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Değerli Misafirlerimiz/ 

Bugünkü toplantımızı,/ Endüstri 4.0’ın tanıtımını yapmak,/ bu yeni 

süreç hakkında bilgi paylaşımında bulunmak/ ve farkındalık yaratmak 

amacıyla düzenlemiş bulunuyoruz./ Bu organizasyonun 

gerçekleşmesinde emeği geçen/ DASİFED Yönetim Kurulu’na/ ve 

özellikle Sayın Faruk Ekinci’ye,/ kıymetli zamanlarını ayırarak/ bizlerle 

bilgi paylaşacak olan konuşmacımız/ Siemens Genel Müdür Yardımcısı 

Sayın Ali Rıza Ersoy’a/ çok teşekkür ediyorum./ 
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Ben de/ Endüstri 4.0’a ilişkin görüşlerimi/ sizlere kısaca aktarmak isterim./ 

Dünyamız bugüne kadar/ 3 farklı sanayi devrimine tanıklık etti./ Birinci 

Sanayi devrimi;/ 18. yüzyılın sonlarına doğru su gücünden yararlanılarak/ 

mekanik tezgâhların bulunmasıyla başladı./ Bu süre zarfında buhar 

gücünün kullanım alanı gittikçe genişledi/ ve makineler için çeşitli araçlar 

geliştirildi./ 20. yüzyıla gelindiğinde/ ikinci sanayi devrimi yaşandı,/ 

elektrik enerjisinin kullanımının yaygınlaşmasıyla/ seri üretime geçildi./ 

Elektrikle çalışan ilk üretim bandı kullanıldı./ 3. Sanayi devrimi ise/ 

1970’lerin başında gerçekleşti./ Bu devrim ile/ üretim süreçlerinin 

elektronik ve/ bilgi teknolojilerinin kullanımıyla otomasyonu sağlanmış 

oldu./ Şuanda ise;/ tüm otoriteler,/ yeni bir sanayi devriminin başladığı 

konusunda/ görüş birliğine vardı./ Yeni bir konsept olan/ ve ilk olarak 2011 

yılında ortaya konan 4. Sanayi devrimi/ ilk üç sanayi devriminden oldukça 

farklı görünüyor./ Dördüncü nesil sanayi devrimi;/ bilişim ve internet 

sistemlerinin/ üretim aşamalarına entegre edilmesini/ ve  süreçler 

arasında ağların oluşturulmasını amaçlıyor./  
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Dolayısıyla/ farklı sektörlerin değer kazanması,/ dış ticaret 

yöntemlerinin yenilenmesi/ ve bu yeniliğe adapte olan ekonomilerin 

büyümesi;/ mevcut sistemde oldukça önemli değişiklikler 

yaşanmasına sebep olacaktır./ Akıllı hale gelemeyen cihazların,/ 

süreçlerin,/ üretim ve tedarik kanallarının/ önemini yitireceği/ ve 

varlığını devam ettiremeyeceği de/ öngörülmektedir./ 

Endüstri 4.0’da üretimin;/ hayata geçen fikirlerle ve/ firmaların 

inovasyon kapasiteleriyle doğru orantılı olacağı/ tahmin 

edilmektedir./ Yani,/ insanların kas gücü yerine/ entellektüel 

birikimleri ile bazı değerler yaratacağı düşünülmektedir./ 
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Ülkemizin bu sürece adapte olabilmesi için/ öncelikle işgücü 

kalifikasyonunun artırılması gerektiğini düşünüyoruz./ Genç nüfusa 

sahip ülkemizde/ gençlerimizi Endüstri 4.0’ın gereksinimleri 

doğrultusunda yetiştiremezsek,/ başa çıkılması güç sorunlarla karşı 

karşıya kalabiliriz./ İşsizlik oranı artarken,/ karşılanamayan nitelik 

gerektiren açık pozisyonların da giderek artması/ mümkün olabilir./ 

Ülkemiz için/ dördüncü sanayi devriminde başarıyı yakalamanın yolu/ 

eğitimden geçiyor./ Aksi takdirde/ gelişmiş ülkelere göre düşük olan 

işgücü maliyetimizin sağladığı avantajın/ hiç bir önemi kalmayacak./ 

Dolayısıyla eğitim sisteminin/ endüstri 4.0 gereksinimleri 

doğrultusunda revize edilmesi,/ ayrıca firmaların da/ mevcut 

personellerinin eğitimlerine yatırım yapması gerektiğini 

düşünmekteyiz./ 
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Değerli Misafirlerimiz,/ eğitim konusuna ilişkin/ kısa bir açıklama daha 

yapmak istiyorum./  İskenderun’da bulunan Bilim ve Sanat 

Merkezi’nin/ bölgemizin geleceği bakımından/ oldukça önemli bir yeri 

olduğunu düşünüyoruz./ Zeka seviyeleri yüksek çocuklarımızın 

eğitildiği bu gibi merkezlerin/ bizleri Endüstri 4.0’a hazırlayacak 

kuruluşlar olduğuna inanıyoruz./ Eğitime yapılan yatırımın/ en değerli 

yatırım olduğu bilinciyle;/  İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak/ 

bu merkezin gelişimi için/ imkanlarımız el verdiğince/ katkılar 

sağlamaktayız./Bu hususa da sizlerin dikkatini çekmek istedim. Bu 

düşüncelerle toplantımızın faydalı geçmesini umuyor,/ tekrar sizlere 

saygılarımı sunuyorum./ 

  


