
Sayın İSSİAD Başkanım/ ve Yönetim Kurulu Üyeleri,/ 

Değerli Katılımcılar,/ 

4. Sanayi Devrimi/ ve Türk Sanayicisi’nin Rekabetçi Gücünün Korunması/ konulu 

toplantıya hoş geldiniz diyor,/ sizleri saygılarımla selamlıyorum./ 

Sözlerime başlamadan önce,/ İSSİAD Başkanı Sayın Recep Atakaş/ ve İSSİAD’ın 

saygıdeğer yetkililerini/ odamızda ağırlamaktan dolayı memnuniyet 

duyduğumuzu ifade ediyor,/ bu faydalı toplantıda emeği geçen herkese 

teşekkür etmek istiyorum./ 

Değerli Misafirlerimiz,/ ben de çok vaktinizi almadan sizlerle/ Endüstri 4.0’a 

ilişkin görüşlerimi paylaşmak istiyorum./ 

Bilindiği üzere/ dünyada bugüne kadar/ 3 farklı endüstri devrimi yaşandı./ 1. 
Sanayi devrimi;/ 18. yüzyılın sonlarına doğru/ su ve buhar gücünden 
yararlanılarak/ mekanik tezgâhların bulunmasıyla başladı./ 20. yüzyılda/ ikinci 
sanayi devrimi yaşandı,/ elektrik enerjisinin kullanımının yaygınlaşmasıyla seri 
üretime geçildi/ ve elektrik enerjisiyle çalışan ilk üretim bandı kullanıldı./ 
1970’lerin başında ise 3. Sanayi devrimi yaşandı./ Bu devrim ile/ üretim 
süreçlerinin elektronik ve/ bilgi teknolojilerinin kullanımıyla otomasyonu 
sağlandı./   
Günümüzde ise;/ Endüstri 4.0 olarak ifade edilen sanayi devriminin dünyamıza 
etkileri/ iş dünyası tarafından tartışılmaktadır./ İlk olarak 2011 yılında 
Almanya’da ortaya konan 4. Sanayi devrimi/ ilk üç sanayi devriminden oldukça 
farklı bir görüntü çizmektedir./ Dördüncü nesil sanayi devrimi;/ bilişim ve 
internet sistemlerinin/ üretim aşamalarına entegre edilmesini/ ve süreçler 
arasında ağların oluşturulmasını amaçlamaktadır./ 
Dünyadaki tüm dengeleri değiştireceği tahmin edilen/ dördüncü endüstri 
devrimine uyum sağlamanın,/ ülkemiz açısından/ büyük önem taşıdığını 
düşünüyoruz./ Bu noktada/ teknolojik yatırımların yapılmasının/ ve kalifiye 
personel yetiştirilmesinin/ ülkemizin rekabetçi gücünü muhafaza edebilmesi 
açısından/ hayati önem taşıdığına inanıyoruz./ İşletmelerimizin ileri teknoloji 
yatırımlarına bütçe ayırması/ ve özellikle yazılım mühendisliği ve matematik 
alanında insan kaynağı yetiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz./ Ülkemizin gelecek 
hedeflerinin gerçekleşebilmesi için,/gerek sanayisi ve iş gücüyle,/ gerekse Sivil 
Toplum Kuruluşları ve resmi kurumlarıyla/ Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızın önderliğinde yol haritası çizilmesi/ ve birlikte hareket edilmesi 
gerektiğine inanıyoruz./ 



Umuyoruz ki,/ tehdit olarak karşımızda duran dördüncü sanayi devrimini fırsata 
çevirerek,/ ülkemizin en büyük ilk 10 ekonomi arasında yer almasını 
sağlayabiliriz./ 

Ben sözlerime son verirken beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor,/ sizlere 
saygılarımı sunuyorum.  
 
 

 

 

 

 


