kitapta inter-
net ve sosyal medyanın gündelik 
hayata olan etkisi sorgulanırken 
sosyal medyanın kitleleri birleştiri-
ci gücünden de bahsediliyor.
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K
emalpaşa Sanayici ve Işa-
damları Derneği (KESIAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı, 
Izmir Ticaret Odası Başkan 

Adayı Zeki Yöndem, "Iş dünyası 
olarak güncel ve resmi istatis-
tiklere dayanarak, Izmir’in sosyo 
ekonomik durumunu analiz et-
meye ve stratejik yol haritalarını 
geliştirmeye devam ettiklerini 
belirterek, Türkiye’de toplam altı 
bölgeye dağıtılmış olan yatırım 
teşviklerinde Izmir 1. bölgede yer 
almaktadır. Ekonomi Bakanlığı 
tarafından verilen yatırım teşvik-
lerinin temel amacı tasarrufları 
katma değeri yüksek yatırımlara 
yönlendirmek, üretimi ve istihda-
mı artırmak, uluslararası doğru-
dan yatırımları artırmak, bölgesel 
gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, 
kümelenme ve çevre korumaya 

yönelik yatırımları özendirmektir" 
diye konuştu.
Ekonomi Bakanlığı tarafından ya-
yınlanan yatırım teşvik bilgilerine 
göre Türkiye’de 2017 yılı Ekim ayı-
na kadar olan süreçte, öngörü-
len sabit yatırım tutarı toplam 9,4 
milyar TL olan 659 adet Yatırım 
Teşvik Belgesi düzenlendiğini dile 
getiren Zeki Yöndem, "Düzen-
lenen belgelerde toplam 17.796 
kişilik istihdam öngörülmektedir. 
2017 yılı Ekim ayında düzenlenen 
659 adet Yatırım Teşvik Belge-
sinin 634 adedi yerli firmalar, 25 
adedi yabancı sermayeli firmalar 
tarafından alındı. Bu gelişmeleri 
son derece olumlu buluyoruz" di-
yerek şöyle devam etti: "Izmir’de 
2017 yılı Ekim ayında enerji sek-
töründe komple yeni yatırım ola-
rak 4 adet, hizmetler sektöründe 

(eğitim, sağlık, ticaret, turizm) 
komple yeni yatırım ve moder-
nizasyon olarak 16 adet, imalat 
sektöründe (kimya, makine, taşıt, 
lastik vd.) komple yeni yatırım, 
tevsi ve modernizasyon olarak 16 
adet, madencilik sektöründe mo-
dernizasyon olarak 1 adet, tarım 
(hayvancılık) sektöründe komple 
yeni yatırım olarak 1 adet olmak 
üzere toplam 34 Yatırım Teşvik 
Belgesi verildi. Izmir’de 2017 yılı 
Ekim ayında verilen Yatırım Teşvik 
Belgelerinin toplam istihdam ra-
kamı 1578 kişidir. Iller bazında de-
ğerlendirirsek en yüksek istihdam 
rakamlı Yatırım Teşvik Belgeleri 
sırasıyla Izmir, Istanbul, Düzce, 
Antalya, Mardin, Kocaeli, Aydın, 
Adana, Gaziantep, Ankara’dadır. 
Izmir yatırım teşvik istihdamı sıra-
lamasında 1. sıradadır."

İzmir teşvik istihdamında
Türkiye birincisi oldu

Zeki Yöndem;

Kemalpaşa Sanayici ve 
Işadamları Derneği 
(KESIAD) Yönetim Kuru-
lu Başkanı, Izmir Ticaret 
Odası Başkan Adayı Zeki 
Yöndem, Izmir’e verilen 
Yatırım Teşvik Belgeleri-
nin toplam istihdam ra-
kamı 1578 kişidir. Izmir'in 
yatırım teşvik istihdamı 
sıralamasında birinci sı-
rada yer alması sevindiren 
bir gelişmedir" dedi.

Zeki YÖNDEM
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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B
ağyurdu Organize Sanayi 
Bölgesi (BAYOSB), tamam-
lanmak üzere olan Izmir-Is-
tanbul Otoyolu ve Kemal-

paşa Lojistik Köyü gibi projelerle 
lojistik avantajını günden güne ar-
tırırken, 2018 yılı içerisinde hayata 
geçirilecek en az 30 milyon liralık 
altyapı yatırımıyla yeni yatırımcıla-
ra kusursuz hizmet sağlama hede-
fi yolunda emin adımlarla ilerliyor.
8 parselde üretimin başladığı, 12 
parselde de inşaatın sürdüğü BA-
YOSB, bölgede süren lojistik ya-
tırımlarının sona yaklaşmasıyla 
özellikle Istanbullu yatırımcıların 
gözdesi oldu. Izmir’e 40, Mani-
sa’ya 25, Izmir Limanı’na 44, Ad-
nan Menderes Havaalanı’na 46, 
Kemalpaşa’da yapılacak Lojistik 
Köy’e 15 ve yapımında günden 
güne sona yaklaşılan Izmir-Istan-
bul Otoyolu’na yalnızca 1 kilomet-
re uzaklıkta yer alan BAYOSB’nin 
lojistiğin yeni yıldızı olduğunu 
belirten BAYOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın Telseren, “Bölgemiz 
lojistik avantajını günden güne 
artıyor. Lojistik kalemlerinin sana-
yinin en büyük giderleri arasında 
yer aldığını göz önünde bulun-
durursak, BAYOSB’yi tercih eden 
yatırımcıların elde ettiği avantajlar 
açıkça görülüyor. Bölgemiz, lo-
jistik avantajını kuvvetlendirdikçe 
pek çok yerli ve yabancı yatırımcı 
tarafından yakın takibe alındı” dedi.
 

Altyapıya en az 30 milyon
40 milyon liralık altyapı yatırım 
planı olan BAYOSB’nin 2018 yılı 
içinde bu planın en az 30 milyon 

BAYOSB
lojistik avantajıyla
büyümesini sürdürüyor

liralık kısmını tamamlamayı hedef-
lediğini belirten Telseren, “Gelen 
talebe göre 40 milyonluk yatırımın 
tamamını da 2018’de hayata geçi-
rebiliriz. 
Bahar aylarında devreye girecek 
olan doğalgaz istasyonumuz, alt-
yapı yatırımlarımız arasında önem-
li bir proje olarak öne çıkıyor” diye 
konuştu. 2017 yılında inşaatı süren 
12 projeden en az 8-9 tanesinin de 
yeni yılda üretime başlamasını ön-
gördüklerini ifade eden Telseren, 
2018 yılı içerisinde de bölgede 15 
civarında fabrika inşaatının baş-
layacağını ve 2017 sonu itibariye 
500 kişi olan çalışan sayısının 2018 
sonunda 1500 kişiyi aşacağını söy-
ledi. BAYOSB’yi yüksek teknolojili 

ve katma değerli üretimin merkezi 
olarak konumlandırmayı hedefle-
diklerini belirten Telseren, “Bölge-
mizde Ar-Ge yatırımlarıyla devlet 
teşviklerinden yararlanmaya hak 
kazanan örnek firmalarımız mev-
cut. Biz de bölge yönetimi olarak 
hem mevcut yatırımcılarımızı Ar-
Ge ağırlıklı üretime yönlendirme-
ye, hem de potansiyel yatırımcıla-
rımızı katma değerli üretim yapan 
firmalar arasından seçmeye çalışı-
yoruz. BAYOSB’ye yatırımcıların il-
gisi her zaman var ancak biz seçici 
davranıyoruz. Burada tüm yatırım-
cılarımızla birlikte kolektif olarak 
katma değeri yüksek, teknolojik 
üstünlüğü olan bir üretim üssü 
kurma çabamız var” dedi.

Aydın TELSEREN
BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı
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Her geçen gün daha fazla kurumsal yatırımcı ve 
vadeli piyasaların sanal para dünyasına dahil olduğu 
kripto paralara ilişkin öngörülerini açıklayan Saxo 
Bank analisti Kay Van-Petersen, "Bitcoin 2018'de 
100.000 dolara ulaşabilir" dedi. Petersen, Ethe-
reum'un da bu yıl Bitcoin'i geçebileceğini söyledi.

K
ripto para piyasalarında 
yaptığı taminlerin doğrulu-
ğu ile ön plana çıkan Saxo 
Bank analisti Kay Van-Peter-

sen'den çarpı açıklama geldi. 
Bitcoin'de 2017 yılı başında yaşa-
nan ralliyi bilen analistler arasında 
yer alan Petersen, bu yıl kurumsal 
yatırımcıların ve vadeli piyasaların 
bu piyasalara ilgisinin daha da ar-
tacağını ve bunun sonucunda bir 
Bitcoin'in 50 bin ila 100 bin dolara 
yükselebileceğini söyledi.
Van-Petersen, 2016 yılının Aralık 
ayında yaptığı değerlendirmede 
bu paranın 2017 yılında 2 bin do-
ları bulabileceğini söylemişti. Bu 
tahmini yaptığı sıralarda 900 dolar 

Bitcoin
2018'de 100 bin 
dolara ulaşabilir

seviyesinde bulunan Bitcoin 2017 
yılının Mayıs ayına gelindiğinde 2 
bin doları görmüş ve o yılın aralık 
ayında 20 bin dolar sınırına yaklaş-
mıştı.

Kurumsal yatırımcı daha fazla 
sanal para dünyasına dahil 
olacak
Bitcoin'de bugün görülen sert dü-
şüşü de değerlendiren Petersen, 
"Zirve noktasından itibaren yüzde 
50'ye yakın bir düşüş yaşandı ki 
bu sağlıklı bir düzeltme hareketi. 
Bu düşüş benim için sürpriz olma-
dı. Şu an zemin sağlamlaştırılıyor. 
Fiyatlar tekrar yükselişe geçecek-
tir. Ayrıca vadeli piyasaların yapa-
cağı olumlu etkiyi de henüz tam 
olarak görmedik" dedi. Petersen 
önümüzdeki günlerde daha fazla 
kurumsal yatırımcı ve vadeli piya-
saların sanal para dünyasına dahil 
olacağını da söyledi.
Piyasa değeri açısından şu an dün-
yanın en büyük ikinci kripto parası 

olan Ethereum ile ilgili de konu-
şan Petersen, bu paranın 2018'de 
muhtemelen Bitcoin'den daha iyi 
performans gösterebileceğini be-
lirtti. Petersen, "Ethereum, Bitco-
in'in hemen ardından geliyor ve 
birlikte hareket eden bir yönetim 
kadrosu bulunuyor" dedi.

Arkasında 50'ye yakın 
dev şirket bulunuyor
Bitcoin'in aksine Ethereum block 
zincirinin arkasında teknolojik ge-
liştirmelere yön veren bir yazılımcı 
grubu bulunuyor. Bu teknolojiyi 
destekleyen dev şirketlerden olu-
şan Enterprise Ethereum Alliance 
(EEA-Ethereum Kurumsal Birliği) 
üyeleri arasında MasterCard, Mic-
rosoft, ING Bank, Deloitte, Intel, 
Microsoft, Toyota, UBS gibi 50'ye 
yakın dünyanın en büyük şirketleri 
de yer alıyor.
Bitcoin'in aksine kripro para dün-
yasında "petrol" olarak değer gö-
ren Ethereum blok zinciri ile bu 
teknolojiyi kullanan uygulamalar 
yapılıyor. Bu uygulamalar içerisin-
de oyunlar olduğu gibi diğer krip-
to paralar da yer alıyor. Ethereum 
ağı kullanılarak yapılan bu paralar 
içerisinde dünyanın en büyük krip-
to paraları içerisinde yer alan EOS, 
TRON, ICON, OmiseGo, Binance 
Coin, Qash, Golem gibi  yüzlerce 
kripto para bulunuyor.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
karekaod uygulamasının Çek'e itibar kazandır-
dığını ve karşılıksız çek oranının yüzde 38 azal-
dığını belirterek, 2018 yılı içinde de Karekodlu 
senet ve bono'ya geçileceğini açıkladı.

Senet ve bonoya da 
karekod uygulaması geliyor

G
ümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Kare-
kodlu çek uygulamasıyla 
çeke olan güvensizliğin 

kalktığını ve çeke itibar geldiğini 
kaydetti. 
Tüfenkçi,2017 sonu itibariyle baktı-
ğımızda karşılıksız çek oranı 2,2'ye 
düştü. 2017 yılında karekodlu çek 
sistemi sayesinde karşılıksız çek 
oranı bir önceki yıla göre yüzde 
38 azaldı. Karşılıksız çeki çıkan 
bir vatandaşın son 12 ayda yüzde 
80'inde bir adet daha çekinin kar-
şılıksız çıktığını görüyoruz. Şu anda 
karşılıksız çıkan çekleri vatandaşlar 
sorgulatsaydı bunun da önüne 
geçilebilir ve oranı daha aşağılara 
çekebilirdik" diye konuştu. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, Karekodlu Çek'ten 
sonra senet ve bono konusunda 
da bankalar birliğiyle birlikte ça-
lıştıklarını vurgulayarak, "Bunun 
mümkün olabileceğini gördük. 
Bu çalışmaları arkadaşlarımız hız-
landırdı, 2018 yılı içerisinde bu 
çalışmaları bitirebileceğimizi dü-
şünüyoruz" dedi.

Bülent TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

www.egekobider.org.tr Ocak - Şubat - Mart 201853

HABER



2018 yılının bağlantının bir sonraki seviyeye taşına-

cağı yıl olmasını öngören Cisco, bağlantıdan daha 

fazla değer elde edebilmek için yatırım yapılması 

gereken teknoloji trendlerini açıkladı.

A
hmet adlı bir çalışanınız 
olduğunu varsayalım. Ah-
met her gün e-postasını 
kontrol eder, WebEx kulla-

nır ve bazı web sitelerinde gezinir. 
Ancak bir gün Ahmet, iki yıldır hiç 
kullanmadığı bir sunucuya dosya 
yükler. Epey tuhaf. Bu, Ahmet’in iş-
ten ayrılmayı düşündüğü anlamına 
geliyor olabilir. Daha da önemlisi 
Ahmet, şirketten ayrılırken size ait 
verileri de beraberinde götürmeyi 
planlıyor gibi görünüyor. Güvenliği 
her şeyin bir parçası yaptığınızda, 
sistemleriniz bu davranış değişikli-

ğini anında tespit edebilir. Ahmet’i 
otomatik olarak engelleyip, size 
bildirimde bulunabilir.Bu sayede 
güvenlik sorunlarını, daha gerçek-
leşmeden çözebilir, ya da en azın-
dan gerçekleşen ihlallere daha kısa 
sürede müdahale edebilirsiniz.
Tam 30 yıldır internet ile insanları 
bir araya getiren Cisco, şirketlerin 
dijital dönüşüm süreçlerinde bu yıl 
yatırım yapmaları gereken tekno-
lojileri sıraladı. 2018 yılının tekno-
lojinin her zamankinden daha bü-
yük bir etki yaratacağı bir yıl olma 
potansiyeline sahip olduğunu 

belirten Cisco Türkiye Genel Mü-
dürü Cenk Kıvılcım, “Teknolojideki 
dönüşümü belirleyecek trendlerde 
uzmanlaşanlar dijital çağda büyü-
yüp gelişen şirketler olacak. Bu 
şirketlerin liderleri çağın dijital plat-
formlarını yaratacaklar” dedi.
Cisco olarak yaptıkları tüm işlerin 
merkezinde internet bağlantısının 
bulunduğunu ifade eden Kıvılcım, 
insanları ve cihazları güvenli, güve-
nilir ve yüksek performanslı bir şe-
kilde birbirlerine bağladıklarını, an-
cak günümüzde bağlantının artık 
standart bir özellik haline geldiğini 

Dijital liderlerin 

yatırım yapması gereken 

5 teknoloji
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dile getirdi. Kıvılcım, “Bu sebeple 
2018’de bağlantıyı bir sonraki se-
viyeye taşıyoruz. Bağlantınızdan 
daha da fazla değer elde etmeni-
ze yardımcı oluyoruz. Bu sayede, 
ağınız ve akıllı asistanlar yardımıy-
la, verileriniz ile daha güçlü bir 
bağlantı kurma imkanı yakalıyor-
sunuz. Hem de seçtiğiniz bulut 
hizmeti üzerinden” dedi.
 

İşte Cenk Kıvılcım’ın sırala-
dığı; dijital liderlerin 2018’de 
yatırım yapmaları gereken 
5 teknoloji trendi:,

1. Verileriniz sizin için 
çalışsın:
Günümüzde şirketler, bir insanın 
beyninin ömrü boyunca (hatta bir-
kaç ömür boyunca) işleyebilece-
ğinden daha fazla veri topluyorlar. 
Bu sebeple, her yerden toplanan 
verileri bir araya getirmek ve analiz 
etmek için yapay zekadan ve öğ-
renen makinelerden yararlanıyo-
ruz. Bu çabanın tüm amacı ise, si-
zin daha akılcı kararlar vermenize 
yardımcı olmak.
Bu trend şimdiden uygulamaya 
koyulmuş durumda. Hastaneler, 
doktor ve hemşirelerin gereken 
durumlarda ellerini yıkayıp yıka-
madıklarını kontrol edebiliyorlar. 
Bankalar, müşteri geri dönüşüne 
gerek kalmaksızın mobil uygula-
malarındaki hataları bulup düzel-
tebiliyorlar.Müzeler, koleksiyon-
larındaki hangi parçanın en çok 
ziyaretçi çektiğini görebiliyorlar. 
Liste böyle uzayıp gidiyor. 2018’de 
insan hayal gücünün, mümkün 
olanın sınırlarını genişlettiği çok 
daha fazla örnek göreceğiz.

2. Ağları yeniden keşfedin: 
30 yıldır ağlar hemen hemen hiç 
değişmedi. Ağ ayarlarını elle yö-
netmek, bir IT ordusu gerektiren 
bir süreç. Bu, değişmek üzere. 
Değişimin başlayacağı yıl ise 2018. 
Manuel kontrolü geride bırakıyo-
ruz, sıradaki adım niyettabanlı yö-
netim. Organizasyonunuzun ağını 
bir otomobil olarak düşünün. Şim-
diye de otomobilin ilerleyebilme-
si için daima direksiyonda birinin 
bulunması gerekiyordu. Ancak, 
niyet tabanlı ağlar, akıllı otomobil-

ler gibi. Nereye gitmek istediğinizi 
söylüyorsunuz, o kendisi yolunu 
buluyor. Örneğin ağınıza “Yeni bir 
şantiye kurmasını” söylüyorsunuz, 
ağınız makineleri otomatik olarak 
kurup doğru bir şekilde birbirine 
bağlıyor. Elle yapması saatler sü-
recek olan bu iş, birkaç milisaniye 
içinde gerçekleşiyor.
 

3. Otomatik sanal asistanları 
iş hayatınıza dahil edin
Bugün sanal asistanlardan bize 
hava durumunu söylemelerini, ya 
da yol tarifi vermelerini istiyoruz. 
Ortak nokta, bu isteklerimizi soru 
halinde yöneltmemiz gerekme-
si. Ya gerekmeseydi? 2018 yılında 
sanal asistanlar ne istediğinizi, siz 
onlara söylemeden tahmin ede-
bilecek kadar zeki olacaklar. Hayal 

edin: Bir toplantı odasına giriyor-
sunuz. Oda, cep telefonunuzla 
bağlantı kurarak, kapıdan girdiğini-
zi anlıyor. Arka planda video kon-
ferans aracı takvim uygulamanızla 
konuşarak, iki dakika sonra baş-
layacak bir toplantınız olduğunu 
görüyor ve tam doğru zamanda 
konferansı başlatıyor. Oda ayrıca 
orada bulunan tek kişinin siz oldu-
ğunu da biliyor, bu yüzden rahat 
etmeniz için sıcaklığı birkaç dere-
ce artırıyor. Otomatik asistanların 
gücü işte burada yatıyor. Kullandı-
ğını tüm araçlar arka planda birbir-
leriyle haberleşerek, doğru anda 
doğru görevi yerine getiriyorlar. 
Bunlar kulağa bilim kurgu gibi ge-
lebilir, ancak bu bugün var olan bir 
teknoloji. 2018 yılında ise daha da 
fazla hayatımıza girecek.

4. Tüm bulutlara erişin
Günümüzde, artık tekil bir bulut-
tan bahsetmek yerine, verilerini-
zi ve uygulamalarınızı, en yüksek 
performansı gösterecekleri yere 
yerleştirmek konuşuluyor. Üstelik 
bunları dilediğiniz gibi hareket et-
tirebiliyorsunuz. Güvenlikten hiç 
feragat etmeksizin.Yani 2018, veri-
lerinizi dilediğiniz gibi saklayabile-
ceğiniz yıl olacak. Dilerseniz, veri 
merkeziniz üzerinden kendi özel 
bulutunuzu yaratın. Ya da Mic-
rosoft, Amazon veya Google’ın 
sunduğu bulut hizmetlerinden ya-
rarlanın. Veya bunların hepsini bir 
arada kullanın. Ne kadar çok, o ka-

dar iyi. Çünkü verileriniz, ister tek 
bulut üzerinde olsunlar, ister yüz-
lerce, etkili bir şekilde korunacak, 
yönetilecek ve organize edilecek.

5. Güvenliği her şeyin bir 
parçası haline getirin
Fark ettiyseniz, her şeyi güvenli 
hale getirin ifadesini kullanmadım. 
Aradaki bu fark, oldukça önemli. 
2018 yılında güvenliği yaptığınız 
her şeyin bir parçası haline ge-
tirebileceksiniz. Insanların veya 
nesnelerin nasıl davrandıklarını 
izleyebilecek, davranış örgülerini 
öğrenebilecek ve bir değişiklik ol-
ması durumunda uyarı alacaksınız.

Cenk KIVILCIM
Cisco Türkiye Genel Müdürü 

www.egekobider.org.tr Ocak - Şubat - Mart 201855



ÜYE LİSTESİ

www.egekobider.org.tr Ocak - Şubat - Mart 201856



www.egekobider.org.tr Ocak - Şubat - Mart 201857



VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

www.egekobider.org.tr Ocak - Şubat - Mart 201858





www.egekobider.org.tr Ocak - Şubat - Mart 201860






