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GOSB Teknopark olarak bir dergi çıkar-
maya karar verdiğimizde, ekipçe çok 
zorlu bir sürece girdiğimizin farkınday-
dık. Her şeyin ilki, başlangıcı zordur. İş 
yerinizde masanızda poşeti içinde du-
ran bir dergi olmak istemediğimiz için 
de çok değerli firmalarımızla, yönetici-
lerle, danışmanlarla ve çalışanlarla gö-
rüşmeler yaptık. OSB içinde bulunan bir 
teknopark olmamız, firmalarımızın sa-
nayi içinde bulunan kuruluşların diji-
tal dönüşümüne katkı sağlamaları se-
bebiyle ilk sayımızda Sanayide Dijital 
Dönüşüm konusunu ele aldık. Hem sa-
nayi hem teknopark hem kamu dijital 
dönüşüme nasıl bakıyor, bu sürecin bir 
parçası olmak için neler yapıyor bunları paylaşmak istedik.

Ülke olarak, teknoloji geliştirmemiz, eğitimimizi bu yönde değiş-
tirmemiz, değişimi anlamamız, yarına şimdiden hazır olmamız, 
sadece kullanıcı değil, tasarlayıcı ve üretici olmamız gerekiyor. 
Bunları gerçekleştirirken de mutlaka işin felsefesine hakim olma-
lıyız.

Hiç bitmeyen bir yolda bir sonraki için arayışlarımız devam eder-
ken bu çalışmanın etik boyutu bizim için her şeyden önce geliyor. 
Dergimizde okuyacağınız yazıları bu gözle değerlendirmenizi çok 
isteriz. Aslında konu ne olursa olsun etik değerlerimizi koruyarak 
projelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak bizim için her zaman 
çok önemli. 

Bu sayıyı oluştururken emeği geçen, gecesini gündüzüne katan ça-
lışma arkadaşlarım İlter Çıtak’a, Ezgi Yavuz’a, Selma Nur Büyük-
göz’e, röportaj ve yazılar için değerli vaktini harcayan tüm firma 
yetkililerine ve yazarlarımıza, süreç boyunca desteklerini esirge-
meyen Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Sait Turfanda‘ya çok te-
şekkür ederim.

Umarım keyifle okuyacağınız, okurken kafanızda bıraktığımız 
soru işaretlerini daha derinlemesine araştıracağınız bir sayı ol-
muştur.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.

Sevgiler,

Hande 
Kanbir
GOSB
Teknopark 
Kurumsal İletişim 
Müdürü

www.gosbteknopark.com
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Rahmetli Süleyman Demirel’in önderliğinde uluslara-
rası alanda  endüstri parkları ve teknoloji bölgeleri ko-
nusunda pek çok çalışması ve yatırımı olan Tefen grubu 
ile iletişime geçilir ve o tarihlerde 5 adet endüstri parkı 
kurmuş, 300’ün üzerinde start- up projeye destek olmuş 
olan grubun Tefen modelinin ülkemizde de uygulanma-
sına karar verilir.

Yapılan uzun araştırmalar sonucu o dönem hızla geliş-
mekte olan, tamamen özel kaynaklarla 1990 yıllarının 
başında kurulan Gebze Organize Sanayi Bölgesinde; 
döneminde bir ilk olan endüstri odaklı GOSB Teknoloji 
geliştirme bölgesi kurulur. Kısaca teknoparkımız Türki-
ye’de “sanayi de dijital dönüşüm” projelerinin ilk yeşer-
diği bölgedir. Tüm sermayesi herhangi bir devlet desteği 
almadan GOSB sanayicileri ve Tefen grubu tarafından 
karşılanarak tescil ve ilanı 2003 yılında tamamlanır ve 
2005 yılında faaliyete geçer. Üniversite ve kamu desteği 
önemlidir. Bu bakımdan akademik ve uygulamalı alan-
larda gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri, araştırma 
merkezleri ve gelişmiş laboratuvarları ve Ar-Ge çalış-
maları ile öne çıkan ve bölgemizde bulunan Sabancı ve 
Kocaeli Üniversiteleri ile Kocaeli Sanayi ve Gebze Ticaret 
Odaları da ortak olarak projeye destek verirler.

GOSB Teknopark modeli gençler için istihdam ve eğitim, 
ülke için katma değer ve katma değeri yüksek ihracat 
olanakları yaratır, dışa bağımlılığı azaltır, Türkiye’nin Ar-
Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine kat-
kı sağlarken, yaşamsal ve doğal mekanlarla da çalışan-
lara keyifli bir iş ortamı sunmaktadır. Teknoparkımızda 
ana hedefimiz olan girişimcilerimize destek ve teknoloji 
geliştirmenin ötesinde yaşam ve insan kaynaklarına, 
gençlere ve çocuklarımıza verdiğimiz önem çerçevesin-
de sosyal sorumluluğumuzun bilincinde sosyal yaşamı 
geliştirmek adına sergiler, teknik ve sanat atölyeleri, 
bilgisayar laboratuvarları ve farklı yaşlarda ki çocuklar 
için çeşitli eğitimler sağlanmaktadır. Toplumun küçük 
yaşlardan itibaren ileri teknoloji ve sanatla tanıştırılması 
sayesinde, geleceğe yönelik hedeflerinin ve vizyonlarının 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM” temalı 
teknopark dergimizin sizlerle buluştuğu 
bu ilk sayımızda öncelikle sizlerle kısaca 
teknoparkımızın kuruluş hikayesini pay-

laşmak ve teknoparkımızla ilgili bazı bilgiler aktarmak 
istiyorum. 

2000’li yılların başında Türkiye’de tüm yatırım ve büt-
çelerin sanayiye harcandığı, Ar-Ge, teknoloji, inovas-
yon konularının ülkemiz literatürüne yeni yeni girmeğe 
başladığı dönemlerde; o dönemin Cumhurbaşkanı olan 

GOSB Teknopark, Dijital 
Dönüşüme Katkı Sağlıyor  

S

İsmail S. Turfanda

GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı
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Teknoparkımızın Türkiye’nin en önemli ve gelişmiş or-
ganize bölgesi olan, dünya bankasının Türkiye’de örnek 
olarak gösterdiği, kendi alanında marka olan Gebze Or-
ganize Bölgesi içinde olması bize ve tüm katılımcıları-
mıza çok önemli imkanlar ve olanaklar sunmaktadır. 
Teknoparkımız, GOSB ’un tüm altyapısından, toplantı, 
eğitim ve seminer salonlarından, bölge içinde ki itfaiye, 
tıp merkezi, alışveriş merkezi, noter vs., tüm idari ve tek-
nik destek olanaklarından faydalanabilmektedir. Türki-
ye’nin en gelişmiş teknoloji merkezi olan ve çok yakında 
açılışı yapılacak olan “GOSB Kule” nin veri merkezi ve 
tüm olanakları da yakında katılımcılarımızın kullanımına 
sunulacaktır. Bu sayede katılımcılarımız veri merkezinin 
replikasyon, yedekleme, arşivleme, haberleşme, network 
ve siber güvenlik operasyon merkezlerinden de faydala-
nabileceklerdir. Böylece en teknolojik hizmeti en kaliteli 
ve en uygun fiyatla alabileceklerdir.

Bütün bunların ötesinde Teknoparkımızdaki pek çok fir-
mamız GOSB dahil hemen çevremizde bulunan pek çok 
organize bölgemizde en son teknolojilerle çalışan, tek-
noloji ağırlıklı üretim yapan, dijital dönüşümle üretimini 
arttıran sanayicilerimizle birlikte birçok projeye katkı 
sağlamakta ve geliştirdikleri projeleri uygulamak ve pa-
zarlamak imkânı bulmaktadırlar. Bölgemizde ki sanayi-
cilerimiz de yeni ve ileri teknolojilere teknoparkımızda 
ki firmalarımız sayesinde kolayca ulaşabilme imkanına 
sahip olmaktadırlar.

Artık hepimizin kabul ettiği gerçek; sanayimizin ayakta 
durabilmesi, katma değeri yüksek ve rekabet edebilir 
ürünler üretebilmesi için hızla gelişen dijital dönüşüme 
ayak uydurması gereğidir. 

Bu sanayi dönüşümü neticesinde bilgi ve iletişim tekno-
lojileri ile donatılmış, birbirleri ile konuşan, öğrenen ve 
otonom hareket edebilen, İnisiyatif alabilen hatta konu-
şan makine ve robotlar ile dijital teknolojileri ve siber fi-
ziksel sistemleri kullanan tesisler oluşacak, klasik üretim 
yöntemleri yerlerini daha verimli ve çevreye saygılı, kişi-
sel tercihleri baz alan ve daha esnek, teknolojik ve akıllı 
üretim yöntemlerine bırakacaktır.    

Teknoparkımızda ki firmalarımızın önemli bir kısmı sa-
nayicilerimizin ihtiyacı olan dijital dönüşümün tamam-
layıcıları olan büyük veri ve analitik, zenginleştirilmiş 
gerçeklik, yapay zeka, görüntü işleme, yapay görme, bil-
gisayarlı görme, kameralı kalite kontrol, blokchain, önle-
yici/ kestirimci bakım, akıllı sensor ve algılayıcılar, ekle-
meli üretim, bulut bilişim, siber güvenlik, akıllı robotlar, 
simülasyon, yatay/ dikey yazılım entegrasyonu, nesne-
lerin interneti, akıllı depolama sistemleri, ileri otomas-
yon ve kontrol teknolojileri, akıllı/ karanlık fabrikalar  

konularında pek çok projeler yapmakta ve sanayicileri-
mizin ihtiyaçlarına cevap vermektedirler. 

Bütün bu gelişmeleri daha da ileri düzeylere taşımak 
ve firmalarımızı, ürünlerini ve projelerini dünya pazar-
larında tanıtmak adına Ticaret Bakanlığımızın katkı ve 
destekleri ile başladığımız UR-GE “Yerli sanayi 4.0 ihra-
cat ve uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi” küme-
lenme projemizde hızla uygulamağa sokulmuştur. Sanayi 
de dijital dönüşüm konusunda çalışan ve proje geliştiren 
20 firmamızdan oluşturduğumuz kümemiz sayesinde 
öncelikle bu firmalarımızın rekabet güçlerinin ve ihra-
cat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sek-
tör, Pazar analizi, değer/ tedarik zinciri analizi yapılarak 
firmalarımızın ihracat potansiyeli belirlenmiş ve ihtiyaç 
analizi yapılmıştır. Firmalarımız muhtelif danışmanlık, 
mentorluk ve eğitim destekleri ile bu analiz çalışmaları 
neticesinde belirlenen eksikleri, kurumsal ve satış pa-
zarlama ihtiyaçlarını tamamlayacak, kendilerini geliştir-
me ve dünyaya açılma imkânı bulacaklardır.

Bütün bu çabalarımız sanayici, girişimci, araştırmacı ve 
akademisyenlerimizi destekleyerek ve bir araya getire-
rek, bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik 
temelinde ülkemizi teknoloji satın alan bir konumdan 
çıkartarak katma değeri yüksek, kendi teknolojisini üre-
ten, ihracata yönelik bir düzeye getirerek; ülkemizin 
ekonomik yapısı, gelir ve refah düzeyini daha iyi nokta-
lara taşımak içindir.l

GOSB Teknopark’da ana hedefimiz 
olan girişimcilerimize destek ve tek-
noloji geliştirmenin ötesinde yaşam 
ve insan kaynaklarına, gençlere ve 
çocuklarımıza verdiğimiz önem çer-
çevesinde sosyal sorumluluğumuzun 
bilincinde sosyal yaşamı geliştirmek 
adına sergiler, teknik ve sanat atöl-
yeleri, bilgisayar laboratuvarları ve 
farklı yaşlarda ki çocuklar için çe-
şitli eğitimler sağlanmaktadır. Top-
lumun küçük yaşlardan itibaren ile-
ri teknoloji ve sanatla tanıştırılması 
sayesinde, geleceğe yönelik hedefle-
rinin ve vizyonlarının geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır.
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GOSB TEKNOPARK A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi

1954 İstanbul doğumlu olan İsma-
il S. Turfanda, 1972 yılı Robert Ko-
leji, 1976 yılı Boğaziçi Üniversitesi, 
Makine Mühendisliği Bölümü (BSc), 
1977 yılı Cranfield Institute and Te-
chnology, Endüstri Mühendisliği ve 
Yöneticilik (MSc), 1978 yılı ise City 
University of London, Üretim Tekno-
lojileri (MSc) bölümleri mezunudur. 
Evli ve bir çocuk sahibidir. Mimay-
san Otomotiv Yatırım ve Danışman-
lık A.Ş.; Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Greif Mimaysan Ambalaj Sana-
yi A.Ş.; Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapmaktadır.

1945 doğumlu Ümit Şişmanoğlu, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği mezunudur. Evli ve 
bir çocuk sahibi olan Ümit Şişma-
noğlu şu an Pürplast A.Ş. Yönetim 
Kurulu başkanı olarak görev yap-
maktadır.

1964 Divriği doğumludur. İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Maki-
ne Mühendisliği bölümü mezu-
nudur. 1987 yılında Enka Civata 
İmalat ve Sanayi Mamulleri Pa-
zarlama A.Ş.’yi kurarak, sanayi-
ciliğe adımını atmıştır. Evli ve üç 
çocuk sahibi olan Vahit Yıldırım 
şuan, Gebze Organize Sanayi Böl-
gesi (GOSB) Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri 
Derneği (OSBDER) Yönetim Kuru-
lu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişki-
ler Kurulu (DEİK) Kurucu Kuruluş 
Başkanlığı ve Enka Civata İma-
lat ve Sanayi Mamulleri Pazarla-
ma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğı görevlerini sürdürmektedir.

1953 doğumlu Cem Mızraklı, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi mezu-
nudur. Evli ve iki çocuk sahibi olan 
Cem Mızraklı sırasıyla Conta Eles-
tik Ürünler A.Ş., Elaston Kimya 
A.Ş. ’de görev yaptı. Elektrik Mü-
hendisi olan Mızraklı, şu an Pulver 
Kimya A.Ş. ‘de görev yapmaktadır.

1942 Elazığ doğumlu olan Cemil 
Arıkan, Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi mezunudur. Evli ve iki çocuk 
babası olan Cemil Arıkan bugü-
ne kadar Roketsan Genel Müdürü, 
Sabancı Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı ve TIDEB Başkanı olarak 
görev yapmıştır. Şu an Teknopark 
İstanbul Baş Danışmanı ve Eczacı-
başı Grubu İnovasyon Danışmanı 
olarak görev yapmaktadır.

1966’da Trabzon’da doğdu. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Metalürji ve Mal-
zeme Mühendisliği (Lisans ve Yük-
sek Lisans), The University of Bir-
mingham (Doktora) eğitimlerini aldı. 
Şu an Sabancı Üniversitesi’nde öğ-
retim görevlisidir.

1991 Boğaziçi Üniversitesi Elekt-
rik Elektronik Mühendisliği Bölü-
münden Lisans, 2000 The George 
Washington University’den dokto-
ra derecesine sahiptir. Yazılım Mü-
hendisliği, İnsan Makine Etkileşimi, 
Ar-Ge stratejileri alanlarında araş-
tırmalarına Gebze Teknik Üniversite-
si Bilgisayar Mühendisliği Bölümün-
de devam etmekte olup TÜBİTAK ve 
TTGV gibi kurumlarda çeşitli görev-
lerde bulunmuştur. Humeksis Bili-
şim firmasının kurucu ortağı olup 
Ar-Ge nitelikli bilişim projelerinde 
görev almaktadır.

İSMAİL S. TURFANDA

ÜMİT ŞİŞMANOĞLUVAHİT YILDIRIM CEM MIZRAKLI

Doç. Dr. CEMİL ARIKAN Prof. Dr. CENGİZ KAYAMEHMET GÖKTÜRK
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İnovasyon ve 
Girişimcilik

A. Emre Aksan anısına

A. EMRE AKSAN
(1940-2017)

Geçmiş Dönem 
GOSB Teknopark Genel Müdürü

novasyon, farklı değişik, yeni fikirleri geliştirerek ekonomik fay-
daya dönüştürmektir. Girişimcilik ise kar amacıyla, risk alarak 
ürettiği mal ve hizmeti ekonomik katkıya çevirme kabiliyetidir.

Her inovasyonun arkasında Ar-Ge olmadığı gibi, değişik ve ya yeni bilgi olması 
da gerekmez. Başka bir deyişle, etkin bir yeniliğin, tasarımın ticarileşebilir 
olmasına inovasyon denebilir.

İnovatif ürünler, potansiyel rekabet gücü yüksek ürünlerdir. İyi bir girişim-
cinin elinde yüksek ticari kazanca dönüşebilir. Görüldüğü gibi, inovasyon 
girişimci kelimeleri peynir-ekmek gibi eşleşebilir. Hepimiz peynir-ekmeğin 
peşindeyiz. Ama her akşam eve geldiğimizde, inovatif bir fikrin peşinde ol-
mamız gerekmez.

Herkes girişimci olamaz, olmak istemeyebilir. Önemli olan, arzu ettiğimiz se-
çenekleri elde etmek için gereken aletlere sahip olmak, yani eğitime!  Eğitim 
demişken, konuyla iç içe olan başka bir kelime akla gelmekte. Buluş! Buluş 
daha önce bulunmayan bir şeyin insan çabasıyla oluşturulmasıdır. Buluş için 
Ar-Ge’ye, eğitime, zamana ihtiyaç vardır. Her buluş ticarileştirilemeyebilir. 
Ateş, tekerlek, giyim, barınak, tarım, kağıt, pusula gibi. Pusulamız olmasaydı 
pusulamızı şaşırabilirdik. Notalar olmasaydı Bach, Chopin, Mozart nasıl gü-
nümüze taşınacaktı? Coppelia, Fındıkkıran Laben notasyonsuz  ya da görme 
engelliler Breil alfabesiz?

Günümüzde inovasyona, girişimcilere kapımız açık. Ancak sürdürebilirlik 
önemli. Cep telefonları denince aklımıza Nokia, Blackberry geliyor ki kalıcı 
olamadılar. Kalıcı denince akla, akşam lokantalarda rahat yemek yiyebilmek 
için anne ve babalarca, iki-üç yaşındaki çocuklarımızın ellerine inovativce tu-
tuşturulan tablet uygulamalarını kastetmiyorum. Ümidim bu inovatif uygula-
manın kısa sürede bitici olması. l

i

“Risk alan girişimci;  

ürettiklerini faydaya 

dönüştürme yolunda 

sağlam adımlar atan 

özgür bir ruhtur.”
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Teknoloji
       Üssü

Tefen Endüstri Parkları ile Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi'nin bir araya 
gelerek kurdukları GOSB Teknopark 
A.Ş, inovasyona ve Ar-Ge'ye dayalı 
şirketlerin kurulmasını teşvik etmek 
üzere onlara yüksek nitelikli ofis 
alanları ve destek hizmetleri sunuyor.

İnovasyon ve

ürkiye’nin özel sektör girişimi ve yaban-
cı sermaye ortaklığı ile kurulan ilk tek-
noparkı “Gebze Organize Sanayi Bölge-
si GOSB Teknopark”, yeni girişimcilere 

projelerini uygulamaya koymaları ve yönetmeleri konu-
sunda eğitim vermek, yol göstermek, destek sağlamak ve 
bilgiyi ticarileştirerek ihracat yapmak amacıyla kuruldu.

GOSB Teknopark’ta, artı değeri ve ihracat şansı yüksek, 
iç ve dış pazarda rekabet edebilir, üretim potansiyeli olan 
projelere sahip girişimciler yer alabiliyor. 61 bin 243 met-
rekarelik bir alan üzerine kurulan Teknopark’da değişik 
metrekarelerde kiralama yapılabiliyor. Türkiye’nin en 

T

modern altyapısına sahip ve herhangi bir altyapı yatırımı 
gerektirmeyen GOSB Teknopark, aynı zamanda  Türki-
ye’nin ilk yabancı ortaklı ve üniversite bünyesinde kurul-
mamış teknoparkı.

TEFEN GRUP

Bugüne kadar 6 adet endüstri parkı kuran Tefen Grup 
%49,06 hisse ile A grubu kurucu ortağı.

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Dünya Bankası’nın örnek gösterdiği GOSB, %49,06 hisse ile 
Teknopark’ın A grubu kurucu ortağıdır.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Önde gelen üniversitelerimizden biri olan Sabancı Üniver-
sitesi %0,71 ile B grubu kurucu ortağıdır.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Nitelikli donanım ve beyin gücüne sahip olan Kocaeli 
Üniversitesi %0,23 hisse ile B grubu kurucu ortağıdır.

GEBZE TİCARET ODASI

GOSB, Dilovası OSB, Kimya OSB, IMES OSB müteşebbis 
heyetinde yer alıp, %0,47 ile B grubu kurucu ortağıdır.
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KOCAELİ SANAYİ ODASI

Kamuda Avrupa Kalite Ödülü sahibi ilk ve tek kuruluş olup, 

%0,47 hisse ile B grubu kurucu ortağıdır.

İhtiyaca göre hizmet

GOSB Teknopark katılımcılarına sunduğu hizmetler sü-

rekli olarak günlük ihtiyaçlar doğrultusunda artırılıyor.

Metro Ethernet hizmeti, VOIP tabanlı ses hizmeti, Avuç 

içi damar izi tabanlı biyometrik giriş-çıkış takip sistemi, 

ücretsiz Wi-Fi Hotspot, toplantı, seminer ,eğitim salon-

ları, yemekhane, kafeterya, 24 saat güvenlik, otopark bu 

hizmetlerden bir kısmını oluşturuyor.

Firmalara Bina İnşa Etme Olanağı

GOSB Teknopark, özgün bina tasarım-
larıyla, firmalarına; çalışanlarının yeşil 
alanlarda bir araya gelecekleri, sanat ile 
iç içe olacakları ve yaratıcılıklarına ola-
nak tanıyacak bir çalışma alanı sağlıyor. 
GOSB Teknopark’ta yer kiralama alter-
natifleri arasında; Ar-Ge laboratuvarları 
ve yazılım ofislerinin bulunduğu 1 adet 
high-tech bina, Ar-Ge’ye yönelik 3 adet 
üretim birimi, Sonradan inşaatı tamam-
lanan, yazılımcılar için ofisleri ve Ar-
Ge’ye yönelik üretim birimleri bulunan 
2 adet bina yer alıyor.

Ayrıca ortak kullanıma yönelik yemek-
hane, kafetarya, çeşitli büyüklükte top-
lantı salonları ve sergi alanı; 30 m2 ve 
daha büyük ofis alanlarının yanı sıra 315 
metrekare ve 440 metrekarelik birim-
lerden oluşan Ar-Ge üretim alanları da 
mevcut. GOSB Teknopark’a kabul edilen 
firmalara tüm iletişim, internet ve elekt-
rik alt yapıları tamamlanmış, faaliyete 
hazır ofis üretim alanları tahsis ediliyor. 
GOSB Teknopark’ta 49 yıllığına arsa ki-
ralayıp, yatırım indiriminden yararlan-
mak isteyen firmaların kendi binalarını 
inşaa etme olanağı da var. Her türlü alt-
yapısı hazır olan bu arsalarda girişimci-
ler tüm teknopark muafiyetlerinden ya-
rarlanabiliyorlar.
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anayi 4.0’dan bahsetmeden önce, bu-
günkü durumuna gelene kadar sanayi-
de gelişen evrelere göz atmak gerekir. 
Birinci sanayi devrimi, 18. yüzyılda bu-

har makinelerinin icadı ile gerçekleşmiştir. 19.yüzyılda 
üretimde elektriğin kullanılmaya başlanması ve işbö-
lümüne dayalı seri üretime geçilmesi ile ikinci sanayi 
devrimi yaşanmıştır. 1970’lerde elektronikleşme ve bilgi 
teknolojileri sayesinde otomasyonda yeni bir seviyeye 
ulaşılması ile üçüncü sanayi devrimi başlamıştır. Bugün 

S

Dijital Dönüşümün Yolu:  
Kamu, Üniversite, 
Sanayi İşbirliği

ise dijital teknolojiler ve internet sayesinde akıllı fabri-
kaların kurulması dördüncü sanayi devriminin temelini 
oluşturmaktadır.

Devletlerin ilk amaçlarından biri vatandaşların yaşam 
koşullarını ve refahını sağlamaktır. Toplumsal refahı 
gösterir birçok uluslararası gösterge vardır, bunlar sos-
yo-ekonomik göstergeler olduğu gibi, bilim, teknoloji ve 
inovasyon alanındaki göstergeler olarak değerlendirile-
bilir. Her gün yeni teknoloji ve girişim haberleri aldığımız 

İlhan Aydın

Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
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dünyamızda, ülkelerin bu alanlarda rekabet edebilmesi 
için, yatırım yapması ve strateji planlarını bilim, teknolo-
ji ve inovasyon üzerine kurgulamasını zorunlu kılıyor. Bu 
durumda anahtar kelime rekabet edebilir olmak. Ülke-
mizin mevcut durumda diğer ülkelerle rekabet edebilme 
potansiyelini göz önüne alarak ne yapılması gerektiğiyle 
ilgili hızlı karar verip hızlı hareket etmesi gerekiyor. Üre-
tim ile bilgi iletişim teknolojinin senteziyle şekillenecek 
Sanayi 4.0 da trendi yakalamak yetmeyecek aynı zaman-
da hızlı olmak önemini korumaktadır. Nitekim Sanayi 
4.0’ın akıl hocalarından Dünya Ekonomi Forumu Kuru-
cusu Klaus Schwab’ın dediği gibi “Yeni dünyada büyük 
balık küçük balığı değil; hızlı balık yavaş balığı yutacak.” 
şeklinde durumu özetlemiştir. 

Bugün dördüncü sanayi devrimi veya dijital dönüşüm 
olarak adlandırılabileceğimiz yeni dönem özellikle yapay 
zekâ, otonom robotlar, büyük veri ve ileri analitik, bulut 
bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interne-
ti, eklemeli imalat, yeni nesil akıllı sensör teknolojileri ve 
siber güvenlik gibi dijital teknolojiler ve ürünler vasıta-
sıyla; sanayiden tarıma, bankacılıktan sağlığa, ulaşımdan 
kamu hizmetlerine kadar insan hayatının tüm alanların-
da doğrudan geniş bir etki alanına sahiptir.

Ülkemizin diğer sanayi devrimlerini geriden takip ettiği 
gerçeğinden hareketle Sanayi 4.0 devrimini kaçırmamak 
ve koordine etmek adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğımızca ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’ kurul-
muştur. Bakanlığımızın sekreteryasını yaptığı platform; 
TOBB, TUSİAD, TİM, MUSİAD, YASED, TTGV den oluş-
maktadır. Platformun İcra Kurulu; Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı başkanlığında, TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, 
YASED ve TTGV Başkanlarından oluşmaktadır. Plat-
form çatısı altında sanayinin dijital dönüşümüne yöne-
lik; altyapı, açık inovasyon, sanayide dijital teknolojiler, 
ileri üretim teknikleri, standartlar, mevzuat, patent ve 
eğitim başlıklarında çalışma grupları oluşturulmuştur. 

Bir işletmede Ar-Ge kültürünün 
yerleşmesi ve disipline olması 

açısından en iyi yöntem 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’nin 

kurulmasını sağlamaktır. 
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Üniversite, Sanayi işbirliği çalışmaları ve TÜBİTAK bün-
yesinde Dijital Dönüşüm Merkezi kurulması başlangıç 
noktası sayılabilir. Dijital dönüşüm altyapısı diğerlerine  
göre daha iyi durumda olan ülkeleri incelersek; başar-
dıkları konu; kamu koordinasyonunda üniversite sanayi-
nin işbirliğini büyük ölçüde başarmalarıdır.

Her ne kadar Sanayi 4.0 alt yapısını hazırlama ve iyileştir-
me faaliyetinde geç kalmış görünsek de, Üniversite-Sa-
nayi işbirliği perçinlemek için bir gayret içerisindeyiz. 
Öncelikle attığımız adım işletmelerimizde Ar-Ge kültü-
rünü yerleştirmek ve yaygınlaştırmak. Bir işletmede Ar-
Ge kültürünün yerleşmesi ve disipline olması açısından 
en iyi yöntem Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin kurulmasını 
sağlamaktır. İşletmelerimizde ve sektörden gelen talep-
lere göre Ar-Ge Merkezi olma koşullarına iyileştirilmeler 

yapılarak firmalarda Ar-Ge’nin disipline olmasının önü 
daha da açılmış oldu. Kocaeli’nde 2016 yılında 38 olan Ar-
Ge Merkezi sayısı Müdürlüğümüz ve paydaş kurumlarca 
yaptığımız çalışmalar sonucu Nisan 2019 tarihi itibarıyla 
123’e ulaşmıştır. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı artması 
daha fazla Kamu destekli (akademisyen işbirliğinde) pro-
je anlamıma gelmekte ve öz sermaye ile finanse edilen 
projelerin disipline olmasını sağlamaktadır. 

Sanayi 4.0 ülkemiz adına hazır olan sektörlerin başında 
otomotiv sektörü gelmektedir. Otomotiv ve otomotiv yan 
sanayi ilimiz için de Bakanlığımızca öncelikli sektörlerde 
yer almaktadır.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Ekono-
mi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜBİTAK, 
KOSGEB, TÜRKPATENT, TSE, BTK, YÖK ile üniversiteler 
ve özel sektörden platform çalışma gruplarına katılım 
sağlanmıştır.

Eğitim altyapısı ve nitelikli işgücü dijital dönüşümün en 
önemli unsurları arasında yer almaktadır. İmalat sanayi 
dijitalleştikçe farklı nitelik ve becerilere sahip işgücüne 
ihtiyaç duyulacaktır. Dijital dönüşüm sürecinde iş ya-
pış şekilleri yeniden biçimlenmekte ve nitelikli iş gücü 
faktörü daha fazla öne çıkmaktadır. Dijital dönüşümün 
gerektirdiği niteliklere sahip iş gücünün bu nitelikleri 
kazanması için gerekli eğitimler ile bu eğitimlerin ger-
çekleştirileceği ortamların yeniden tasarlanması zorunlu 
hale gelmiştir.  Almanya ve İngiltere’de sanayicilerle ya-
pılan anketlerde; “dijital dönüşümün yani Sanayi 4.0’ın 
önündeki en büyük engel sıkıntı  nedir? “sorusunun ce-
vabı sıklıkla “nitelikli insan, iş gücü” şeklindedir. Çünkü 
mevcutta olmayan yeni meslekler ortaya çıkması bekle-
nen durumların başında gelmektedir.

Ülkemizde TÜSİAD tarafından yayınlanan “Türkiye’nin 
Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği” raporuna göre; ül-
kemizde ve genel olarak Sanayi 4.0 ile ilgili şirketler di-
jital dönüşümün önündeki en büyük engellerin yatırım 
maliyetlerinin yüksekliği ve yatırımın geri dönüş belir-
sizliği olduğunu belirtmektedir.

Yine TÜSİAD raporunda; akademi ile sanayinin arasın-
da bir köprü görevi görebilecek, Singapur, Japonya ve 
Almanya gibi sanayide dijital dönüşüm konusunda yol 
kat etmiş ülkelerde başarılı örnekleri bulunan bir yük-
sek teknoloji enstitüsünün kurulması öneminde bah-
sedersek; bu noktada Bakanlığımızca yürütülen Kamu, 

İmalat sanayi KOBİ’lerinin yarattığı 
katma değer içerisinde orta-yüksek 
ve yüksek teknolojili ürün oranının 
%24 olduğu görülmektedir. KOBİ’lerin 
dönüşümü gerçekleştirebilmesi ancak 
düşük teknolojili üretimden yüksek 
teknolojili üretime geçiş ile mümkün 
olabilecektir. 
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20. yüzyılın ikinci yarısında Batılı ülkelerdeki iş gücü 
maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Doğulu ülkelere 
kayan üretimin, Batılı ülkeler tarafından kalifiye iş gücü 
ve dijital teknolojilere yapılan yatırım sayesinde tekrar 
Batıya döneceği düşünülmektedir. Ancak Çin başta ol-
mak üzere doğulu ülkeler de Sanayi 4.0 ilk sıralarda yer 
almaktadır ve altyapı çalışmalarını hızlandırmıştır. Çin; 
Made in China 2025 stratejisi hazırlayarak, dijitalleşme-
ye oluşturulan mega fonlarla destek olmayı planlıyor ve 
yüksek teknoloji üreten 1.600 firma için 230 milyar dolar 
seviyesinde girişim sermayesi oluşturmuş ve çalışmala-
rına başlamıştır. Güney Kore Akıllı Sanayi Stratejisi ha-
zırlamış ve Eklemeli İmalat alanında öncü olmayı plan-
lıyor. Japonya Toplum 5.0 kavramı ile dijital dönüşümü 

ekonominin ve toplumun dönüşümü olarak görüyor. Tür-
kiye Ar-Ge yatırımları ve özgün fikri mülkiyet üretimin-
de istenen seviyeye geldiği takdirde yüksek katma değer-
li bir yapıya geçilebilecektir. Bunun sonucunda yüksek 
gelirli ülkelerle rekabet etme potansiyeli artan ülkemiz 
ekonomisi, sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilir. Ba-
kanlığımız araştırmalar sonucu belirlediği öncelikli sek-
törlerde patent ve Ar-Ge sonucu ticarileşmiş ürünlerin 
sayısının artması yine ülkemizi rekabet edebilir ölçülere 
taşıyacak kriterlerdendir. Nihai olarak, sürdürülebilir bir 
katma değer artışı yakalamak için ticarileştirilebilir Ar-
Ge faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir.

İmalat sanayi KOBİ’lerinin yarattığı katma değer içeri-
sinde orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün oranının 
%24 olduğu görülmektedir. KOBİ’lerin dönüşümü ger-
çekleştirebilmesi ancak düşük teknolojili üretimden 
yüksek teknolojili üretime geçiş ile mümkün olabilecek-
tir. Bu amaçla KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerinin ar-
tırılması stratejik bir önceliktir. Finansman desteği ko-
nusunda Bakanlığımız Teknolojik Ürün Destek Programı 
vb. teşvik ve destek mekanizmalarında Kobilere öncelik 
tanımaktadır. 

Dördüncü Sanayi devriminde yol katetmiş ülkerlerde 
(Örneğin Singapur, Almanya, Fransa) olduğu gibi, şir-
ketler teknoloji enstitüleri bünyesinde ya da sektörel 
veya bölgesel olarak kurulan model fabrikalarda yer alan 
demo ve simülasyon merkezleri sayesinde dijital tekno-
loji uygulama örneklerini inceleme ve faydalarını görme 
fırsatı bulabilmektedir. Ülkemizde de model fabrikalar 
inşa edilmeye başlanmış, pilot iller belirlenmiştir. 2018 
yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa 
VARANK’ın katılımıyla ilk model fabrika Ankara’da “Yet-
kinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika” açılışı 
yapılmıştır.

Kamu, sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak için Diji-
tal Dönüşüm Merkezleri sayısını artırırarak, bu merkez-
lerde sektöre mentörluk yapabilecek uzmanlar istihdam 
edilmelidir. Mentörlük yapacak uzmanlar uluslararası 
gelişmelerle paralel çalışmaları yürütmelidir. Örnek ola-
rak Avrupa Birliği projelerinde yürütülen çok uluslu AB 
Sanayi 4.0 hakkında projelerde ortaklık yapılarak trendi 
yakalaması mümkün olabilmektedir.  

Özetle; Ülkemizin dijital dönüşüm yarışında potaya gi-
rebilmesi, kamunun tarafından doğru bir ekosistemin 
kurularak sürdürülebilir politikalarla, büyüyen ve ulus-
lararası ortaklıklarla mümkün olacaktır. Sonuç olarak 
bizler kamu olarak üniversite ve sanayi arasındaki ara-
yüzü güçlendirmeli, sanayiciyi dijital dönüşüm sürecin-
de tedarik zincirinde sanayiciye kolaylık sağlayıcı teşvik 
ve finansman destekleri ile motive etmeliyiz. l

Kaynak: 

1. https://www.ab.gov.tr/siteimages/resimler/Sanayi%20
4_0%20web.pdf

2. “İmalat Sanayinin Dijital Dönüşüm Raporu CE Yol 
Haritası” Türkiye’nin Sanayi Devrimi Bilim, Sanayi e 
Teknoloji Bakanlığı

3. TÜSİAD “Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm 
Yetkinliği” Raporu
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Prof. Dr. Haluk Görgün

Vahit YıldırımAselsan Yönetim Kurulu Başkanı

ve Genel Müdürü GOSB Yönetim Kurulu Başkanı

GOSB, Bütün 
Ezberleri Bozuyor

Dijital Dönüşüm 
Teknolojik 
Gelişmeyi 
Hızlandıracak

Toplam 28 milyar dolar üretim hacmi, 9 
milyar dolar ihracatı olan ve 25 bin kişiye 
istihdam sağlayan GOSB’un çalışmalarını 

ve hedeflerini GOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Vahit Yıldırım ile konuştuk.

OSB’un başarısının sırrı size göre 
nedir?

VAHİT YILDIRIM: Gebze Organize Sa-
nayi Bölgesi, işleyişi ve yapısıyla Tür-

kiye’de bir çok ezberi bozan bir organizasyondur. Tür-
kiye’de bir çok ezber bulunuyor. Uluslararası arenada 
özellikle gelişmiş ülkeler kendi yapılarımızla kıyaslanır, 
örnek alınır. Fakat bu sadece söylemde kalır. GOSB’un 
özelliği ise gelişmiş ülkelerde ve bölgelerdeki yapı-
lan iyi uygulamaları söylemden uzak, hayata geçirmeyi 

G başarmasıdır. GOSB bir yandan benzer örnekleri kendi 
bünyesinde geliştirirken öte yandan da uluslararası are-
nada da örnek olmayı başarmış bir organizasyondur.

Günümüzde artık sermaye gücü tek başına yeterli de-
ğil. Organizasyonlar  ya da işletmeleri iyi ve mükemmel 
yönetmek gerekiyor. GOSB, bugün bir organize sanayi 
bölgesi için üç olmazsa olmazı bir araya getirerek bir-
biriyle harmanlamayı başarmıştır. Bunlardan ilki bir-
birinden çok farklı olan katılımcılarıdır. İkincisi bölge 
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müdürlüğündeki profesyoneller ve son olarak da bölge 
yönetimidir. Bugün bu üçlü birbiriyle uyum içinde çalış-
maktadır. Bu durum; GOSB’un yenilikçi, ileriye dönük, 
gelişmeye açık, vizyonu olan bir bölge haline gelmesini 
sağlıyor.

Bugün bunun sonuçlarını katılımcılarımızın ciroları ve 
ihracat rakamlarında görebiliyoruz. Bugün, konuştukla-
rınızla yaptıklarınız örtüştüğü zaman bir değer ortaya çı-
kıyor. GOSB katılımcılarının 2018 cirosu 28 milyar doları 
aştı. Bunun yaklaşık 9 milyar doları da ihracat rakamıdır. 

GOSB için neler düşünüyorsunuz?

PROF. DR. HALUK GÖRGÜN: Başarının bir tesadüf 
olmadığını düşünüyorum. Başarının doğasında olan 
komponentlerin GOSB’da çok iyi organize olduğunu gö-
rüyorum. Sanayi, teknopark, üniversite eko sistemi içe-
risinde en önemli nokta bir yönetim tecrübesidir. Yöne-
tim bileşenlerinin olması gerektiği ölçüde, sorumlulukta, 
liyakatta olması önemli bir noktadır. GOSB’da bunların 
hepsinin kombinasyonunun iyi oturduğunu, bununla be-
raber iyi niyetle, ülkemizin aslında bir çok fırsatı içerdi-
ğini; bu fırsatın iyi yönetim becerileriyle güzel sonuçlar 
oluşturduğunu söyleyebilirim.

Dışarıdan bakarak rahatlıkla, GOSB’un Türkiye’nin bir 
gerçeği olduğunu ifade edebilirim. GOSB’da yapılan fa-
aliyetler, yönetimsel beceriler örnek teşkil ediyor ve 
benimseniyor. Buna göre de bir takım politikalar ve ak-
siyonlar oluşuyor. GOSB yaptıklarıyla referans olurken, 
hem kendisinin sonraki işleri için bir seviye belirliyor, 
hem de onu takip eden OSB’ler ve sanayiciler için refe-
rans oluşturuyor. GOSB’daki basamak basamak yükselen 
yönetim becerisini gözden kaçırmamak gerekiyor.

GOSB Modelini yurt dışına ihraç ediyorsunuz, bu 
konudaki gelişmeleri öğrenebilir miyiz?

VAHİT YILDIRIM: GOSB, kuruluşundan bugüne dev-
letten, bakanlıklardan ya da bankalardan para almadan 
kendi katılımcısının öz sermayesinden bugünlere gelen 
bir değer yaratmıştır. Elbette bugün geldiğimiz noktayı 
yeterli bulmuyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda, sa-
dece kanunların vermiş olduğu yetkileri kullanarak bir 
organize sanayi bölgesi yönetmek istemiyoruz. Biz kendi 
deneyim ve birikimlerimizi de koyarak farklı bir yönetim 
modeli ortaya çıkartıyoruz.

Bunlardan biri, GOSB öncülüğünde yaratılan mode-
li uluslararası dünya pazarına açma çalışmalarıdır. 
Dünyada bir çok ülkeyle organize sanayi bölgesi kur-
mak, işletmesini yönetmek anlamında işbirliğine gidi-
yoruz. Bu gelişmede bizi en çok sevindiren durum ise 
bu ülkelerin gelip bizi bulmasıdır. Ülkemizin önemli 

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit 
Yıldırım: “Türkiye ekonomisine, is-
tihdama ve sanayinin gelişimine sağ-
ladığı katkılar nedeniyle Türkiye’de-
ki Organize Sanayi Bölgeleri’nin 
(OSB’ler) dünyaya örnek olduğu 
gerçeği tartışılmazdır. OSB’ler ülke-
nin kalkınması, sermaye birikimi-
nin sağlanması, bölgenin ve kentin 
gelişimi ve değişimine katkı sunan 
alanlardır. Sanayideki olumsuzluk-
lar, ihracatı, istihdamı, büyümeyi 
önemli oranda etkilemektedir. Bu 
kadar önemli bir yapılanmada OSB 
yönetimlerine de mutlaka büyük 
görevler düşmektedir. Yatırımcının 
lehine adımlar atmanız lazım. Bu so-
rumluluğun bilinciyle üzerimize dü-
şen görevleri ifa etmeye çalışıyoruz. 
Türkiye’nin ihracat hedefini gerçek-
leştirmesinde OSB’ler önemli bir yer 
tutmaktadır. GOSB Türkiye ihraca-
tının önemli bir kısmını tek başına 
yapmaktadır”.

başarı hikayelerinden biri OSB’lerdir. OSB’ler içinde de 
GOSB’un örnek olması nedeniyle, bize benzer bölgeler 
kurmak isteyen ülkeler için önemli bir tercih oluyoruz. 
Bunun yanı sıra, OSB deneyimimizi ihraç etttiğimiz ül-
kelerin devlet başkanları, hükümet ve devlet yetkilileriyle 
muhatap oluyoruz. Önümüzdeki dönemlerde hedefimiz 
GOSB tüzel kişiliğiyle OSB’ler kurarak işletmek ve ülke-
mize katma değer sağlamaktır.

Bu sayede üretim reform paketinde OSB’lerin yurt dışın-
da organize sanayi bölgesi kurması ve işletilmesi hakkın-
da kanuna bir madde eklendi. Böylece sadece GOSB öze-
linde değil, tüm OSB’ler anlamında önemli bir yol açmış 
olduk.

GOSB içindeki farklı projelerinizden söz edebilir 
misiniz?

VAHİT YILDIRIM: Türkiye’de, bir OSB içinde kurulan 
ilk ve tek tıp merkezini “GOSB Tıp Merkezi”ni geçtiğimiz 
yıl faaliyete geçirdik. Katılımcılarımızın beklenti ve ih-
tiyaçlarını ön planda tutmak, bu beklenti ve ihtiyaçları 
kaliteli ve hızlı bir şekilde karşılamak öncelikli hedefimiz. 
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Bölge içindeki 25 bini aşan çalışanın kaliteli sağlık hizme-
tine daha hızlı ulaşmasını sağlamak için attığımız önemli 
bir adım oldu.

Gelişen teknolojiyi iş süreçlerimize adapte ederek akıllı 
bölge olma hedefimiz çerçevesinde; bilgi, iletişim ve ope-
rasyonel teknolojilerimizi yöneteceğimiz  teknoloji mer-
kezi olan “GOSB Kule” projesini 2017 yılında tamamladık.

Toplu alım gücümüz sayesinde katılımcılarımıza Türki-
ye’de verilebilecek en teknolojik hizmeti, en kaliteli ve 
en uygun fiyata vermeyi hedefleyen anlayışımızla, katı-
lımcılarımızın haberleşme maliyetlerinde önemli tasar-
ruflar sağlayarak, rekabet üstünlüğüne katkı yarattık. 
Mevcut bilgi birikimimiz ile katılımcılarımızın ihtiyaçla-
rını harmanlayarak, Türkiye’de bulunan OSB’ler içindeki 
ilk veri merkezini kuran OSB olduk. 10 yıldır kendi fiber 
optik şebekemiz üzerinden haberleşme hizmetleri sun-
duğumuz katılımcılarımıza, TIER-3 standartlarına göre 
tasarım ve kurulumu geçekleştirilmiş olan veri merkezi-
mizden hizmet sağlamayı hedefledik. Bu projemizle ka-
tılımcılarımız, konsolidasyon ile maliyeti paylaştırılmış 
veri merkezinden replikasyon, arşivleme, yedekleme, iş 
sürekliliği ve felaket yönetimi hizmetlerinden faydalana-
biliyorlar. “GOSB Kule” içinde, veri merkezi hizmetleri 
dışında Haberleşme, SCADA, OSOS, MOBESE, PTS yapı-
larının 7/24 izlendiği bir Network Operasyon Merkezi ve 
Siber Güvenlik Operasyon Merkezi bulunuyor.

GOSB’un kendi olanakları ile ülkemizde bir OSB içeri-
sinde teknopark kurması da ilk oldu. GOSB Teknopark, 

ülkenin ve yörenin ekonomik ve teknolojik gelişimine 
katkıda bulunmanın yanısıra kısa zamanda lider tek-
noloji geliştirme bölgelerinden biri haline geldi. GOSB 
Teknopark, 2002’de Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak 
onaylandı.

Bugün, GOSB ve Teknopark ilişkisinin mevcut durumdan 
çok daha ileriye götürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Beraber iş yapmanın en önemli noktası, aracı kullan-
madan müzakere etmekten geçiyor. Bu kültür GOSB ve 
Teknopark ilişkisinde kendini gösteriyor. Yönetim kuru-
lumuz, Teknopark yönetim kuruluyla sürekli görüşüyor, 
birlikte yapabileceğimiz işleri ele alıyoruz.

GOSB’da dijital dönüşüm çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

PROF. DR. HALUK GÖRGÜN: Gebze Teknik Üniversi-
tesi rektörlüğüm süresince GOSB’la yakın temas içinde 
oldum. GOSB yönetimi ve profesyonelleriyle çok yakın 
mesai yaptığım dönemler, çalıştığımız ortak projeler 
oldu. Bu süreçlerde GOSB’u daha yakından tanıma fırsatı 
buldum.

GOSB’un kendi içinde dijital dönüşümle yaptığı Kule 
projesinde de ortaya çıktığı gibi, çok iyi bir IT yönetimine 
sahip. Meseleye profesyonelce bakılıyor. GOSB gelişme-
leri takip ederek, teknolojiyi tüketmenin yerine geleceği 

Vahit Yıldırım: OSB’lerin daha 
mükemmele ulaşması için kendi 
aralarında yarışmaları gerekiyor. 
OSB’lerin üretim ve ihracat 
rakamları başarısıyla bölge teşviki 
alması gerektiğine inanıyorum. 
OSB’ler hedeflerine ulaşma 
başarısına göre de teşviklerden pay 
almalıdır. OSB’ler gücünün farkında 
olmayan, üzerine ölü toprağı 
serpilmiş üretim üsleri haline geliyor. 
OSB’leri harekete geçirmek, teşvik 
ederek desteklemek gerekiyor. 
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planlayarak, çözüm üretmeyi hedefliyor. “Geleceğin tek-
nolojisini yönetme” konusunda bir anlayış var.

Bildiğim kadarıyla GOSB’un teknoloji şirketleriyle yap-
tığı işbirlikleri var. GOSB katılımcıları içinde otomasyon 
sistemleri üreten, otomasyon sistemleriyle üretim yapan 
katılımcıları var. Dijital dönüşüm perspektifiyle üretim 
yapan bir çok şirket var. Bunların altyapılarıyla birlikte, 
GOSB’un sağlayacağı hizmetler aslında dijital dönüşü-
mün temellerini teşkil ediyor. 

Küresel rekabette var olmanın koşulu size göre nedir?

VAHİT YILDIRIM: Bugün ülkemizin en önemli sorun-
larından biri markalaşamamak, deneyim, tecrübe ve fi-
kirlerimizi ticarileştirememektir. Markalaşmayla ilgili, 
üretimle ilgili, üretimde katma değerle ilgili yatırımlara 
yıllar önce başlamamız gerekiyordu. Ülke olarak bir şey-
ler yapıyoruz, fakat yaparken tartıp ölçmüyoruz. Ya da 
yarıda bırakıp geri çekiliyoruz. Bunun en önemli neden-
lerinden biri günlük düşünmekten geçiyor. Çok azımız 
geleceğe yönelik planlar yapıyor, hedefler koyuyoruz.

Geleceğe hazırlanmak konusunda neler yapılmalı?

PROF. DR. HALUK GÖRGÜN:  Şirketlerin en önemli he-
defi ayakta kalabilmeyi başarması, faaliyetlerine devam 
ediyor olmasıdır. Faaliyetlerine devam edebilmesi için 
de rekabetin içinde kalması gereklidir. Rekabetçi ola-
caksınız ki, birilerine göre avantajınızı koruyacaksınız. 

İşletmeler avantajlı olduğu için iş yapacaktır. Üretilen 
ürün-servis başka bir firmaya göre birden fazla yönüyle 
tercih edilebilir olmalıdır.

Bazı mesleklerin, bazı işlerin ve ürünlerin gelecekte va-
rolmayacağı konusunda bir çok öngörü bulunuyor. Bunu 
dünyayı ve gelişmeleri takip ederek ortaya çıkartabilirsi-
niz. Varolduğunuz sektör ve etkileşim içinde olduğunuz 
pazarın gelişimine bakarak öngörebilirsiniz. Bugün gün-
cel olmak çok önemli. Bunun yanı sıra ileriye dönük ola-
rak yatırımları planlayacak bir zamanınız ve kaynağınız 
olmalı. Kendi içinizdeki ekiplerle, paydaşlarınızla belli 
zamanlarda geleceğe yönelik planlarınızı tartışmalısınız. 
Ayrıca analiz etmeniz, bu analizleri doğru karar süreçle-
riyle faaliyete almanız gerekiyor.

Bütünsel bir yaklaşımdan söz ediyorum, para bir kaynak 
değildir. Para ya da sermayeyi doğru kullanabiliyorsanız, 
üretiminizi daha fazla kazanacak duruma getirebilir-
siniz. Bu tamamen işletmesel bir durumdur. Yatırım ve 
kaynakları doğru kullanmayı işaret eder. Ayakları yere 
basan, oturan bir planlama ve kazanca dönüşebilen bir 
yaklaşım sergilenmelidir.

Şirketlerin kendilerinin farkını hissettirebilecek yenilik-
çiliğe yatırım yapmaları önemli. Bu noktada biraz odak-
lanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Fikir, zaman 
ve sermaye olarak odaklanmak, geleceğe yapılacak en 
önemli yatırımdır.

Prof. Dr. Haluk Görgün: Şirketlerin 
en önemli hedefi ayakta kalabilmeyi 

başarması, faaliyetlerine devam 
ediyor olmasıdır. Faaliyetlerine 

devam edebilmesi için de rekabetin 
içinde kalması gereklidir. Rekabetçi 

olacaksınız ki, birilerine göre 
avantajınızı koruyacaksınız. 

İşletmeler avantajlı olduğu için iş 
yapacaktır. Üretilen ürün, servis 

başka bir firmaya göre birden fazla 
yönüyle tercih edilebilir olmalıdır.
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Ar-Ge Merkezleri için neler düşünüyorsunuz?

VAHİT YILDIRIM: Ülkemizde faaliyette olan Ar-Ge 
Merkezi sayısı 1.200’e yaklaştı. Fakat, Ar-Ge Merkezleri-
mizle ilgili şu an bir ölçüm yok elimizde. Başarı hikayesi 
yazan merkezlerin öne çıkarılması, örnek oluşturulması 
gerekiyor. Bu iyi uygulama örnekleri, mentorluk hizmeti 
vererek, ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün geliş-
mesine katkı sağlamalıdır. Bugün GOSB’da yaklaşık 30 
Ar-Ge Merkezi bulunuyor.

GOSB’daki dijital dönüşüm çalışmaları konusunda 
neler yapıyorsunuz?

VAHİT YILDIRIM: Dünyamız, gelişen teknoloji ve diji-
talleşme ile birlikte yeni bir üretim devriminin heyecanı-
nı yaşamaktadır. Akıllı sistemler, öğrenebilen makineler 
ve hayatımızın her alanında yer almaya başlayan robotik 
sistemler ve yapay zekâ uygulamaları ile hizmet ve üre-
tim sektörlerinde verimlilik ve yüksek kalite hedeflerine 
doğru heyecanlı bir geçiş dönemi yaşanıyor. 

Dijital dönüşüm çalışmalarına bugün başlıyoruz denildi-
ğinde, artık her şey için çok geç kalınmış demektedir. Bu 
dönüşümün altyapısını çok önceden kurmanız, geleceği 
öngörmeniz gerekiyor. GOSB Kule’yi hizmete aldığımız-
da, bütün firmalarımıza bağlantı kurduğumuzda tüm alt-
yapı çalışmalarımızı 25 yıl önceden başlayarak hazırladık. 
Biz Kule projesine başladığımızda, tüm fabrikalarımız 
GOSB’a bağlıydı. Şimdi bu sistemi daha fazla geliştir-
dik. GOSB içinde herşeyi ölçebilir ve takip edebilir hale 
geldik. Artık geleceğe hazırlanıyoruz.  Gelecek dönem 
stratejilerimizi; akıllı bölge kavramına üretim tesisleri-
nin de dahil edilmesi, bölge sınırları içinde en uç nok-
taya kadar dijitalleşmenin tamamlanması, OSB’nin sür-
dürülebilirliğinin sağlanması ve geleceğe hazırlanması 

ile katılımcılarımızın rekabet gücünün artırılmasının 
desteklenmesi olarak sıralayabiliriz.

Üniversite-sanayi işbirliği konusunda neler 
düşünüyorsunuz?

VAHİT YILDIRIM:  Bugün katma değerli üretim yapma 
konusunda işletmelerin sıkıntıları var. Bunun temelini 
üniversite-sanayi işbirliğindeki eksiklikler oluşturuyor. 
Bugün gelişmiş ülkeler üniversite-sanayi işbirliği saye-
sinde belli bir olgunluğa eriştiler. Yapılan araştırmalar 
sonucunda, ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğinin ye-
terince tesis edilemediği ve işletilemediği görülmüştür. 
Bunun temelinde birçok neden bulunmaktadır; bunlar, 
tarafların birbirlerini yeterince tanımaması, üniversi-
te eğitim-öğretim programlarının sanayiye dönük ol-
maması, tarafların birbirlerine karşı güvensizliği, mali 
kaynak ve işbirliğini düzenleyecek bir organizasyonun 
olmaması, mevzuatların üniversite-sanayi işbirliğini 
teşvik edecek nitelikte olmaması gibi özetlenebilir.

Teknolojik ve dijital liderlik nedir?

PROF. DR. HALUK GÖRGÜN: Dijital teknolojiyi tüm 
süreçlerinde, personeli ve alt birimleriyle yönlendirebi-
len ve sonraki çalışmalara göre gerekli adımları atabile-
cek sosyolojik, ekonomik anlamda bahsettiğimiz dijital 
liderliğe önem veren ve onu özümseyerek hareket eden 
topluluklar, teknolojik olarak gelişmeyi daha hızlı sağ-
layacaklar. Gençlerin çok iyi yönlendirilmesi, işlenmesi 
ve gelişen topluma ayak uyduracak şekilde eğitilmeleri 
gerekiyor. Onların eline teknolojik cihazlar verip kendi 
başına bırakmak, büyük bir hazineyi heba etmeye ben-
ziyor. Ne zaman bir eğitim sistemi yenilense, öğrenciye 
daha fazla yüklenilen ve onlardan sorumluluk beklenilen 
bir eğitim öğretim sistemi oluşturuluyor. Sadece öğren-
ciye dijital dünyayı anlatmak yetmiyor.l

GOSB TEKNOPARK I YAZ 2019 • 01

D
İJİTA

L D
Ö

N
Ü

ŞÜ
M

20





Gebze Organize Sanayi 
Akıllı Bölgesi

ayalimiz GOSB’ un Teknolojik bir üre-
tim üssü haline gelmesiydi. Bu hayali 
kurarken artık dünyadaki en önemli 
unsurun veri olduğu gerçeğini 

görüp, geleceğin veri üzerine inşa edileceği 
temellerden yola çıkarak hayalimizi ger-
çekleştirmeye karar verdik. 2014-2018 
stratejik planımızın başına Dijital Dö-
nüşümü ekleyerek sürecimizi başlattık. 
5 yıllık süreçte hayalimizin ilk adımı 
olan “Gebze Organize Sanayi Akıllı Böl-
gesi” çalışmalarımız kapsamında birçok 
Dijital Dönüşüm projesi geliştirdik. Tüm 
projelerimizi anlamlı hale getirecek olan; 
bilgi, iletişim ve operasyonel teknolojilerinin yö-
netileceği vizyon projemiz olan “GOSB Kule” teknoloji 
merkezimizi, Ekim 2017 itibariyle tamamladık. 

Toplu alım gücü sayesinde katılımcılarına Türkiye’de ve-
rilebilecek en teknolojik hizmeti, en kaliteli ve en uygun 

fiyata vermeyi hedefleyen anlayışımızla, sanayicile-
rimizin haberleşme maliyetlerinde önemli ta-

sarruflar sağlayarak, rekabet üstünlüğüne 
katkı yarattık. Mevcut know-how ile sa-

nayicilerimizin ihtiyaçlarını harman-
layarak, Türkiye’de bulunan OSB’ler 
arasında ilk veri merkezini kuran OSB 
olduk. Bu projeyle sanayicilerimizin, 
konsolidasyon ile maliyeti paylaştı-

rılmış veri merkezinden replikasyon, 
arşivleme, yedekleme, iş sürekliliği ve fe-

laket yönetimi hizmetlerinden faydalanma-
sını sağladık. “GOSB Kule” içinde, veri merkezi 

hizmetleri dışında Haberleşme ve Endüstriyel Kontrol 
Sistemlerinin 7/24 izlenebileceği bir Network Operasyon 

H

Nil Sönmez

GOSB Bölge Müdürü
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Merkezi ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi oluşturul-
ması çalışmalarına başladık. Bu sayede, sanayicilerimize 
haberleşme hizmetleriyle birlikte veri merkezi ve güven-
lik hizmetleri de sunarak, merkezi ve bütünleşik bir yapı 
üzerinden ekonomik, butik ve katma değerli hizmetlere 
yenilerinin eklenmesini hedefledik.

Sanayicimizin sahip olduğu en kıymetli varlığının aslında 
ürettiği üründen çok, bu üretime ait veriler olduğunun 
bilinciyle, artık veri olmadan üretim yapılmasının nere-
deyse imkansız hale geldiğini doğru analiz ettik. Günü-
müzde verinin tek başına bir etken olmaktan çıkıp bir 
kaynak halini aldığı, sürekli büyüyen verinin depolan-
ması, her zaman erişilebilir olması ve güvenle saklan-
masının tüm sanayicilerimizin öncelikleri arasında yer 
alacağı gerçeğini gördük. Günümüzde artık kurumsal 
veriyi güvenli bir şekilde saklamaktan daha da önemlisi, 
veriyi anlamlı hale getirip işinizin geleceği hakkında size 
bilgi vermesini sağlamak. Bunu başarabilenlerin yarışta 
bir adım önde olacakları geleceğe sanayicimizi hazırla-
dık. Biz hızlı gitmek istiyorduk ve bir otobana ihtiyacımız 
vardı, bunu tamamladık. Şimdi herkes istediği arabayla 
bu otobanı kullanabilir.

Organize sanayi bölgelerinin ana amaçları arasında kay-
nakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknoloji-
lerinden yararlanmak bulunmasına rağmen, maalesef 
çoğu OSB, katılımcılarına teknoloji ile katma değer ya-
ratamamaktadır. GOSB, kurulduğu günden bugüne tek-
nolojiyi odağına almış ve teknoloji öncelikli vizyonuyla 
fark yaratmıştır. Türkiye’de bulunan 300’den fazla OSB 
arasında haberleşme ve veri merkezi hizmeti veren tek 
OSB olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle en önem-
li hedefimiz, sanayicimizin işini kolaylaştıran ve onlara 
OSB içine olmanın avantajlarını hissettirecek katkılar 
sağlayabilmektir.

GOSB, hızlı aksiyon alabilen çevik yönetim anlayışı,  tec-
rübeli ve vizyoner ekibi ile katılımcı talep ve isteklerini 
doğru analiz ederek katma değerli projeler üretmekte-
dir. Üst yönetimin liderliği ve vizyonuyla birlikte GOSB, 

bünyesinde IoT projelerini yöneten bir Operasyonel Tek-
nolojiler bölümü olan, “akıllı üretim” vizyonu kapsamın-
da; büyük verinin analizi ve yönetimi konularıyla birlikte 
katma değerli IoT projeleri üreten ve ürettiği projeleri 
IDC ve Bilişim Zirvesi gibi saygın kurumlar tarafından 
düzenlenen ve ülkemize yön veren firmaların katılım 
gösterdiği yarışmalarda ‘’Yılın En İyi Dijital Dönüşüm 
Projesi’’ , ‘’Yılın En İyi BT Yönetişim Projesi’’ ve ‘’Yılın En 
İyi Veri Altyapısı Projesi’’ ödüllerine layık görülerek rüş-
dünü ispatlamış bir OSB’dir. 

Mevcut yetkinliklerimiz ve nitelikli insan kaynağımız ile 
bugünün problemlerini çözmekle birlikte, sanayicileri-
mize butik Teknoloji hizmetleri sağlayarak önlerini aç-
mayı ve rekabet ortamında geri kalmamalarını sağlamayı 
hedefliyor, yeni yatırımlarımız ile de sanayicimizi gele-
ceğe hazırlamak istiyoruz.

Yeni projelerimizle birlikte katılımcılarımızın operasyo-
nel yüklerini üzerlerinden alarak onların katma değerli 
işler üretmesine destek olmaya devam etmek istiyoruz. 
2019-2023 hedeflerimizde “akıllı üretim” vizyonumuz 
kapsamında; büyük verinin analizi ve yönetimi konula-
rıyla birlikte katma değerli IoT projelerini gündemimize 
aldık. Bu doğrultuda tüm katılımcılarımızın ayrı ayrı ya-
tırımlar yapması yerine GOSB Kulede bulunan Veri Mer-
kezimiz üzerinden onlara son teknolojiyle sunacağımız 
imkanlar sayesinde, GOSB hedeflediği Teknoloji üssü 
haline gelmesi için var gücümüzle çalışarak üretmeye 
devam ediyoruz. l

Dijital Dönüşüm

Veri 
Üretme

Sensör
Teknolojisi

Nesnelerin
İnterneti

Bulut
Bilişim

Büyük
Veri

Yapay
Zeka

Veri 
Toplama

Veri 
Paylaşma

Veri 
Analiz Etme

Karar
Verme
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Sanayinin 
Upuzun Tarihçesi

omo Sapiens olarak adlandırdığımız 
türümüzü diğer canlılardan ayıran en 
önemli farklılık nedir sizce?

Şimdi diyeceksiniz ki, “Endüstri 4.0” diye 
başlayan bir yazının içinde biyoloji ya da evrim ne arıyor?

Bence sorunun cevabı da tam bu noktada. Homo Sa-
piens’i gerek diğer canlılardan ayıran gerekse de ata-
larından ayıran en önemli özelliği “dedikodu yapması-
dır”*. Ne güzel bilimsel başlamıştık, ne oldu da bir anda 
konuyu dedikoduya bağladık? Çünkü Homo Sapiens 
kendi ataları da dahil olmak üzere iletişimde dedikodu 
yapacak bir şekilde evrilmiş ve kendisinin fiziksel olarak 
bulunmadığı mekanlar ve olaylar hakkında yine kendi çı-
karına konuşmuş ve yorum yapmıştır.

Düşünün, toplayıcı olarak besinlere ulaşmaya çalışıyor-
sunuz ve tepenin ardında da çok meyvesi olan bir ağaç 
keşfediyorsunuz. Bu meyveleri toplarsanız saklayama-
yacaksınız, toplamazsanız da başka birisinin o meyveleri 
yeme ihtimali var. Oraya gidecek diğer toplayıcıya “tepe-
nin arkasında aslan var”* derseniz, olmadığınız bir me-
kan hakkında oranın tehlikeli olduğuna dair bir dedikodu 
çıkarmış olursunuz ve artık o tepedeki meyveler sizin…

İşte temel farkımız olan dedikodu aslında sanallaşmaya 
giden yolun ilk mihenk taşı.

Sonrasında yeni icat ve keşiflere bağlı olarak sanallaşma 
tam hız yol alıyor. Aslında Homo Sapiens’in temel ihtiyacı 
Maslow’un da belirttiği gibi fizyolojik ve güvenlik ihtiyaç-
larıdır. Çok özet olarak insanın yiyeceğe ve suya ihtiyacı 
vardır. Şu anki dünyaya baktığımızda, insanın yaşaması 

için gerekli en temel ihtiyaç olan gıdanın, toplumun sa-
dece %3’ü tarafından üretilmesi ve geriye kalan %97’sinin 
aslında yaşamı için gerekli olmayan SANAL işlerle uğraş-
ması da işte bu yüzdendir.

Parayı Lidyalılar bulmuştur (ki aslında para konsepti de 
gayet sanal bir olgudur) ama bu yetmemiş, haçlı sefer-
lerinde para yerine kullanılan değerli madenlerin yolda 
gasp edilmesini önlemek amacıyla, kağıt üzerine teslim 
edilen para miktarını, gittiği yerde tekrar alabilmek için 
yazmaları ile parayı kağıda da döndürmüşlerdir. Para 
böylece bir kat daha sanallaşmıştır.

Şimdilerde e-para ve sanal ödeme sistemleri 

H

Tolga Bildirici
Blink Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü
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konuşulmaya başlayınca bazıları paranın sanalı olur mu 
diye karşı çıkmaktadır, sanki paranın gerçeği varmış 
gibi…

Homo Sapiens her buluşunda kendisinin daha da rahat 
yaşamasını sağlamaya çalışmış ve çalışmaktadır. Bunda 
başarılı mı olmuştur, yoksa başarısız mı, bundan emin 
değiliz ancak emin olduğumuz tek şey sürekli gelişim ve 
değişimdir. İşte bu, buhar gücü ile çalışan mekanik sis-
temler ile birinci endüstri devrimini yani endüstri 1.0’ı 
1.700lerin sonlarında ortaya çıkarmıştır. Yaklaşık 100 
yıl sonra ikinci endüstri devrimi olarak adlandırdığımız 
elektriğin bulunması ve kullanılmasıdır. Yine yaklaşık 
100 yıl sonra 1960’lı yıllarda elektronik ve bilişim tekno-
lojilerinin kullanılmaya başlaması ile üçüncü endüstri 
devrimi yaşanmıştır. Artık birçok hesaplama insan gü-
cünden çıkarak bilgisayara kaymıştır. İşte bu yüzden de 
bir sonraki devrim için öncekilerdeki gibi 100 yıl bek-
lenmemiş sadece 40 yıl sonra dördüncü endüstri devri-
mi olan ve endüstri 4.0 olarak da adlandırılan değişimin 
ayak sesleri duyulmaya başlamıştır.

Elektronik ve bilgisayar teknolojisinin özellikle de in-
ternet olarak adlandırdığımız ağın kurulması sonucun-
da dünyayı küçücük bir köy haline getirmiştir. Bu ağ ile 
hiç adını bile duymadığımız (nerdeyse) her şey hakkında 
bilgi alabilmekteyiz. Ama bu dedikodu ile sanallaşmaya 
başlayan Homo Sapiens için yeterli mi? Elbette değil. Ar-
tık kullanıcı olmayı da istemiyoruz.

Endüstri 4.0 için; genel olarak bakacak olursak, tüm 
sistemlerin birbirleriyle iletişim kuracağı, belirli veriyi 
toplayıp bunları analiz edeceği ve bu analiz sonucunda 
öğrendiği bilgileri yapay zekası ile sonuca dönüştürece-
ği dev sanal bir ağ diyebiliriz. Tabi burada şu ana kadar 
kullanılan örneklerde hep var olan sisteme entegre edil-
diğini düşünerek varsayımda bulunuyoruz. Ama aslında 
bu sistem tümüyle hayatımızı değiştirecek, bizi daha da 
sanallaştıracak. Örneğin herkes karanlık fabrikalardan 
bahsediyor. Belki endüstri 4.0, fabrikaları da ortadan kal-
dıracak çünkü artık seri üretime ihtiyacımız olmayacak. 
İstediğimiz marka ayakkabının tasarımını para ödeyip 
indireceğiz ve 3D yazıcı ile yazdırıp ayağımıza giyeceğiz.

Bir kısım dönüşüm, diğerleri gelişim diyor. Adı ne 
olursa olsun gelecekten kaygı duymalı mıyız?

Kendimizi gelecek için hayalimizle yarattığımız dünya-
ya o kadar kaptırıyoruz ki, sanki o süreci yaşamış gibi 
‘konuşuyoruz, yazıyoruz, hatta karşı tarafı ikna etmeye’ 
çalışıyoruz. Bazıları optimist; geleceğin dijitalleşme ile 
daha iyi olacağını savunuyor. Bazıları ise pesimistliğin 
dibine vuruyor. Öyle ki dijital yaşam onlara acı veriyor.

Bilemiyoruz, ikisinden biri mi haklı yoksa üçüncü bir al-
ternatif daha mı var?

Bu noktada, fırsat bu fırsattır; bu da benim fikrim diye 
ortaya atlamayacağım. Ayrıca bu iki fikir o kadar domi-
nant ki, alternatif gibi görünen ‘olsa olsa’ bunların çe-
şitli varyasyonlarından oluşur. Derdim alternatif üret-
mek değil, sadece olaya farklı bir pencereden bakmak 
istiyorum.

Hızlıca medeniyet tarihimize baktığımızda diğer can-
lılardan farklı olan insanlığın, dur durak bilmeden, de-
neme yanılma yoluyla da olsa, bazen kendine zarar da 
vererek, teknolojik gelişmeyi sürdürmüş, sürdürüyor ve 
sürdürmeye de devam edecek olduğunu açıkça görüyo-
ruz. Bu gelişmenin temelinde yatanınsa mutsuzluğumu-
za çare arayışımız olduğunu söyleyebiliriz.

Hepimiz zamanda geriye giderek gerçekleşmiş kötü bir 
olayın önüne geçmek isteyen ya da kahramanının her 
hareketi sonrasında durumu daha da kötü hale getirdiği 
bir bilim kurgu filmi izlemişizdir. Birileri zaman maki-
nesinde geriye mi gitti (!), bilemiyorum ama insanlık ge-
lişiminin her basamağı kendisine mutluluktan çok acı ve 
ıstırap veriyor. Avcı ve toplayıcı güdüsüyle dünyaya gelen 
ama avlamak ve toplamak ile uğraşmamak için bitki ve 
hayvanları domestike etmiş insanoğlu, bu farklılığıy-
la aslında doğaya ait bir sorumluluğu farkında olmadan 
üstüne almış. Daha sonrasında kuraklığa karşı artı ürün 
olsun istemiş ama bu sefer de bu artı ürünün sorunla-
rı başına iş açmış, bu günümüze kadar devam etmiştir. 
Bu sıkıntıların iyi yanları da olmuş ve kültür tarihimizi 
oluşturmuştur.

Tüm bu gelişimler hızı düşük veya yüksek binlerce yıl-
dır devam ediyor, peki niye şimdi endişeleniyoruz? Ya da 
bizden önceki nesiller de endişelendi de biz yaşadığımız 
ile mi ilgileniyoruz?

Bence burada çok önemli iki fark var:

Birincisi, iletişimin küresel bazda ve anlık olması geç-
mişteki değişimlere göre değişimin hızını inanılmaz ar-
tırmıştır. Olaya biyoloji terimleri ile bakarsak, geçmişte-
ki değişimler çok yavaş ve adaptasyonu daha yüksek yani 
doğal seleksiyon ile oluyordu. Oysa küresel iletişimin hızı 
bunu doğal seleksiyon olmaktan çıkarıp mutasyona dö-
nüştürüyor. İkincisi ise aslında belki daha da önemli. İn-
sanoğlu gelişiminde hep beyin olarak kalarak kendisine 
mekanik güç sağlayacak eller yaptı. Kendi kaldıramadığı-
nı kaldıracak, taşıyamadığını taşıyacak, kesemediğini ke-
secek eller… Oysa bugün içinde bulunduğumuz değişim 
ya da gelişim bizden artık aklımızı istiyor.

Kas gücümüzü devrederken sorun yoktu, peki ya 
beynimizi?l

*Yuval Noah Harari’ye aittir.
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GOSB Teknopark, ERA (Ergonomics, Robotic, 
Automation) misyonu ile oluşturduğu küme 
çalışmalarının ilk projesi olan
“Yerli Sanayi 4.0 İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliği 
Geliştirme Projesi”ni hayata geçirdi.

Proje ile bünyesindeki firmaların dünya pazarında rekabet edecek düzeye gelmesini 
hedefleyen GOSB Teknopark, sürdürebilir ihracat için markalaşma, kurumsallaşma, satış, 
ihracat ve sertifikasyon altyapısı gibi konularda destek verecek. Bu sayede dış ticaret açığının 
kapanmasını kolaylaştıracak projeler hızlanacak. Toplam destek bütçesi yaklaşık 3 milyon 
dolar olan proje, 36 ay sürecek.
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SÜRDÜREBİLİR İHRACAT İÇİN GEREKLİ ALT YAPI 
OLUŞTURULACAK

Sanayi ve üniversiteler ile iş birliğini ilerleterek, teknoloji 
ağırlıklı üretimi desteklemek ve KOBİ’lerin yeni ve ileri 
teknolojileri benimsemeleri için elverişli ortam oluştur-
mak amacıyla kurulan GOSB Teknopark, büyük sana-
yi ile çalışan kobilerin Endüstri 4.0 ile değişen dünyaya 
uyum sağlamasının yolunu açacak projenin çalışmalarını 
tamamladı. 

Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliş-
tirilmesinin Desteklenmesi (URGE) tebliği kapsamında 
hayata geçirilen ERA projesi, GOSB Teknopark’a üye olan 
firmaların küresel üreticilerin tedarik zincirlerine gire-
bilmeleri ve sürdürebilir ihracat yapabilmeleri için ihti-
yaçları tespit edilerek bu ihtiyaçlar, eğitim ve danışman-
lık hizmetleri ile giderilecek. 

Derin öğrenme, makine öğrenmesi, blockchain tabanlı 
tedarik zinciri, insan makine etkileşimi, uzaktan kont-
rol, nesnelerin interneti, endüstriyel görüntü işleme, er-
gonomik taşıma teknolojileri, arıza erken uyarı sistemi, 
makine tasarımı ve üretimi, veri toplama sistemleri, veri 
madenciliği, yapay zeka, resim tanıma, sanal gerçeklik, 
artırılmış gerçeklik, akıllı sensörler ile robotik, otomas-
yon ve otonom sistemler alanlarında faaliyet gösteren 
20 firma ile yola çıkılan proje kapsamında, ihtiyaç ana-
liz raporlarının tamamlanmasının ardından hedef ülke-
ler üzerindeki işbirliği olanaklarına yönelik uluslararası 
projeler başlatılacak.

İHRACAT YAPARKEN YERLİ VE MİLLİ KAVRAMLARI 
ÖN PLANDA OLACAK

Firmaların uluslararası pazardaki değişimi yakalayabil-
meleri için Endüstri 4.0 Uygulamalarını tanımaları ve 
böylelikle bu sürecin getireceği fırsatları ve tehditleri 
görmeleri sağlanacak. 

Bunların sonucunda öncelikle kendi ürettikleri ürünle-
ri Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirebilmeleri için tasa-
rımdan itibaren yapmaları gereken inovatif çalışmalar 
desteklenecek.  

Yerli ürünleri ile sanayide dönüşümün yerli Endüstri 4.0 
olarak yapılması ve böylece milli sermaye ve bilgilerin 
yurtdışına çıkmasının önüne geçilecek.

Projeye katılan firmaların, hedef pazarlardaki alıcılarla 
Ticaret Heyetleri kapsamında yerinde ve Alım Heyetleri 
kapsamında Türkiye’de bir araya getirilerek doğrudan 
pazarlama şansı yakalamasını ve hedef pazarların mev-
zuatını, kültürünü, alışkanlıklarını ve önceliklerini gör-
mesini sağlamak hedefleniyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan GOSB Teknopark 
Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Tolga Bildirici, şunları 
söyledi: “Yerli endüstri 4.0 küme çalışmalarının öncelik-
li amacı; ülkemiz firmalarının dijital dönüşümünü ilave 
“yeni makine, ve ekipmanlar almadan, var olan kaynak-
larını küme firmalarının yazılım, otomasyon, robotik sis-
tem kabiliyetleri ile revize ederek” yapmasını sağlamak. 

Bu çalışmalar ile yürütülen uluslararası rekabetçiliği ge-
liştirme projelerinde de milli sermayemiz olan bu ekip-
manların yeni teknolojilerle sanayimize tekrar kazan-
dırılması hedefleniyor. Düşen makine ekipman ithalat 
oranımız sayesinde, ülke dış borcumuzun azalmasına da 
katkı sağlanıyor. Ülkelerin ekonomik ve milli bağımsız-
lıkları için önemli bir konu olan yerli yazılımların kulla-
nımı da bilgi güvenliği başta olmak üzere, “big data”nın 
ülkemiz kontrolünde kalması için önemli bir katma değer 
yaratıyor. GOSB Teknopark URGE Projesi ile firmaları-
mız arasında oluşturacağımız kümeleşme etkinliklerini, 
yurtdışı hedef pazarlarla buluşturarak, firmalarımız için 
yeni ve verimli bir dönem başlatmayı hedefliyoruz.”l

GOSB Teknopark
UR-GE Projesi

Projeye katılan firmaların, hedef pa-
zarlardaki alıcılarla Ticaret Heyetleri 
kapsamında yerinde ve Alım Heyet-
leri kapsamında Türkiye’de bir araya 
getirilerek doğrudan pazarlama şan-
sı yakalamasını ve hedef pazarların 
mevzuatını, kültürünü, alışkanlıklarını 
ve önceliklerini görmesini sağlamak 
hedefleniyor.
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Büyük 
Veriden 
Verimliliğe 
Uzanan Yol: 
Artesis

Makinelerin plansız duruşlarının 
dünyaya büyük bir maliyete neden 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet 
Duyar, makinelerden toplanan büyük 
verilerin, kullanılan algoritmalarla 
özümsenerek kısa, özlü ve yararlı 
bilgi haline konulmasıyla, bakım 
sektöründe önemli bir tartışma 
konusu olan makinelerin plansız 
duruşlarının önüne geçilebileceğini 
ifade etti.

rtesis’in kuruluş hikayesini 
anlatabilir misiniz? 

Artesis, 1999 yılında kuruldu. Önce 
Arçelik’in bir parçası olarak ta-

sarlanmıştı. Artesis ismi de aynı zamanda Arçelik 
Teknoloji Sistemleri’nin kısaltmasıdır. Kuruluş 
dönemimizde neredeyse Arçelik’in geliştirdiği 
buzdolabı ve çamaşır makinalarının milyonlarca 
motorunun ölçümü gerçekleştirerek ilk uygulama-
larımızı yaptık.

Küresel çapta kabul gördü

2005 yılında Artesis’deki Koç Holding hisselerini 
satın alarak firmanın çoğunluk hisseleri bana geç-
miş oldu. 2010 yılında ise General Electric, firma-
mızın yüzde 20 hisselerini satın aldı. Bugün hem 

A

Prof. Dr. Ahmet Duyar
Artesis Genel Müdürü

Artesis, 1999 yılından bu yana  elektrik 
motorları için “Arıza Erken Uyarı 
Sistemleri ve Kestirimci Bakım 
Teknolojileri” geliştiren GOSB 
Teknopark firması.
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arızalarla ilgili üretim verimliliğini artırırken, aynı za-
manda arızalı çalışan makinaların daha fazla enerji kay-
betmesini de engelliyor. 

Artesis’in hedeflerinden söz edebilir misiniz?

Temel hedefimizi, Türkiye’de inovatif ve özgün teknoloji 
gelişimini sağlayacak bir örnek olmak olarak belirledik. 
Biz özgün teknolojinin yaygınlaşmasına ön ayak olmak 
istiyoruz. Ucuz ve kaliteli iş gücüne sahip bir ülkeye, bir 
çok yabancı şirket yatırım yapar. Bu ucuz ve kaliteli iş gü-
cünü kullanır. Bugün dijital dönüşüm kavramı içerisinde 
iş gücünün ağırlığı giderek azalmak durumunda. Ucuz 
ve kaliteli iş gücü olan fakat teknolojiye sahip olmayan 
bir ülkede gelir seviyesi 10-15 bin dolar arasındadır. İşte 
bizim ülkemizde bu gelir seviyelerindedir. Bunun ötesi-
ne geçmenin tek yolu, inovasyon ve teknoloji geliştirerek 
katma değer yaratmaktır. İşte bu yüzden teknoloji geliş-
tiren örneklerden biri olmanın son derece önemli oldu-
ğunu düşünüyorum.

firmamızın ortağı hem de bir bayimiz olarak teknoloji-
mizi tüm dünyaya pazarlamaktadır. 

Peki, Artesis’in ilk kıvılcımını nasıl tutuşturdunuz?

Ben uzun zaman Amerika’da profesörlük, makine mü-
hendisliğinde bölüm başkanlığı yaptım Florida Atlantic 
Üniversitesi’nde, Florida’da. O sırada bu yeni teknolo-
jiyi geliştirmek üzere NASA’dan, Amerikan ordusundan 
Pratt & Whitney adında uçak motorları yapan çok bü-
yük bir firmadan ve Florida eyaletinden destek alarak 
bu araştırma alanında çalıştım. Çıkarttığımız teknolojiyi 
uzay mekiği ana motorunda kullandılar. 

Amerikan ordusunun helikopter motorlarında, uçak mo-
torlarında kullanıldı. Yine Amerika’da Florida Eyalet Va-
liliğinden Yılın Bilim Adamı Ödülü’nü aldım. Dolayısıyla 
geliştirdiğimiz teknoloji bir gün düşünülüp ertesi gün 
ortaya çıkmış bir teknoloji olmayıp ilk uygulamalarını 
Amerika’da uzay ve havacılık alanında yaptığımız, fakat 
doğrudan doğruya elektrik motor bazlı sistemlere uygu-
lamalarımız olup Türkiye’de ve Türk mühendisleri tara-
fından ortaya çıkarılmış bir teknoloji. 

Artesis’in geliştirdiği teknolojiyi okurlarımızla 
paylaşabilir misiniz?

Artesis, makinaların arıza yapma olasılığını önceden tes-
pit eden bir özgün teknolojiyi geliştiriyor. Bu teknoloji 
elektrik motorlarının arızalarını önceden tespit ederek 
tedbir alınmasını ve böylelikle hem maliyeti düşüren, 
hem de enerji verimliliği sağlayan bir sistem. Kısa devre, 
sargı hatası, rulman hatası, balansın bozuk olması gibi 
sinyalleri alıp, hata oluşmadan çok önce belirleyen bir 
yazılım. Tek bir cihaz, bütün hataları size önceden söylü-
yor. Bütün sanayi sektörlerinde kullanılabiliyor.

Amerika’da profesörlük yaptığım dönemde bu sistemi 
daha önce uzay mekiği ana motoru, helikopter ve uçak 
motorları üzerinde kullanıyorduk. Günümüzde pompa, 
kompresör, fan ve jenaratör gibi elektrikli makinalara 
uyguluyoruz. Geliştirdiğimiz sistem inovatif, dünyada 
olmayan bir teknoloji olduğu için ürünlerimizin satışını 
yapan bayilerimiz GE ve Schneider Elektric gibi dünya-
nın kendi alanının önde gelen firmalarıdır. Türkiye’nin 
ilk 500 şirketinin içinde yer alan yaklaşık 150 firmaya da 
ürünümüzü tedarik etmekteyiz.

“Türkiye’de Türk mühendisleriyle dünyaya açılan yerli 
bir teknoloji geliştirdik”

Artesis üretiminin yüzde 85’ini yurt dışına ihraç etmek-
tedir. Bütün dünyada, Amerika’da, Çin’de, Avrupa’da, 
Kanada’da, Brezilya’da, Kore’de her tarafta bize ait ve 
dünyanın her tarafına da satıyoruz. Ürünümüz hem 

Artesis MCM (Motor Condition Monitoring/Motor 
Arıza Erken Uyarı Sistemi), gelecekte olabilecek 
motor ve ekipman arızalarını önceden haber ve-
ren, motorun çalışma koşullarıyla ilgili tüm önemli 
bilgileri izleyen, Amerika, Japonya ve Avrupa’da 
patenti alınmış bir sistemdir. MCM, dünyada ilk 
kez sadece akım ve gerilim sinyallerinden yarar-
lanılarak elektrik motorlarında ve elektrik motoru 
ile sürülen sistemlerde oluşabilecek elektriksel ve 
mekaniksel arızaları önceden haber verebilen bir 
teknolojidir. MCM, aynı zamanda arızanın yeri, 
arızaya kalan süre ve arızanın giderilmesi için ya-
pılması gereken bakım aksiyonlarını da bir rapor 
olarak üretir. Artesis MCM, SCADA ya da Bakım 
Yönetim yazılımlarıyla entegre çalışabilen, bir du-
rum izleme/erken uyarı sistemidir.
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Türkiye’nin teknolojik alanda daha fazla genişlemesi ve 
daha ileri atılımlar yapabilmesi için örneklerden biri ola-
bilmeyi istiyoruz. Bunun yanında ülkemizin kalkınması-
na katkıda bulunabilmeyi aynı zamanda da hissedarları-
mıza para kazandırmayı hedefliyoruz.

Ülkemizde dijital dönüşüm uygulamalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Endüstri 4.0, dijital dönüşümle bir fabrikanın optimum 
verimliliğini sağlayarak, kârlılığını artırmak anlamına 
geliyor. Her işletmeye göre değişim dijital dönüşüm se-
çenekleri bulunuyor. Bütün işletmelerde ortak olan bir 
nokta var. Bu, kestirimci bakım dediğimiz “bakım” kav-
ramıdır. Bu yüzden Endüstri 4.0’ın en önemli bileşeni 
kestirimci bakımdır. Bunun için işletmeler, üretimdeki 
değişik verileri bir platformda toplarlar. Bu sayede fab-
rika ile ilgili bir optimizasyon yapılmak istenildiğinde bu 
verileri değerlendirirler. Türkiye’de şu an o verilerin top-
lanması aşamasındadır. Türkiye’nin en büyük 150 firması 

Bizim geliştirdiğimiz şu andaki tek-
noloji, yani arıza erken uyarı siste-
miyle beklenmedik duruşları en-
gellemektedir. Kapasitesi yüzde 80 
olan bir firmanın kapasitesini yüzde 
90-95’lere çıkartabilirsek, yüzde 15 
büyüklüğünde yeni bir fabrikayı hiç 
para ve zaman harcamadan devreye 
almış gibi oluruz. Bu durum Türkiye 
için önemli bir katkıdır.

Ülkemizde hizmet veren bir çok ter-
mik santral düşük bir kapasite ile 
çalışmaktadır. Eğer biz bunları or-
tadan kaldırabilirsek, görünmeyen 
fabrika yatırımları yapmış olacağız. 

içinde Endüstri 4.0 hızla uygulamaya konulmuştur. Ve 
giderek üretim yapan işletmelerde giderek yaygınlaşıyor, 
dünyaya paralel olarak gelişiyor.

Biz, kaliteli ve ucuz işgücü ülkesi olmak yerine teknoloji 
geliştirerek katma değer yaratan bir ülke olmak için hızla 
hareket etmemiz gerekiyor.

GOSB Teknopark’da teknoloji geliştiriyorsunuz. Bu 
bölge için düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Ülkemizde sevinçle gözlemlediğim gelişmelerden biri 
teknoparkların varlığıdır. Herhangi bir yerde bir tekno-
park kurulduğu zaman, büyük bir başarı ve ilgi olmak-
sızın, zaman içinde taş üzerine taş koyarak gelişiyor. 
Ülkemizdeki teknoparklarda özveriyle teknoloji ve ino-
vasyonun gelişimi için çabalanıyor.

Ben aynı zamanda GOSB Teknopark’ın Girişimci Kabul 
Komisyonu’nda da görev yapıyorum. Bundan 10 yıl önce-
ki başvurular ile bugün yapılanlar arasında inanılmaz bir 
fark var. Pırıl pırıl ve yaratıcı genç insanlarımız var. Bu 
arkadaşlarımız, büyük işletmelere kıyasla, çok daha az 
imkanlarla ve maliyetlerle güzel projeler geliştiriyorlar. 
Bu konuda büyük bir firmaların biraz hantal bir yapısı 
olduğunu düşünüyorum. 

Teknoparklarda artık çok önemli projeler geliştirili-
yor, şimdi bir adım daha öne geçmek gerekiyor. Ama bu 
adımı bana göre sadece teknoparklardan beklememek 
gerekiyor. Bu açıdan devlete önemli görevler düşüyor. 
Bizler eskiden teknoloji geliştirmeye ve Ar-Ge’ye önem 
veriyorduk. Hala daha önem veriyoruz ve artık başarılı 
olduğumuzun kaanatindeyim. Şimdi önümüzde yurt dışı 
satış ve pazarlama, kalite güvence, dünya standartların-
da ürünler üretmek gibi önemli başlıklar var. Artık teş-
viklerin sadece Ar-Ge’ye değil, bu başlıkları da içermesi 
gerekiyor.l

Artesis NASA’ya ürün geliştirdi

Prof. Dr. Ahmet Duyar’ın NASA için yaptığı 
bir projeyi ilerleterek geliştirdiği ürün 
bugün nükleer santrallerden ABD Deniz 
Kuvvetleri’ndeki gemilere kadar geniş bir 
yelpazede kullanılıyor. 
"Motor Durum İzleme", "Arıza Erken Uyarı 
Sistemleri" ve "Kestirimci Bakım Teknolojileri" 
gibi yaratıcı teknolojilerle işletmelerdeki çeşitli 
süreçlerde kullanılan elektrik motorları ve 
motor bazlı makine ve aksamlarını sürekli 
olarak izleyerek, maliyeti yüksek olan plansız 
makine duruşlarını da engellemiş oluyor. 
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Rekabetçi Performans,
Şirket Kültürümüzün 
Ayrılmaz Parçası

irmanızın gelişim sürecini kısaca akta-
rabilir misiniz?

Sanayi üretiminde 45 yılı aşkın köklü bir 
geçmişe sahip bulunan BANTBORU, 2005 

yılında tarım makinaları alanında faaliyet gösteren HAR-
MAN Group tarafından satın alındı ve sermaye yapısın-
daki bu değişiklik sonrasında, hızlı ve güçlü bir büyüme 
sürecine girdi.

Bugün, otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sektör-
lerinde önem taşıyan boru sistemlerinin dünyanın en 
büyük 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider 
uzman kuruluşuyuz.

FSinan Gider
BANTBORU CEO’su

Şirket kültürümüzü iki ke-
lime ile özetliyoruz ve yaptı-
ğımız her şeyin odağında da 
bu yer alıyor: Rekabetçi Per-
formans. Kalite, rekabetçi-
lik ve gelişimin her zaman 
ön planda olduğu küresel 
otomotiv ve beyaz eşya en-
düstrilerinde, ülkemizin ve 
dünyanın önde gelen üretici-
lerinin ürün kalitesi ve güve-
nilirliğine katkı sağlıyoruz. 
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2018 yılı ciromuz, hedeflerimiz doğrultusunda ve ihra-
cat büyümemizin de katkısıyla, yaklaşık 206 milyon TRY 
düzeyinde gerçekleşti. Yıldan yıla büyüme oranı, yaklaşık 
yüzde 36 düzeyinde oldu. 2018 yılı içerisinde ihracatta 
yüzde 25 büyüme elde ettik ve yaklaşık 15 milyon Avro 
düzeyinde ihracat gerçekleştirdik. İSO İkinci 500 sırala-
masında 2017 yılı itibarı ile 476. sırada olan yerimizi, yurt 
içi satışlarımız ve ihracat pazarlarımızdaki genişlemeyle 
daha yüksek noktalara taşımaya devam edeceğiz.

2019 yılına 2018’e olduğu gibi yine ihracat odaklı giriyoruz 
ve geçtiğimiz sene başlattığımız bu odaklanmanın sonu-
cu olarak 2019’da ihracat oranımız yüzde 40’tan yüzde 55 
seviyesine çıkmış olacak.

2019 yılında, ihracat büyümemizin de katkısıyla, ciromu-
zu yaklaşık 220 milyon TRY düzeyine çekmeyi ve yaklaşık 
18 milyon Avro ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Şirket kültürümüzü iki kelime ile özetliyoruz ve yaptığı-
mız her şeyin odağında da bu yer alıyor: Rekabetçi Per-
formans. Kalite, rekabetçilik ve gelişimin her zaman ön 
planda olduğu küresel otomotiv ve beyaz eşya endüstri-
lerinde, ülkemizin ve dünyanın önde gelen üreticilerinin 
ürün kalitesi ve güvenilirliğine katkı sağlıyoruz. 

Firmanız hangi ürünlere odaklandı? Ürün ve 
projelerinizden söz edebilir misiniz?

Günümüz küresel otomotiv endüstrisinin ürettiği her 
100 araçtan 4’ünde, fren, debriyaj ve yakıt sistemleri gibi 
kritik noktalarda BANTBORU’nun kendi Ar-Ge ve tek-
noloji gücüyle geliştirdiği ürünleri kullanılıyor. BMW, 
Ford, Mercedes, Renault ve Peugeot-Citroen gibi küresel 
otomotiv üreticilerinin, kendi büyümeleri açısından en 
önemli programlarında iş ortağı olarak yer alıyoruz. Bu 
programlar yeni nesil elektrikli otomobilleri de kapsıyor. 

Soğutma sektöründe ise, Ar-Ge ve teknoloji gücümüzle 
kendi geliştirdiğimiz ürünlerle, BSH (Bosch Siemens Ha-
usgerate), Arçelik, Uğur Soğutma ve Bundy Refrigeration 
gibi markalarla iş birliği yapıyoruz.

Ana üretim tesisimiz, Gebze Organize Sanayi Bölgesi içe-
risinde yer alıyor. İzmit Köseköy’de, beyaz eşya sektörü 
için boru imalatı ve kaplama işlemi gerçekleştirdiğimiz 
ikinci bir üretim tesisimiz daha var. Ayrıca stratejik ola-
rak büyük bir önem taşıyan ve gerektiğinde hızlıca üre-
tim tesisine dönüştürebileceğimiz bir depomuz Alman-
ya’da faaliyet gösteriyor. 

Kendi bünyemizde yer alan ve 2015 yılında Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan “BANTBO-
RU Ar-Ge Merkezimizi” de barındıran üretim tesisleri-
mizde, hammaddeden nihai ürüne kadar tüm prosesleri 
kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. 

Öte yandan, 2017 yılında Almanya’da gerçekleştirdiği-
miz yatırımla, Saarbrücken kentinde toplam yaklaşık 
bin metrekarelik bir depo ve ofis alanını hayata geçirdik. 
Avrupa’daki müşterilerimize bu nokta üzerinden hizmet 
veriyoruz. Kendi ihtiyaçlarımız için makine imalatı da 
gerçekleştirmekte olduğumuz bu tesiste, şu an için müş-
terilerimize yönelik herhangi bir üretim gerçekleşmiyor. 
Ancak, yakın gelecekte Fransa’daki bir müşterimiz için 
üretimi bu tesiste yapmak doğrultusunda çalışmalarımız 
bulunuyor.

Endüstri 4.0 konusunda işletmelere sunduğunuz ürün 
ve hizmetler nelerdir? Endüstri 4.0,digital dönüşüm 
sizin için ne ifade ediyor?

Kalite ve rekabetçiliğin en üst düzeyde yaşandığı küre-
sel otomotiv ve beyaz eşya endüstrilerinde, teknolojinin 
yeniden tanımladığı küresel rekabet arenasında, dünya 
devi markaların en önemli projelerinde yer almak için, 
kendi alanında dünya devi firmalarla kalitemiz ve tek-
nolojimiz sayesinde ölçekten bağımsız güçle başa baş 
rekabet ediyoruz. Bu gücümüzü, rekabetçi performans 
kültürümüzden, üretim kalitemizden, teknolojimizden, 
müşterilerimizin beklenti ve taleplerini öngörüp, en iyi 
şekilde karşılamamızı sağlayan esnek, ancak yüksek di-
siplinli iş modelimizden alıyoruz. 

Teknoloji kullanımı ve dijital dönüşüm bu gücün sürdü-
rebilirliği açısından çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle, 
geçtiğimiz yıl dijital dönüşüm yatırımı gerçekleştirdik 
ve dijital gücümüzü, bir sonraki seviyeye taşıdık. Bulut 
bilişim, bellek içi çalışan veri tabanı ve mobil uygulama-
lar gibi yeni nesil teknolojilerle süreçlerimizin birbirine 
tam entegrasyonunu sağlayan bu dönüşüm sonrasında, 
müşterilerimizle daha da yakın çalışabiliyoruz. ‘Dönü-
şüm Başlıyor’ sloganı ile 2017 yılı içerisinde başlattığımız 
dijital dönüşüm projemiz, 2018 yılında ‘SAP S/4 Dönüşüm 
Ödülü’nün sahibi oldu.

Günümüz küresel otomotiv endüstri-
sinin ürettiği her 100 araçtan 4’ünde, 
fren, debriyaj ve yakıt sistemleri gibi 
kritik noktalarda BANTBORU’nun ken-
di Ar-Ge ve teknoloji gücüyle geliştir-
diği ürünleri kullanılıyor. BMW, Ford, 
Mercedes, Renault ve Peugeot-Citroen 
gibi küresel otomotiv üreticilerinin, 
kendi büyümeleri açısından en önem-
li programlarında iş ortağı olarak yer 
alıyoruz. Bu programlar yeni nesil 
elektrikli otomobilleri de kapsıyor. 
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Dijital dönüşümün yanında otomasyon sistemleri yatı-
rımlarını da bir bir hayata geçirmeye başladık. Üretim 
alanımızda makine parklarımızı tam otomatik makine-
lerle donatıyoruz. Bununla beraber SAP sistemimizle 
makinelerin veri alışverişinde bulunmaların sağlamak 
için çalışmalar başlattık ve bu sayede eskisinden çok daha 
verimli bir üretim yapısına sahip olmayı öngörüyoruz.

Bununla da kalmadık, topluma yayılacak bir dijital dö-
nüşüme verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, BANT-
BORU çalışanlarının çocuklarına ücretsiz Kodlama (yazı-
lım geliştirme) eğitimleri sunduk. Katılımcısı olduğumuz 
Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Wo-
men’s Empowerment Principles / WEPs) angajmanımız 
kapsamında, eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle ve Dijital 
Kalkınma Derneği (DİJİKAD) iş birliğinde gerçekleştir-
diğimiz bu projeyi, etki alanını genişleterek sürdürmek 
için planlama çalışmalarımız sürüyor.

Çalışma arkadaşlarımızın evlatlarından başlayarak ço-
cuklarımızı, onlara çağın en önemli mesleklerinden bi-
rini öğreterek yarına hazırlamayı hedefliyoruz. Bu eği-
timlerin çocuklarımıza, sistematik düşünme, problem 
çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yara-
tıcı düşünebilme gibi yetilerle yeni fırsatların kapısını 
açacağına yürekten inanıyoruz. Bu çalışmamız, BANT-
BORU ailesinin ve ülkemizin geleceğine yapılan önemli 
bir yatırımdır.

Sanayi kuruluşları ve Teknopark firmaları arasındaki 
ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?

Günümüzde sanayi rekabeti, teknoloji çerçevesinde şe-
killeniyor. Sanayi üreticileri, verimlilik, karlılık, rekabet-
çilik açısından, kendi firmaları içerisinde teknolojiye ve 
dijital dönüşüme yatırım yapmak zorunda. Öte yandan 
sanayici, küresel OEM firmaları ile çalışıyorsa, her biri 
aynı zamanda birer teknoloji devine de dönüşen bu fir-
maların sürekli gelişen dijital altyapısına uyum sağlamak 
zorunda. 

Bunun tek yolu da, teknolojik ve dijital inovasyon. İşte, 
sanayi kuruluşları ve teknoparklar arasındaki ilişkinin 
önemi burada öne çıkıyor. Teknoloji geliştiricileri ve gi-
rişimcilerini bir araya getiren teknoparklar, aynı zaman-
da sanayinin geleceğinin de şekillendiği yerler.

Teknoparklar ve bünyelerinde barındırdıkları teknolo-
ji şirketleri, sanayi kuruluşlarına verimlilik ve rekabet 
avantajı sağlayacak yenilikler sunma gücüne sahip. Sa-
nayi kuruluşları da, teknoparklara ve bünyelerinde ba-
rındırdıkları teknoloji şirketlerine, üzerinde çalışılacak, 
teknolojiyle katma değer sağlanacak alanlar açma gücü-
ne sahip. Bu güçlerin sinerjisi, iş birliklerinin daha yakın 
kılınması ile olacak. Bundan en çok kazanan da, küresel 
rekabet gücü artan Türkiye olacak görüşündeyim.

GOSB ve GOSB Teknopark ile ilgili görüşlerinizi 
alabilir miyiz? 

Kullanıcı ve kullanım odaklı, sürekli yatırımla gelişen alt 
ve üst yapısı, GOSB’un kurumsal karakterini çok iyi yan-
sıtmaktadır görüşündeyim. Sınırları içerisine girdiğiniz 
andan başlayarak size kendisini hissettiren modern ve 
düzenli havası, ülkemiz sanayi kuruluşlarına örnek ola-
cak bir kurumsallığın yansıması.

Bu kurumsal karakteri, GOSB bünyesinde yer alan şir-
ketler, onların hissedar ve çalışanları, tedarik zincirleri 
ve müşterileri, yani değer zinciri bütünü başta olmak 
üzere, tüm paydaşlar ve ülke ekonomisine değer sağla-
ma azmi ile çalışan yönetim kadrosu perçinlemektedir. 
Ülkemiz sanayinin gözbebeği olan GOSB, sahip olduğu 
önemle kamu ve ekonomi yönetimi nezdinde de etkili bir 
konuma sahiptir.

GOSB yönetiminin azmi ve ciddiyeti sayesinde, bölge 
içerisine yer alan kuruluşları bir araya getiren ve fayda 
üreten birçok platform oluşmuştur. 

GOSB’un uzman ve sanayici dostu yüzünü, teknolojiye 
çeviren Teknopark da, çağdaş yönetimi, bölgenin çok 
değerli iki üniversitesi ile iş birliği ve odalarla olan yakın 
ilişkisi sayesinde, GOSB değer zincirinin çok önemli bir 
parçasını oluşturuyor.

Netice olarak sanayici kimliğimle diyebilirim ki, Türki-
ye’de GOSB gibi bir oluşumun içerisinde faaliyet gös-
termekten dolayı firma olarak kendimizi ayrıcalıklı 
hissediyoruz.l

Üretim alanımızda makine parkları-
mızı tam otomatik makinelerle dona-
tıyoruz. Bununla beraber SAP sistemi-
mizle makinelerin veri alışverişinde 
bulunmaların sağlamak için çalışmalar 
başlattık ve bu sayede eskisinden çok 
daha verimli bir üretim yapısına sahip 
olmayı öngörüyoruz.

Teknoparklar ve bünyelerinde barındırdıkları 
teknoloji şirketleri, sanayi kuruluşlarına 
verimlilik ve rekabet avantajı sağlayacak 

yenilikler sunma gücüne sahip. 
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Ömer Burhanoğlu
Farplas Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su

lk sanayi devrimi (Endüstri 1.0), su ve bu-
har gücünü kullanarak, mekanik üretim 
sistemleri ile ortaya çıktı. İkinci sanayi 
devrimi(Endüstri 2.0) ile elektrik gücü-

nün yardımıyla seri üretim tanıtılmıştı. Üçüncü sanayi 
devriminde (Endüstri 3.0) ise dijital devrim, elektronik-
lerin kullanımı ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle, üre-
tim daha da otomatikleştirildi. Bu üç ana devrim, sanayi-
nin üretim hızı ve kapasite artışı için zorunluydu.

Dördüncü sanayi evrimi ya da devrimi ise, farklı bir ne-
denden dolayı başladı. Rekabet, değişen küreselleşme 
anlayışı, kalite ve otomasyonda mükemmelleşme ihtiya-
cından dolayı ortaya atıldı. Derin bir otomasyon ve di-
jitalleşme atağı başladı. Bu da tüm tedarik zincirindeki 
bağlantıları sağlayıp, katma değersiz operasyonları or-
tadan kaldırma amacını beraberinde getirdi. Bu saye-
de; süper verimli operasyonlarla, üretimi tekrar zengin 

i

Değişimi 
Anlamak 
Yarına 
Bugünden 
Hazır 
Olmak
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ülkeler yapabilecek, ucuz iş gücüne sahip ülkelerle re-
kabet edebilecek, ülkelerine tekrar iş sağlayabilecektir. 
Yani Endüstri 4.0, önceki devrimler gibi sadece sanayi-
nin gelişimi için değil, rekabetin ve teknoloji sahipliğinin 
korunabilmesi başta olmak üzere, merkezi bir dijital alt 
yapı ile üretim nerede olursa olsun, aynı kalite ve stan-
dardın sağlanması için ortaya çıktı.

Endüstri 4.0; aynı zamanda kullanıcının tasarıma dahil 
olması, ürün ömürlerinin azalmasında amortisman yü-
künü azaltacak, esnekliği sağlayacak çözüm olarak da 
karşımıza çıkmaktadır.

Gelişmiş ülkeler, tasarım ve satışa yoğunlaşarak; üretimi, 
arka bahçeleri diye tabir edebileceğimiz, Çin gibi geliş-
mekte olan ülkelere kaydırdılar, zaman içinde gelişmiş 
ülkelerde lokal üretimin düşmesiyle, işsiz orta kesimin 
çoğalması bu formülü bozdu.

Giden, sadece üretim olmadı. Üreten, zamanla “know 
how” elde etmeye başladı. Çin şu an “know how” olarak 
gelişmiş ülkeleri geçmeye başladı. Artık sadece üretici 
değil; tasarımcı, hatta inovasyona yön veren konumu-
na geldi. Bu değişen rekabeti engellemenin yolunun, iş 
gücünü minimuma indirecek imkanlar yaratmak, süper 
verimli üretim tesisleri oluşturmak olduğunu gören ge-
lişmiş ülkeler; Endüstri 4.0 projesine büyük imkanlar 
sundular, yaygınlaştırmak için teşvik ettiler.

Otomotivde işlevi olmayan tüm ara katmanları ortadan 
kaldıracak; robotların ve yapay zekanın kullanıldığı, yük-
sek otomasyona geçilmiş bir rekabet ortamı oluşturulu-
yor. İleride hiç kimse, vasıfsız işçilere ve yaratıcı olmayan 
mühendislere ihtiyaç duymayacak.

Eskiden ucuz iş gücü sağlıyor olmak; bizim gibi geliş-
mekte olan ülkeler için bir şanstı. Ülkemize gelecek olan 
yatırımcıları bu yolla ikna etmeye çalışıyorduk. Bu dö-
nem bitti artık. Şimdi, elimizde ucuz mühendislik ve ta-
sarım gücümüz var ve bununla rekabet edebileceğimizi 
söylüyoruz. Ülkemizde, ilgili teşvikler var diyerek Ar-Ge 
ve tasarımı ülkemize taşımalarını istiyoruz. İleride bu da 
yetmeyecek, çünkü yapay zeka mühendislik tarafında da 
aktifleşecek.

Biz sanayiciler, bu devrimin karşı-
sında kalamayız; tam içinde olmamız 
lazım. Fark Holding Şirketleri, Farplas 
olarak Endüstri 4.0’a yatırım yapıyor 
ve dünyadaki trendleri yakından ta-
kip ederek yeni uygulamaları başlatı-
yoruz. Rekabette geri kalmamak için, 
kalitemiz ve standart iş süreçlerimiz 
için buna ciddi şekilde ihtiyacımız var. 
Hatta sloganımız, “Endüstri 4, Hata 0”.

Öncelikle süreçlerimizi optimize ederek, dijitalleştiri-
yoruz. Üretim metotlarımızı değiştiriyoruz. Tasarımın 
başından itibaren nasıl bir CAD modeline dönüşeceğine 
hatta artık CAD’den CAM’e otomatik olarak geçişini ve 
bütün data’ların dönüşümünün sağlandığı, SAP – PLM 
– PRM sistemlerinin ortak çalıştığı, yüksek dijitalleşme 
platformlarını devreye alıyoruz. Makinelerimizin plan-
laması, üretilen parçaların lojistiği, otomasyonla yürü-
tülmeye başlanıyor. Fabrika içerisinde forklift ve taşıma 
akışlarını AGV dediğimiz otonom küçük ünitelerle yap-
mayı planlıyoruz.

Hedefimiz “SIFIR” hata. Bu hedefe ulaşmak, insan gözü 
ile mümkün değil. O nedenle “Akıllı Masa” dediğimiz 
üniteleri kullanmaya başladık. Üzerine parça konduğun-
da, tüm verileri görebilen, kalite kontrolünü yapabilen 
ve üretildiğini planlamaya bildiren bu üniteler ile süreci 
insan inisiyatifinden çıkarıp, makinelerin ve robotların 
birbiriyle haberleşmelerini sağlayacağız.

Öğrenen ve kalite hatalarını önleyen bir üretim kurmanın 
yolu, sistemdeki tüm verileri okuma ve anlamlandırma-
dan geçiyor. Bu nedenle üretim sistemlerimizdeki veri-
leri toplayarak öğrenme sağlayan algoritmaları çalışıyo-
ruz. Veri toplamak, bugün herkesin ilk yaptığı iş. Önemli 
olan, bu verilerin anlamlı iş sonuçlarına dönüşmesi. Bu 
amaçla, ekibimize çalışma yetenekleri ekliyoruz.

Bu konuların bir ekosistem içinde çözülmesi, birbirimiz-
den öğrenilmesi gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle, 
ilgili platformlara katılıyoruz. Söz gelimi, Boğaziçi Üni-
versitesi’nin Endüstri 4.0 platformunda, OTEP’in yapmış 
olduğu çalışmalarda aktif olarak yer alıyoruz.

İş modelimizi değiştiriyoruz. Hammaddenin data olduğu, 
yeni bir dünyaya geçiyoruz. Bu nedenle grup olarak, işin 
yazılım tarafına da yatırım yapmaya başladık. Turkcell ile 
“Co-pilot”, Fiat ile “Yol Arkadaşım”, Renault ile “Motrio”

Projeleriyle sürücü davranışlarını ölçüyor, rating’liyor 
ve bunları filo yönetimi ve sigorta şirketlerine satıyoruz. 
Hatta çocuklarını takip etmek isteyen anne babalara bu 
imkanı sağlıyoruz. Araç üzerinden topladığımız data’ları, 

Otomotivde işlevi olmayan tüm ara katmanları ortadan 
kaldıracak; robotların ve yapay zekanın kullanıldığı, yüksek 

otomasyona geçilmiş bir rekabet ortamı oluşturuluyor. 
İleride hiç kimse, vasıfsız işçilere ve yaratıcı olmayan 

mühendislere ihtiyaç duymayacak.
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Dijital diktatörlük oluşacak. Data, her şeyin efendisi 
olacak. Black Mirror’ın 3. sezonundaki “Nosedive” bölü-
münde izlediğimiz vatandaşların puanlama sisteminin 
benzeri, Çin’de ülke genelinde kullanılmaya başlandı 
bile. Çin, 2020 yılında güvenlik kameraları, yüz tanıma 
sistemi ve akıllı gözlükler kullanarak, vatandaşlarının 
sosyal davranışlarına puan vermek için harekete geçti. 
Ülkede, düşük puan alan vatandaşlara çeşitli cezaların 
uygulanması planlanıyor.

Bilişim teknolojisinin biyoteknoloji ile kesişimi, tehdidi 
daha da artırıyor. Vücuttan toplanan bilgiler, davranış 
ölçme metotlarıyla, sizi sizden daha iyi tanıyan algorit-
malarla, insanlığı da dijitalleştirecek.

Otomotivde sunulan kaygan yolu anlayan “High Spect-
rum Camera”, cep telefonunuzda uygulama üzerinden 
dermatolojik tanı koyulmasına veya diş fırçasına ko-
nulduğunda, diş çürüğünüzün tespitine ve doktora bil-
dirimine, hatta randevu alımına olanak sağlıyor olacak. 
Telefonunuzu balığın üzerine tuttuğunuzda, kaç günlük 
olduğunu söyleyecek. Ancak bir yandan da kaç gün balık 
yediğimizin data’sını alıyor olacak. Google Map/Yandex 
sağa sola dön diye yol tarif ediyor; ona inanıyorsak; yarın 
ne yiyeceğimizi, ne giyeceğimizi hatta kiminle evlenece-
ğimizi de söyleyecek. 

Uygulamaları, işlemci robotlara, kararlarımızı yapay ze-
kaya bıraktıkça, tüm evren bir veri akışı, insanlar birer 
biyometrik algoritma şekline dönüşecek. Sonunda koz-
mik bir bilgi işlem sistemi yaratılmış olacak.

İnsanın yapay zeka ve biyometrik ölçümleme ile bir-
likte ağa bağlanması, Endüstri 5.0 devrimini getirecek. 
Biyometrik sensörlerle bedenimizden toplanan veriler, 
sosyal medyadaki karakter analizi, sosyal rating’imiz ile 
birleştirilip, kararlarımız önceden tespit edilerek, biz o 
hizmeti ya da ürünü almaya karar vermeden, tüm süreç 
hazır olacak. Ve Endüstri 5.0 ile tüketici eğilimlerinin di-
rekt üretime bağlanması da sağlanmış olacak.

Sizlerin kafasını fazla karıştırmak ve ürkütmek de iste-
mem, o yüzden Endüstri 5.0 senaryomun, sadece benim 
kişisel düşüncelerim olarak kabul edilmesini rica ederim.

Bu tarz sonuçlardan kaçınmak için yapay zekaya yapılan 
yatırım kadar, insan bilincinin ve özgür öğrenme kapasi-
tesinin artırılması için eğitim sistemine yatırım yapmak 
ve mevcut paradigmaları değiştirmek de lazım. Kendimiz 
gelişmezsek; gelişen bilişim teknolojisi bizi ezer!

Değişimi anlamak ve yarına bugünden hazır olmak gere-
kiyor. Yarına ait tehditler, aslında bugün gerçekleşiyor ve 
uzağımızda değil.

araçla bağlantılı ekosistemin getirdiği yeni iş modelleri 
için kullanmaya çalışıyoruz. Kurduğumuz FPlus Ventures 
yatırım şirketiyle, ilgili start-up’lara yatırım yapıyoruz.

Otomotiv ile bağlantılı işlerin ne kadar büyüyeceğini 
gören dijital dünyadaki şirketler, otomotivci olmaya ça-
lışıyor, pastayı onlara kaptırmak istemeyen bizler de o 
yüzden dijital dünyada yerimizi almak istiyoruz. Otomo-
tiv fuarlarının yanında CES (Tüketici Elektronik Fuarı) 
Fuarı’na katılıyoruz.

Özetle geleneksel işlerimizde; inovatif yaklaşımlarla, ra-
kiplerimizden farklı olmaya çalışıp, küresel hamlelerle 
de kalıcı bir büyüme sağlama stratejisi güdüyoruz. Bu-
nun paralelinde hiç bilmediğimiz, tamamıyla yeni işlere 
yönelip otomotivdeki “mobility” pastasından, biz de pay 
almak istiyoruz.

Bir sonraki devrime; Endüstri 5.0 diyelim… Bence bu 
cepte hazır olmasa, Endüstri 4.0’ı çıkaranlar bunu pa-
zarlamaz. Artık satış tarafına geçildiğine göre cepte yeni 
planlar vardır.

Endüstri 4.0’ın getirdiği imkanlar ile üretim, makine, te-
darik zinciri ve lojistiği B2B bağlayarak, sıfır hata ürünü, 
tüketiciye ulaştırıyoruz. Ancak son kullanıcı olan tüketi-
cinin, satın alma ve karar verme eğilimleri, bu bağlantı-
da şimdilik eksik. İnsan eğilimlerinin data’sını toplamak 
gerekecek. Makinelerden veri toplamak kolay ama insan-
lardan toplamak için tuzaklar lazım; Facebook, Twitter, 
Google gibi… Bu toplanan data’lar ile algoritmalar oluş-
turulacak. Yeni düzende otorite, insandan algoritma-
lara geçecek. Karar verdiren algoritmalar olacak. Yeni 
iş modelleri, otoriteyi insandan alarak, algoritmalara 
devredecek. Bu nedenle şimdiden veri savaşları başladı. 
Şirketler bu yüzden yarattığı üründen, cirodan ziyade 
topladığı veriyle değerlenecek. Her şey, “Nasıl bilgi top-
layacağım? Nasıl haberleşeceğim? Nasıl karar verdirece-
ğim?” üzerinde yoğunlaşıyor olacak.

Algoritmalar bizi tanıdıkça; çok uluslu şirketlerin, hükü-
metlerin, otoritenin insanlar üstünde kontrolü artacak. 

Geleneksel işlerimizde; inovatif 
yaklaşımlarla, rakiplerimizden farklı 
olmaya çalışıp, küresel hamlelerle de kalıcı 
bir büyüme sağlama stratejisi güdüyoruz. 
Bunun paralelinde hiç bilmediğimiz, 
tamamıyla yeni işlere yönelip otomotivdeki 
“mobility” pastasından, biz de pay almak 
istiyoruz.
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eğitimde de radikal değişimlerin yaşanacağı kanısında-
yım.   Yapay zeka, tekrar eden işleri yapıyor olacak ancak 
öğretmenlik asla yapay zekanın işi olmayacak. Çünkü sü-
rekli gelişen, kendini geliştiren bir alan eğitim.

Eğitim veren kurumlar, artık bilginin aktarıldığı bir yer 
olmaktan çıkacak. Çünkü bilgi her yerde, her an elimizin 
altında. İnternet üzerinden dünyanın en saygın üniversi-
te hocalarının verdiği dersleri alarak, diploma sahibi bile 
olabiliyorsunuz. Bu kurumlar, farklılıklar ile yoğrulan bir 
ortamda fikir üreten, deneyen ve grup ile öğrenen yerle-
re dönüşecek.

Öte yandan, tüm jenerasyonlar yaşam boyu öğrenme ile 
tanışacak. İşleri bir yandan otomasyon-yapay zeka, bir 
yandan da teknolojiyi daha iyi kullanan yeni nesiller ta-
rafından tehdit altında olan gruplar, sürekli öğrenme ya-
rışına katılacaklar. l

Tek tehdit bununla sınırlı kalmıyor. Tekrar edilen işle-
ri robotların yapması kaçınılmaz. Bunun yanına yapay 
zeka; insanlarla rekabeti sezgi, beğeni, tercih alanında 
da gelişiyor. Mühendislik, hatta endüstriyel tasarım bile 
yapabiliyor olacak.

Yapay zeka ön yargısız olarak tasarlandığı için kutunun 
dışında, yaratıcı tasarımlar yapabiliyor. Artık sanat eseri 
bile yapıyorlar, müzayedede 430.000 dolara satıldı ilk AI 
sanat eseri.

Bundan sıyrılabilmek ve dijital dünyanın, üzerimizdeki 
hâkimiyetini etkisizleştirebilmek, insan olarak değerli/
üstün olmak için; Eleştirel / analitik düşünme (Çok bo-
yutlu düşünme ve ilgi alanları (sanat ve bilimi bir arada 
yaşayan), Yaratıcılık – İnovasyon, Design Thinking – (Ta-
sarım odaklı düşünme) Singularity (Eşsizlik), Networking 
(Çevre, bağlantılar) – İletişim.

Co-working (İşbirliği) – Co-founding (Eş kuruculuk) – 
Crowdsourcing (Kitlesel kaynak)- Open Inovation (Açık 
Inovasyon) – Cognitiveflexibility (Yeni durumlar ile kar-
şılaşıldığında adapte olma yetkinliği) gibi kavramları öğ-
renmeliyiz / öğretmeliyiz.

Yeni hammadde data. Data dünyasında yaşıyoruz. Da-
tanın nasıl kullanılacağı çok önemli. Gençlerimiz, mul-
ti-disiplinli birer data madencisi olmalı. Çocuklara ve 
gençlere yatırım yapılmalı. Geleceği onlar belirleyecek. 
Teknolojiyi sadece kullanan değil, bilimi anlayan ve tek-
nolojiyi geliştiren bir nesil ile çalışarak, tehditler fırsata 
dönüşebilir.

Tekrar altını çizmek istiyorum: Kurallara, tekrara bağlı 
bir iş varsa; artık bu yapay zekanın işi olacak.

Her şey değişir ve gelişirken, eğitim sistemimizin de 
değişmesi şart. Üniversiteler, “fikirlerin yeşerme mer-
kezi” olmalı. Girişimci ruhun aşılandığı, yaratıcılığı kö-
rükleyen, sanat, spor, araştırma faaliyetlerinin yer al-
dığı, düşünce dürüstü, karar özgürlüğü olan insanlar 
yetiştirilmeli.

Son 10 yıldaki değişim baş döndürü-
cü, ama eğitim sistemi 100 yıldır aynı. 
Sonra da biz gençlere “günümüze 
adapte olun” diyoruz. Allah’tan inter-
net var, Google öğretmen var. Bizim 
zamanımızda bize ne öğretiliyorsa, 
onu öğreniyorduk. Şimdi gençler ne 
öğrenmek istiyorsa, onu öğrenme 
şansları var. Ama nesillerin değişi-
mi ve Endüstri 4.0.’ın hayatımızda 
yaratacağı büyük etkilerin sonucu, 

Biz sanayiciler, bu devrimin karşısında kalamayız; tam 
içinde olmamız lazım. Fark Holding Şirketleri, Farplas 

olarak Endüstri 4.0’a yatırım yapıyor ve dünyadaki trendleri 
yakından takip ederek yeni uygulamaları başlatıyoruz. 
Rekabette geri kalmamak için, kalitemiz ve standart iş 

süreçlerimiz için buna ciddi şekilde ihtiyacımız var. Hatta 
sloganımız, “Endüstri 4, Hata 0”.
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Fabrikaların Görünmeyen 
Gözü: MAVİS

avis nasıl doğdu?

Arçelik’in Ar-Ge Bölümü’nde 5 yıla 
yakın görev yaptıktan sonra üre-
tim yapan bir işletmede yönetici 

pozisyonunda çalıştım. Daha sonra ilk iş tecrü-
bemi yaşadım. Bir arkadaşımla birlikte manyetik 
şeritli akıllı kart üretimi yapan bir firma kurduk. 
Bir süre sonra bu alanda bazı engellerin olduğunu 
farkederek şirketi satmaya karar verdik. Sonuçta 
hiç fena olmayacak bir şekilde şirketimizi devret-
tik. Şirketi satın alan holding beni işin başına ge-
çirdi. Şirket savunma sanayine çalışan, teknolojik 
ürünler üreten bir firmaydı. Orada bir süre daha 
profesyonel yöneticilik deneyimim oldu. 

Bir süre sonra özel nedenlerden dolayı kendi 
işimle uğraşma ihtiyacı hissettim. Önce bazı iş gi-
rişimlerinde bulundum. Bunun yanında bir üni-
versitede üç buçuk yıl öğretim görevlisi olarak 
çalışırken, öte yandan bir firmaya da danışman-
lık görevini yürüttüm. Bu firma yıllar için büyük 
bir gelişme göstererek alanında büyüme gösterdi. 
Böylece tam zamanlı çalışmaya başladım. Hemen 
sonrasında GOSB Teknopark’a adım attık. Ortak-
lar arasında verilen bir karardan dolayı 2006 yı-
lında firmayı kapattık. Kapanan firmanın yerine 
yeni bir başlangıçla Mavis’i kurduk.

M

Müjdat Arabacıoğlu
Mavis Yapay Görme Yazılım Ltd. Şti. 
Genel Müdürü 

Müjdat Arabacıoğlu: “ODTÜ Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans 
eğitimlerinden sonra, UMASS (University of 
Massachusetts)’de doktoramı tamamlayıp bir süre 
çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndüm. Arçelik Ar-Ge 
kurucu ekibi arasında yer aldım. Takip eden yıllarda 
teknoloji alanında faaliyet gösteren birkaç firmanın 
yönetiminde yer aldım. 1997 yılında yapay görme 
alanında faaliyet gösteren firmamızı kurduk ve 
2006 yılında yeniden yapılanarak MAVIS (MAchine 
VISion)’i hayata geçirdik. Halen sadece görüntü 
işleme çözümleri geliştiren firmamızda yönetim, 
finans, müşteri ilişkileri ve organizasyon konuları ile 
ilgileniyorum.”

Mavis (Machine-Vision) 1997 yılından beri 
yapay görme (görüntü işleme, bilgisayarlı 
görme, kalite kontrol, kameralı kalite 
kontrol) alanında endüstriyel çözüm ve 
uygulamalar geliştirmektedir.
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Mavis neler yapıyor? Okurlarımızla paylaşır mısınız?

Mavis, machine ve vision kelimelerinin kısaltmalarından 
oluşuyor. Tam da yaptığımız işi anlatıyor. Biz, yapay gör-
me yazılımları üretiyoruz. Bunun yanı sıra optik olarak 
çok iyi bir birikime sahibiz. Yazılımın diğer yan dalları ile 
ilgili ciddi bir birikimiz var. Makina, otomasyon gibi me-
katronik konusunda da tecrübelerimiz bulunuyor. Mavis 
olarak biz görüntü işleme yapıyoruz. Endüstriyel kame-
ralarla yüksek çözünürlüklü olarak aldığımız görüntüyü 
kendi tasarladığımız yazılımımıza girdi olarak işliyoruz. 
Yazılım, alınan görüntülere bakarak değerlendirme yapı-
yor. Kullanım alanına göre örneğin yazılımsal bir kararla 
bir üretim bandındaki hatalı ürünü ayırabiliyor. Yazılı-
mımız bir otomasyon sistemine entegre edilir. Biz işin 
bu aşamasında da hizmet veriyoruz. Bu aşamada hatalı 
ürünlerin nasıl ayrılacağı ve nasıl sınıflanacağı konusun-
da yazılıma verileri giriyoruz.

Kameralı kontrol sistemleri, bir insan kadar yetenekli 
değildir. Sadece görme işlevini yerine getirir. Yakın ge-
lecekte bunun yanına, insanın görme dışında beyniyle 
düşündüğü şeylerde devreye girecek. Uzaktaki bir nes-
neye baktığımızda, örneğin bir aracın şekline göre ön ya 
da arkası mı olduğuna karar veririz. Sadece gördümüz 
nesneye bakmıyoruz, beynimizdeki bilgiye de bakıyoruz. 
Bunları yapma konusunda henüz emekleme aşamasın-
dayız. Sistemleri daha akıllı hale getirme hedefimiz var.

Şu an sistem yorumsuz, sayısız ve dış etkenlerden ba-
ğımsız olarak işlevini yerine getiriyor. Bu açıdan insan 
ile karşılaştırılmayacak şekilde bir efor gösteriyor. Bu 
sistemler, belli şartlar sağlandığı vakit aynı sonuçları her 
şart altında verebilir. Biz, birden fazla kamera ile baka-
biliyoruz, elde edilen verileri yorumluyoruz. 100’e yakın 
kamerayı birbirine bağlayarak çalıştırabiliyoruz. Ya da 
bir kamera ile bir çok özelliğe de bakabiliyoruz.

Ürünümüz ölçüm, kalite kontrol, sayma, sınıflandırma 
için kullanılabilir. Ama bir çok alanda da çok fazla uy-
gulamada değerlendirilebilecek bir üründür. Örneğin 
defne yapraklarını boylarına göre ve bozulmalarını ay-
rıştıran bir uygulamamız var. Keza bir kilit üreticisi ürü-
nümüzü kullanıyor.  Kilidin içine monte edilmiş bir çok 
küçük parça var, bunlardan birinin unutulması ürünün 
defolu olmasına yol açıyor. Bunu izleyen bir yazılımımız 
var. Yine bir parçaların üst üste konulduğu bir şanzıman 
sisteminde, montaj esnasında her adımı görüntüleyerek, 
istenilmeyen sonuçların önüne geçilebiliyor.

Görüntü işlemeyle ilgili çözümler, seri üretimde kullanı-
lıyor. Sistemimiz çok hızlı karar verebiliyor, ürün başına 
birim yatırım maliyeti çok daha ucuza gelmiş oluyor.

Sizi hangi sektörler daha çok tercih ediyor?

Bizim kendi seçimimiz olmaksızın tamamen pazarın ge-
tirdiği bir sonuç olarak otomotiv sektörüne daha fazla 
ürün tedarik ediyoruz. Otomotiv sanayinin ülkemizde 
çok erken ihracata açılması, ülkemizde bir çok küresel 
imalatçı bulunması ve seri üretimin bu sektörde daha 
fazla kullanılmasının bir sonucu olarak görüntüleme 
sistemlerini tercih ediyorlar. Hem otomotiv tedarik sa-
nayinde hem de ana sanayide yazılımlarımız kullanılıyor. 

Firmaların içinde bize ihtiyacı olduğu için gelenlerin 
nispeten daha az olduğunu size üzülerek söyleyebilirim. 
Genellikle ana üreticilerin yönlendirmesiyle, tedarikçiler 
bizi seçiyorlar.

Ürünleriniz firmaya özel midir?

Burada bir kaç önemli noktanın altını çizmek isterim. 
Evet biz tam terzi işi iş yapıyoruz. Elbette her iş, sıfır-
dan başlanarak yapılmıyor. Çekirdek bir yazılım, modül 
ve platformumuz var. Ana platformu kullanarak, müşte-
rinin özel isteğine yoğunlaşıyoruz. Çekirdek kısmı za-
man içinde standart hale getirdik. Bu haliyle kimi zaman 
projenin yüzde 90’ını kimi zaman da yüzde 10’u bitmiş 
oluyor.

Biz zaman içinde acele etmeden terzi işi çözümleri yap-
mayı sürdüreceğiz. Bu süreci bizim mutfağımız olarak 
kabul ederek, bundan doğacak yeni iş alanları büyütmeyi 
hedefliyoruz. Bu şekilde patent başvurusu yaptığımız bir 
ürünümüz de mevcut. Bu ürünümüzün 8 – 10 bin adet 
arasında satışını yapabileceğimizi öngörüyoruz. 

İdealde ve bizim vizyonumuzda yaptığımız işten yan ka-
nallara yayılmak, çözümlerimizi daha fazla işletmeye 
ulaştırma hedefimiz var. Ülkemize yaratacağımız katma 
değerin de buradan geleceğine inanıyoruz.

Bu alanda rakipleriniz var mı?

Bizimle aynı işi yapan ve birebir kıyaslayabileceğimiz 
firma sayısı çok az. Bunun yanında bu firmalarında ba-
zılarının sürekliliği olmuyor. Genellikle bir destek ile ku-
rulan bu firmalar, işin büyütülmesi konusunda yetersiz 
kalarak, yeni kaynaklar yaratamıyorlar. Bu açıdan ya sili-
niyorlar ya da karakter değiştiriyorlar.

Görüntü işleme konusunda akıllı kamera denilen ürün-
ler var. Bunlar genellikle her türlü yazılımı üzerinde olan 
standart ürünlerdir. Bunlar sensör üreticileri tarafından 
yapılıyor. Bu yüzden raftan alınarak, sisteme konulan 
ürünler sınıfına giriyor. Bunlara üzerinde değişikliğe 
izin vermeyen, bir kaç butona basarak iş gören ürün-
ler diyoruz. Bu ürünler kullanımı çok kolay olduğu için 
ülkemizde çok yaygın olarak tercih edilmektedir. Diğer 
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gündeminde olmasıyla, sektörün bizim tarafımızda çok 
ciddi avantajları ortaya çıkıyor.

Dijital dönüşüm konusunda üreticilere neler 
öneriyorsunuz?

Endüstri 4.0, bilgisayar kullanımını bir adım daha öte-
sine götürerek, birbirleriyle bağlantılı ve etkileşimli hale 
getiriyor. Günümüzde veri çok değerli, verinin aktarımı 
çok önemli. Üretime geçmeden eldeki verilerle ürünleri-
mizin simülasyonlarını yapar hale geliyoruz. Elle tutul-
mayan ürünü test edebiliyoruz, stok bilgilerimizi sistem 
içerisinde otomotik hale getiriyoruz. Endüstri 4.0, üreti-
min bütünü hakkında sürece hakim olmayı ve yönetme-
yi hedefliyor. Sürecin tümü otomotize ediliyor, kurulan 
sistemde bilginin kayda geçirilebilirliği önem kazanıyor. 
Veriler, sorunları istastikler üzerinden görüp çözebiliyor 
ya da önleyebiliyor. İstatiksel proses kontrolü kolaylık-
la yapılıyor. Öte yandan pazar bilgilerinin sonuçlarıyla 
ürün takibi yapılabiliyor. Pazardan gelen verilerle ürü-
nü yönetebiliyorsunuz. Stok bilgileriyle üretim adedinizi 
azaltıp ya da çoğaltabiliyorsunuz.

Biz Mavis olarak ürünlerimizle dijital hayatın içindeyiz. 
Veriyi saklıyoruz, yorumluyoruz, dijitalleştiriyoruz. Bi-
zim işimiz Endüstri 4.0’ın her aşamasına uygundur. Bu 
açıdan bizim pazarımızı çok olumlu şekilde etkiledi. Gö-
rüntü işleme ve bu işi otantikleştirme gibi bilgi birikimi 
anlamında da işimizi farklı bir noktaya taşıyor. 

Üretimdeki firmalar ihtiyaçları doğrultusunda bizim gibi 
firmalarla kurdukları sistemleri, kendileri de verimlilik 
anlamında test edebilecek duruma geldiler. Endüstri 4.0 
uygulamaları sayesinde, kurduğumuz sistemin ölçülme-
si ve sonuçlarının değerlendirilmesi kolaylaştı. Verimlilik 
giderek önem kazandıkça, üreticiler yeni yatırımların-
da bizim gibi ürünleri daha fazla kullanmaya başladılar. 

tarafta da bizim yaptığımız gibi, üst 
seviyede programlama gerektiren 
ürünler var. Bu ürünlere her ne ka-
dar çekirdek programımızı referans 
alsak da tamamen biz programlı-
yoruz, işin özeline uygun yazılım 
gerçekleştiriyoruz.

Sektörün geçen yıl itibariyle yüzde 
95’i akıllı kameralar çözümü su-
nan firmalar. Yüzde 5’ini ise bizim 
gibi özel çözümler üreten firmalar 
oluşturuyor. Fakat endüstri 4.0’ın 
gereklilikleri yanında, bilginin sak-
lanması, aktarılması ve bir ağ üze-
rinden paylaşılmasının üreticilerin 

Endüstri 4.0 inanılmaz bir bilgi üretiyor, bu bilgiyi filtre-
leyip kullanmak firmaların yeteneklerine kalıyor.

Firmalar vizyonları doğrultusunda üretimlerini planlar-
ken, bilginin saklanması gerektiğinin, saklanması için 
mutlaka üretilmesi gerektiğini bilincine varmalılar. Bu 
yapılmadığı sürece Endüstri 4.0’a göstermelik yaklaşılı-
yor demektir. Örneğin, üretim sırasında hangi verilerin 
ne şekilde ileride kullanılabileceğini görerek onları kayıt 
altına almak öncelik olmalı. Sonrasında ise hiç bir bilgi 
kullanıldıktan sonra çöpe atılmamalıdır. Bilgi, suyunun 
suyu misali kullanıbilir bir hazinedir. 

GOSB Teknopark için neler söyleyebilirsiniz?

GOSB Teknopark’ı sanayinin içinde olması nedeniyle 
tercih ettik. Ayrıca rahmetli Emre Aksan’ın Teknopark’ta 
yönetici olması da bizim için ayrıca önemli bir etken ol-
muştu. Bu biraz Anadolu’daki görücü usülu ile evlenme-
ye benzedi. Dışardan bakarak, bazı göstergeleri referans 
alarak GOSB Teknopark’ı seçtik. Ülkemizin en derli top-
lu, düzgün Teknopark’ı olmasının yanında aynı zamanda 
Gebze gibi bir çok sanayi bölgesinin olduğu bir lokasyon-
da olması; işin başında Emre Bey gibi hem sanayi tarafını 
hem de akademik tarafını bilen bir yönetici olması bizim 
için önemli kriterlerdi.

Teknopark’ın sanayiden kopuk olmayan bir akademik 
tarafı olmalıdır. Bir süre akademisyenlik yaptığım için, 
üretim ve üniversite ilişkileri için farklı bakış açılarına 
sahibim. Üniversite-sanayi ilişkisi yıllarca ülkemizde 
birbirinden kopuk olarak gelişti. Bu kopukluğun gideril-
mesine hala gayret ediliyor. GOSB Teknopark üniversite 
tarafında değilde sanayi tarafında olacağı için bize biraz 
daha farklı geldi. Ayrıca GOSB Teknopark, lokasyon ola-
rak da çok önemli bir noktada konumlanmış durumda. 
Adapazarı, Bursa, Kocaeli ve İstanbul gibi kentlere yakın-
lığı da bizim için önemli bir avantaj.l
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Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline 
ve teknoloji üretme yeteneğine 

katkı sağlamak.

Genç girişimcileri 
destekleyerek, onlara gelişme 
ve büyüme ortamını sağlamak.

Ülkemizin katma değeri 
yüksek ihracat potansiyelini 

destekleyerek artırmak.

Ülkeye yabancı sermaye girişini 
ve Türkiye’ye gelecek beyin 

göçünü artırmak.

Kalifiye iş gücüne sahip 
istihdamın sağlanması için 

fırsatlar yaratmak.

İhracata potansiyelini artıracak 
olanakları sağlayarak dışa 

bağımlılığı azaltmak.

GELİŞİME KATKI SAĞLAMAK

GENÇ GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEK

İHRACATI DESTEKLEMEK

YABANCI SERMAYE GİRİŞİNİ ARTIRMAK

İSTİHDAMA FIRSAT YARATMAK

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK



Üretimin Kuralları 
Dijitalle Yeniden 
Yazılıyor! 

Halil Aksu

Gelecekhane Kurucusu

as gücü dönemi çoktan bitmişti. Artık 
sermaye gücü ve ölçek ekonomisi de ya-
vaş ama emin adımlarla tarihe karışıyor. 
Hız, akıl, esneklik, inovasyon ve iş birli-

ği yapabilme kabiliyetleri ön plana çıkıyor. Dijital dünya 
ışık hızında cereyan ediyor. Buna uyum sağlayan, hatta 
bunun ötesine geçenler kazanacak. Diğerleri değer kay-
bedecek, zaman içine elenecekler. 

Dijital çağın yakıtı veridir. Ne kadar veriniz var? Ne kadar 
kullanabiliyorsunuz? Ne kadar değere dönüştürebiliyor-
sunuz? Bunlara akıllıca yanıtların varsa, ne ala. Yoksa, 
durumunuz vahim. Acilen tedbir almalısınız. Alarm çan-
ları çoktan çalmaya başladı. 

Müşterinizi her zamankinden çok önemsemelisiniz. 
Onun istediği ürünü, istediği kanaldan, istediği yerde, 

K
istediği fiyata, istediği şekilde, anında, en konforlu şekil-
de sunabilmelisiniz. Daha ‘leb’ demeden Çorum’u algıla-
yabilmelisiniz. Bunu en iyi yapabilen kazanacak.  

Üretimdeki dijital dönüşüm pek çok teknoloji, pek çok 
yenilikçi iş modeli ve çok ilginç kullanım alanları ile çok 
köklü değişimler getirmektedir. Dönüşümü anlamalı-
sınız. Kendi yol haritanızı belirlemelisiniz. Çevik ama 
planlı adımlarla, hedefe doğru ilerlemelisiniz. Dijitalin 
gücü hep yanınızda olsun.

Kısa bir Tarihçe 

İnsan evladı yeryüzüne ayak bastığı günden beri bir şey-
ler üretmektedir. Tekeri keşfedince yük taşımak kolay-
laştı. Tarımı keşfedince karınlar daha kolay doydu, yerle-
şik hayat başladı, köyler ve kentler kuruldu. 

GOSB TEKNOPARK I YAZ 2019 • 01

D
İJİTA

L D
Ö

N
Ü

ŞÜ
M

44



Medeniyetin gelişimine paralel ola-
rak bilim ve teknoloji gelişti. Bu da 
üretime, kapasitesine, kalitesine ve 
verimliliğine yansıdı. Suyun gücü 
kullanıldı, rüzgarın gücü kullanıldı, 
hayvanların gücü kullanıldı. Ama en 
çok insanın kas gücü kullanıldı. 

Ta ki buhar makinesi keşfedilene dek. O an pek çok şey 
değişti. Üretim hızlıca mekanize oldu. Kapasite arttı, tü-
ketim arttı, tren yolların gelişimi ile mesafeler kısaldı, 
şehirler büyüdü, banliyöler ve işçi sınıfı oluştu, fabrikalar 
büyüdü, sermaye birikti. Elektriğin keşfi, içten yanma-
lı motor, petrokimya sanayi ve seri üretimin hayatımıza 
girmesiyle üretim yepyeni bir boyut kazandı. İki dünya 
savaşı yaşanmasına rağmen, nüfus patlaması, ekonomik 
kalkınma ve bilimsel gelişmeler daha önce görülmeyen 
hızda ve çapta gelişti. 

Önce Alman mucizesi, sonra Japon modeli, sonra da 
Çin’in üstünlüğü derken, bugünlere geldik...  Ama daha 
hiç bir şey görmediniz. Asıl macera şimdi başlıyor...

Dijital Çağın Getirdiği Yenilikler Üretime Nasıl 
Yansıyacak? 

Şekil 1’de yer alan görseldeki bazı teknolojileri kısaca 
açıklamak ve örneklerle kullanım şekillerini aktarmak 
isteriz. 

Nesnelerin İnterneti 

Nesnelerin interneti en temel veri toplama yaklaşım-
larından birisidir. İster forklift üzerinde, ister üretim 

sahasında, ister kantarlarda, ister çalışanların üzerinde, 
isterse üretilen ürünün ta kendisinde, mümkünse her 
şeyi takip etmek, verisini toplamak, uzaktan erişebilmek, 
açmak kapamak, etrafındaki bağlamı anlamak isteriz. 

Nesnelerin interneti çok ucuz, çok küçük, çok hızlı bir 
şekilde bunu yapmanıza yarayan temel bir teknolojidir. 
Bir şekilde internete erişim sağlandığı sürece, yeryüzün-
deki, hatta gökyüzündeki tüm nesneleri internete bağla-
yabilir, takip edebilirsiniz. Bu veriler bundan sonra yapı-
lacak işlerin önkoşuludur, temel yakıtıdır. 

Örneğin Arçelik tüm ürünlerini ‘Akıllı Ev’ vizyonuna 
uygun hale getirmeye başlamıştır. Peyderpey üretilen 
tüm ürünler ‘internete bağlantılı’ bir hale gelecek ve bir 
mobil uygulama ile kullanıcı tarafından yönetilebilecek. 
Ama daha önemlisi Arçelik tüm cihazların nerede, nasıl, 
kimin tarafından kullanıldığını takip edebilecek. Böyle-
ce daha kaliteli ürünler, daha enerji tasarruflu ürünler, 
daha konforlu deneyimler sunabilecek, mutfakta, evde 
ve diğer mekanlarda çok daha farklı kullanım senaryoları 
sunabilecek.

Yapay Zeka

Yapay zeka işe yepyeni bir boyut kazandırıyor. Bugüne 
kadar neredeyse her şeyi insan aklı ile düşünmemiz, çöz-
memiz, analiz etmemiz, tasarlamamız gerekiyordu. Artık 
öğrenen sistemler o kadar hızlı gelişiyor ki, insanın üze-
rinden epeyce yük alacak.  Artık bilişim sistemleri kame-
ralar sayesinde görür hale geldi, mikrofonlar sayesinde 
duyar hale geldi, sensörler sayesinde hisseder hale geldi, 
hoparlör ile konuşabilir hale geldi, paletler, robot kolları 
ve benzeri sayesinde hareket edebilir hale geldi. 

Tüpraş rafineri bünyesindeki boruların içinde koroz-
yonu erken algılamak istedi. Bunun için veri toplamaya 
başladı. Boruların iç yüzeyindeki anormal durumları er-
ken tespit etti. Bu tespitlere göre öngörülerde bulunmayı 
hesaplamaya çalıştı. Yapay zeka algoritmaları ile erken 
uyarılar alacak bir sistem kurdular.

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik

Sanal gerçeklik, insanların hem keşfedip hem de etkileşi-
me girebildiği üç boyutlu bilgisayar teknolojileri ile oluş-
turulmuş ortamdır. Çoğu sanal gerçeklik ortamı görsel 
tecrübelerden ibarettir. Bazı ortamlar duyma, hareket 
gibi başka duyulardan da yararlanır. 

Dijital çağın yakıtı veridir. Ne kadar veriniz var? 
Ne kadar kullanabiliyorsunuz? Ne kadar değere 

dönüştürebiliyorsunuz? Bunlara akıllıca yanıtların varsa, 
ne ala. Yoksa, durumunuz vahim. Acilen tedbir almalısınız. 

Alarm çanları çoktan çalmaya başladı. 
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Nesnelerin
İnterneti

Giyilebilir 
Teknolojiler

AR/VR

Robotlar

Bulut
Bilişim

Siber
Güvenlik

Blokchain

3B
Yazıcılar

Büyük
Veri

Yapay
Zeka

Dron

Otonom
Araçlar

Dijital
İkiz

Üretimin 
Dijitalleşmesi
Süper Güçler ile Kurallar 
Yeniden Yazılıyor

İnternete erişim sağlandığı 
sürece, yeryüzündeki, hatta 
gökyüzündeki tüm nesneleri 
internete bağlayabilir, takip 
edebilirsiniz. Bu veriler 
bundan sonra yapılacak işlerin 
önkoşuludur, temel yakıtıdır. 

Giyilebilir Teknolojiler

Akıllı saat, akıllı gözlük, akıllı ta-
kılar, akıllı bileklikler, başa takılan 
ekranlar, akıllı giysiler gibi tekno-
lojileri içermektedir. Bir ürüne “gi-
yilebilir teknoloji”  dememiz için, 
cihazın akıllı sensörlerden gelen 
bilgileri akıllı diğer cihazlara kab-
losuz  veya bluetooth ile bağlanarak  
aktarması gereklidir. Cihazı taşıyan 
kişiyi uyarabilecek etkileşimde de 
olabilir.

Uzun süre ayakta durmak sırt ve 
uzuvlar için kötü olabilir. Yaralanma 
potansiyeli de taşır ve yorgunluğu 
arttırır. Bunu bilerek, BMW çalı-
şan rahatlığını, sağlığını destekle-
mek için giyebilecekleri benzersiz 
bir “Sandalyesiz Sandalye” sistemi 
kurmuştur . Temelde, bir düğmeye 
basarak sandalyeye dönüştürebile-
ceğiniz bir giyilebilir bileşendir. Bu, 
çalışanların hiçbir oturma seçeneği 
mevcut olmasa bile, çalışırken otur-
masını sağlar.

Hollandalı tedarik şirketi Active 
Ants, çalışanların özel tasarımlı 
ürünleri seçmelerine ve hazırlama-
larına yardımcı olacak teknolojiyi 
kullanarak, Google Glass ile deneme 
yaptı. Sonuç, hatalarda yüzde 12’lik 
bir düşüş ile hızda yüzde 15’lik bir 
iyileşme oldu.

Üretimin Dijitalleşme sürecindeki 
en yaygın Kullanım Alanları

Kestirimci Bakım

Giderek daha teknoloji içeren ci-
hazların bakım ve onarımları 
hem maliyetli hem de zahmetli 
olabilmektedir. 

Kestirimci bakım İzlenmekte olan 
cihaz ve parçalarından alınan veriler 
sayesinde bozulma gerçekleşmeden 
bakımın doğru yere ve doğru şekil-
de yapılmasını sağlar. Ayrıca henüz 
bozulma sinyali olmayan cihazlara 
gereksiz bakım yapılmasını önleye-
rek işgücü, zaman, maliyet kazan-
dırır. Arıza gerçekleşmeden mü-
dahale imkanı tanıdığı için yüksek 

Artırılmış gerçeklik, gerçek dün-
yadaki çevrenin ve içindekilerin, 
bilgisayar tarafından üretilen; ses, 
görüntü, grafik ve GPS verileriyle 
zenginleştirilmesidir. 

Bu kavram kısaca gerçekliğin bilgi-
sayar tarafından değiştirilmesi ve 
artırılmasıdır. Artırılmış gerçek-
likte teknoloji kişinin gerçekliğini 
zenginleştirme işlevini görür. Buna 
karşın sanal gerçeklikte ise gerçek 
dünya yerine tasarlanıp canlandı-
rılmış bir dünya vardır.

Jaguar Land Rover ( JLR), çalışan-
lar için AR entegre bir eğitim uy-
gulaması tasarlamak için Bosch ve 
RE’FLECT ile ortaklık kurdu. Uygu-
lamanın amacı, araç gösterge tablo-
sunu sökmeden ve tekrar takmadan 
yeni teknisyen yetiştirmektir. Yeni 
tasarlanan uygulamayla, teknisye-
nin panelin arkasına gizlenmiş olan 
her şeyi görmek için iPad’i gösterge 
panelinde göstermesi yeterlidir.

Otonom Araçlar

Fabrika zeminlerindeki mobil ve 
otonom robotlardan, yük taşıyıcı-
lardan, kamusal yollardaki otonom 
kamyon, dronlar, demiryolu ve de-
niz taşımacılığına, hava alanlarına, 
pistlere ve su yollarına kadar geniş 
bir alanı kapsıyor. Otonom araç-
ların üretim alanında kullanımını 
endüstriyel hareketlilik olarak da 
adlandırıyoruz.

2014 yılından beri Amazon depo te-
sislerinde 50 bin yeni insan işçiyi 
istihdam etmesine karşın, onlar-
la çalışmak için 30 bin robot daha 
eklemiştir.

Avustralya’da maden ocaklarında 
demir cevheri taşımak için şoför-
süz kamyonlar kullanılıyor ve Ka-
nadalı enerji şirketi Suncor Energy 
ise kamyonlarını otomatize etmek 
için Japon Komatsu şirketi ile çalış-
maktadır.  GM’in yan kuruluşu olan 
Cruise Automation, Doordash ile 
sürücüsüz teslimatı keşfetme çalış-
maları içindedir.

Şekil 1
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İzlenebilirlik

Kestirimci 
Bakım

Karanlık
Fabrika

Otonom
Depo

Talep
Tahminleme

Lojistik
Optimizasyon

Yatay
Entegrasyon

Dikey
Entegrasyon

Üretimin 
Dijitalleşmesi

Şekil 2

En Yaygın
Kullanım Alanları

Giderek daha teknoloji içeren cihazların bakım 
ve onarımları hem maliyetli hem de zahmetli 
olabilmektedir. Kestirimci bakım İzlenmekte olan 
cihaz ve parçalarından alınan veriler sayesinde 
bozulma gerçekleşmeden bakımın doğru yere ve 
doğru şekilde yapılmasını sağlar. 

kurulması, üretimin planlanması, 
işletilmesi, bakımı, onarımı gibi 
birçok konuda nitelikli insan katkısı 
gerekmektedir. 

Karanlık Fabrika uygulamasının 
ilk örneği bir Çin şirketindendir. 
Changying Precision Technology 
Company cep telefonu modelle-
ri üreten bir şirket. Fabrikasında 
650 işçi ile yaptığı bir işi şu anda 
karanlık fabrika uygulamasını sağ-
layarak 60 işçi ile yapabilmektedir. 
Robotlar 7/24 giden 10 üretim hattı-
nı işletiyor. Kalan tek insan çalışan 
ihtiyacı, her şeyin yolunda gitmesini 
sağlamak için. İnsan işgücünün %90 
ını 60 robot ile yaparak verimlilikte 
%250 artış, ürün hatalarında da %80 
azalma sağlamıştır. 

Japonya’da FANUC şirketinin fab-
rikasında robotlar, insan olmadan 
başka robotlar üretiyorlar. Sadece 
ışıkları değil, klima ve sıcaklığı da 
kapatıyorlar. Kompleks, kocaman 
bir bal arısı gibi sarı robot popü-
lasyonunun kendilerini haftanın 7 
günü 24 saat çoğalttığı 22 fabrikaya 
ev sahipliği yapıyor. 

maliyet çıkaracak bozulmaların 
önüne geçer, parça tedarik sürecini 
hızlandırır. 

Kestirici bakım fikri sezgisel olsa 
da, tahmine dayalı bakım sistem-
leri, makine durumunun izlenmesi 
için sayısız sensör verisine dayan-
maktadır. Bu sensörlerden bazıla-
rı; sıcaklık, basınç, titreşim, dönme 
hızları, akım, yağ veya sıvı kimyasal 
özellikleri sensörleridir. Makineye 
bağlı olarak, bu sensörlerde normal 
değerlerin üstünde veya altında de-
ğerler olması gelecekteki sorunları 
işaret edebilir.

Üretim endüstrisinde planlı duruş 
sürelerini optimize etmeye yardım-
cı olur. Planlanmamış duruş süre-
lerini sınırlandırır. Bir Wall Street 
Journal dergisine göre , “Planlan-
mamış aksama süreleri, endüstriyel 
üreticilere yıllık yaklaşık 50 milyar 
dolar tutuyor.” Bu maliyeti sınırla-
mak için kestirimci bakımı kullan-
mak oldukça rekabetçi imalat en-
düstrilerinde kritik öneme sahip.

Karanlık Fabrika

Üretim gerçekleşirken insan gücü-
ne, doğrudan müdahalesine ihtiyaç 
duyulmadan çalışan fabrikadır. Ka-
ranlık ifadesi ortamda insan olması 
gerekmediğinden, tamamen karan-
lık bir ortamda makinelerin çalışa-
bilmesinden gelmektedir. Işıkların 
kapatılması gibi bir tasarruftan çok 
daha fazlasıdır. Kesintisiz üretim 
yapılabilmesini sağlar. Daha verimli 
çalışılmasını, sağlar. 

Hata oranlarının çok düşük sevi-
yelere getirilmesini sağlar. Tüm 
bunlar sayesinde hem tasarruf hem 
yüksek kazanç ve rekabet avantaj-
ları kazandırır. Ayrıca üretim or-
tamında insan bulunmasına imkan 
olmayan durumlar için kaçınılmaz-
dır. Yüksek yada düşük sıcaklık, 
havasız ortam, zehirli gazlar veya 
diğer tüm tehlikeli çalışma ortam-
larında üretim yapılabilmesi imka-
nı. Elbette işleyişin insansız olma-
sını sağlayabilmek için, bu sistemin 
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Dijitopya Yöntemi - Büyük Yolculuk

Logistik Optimizasyonu

Büyük veri ve bulut bilişim altyapısını kullanarak logistik 
süreçlerine verimlilik getirmek mümkündür.  Rota opti-
mizasyonu ile hem tedarik hem depolama ve dağıtım için 
optimizasyon yapılabilir. Alandan, yakıttan, zamandan ve 
işgücünden tasarruf sağlanabilir. Büyük veri mantıksal 
analiz platformları ile rota optimizasyonu artırması ve 
kaynakların gerçek-zamanlı olarak izlenmesi sağlana-
bilir. Kapasiteye bağlı teslimat lokasyonu kümeleme, her 
bir sipariş için zaman tercihli teslimat planlaması, tah-
mini gecikme uyarıları yapılabilir. 

DHL ise geliştirdiği akıllı kamyon “SmartTruck” ile büyük 
veri teknolojisi kullanılarak yeni gelen sevkiyat bilgisine 
dayanarak günlük optimize tur planlaması yapmakta, 
mevcut siparişi ve trafik durumunu dikkate alan dinamik 
rota sistemiyle sürüş mesafelerini azaltmaktadır.

Dijital Dönüşüm bir yolculuktur. 

Dijital dönüşüm, bir işin dijitalleşme sayesinde farklı-
laşmasıdır. Dijital Dönüşüm bir yolculuktur. Uzun bir 
yolculuktur. Kapsamına göre, şirketin olgunluğuna göre, 
ayrılan kaynaklara göre, içinde bulunulan duruma göre, 
sektöre göre değişir. Ama bir kaç ayda yapılacak bir iş de-
ğildir. Zahmetlidir, masraflıdır, zordur, risklidir. 

Ama kaçınılmazdır. Er yada geç, yapmak zorundasınız. 
Zira dünya dijitalleşmektedir. Rekabet etmek için, karlı 
kalmak için, büyümek için, müşteri memnuniyeti için, 
kısaca varoluşunuzu başarılı bir şekilde devam ettirmek 

için, dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak, nimetlerinden 
istifade etmek, dijital dünyada bir pozisyon edinmek 
zorundasınız.  

Yolculuğa çıkmadan sıkı bir hazırlık yapmak gerekir. Bu 
kendi başına bir aşamadır. Ne kadar iyi hazırlanırsanız, 
hedeflerinizi ne kadar iyi belirlerseniz, ne kadar güçlü 
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bir ekip oluşturursanız, ne kadar çok yönetim desteği 
alırsanız, o kadar başarı oranınızı artırırsınız.  Yolculuğu 
üç aşamaya böldük. Birinci aşamaya ‘Olgunlaşma Yolcu-
luğu’ dedik. Olgunlaşan ekiplerle ikinci aşamaya geçi-
lir. Buna da ‘Uzmanlaşa Yolculuğu’ dedik. Artık altyapı, 
ekipler ve süreçler olgunlaşmış, gelişmiştir. Üçüncü aşa-
mada bu yeni / dijital kabiliyetler sayesinde ‘Farklılaşma 

Yolculuğu’ başlar. Dijital dünyaya büyük adımlarla ge-
çilir. Her şey yolunda giderse, dönüşümün önemli kıs-
mı başarılmıştır. Dönüşüm programı tamamlandığında, 
şirketin bünyesi ve ekipler bunu sindirmelidir. Buna 
önem verilmelidir. Sürekli sprint koşulamaz. Belli bir 
başarıyı sağladıktan sonra, kutlanmalıdır. Bir de soluk-
lanılmalıdır. Bu rahatlama ile bir muhasebe yapılmalıdır, 
öğrenilmiş dersler çıkarılmalıdır. Sonrası için nelerin 
daha iyi olabileceği, nelerin yolunda gittiği ve gitmediği 
değerlendirilmelidir. 

Bundan sonra konvansiyonel işlerin devam etmesi yanı 
sıra, dijital dünyada yol alınacak, gelirler elde edilecek, 
dijital yetkinlikler keskinleşecektir. Yeni iş modelleri, 
yeni ekosistemler, yeni ürünler, yeni pazar segmentleri, 
yeni süreçler sayesinde şirket dijital dünyanın kuralları-
na uygun bir şekilde ilerleyecek, gelişecektir. 

Bu yolculukta pek çok risk ve zorluk vardır. Ama ekip 
ruhu, göz önünde tutulan hedefler, iş birliği, yönetim 
desteği, tutku ve sabır ile, bu zorlukların üstesinden ge-
linecektir. Nitekim pek çok başarılı şirket bunu yapabil-
miştir. Siz de yapabilirsiniz, yapmalısınız. 

Bu bölüm Dijitopya – Dijital Dönüşüm Yolculuk Rehbe-
ri kitabımızdan alıntılanmıştır. Dijital dönüşüm içinde 
olan, yeni başlayacak olan veya yolunu kaybetmiş olanlar 
için, bu rehber kitap mutlaka yol gösterici olacaktır. Baş-
ka açık sorunuz kalırsa, bizlerle de temasa geçip, bire bir 
destek alabilirsiniz. 

Yolunuz açık olsun, dijital güçler hep yanınızda olsun.l

Yeni iş modelleri, yeni ekosistemler, yeni 
ürünler, yeni pazar segmentleri, yeni 
süreçler sayesinde şirket dijital dünyanın 
kurallarına uygun bir şekilde ilerleyecek, 
gelişecektir. 

Bu yazı Dijitopya – Dijital Dönüşüm 
Yolculuk Rehberi kitabımızdan 
alıntılanmıştır. Dijital dönüşüm 
içinde olan, yeni başlayacak olan 
veya yolunu kaybetmiş olanlar için, 
bu rehber kitap mutlaka yol gösterici 
olacaktır. 
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Dönüşüm ve Dijital Dünya

on zamanlarda iş yaşa-
mında Endüstri 4.0 kav-
ramı ile sık karşılaşıyo-
ruz.  Peki Endüstri 4.0 

bize ne ifade ediyor?  1990’ lı yıllarda 
birçok kişinin televizyonda izlediği Jet-
giller çizgi filminde gösterildiği gibi; 
uçan taşıtlar,  kahvaltı hazırlayan ve ev 
temizliği yapan robotlar, sabah sıcak ya-
tağımızdan kalktığımızda dijital ekrandan ne 
giyeceğimizi seçebildiğimiz, kıyafetlerimizi giy-
diren otomasyon sisteminin oluşturduğu bir dünya an-
lamına mı geliyor? Evet, böyle bir dünya çok uzak değil.

Endüstri tarihi; Su ve Buhar gücünün keşfi ile mekanik 
üretim sistemlerinin devreye girmesiyle başlamıştır 
(Endüstri 1.0). Bilimsel buluşların ilerlemesi ve elektrik 
gücünün bulunmasıyla endüstri tarihi bir kademe daha 
ileri taşınarak seri üretim kavramı ile Endüstri 2.0 ça-
lışma hayatına girmiştir. Daha sonrasında bilimsel ge-
lişmelerin devam etmesiyle, yeni teknolojiler üretilerek 
elektronik sistemlerin ve çiplerin ortaya çıkmasıyla bil-
gi ve iletişim teknolojileri önem kazandı ve otomasyon 
sistemleri endüstriye girmiş oldu (Endüstri 3.0). Mali-
yetlerin çok fazla arttığı, rekabetin çok ciddi boyutlara 
ulaştığı bir dönemde, ekonomik üretim avantajını elinde 
tutan Çin, Hindistan, Güney Kore gibi orta Asya ülkeleri 
ile rekabet edebilmek için Avrupa (Almanya); teknoloji-
yi endüstri de son limitlerine kadar kullanan bir sistem 
oluşturdu. Böylece Endüstri tarihi Endüstri 4.0 Dijital 
Dünya çağına geldi.  

Endüstri 4.0 net bir ifadeyle; Bilişim teknolojileri ile En-
düstriyi bir araya getiren yeni nesil bir sistemdir. Dijital 
imalat (Otomasyon, Veri alış verişi,  Üretim teknolojileri), 

Birbiri ile entegre iletişim ağı (Nesnelerin interneti), 
Siber fiziksel sistemler, Akıllı fabrikalar (Esnek, Hız-
lı, Verimli) ve Verilerin yorumlanarak anlamlı bir bilgi 
üretilmesi mantığıyla çalışan bir sistemdir. Bu sistemin 
kurgulanmasında ki amaç; düşük maliyet, ısının daha az 
üretilmesi, yüksek hızlı çalışma ve üretim, yüksek verim, 
daha kaliteli ürün, kişiye özel (esnek) üretim yapabil-
mektir. Bu amaçları elde edebilen  fabrikalara akıllı fab-
rikalar denilmektedir.   

Endüstri 4.0 kavramı ilk kez 2011 yılında Almanya Han-
nover Fuarında, Almanya Hükümetinin bilimsel temel-
lere dayandırarak, yıllarca yoğun bir şekilde sürdürdüğü 
çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın ama-
cı; insan kas gücünü üretim alanından çıkarıp, insanın 
nitelikli eğitim ile geliştirdiği beyin gücünü, yetenekle-
rini, sisteme dahil ederek yüksek hız, yüksek kalite, es-
nek üretimi sağlayarak Çin, Güney Kore gibi ekonomik 

S

Mustafa Ercan
Yüksek Makina Mühendisi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği
Endüstri 4.0 Komisyon Üyesi
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rekabet üstünlüğünü elinde tutan Orta Asya ülkelerine 
karşı rekabet gücünü tekrar elde edebilmektir. Fakat bu 
olgu; teknolojik yenilik olarak adlandırılabilecek kadar 
basit değildir. Bu olgunun bünyesinde Endüstri de daha 
önce hiç kullanılmayan veya etkin kullanılmayan; Bulut 
bilişim, Büyük veri ve analizi, Nesnelerin interneti, Ro-
botik otomasyon sistemleri, Smart factory (akıllı fabri-
kalar), Yapay zeka, İmalatta Eklemeli imalat (3D Yazıcı) 
gibi yeni teknoloji yöntemleri bulunmaktadır. Bu sistem 
sayesinde lojistik depolarında ağır koliler insan gücüyle 
değil; birbiriyle haberleşebilen, uzaktan kontrol edile-
bilen robotlar ve dijital taşıma araçları ile taşınabilecek, 
hasta ameliyatları uzaktan kontrollü robotlar ile yapı-
labilecek (Çin’ de 5G ile uzaktan ameliyat yapılması bir 
örnektir), imalat safhasında çalışan makinenin arıza za-
manı ve süresi-yedekleme bilgileri-arıza meydana gel-
meden öngörülecek, araçlarda meydana gelecek arızalar 
akıllı telefonlar veya tabletler ile algoritmaları takip ede-
rek anlık olarak çözülebilecektir. Fransa’ da 3D yazıcılar 
ile 4 odalı 95 m2 bir ev 54 saatte standart imalat fiyatından 
%20 daha ucuza mal edilerek (233000 dolar) inşaa edil-
miştir. Airbus uçak şirketi 4 m boyunda yeni bir uçağı 3D 
yazıcı ile üretmeyi başardı. Tüm bu yeni teknolojik ça-
lışmalar yapılırken, elbette ülkemizde aynı paralellikte 
gelişmeler olmakta ve Sabancı Üniversitesinde bir grup 
akademisyen tarafından 3D yazıcı ile Aort damarı imala-
tı yapıldı. Ermaksan Makina şirketi ve Gazi Üniversitesi 
işbirliği ile Türkiye de ilk kez 3D Metal yazıcının (Metal 
toz ile Eklemeli imalat) kendisi üretilmiştir. Tüm bu yeni-
likler aslında bize şunu fısıldıyor; robotların yemeğimizi 
masamıza getirmesi, kıyafetlerimizi giydirmesi gibi se-
çenekler artık çok uzak bir ihtimal değil. 

Sosyal hayatı ve çalışma hayatını büyük ölçüde kolay-
laştıracak olan dijital dönüşüm insan faktörünün kas 
gücünü sistemden çekip, nitelikli beyin gücünü sisteme 
dahil etmektedir. Bunun beraberinde verimlilik, rekabet 
gücü artacaktır. Rekabet gücünün artması Endüstriyel 
tesislerin sayısının artmasını sağlayacak ve dolayısıy-
la nitelikli insan gücü ihtiyacı doğacaktır.  Kas gücüyle 
çalışma dönemi sona erecek, eğitimli ve nitelikli insan 
gerekliliği artacaktır. Bu ihtiyacı karşılamak ve işsizliği 
önlemek için, dönüşümün sağlayacağı faydayı ülkemi-
ze, yaşamımıza katabilmemiz için çok nitelikli bir eğitim 
gerekmektedir. Yeni neslin ihtiyacını 
karşılayacak düzeyde nitelikli eğitim 
sağlanamaz ise işsizlik oranı artacak, 
Endüstri 4.0 dönüşümü ile çalışan 
sanayii; ihtiyacı olan personeli elde 
edemeyeceği için lokasyon değişimine 
gidebilir, istihdam daha da azalabilir. 
Bu olasılıklar dahilinde mevcut bir 
çok meslek geçerliliğini yitirip, yeni 
meslekler, yeni iş kategorileri çalışma 

hayatına girecektir.  Bu mesleklerden bazıları: Veri Ma-
denciliği, Robot Koordinatörlüğü, IT/OT Çözüm Mimar-
lığı, Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği, Bulut Hesap 
Uzmanlığı, Veri Güvenliği Uzmanlığı, Şebeke Geliştirme 
Mühendisliği, 3D Yazıcı Mühendisliği gibi bilgi birikimi 
gerektiren nitelikli branşlardır.

Bu gelişmeler gösteriyor ki; geleceğin meslekleri Ma-
tematik ve Fen Bilimleri’nin ağırlıklı olduğu bir eğitim 
sisteminin ürünü olacaktır. Şu anki eğitim sisteminin 
geçerliliği tartışılırken, gelecekte öngörülen bilimsel, 
teknolojik seviyenin altında olmak, yok olmaya mahkum 
olmak anlamına gelir. Ülkemiz de eğitim dünyasının ya-
şadığı belirsizlikler bu anlamda ümitsizlik çağrıştırsa da; 
son zamanlarda okullarda Robotik Kodlama, Elektronik 
Programlama, Maker Hareketi adı altında gerçekleştiri-
len etkinlikler, öğrencilerin bu konulara ilgi ve heyecan 
duyması, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı 
Vakfı’ nın işbirliği ile Deneyap Teknoloji Atölyelerinin 
kurulması Dijital Dönüşüm konusunda geri kalmayaca-
ğımızı hissettirmektedir. Fakat ciddi bir eğitim için bu 
konular, hafta sonu etkinliğinden daha çok müfredata 
bir an önce dahil edilmeli, profesyonel olarak eğitimler 
ilkokuldan liseye kadar her kademede verilmelidir. Fen 
Bilimleri ve Matematik Bilimlerine gereken önem veril-
meli, öğrencilerin bu derslere ilgisi arttırılmalı, okulların 
laboratuvar imkanları arttırılmalıdır. 

Almanya’dan esen bir rüzgar ile dijital dönüşümün baş-
lamasıyla; Ülke yöneticilerinin, İş dünyasının, Sivil top-
lum kuruluşlarının, Meslek odalarının, Üniversitelerin 
olağandışı bir disiplin ve çalışma temposuyla düzenlediği 
toplantılar, sempozyumlar, seminerler, eğitimler, fuar 
ve sergiler bu konuya tepkisiz kalınmadığını ve ciddiye 
alındığını göstermektedir. Fakat nitelikli eğitim, bilgi 
paylaşımı, yol haritası çıkarma, öğrenci ve mühendisle-
rin Endüstri 4.0 alanında yönlendirilip ve yetiştirilmesi 
anlamında ciddi desteğe ve ciddi bilgi birikimine ihtiyaç 
vardır. 

Sonuç olarak; ülke sorunlarının çoğunda olduğu gibi, bu 
konudaki dönüşümü yakalayabilmek için teknolojiyi kul-
lanmak için ciddi bir eğitim dönüşümüne ihtiyaç duyul-
maktadır. l

Kas gücüyle çalışma dönemi sona erecek, eğitimli ve nitelikli 
insan gerekliliği artacaktır. Bu ihtiyacı karşılamak ve işsizliği 

önlemek için, dönüşümün sağlayacağı faydayı ülkemize, 
yaşamımıza katabilmemiz için çok nitelikli bir eğitim 

gerekmektedir. 
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Visiomechanics, Yapay Zekayla 
Bütünleşik Çalışan Ürünler 
Sunuyor 

irmanızın gelişim sürecini kısaca 
aktarabilir misiniz?

VisioMechanics’ in hikâyesi, 2014 
yılında henüz üniversite öğrenci-

siyken, 3 lisans öğrencisinin ODTÜ Teknokent’in 
düzenlemiş olduğu Yeni Fikirler Yeni İşler isimli 
Tekno Girişim Yarışması’na katılımıyla başladı. 
Yarışmaya sunduğumuz projemiz; plastik enjek-
siyon makinesi kalıplarında oluşan anomalileri 

F

Hüseyin Alemdar
Visiomechanics Genel Müdürü Dijital Dönüşüm bizler için; 

makinelerin birbirleriyle haberleştiği, 

birbirlerini denetlediği ve doğru 

kararları vererek üretim süreçlerinin 

optimize edildiği ve hammaddelerin 

insan eli değmeden son ürün haline 

gelebileceği üretim tesislerinin ilk 

adımını ifade ediyor.
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machine vision algoritmaları kullanarak engellemeye 
yönelikti. Bu kapsamda 1453 proje arasından sıyrılarak 
yarışmanın finalinisti olmaya hak kazandık. Ardından gi-
rişim hızlandırma programı kapsamında, ODTÜ Tekno-
kent kuluçka merkezi bünyesinde ilgili problemin çözü-
müne yönelik çalışmalarımıza başladık. Bir çok girişimin 
henüz kuluçka döneminde karşılaştığı benzer mali prob-
lemlerle bizler de karşılaştık ve ekip arkadaşlarımızla 
birlikte özel sektörde iş hayatına başladık. Eş zamanlı 
olarak, hayalimiz olan ürünleri geliştirme konusunda 
sıkı bir çalışma içerisine girdik. Öyle ki, iki senelik bir 
Ar-Ge sürecinin ardından ürünleşme aşamasına geldiği-
miz bir çözümle ilk satışımızı gerçekleştirdik ve peşi sıra 
diğer siparişleri de almaya başladık. Tüm bu başarılı gi-
rişimlerin ardından en doğru zaman ve yerde (2018 Mart 
– GOSB Teknopark) VisioMechanics Anonim Şirketini 
kurmaya karar verdik. 

Firmanız hangi ürünlere odaklandı? Ürün ve 
projelerinizden söz edebilir misiniz?

Odaklandığımız çözümlerin başında machine vision al-
goritmaları ve ilgili donanımları kullanarak otomotiv 
sanayisi için tasarlamış olduğumuz kalite kontrol sis-
temleri gelmekte. Buna ek olarak, henüz yolun çok ba-
şında olduğumuz artificial intelligence çalışmalarımız 
bulunmaktadır. Az sonra bahsedeceğim projelerde, IOT 
cihazlar yardımıyla edindiğimiz datalar sayesinde özel-
likle otomotiv sanayisinin beklentilerini karşılamasını 
umduğumuz Predictive Maintenance uygulamalarımız 
da bulunmaktadır.

İlk projemiz olan plastik enjeksiyon kalıplarındaki me-
kanik aksamların kontrolünü yapabilen enjeksiyon 
makinelerinin kalıp koruma sistemi bunların başında 
gelmektedir. Plastik enjeksiyon kalıp koruma sistemi, 
kullandığımız NIR kamera, aydınlatma sistemleri ve 
geliştirmiş olduğumuz machine learning algoritmaları 
sayesinde gün ışığı altında oluşabilen tüm anomalileri 
ortadan kaldırarak kalıp yüzeyi gibi parlak ve denetleme 
açısından bir çok anomaliyi içerisinde barındıran yüzey-
leri de rahatlıkla kontrol edebilecek biçimde tasarlandı.

Bir diğer projemizin adı, aynı zamanda patentli ürü-
nümüz olan Smart Desk. Bir önceki 
projede bahsetmiş olduğumuz, bir 
çok problemin çözümünü aynı çatı 
altında sunabilen ve kusursuz so-
nuçlar doğuran kalıp koruma siste-
mi, aynı zamanda jenerik bir kalite 
kontrol sistem üretiminin mümkün 
olabileceği fikrini aklımıza getirdi. Bu 
fikrimizi sunduğumuz ve daha önce 
de VisioMechanics’in sunduğu kalıp 
koruma sistemlerine yatırım yapmış 

olan, Türkiye otomotiv yan sanayilerinin öncülerinden 
bir firmayla Smart Desk projesini hayata geçirmek için 
çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 1 senelik bir AR-GE 
çalışmasının ardından ilk prototip ürünümüz vücut bul-
du ve tam zamanlı olarak üretim sahasında test aşama-
larına başlandı. Ortaya çıkan bu prototip ürünün uzun 
süren test aşamalarının ardından, bu sürecin bir şe-
kilde parçası olan mavi ve beyaz yaka olmak üzere tüm 
personellerin geri dönüşlerini çok önemsedik ve neleri 
iyileştirmemiz gerektiği konusunda çalışmalar yaptık. 
Yapılan iyileştirmelerle birlikte, müşteri beklentilerini 
karşılaması açısından Smart Desk’in ikinci versiyonunu 
da tasarladık ve TOFAŞ firmasının özel davetlisi olarak 
GoTech Teknoloji Günleri Organizasyonun’da ürünümü-
zü potansiyel müşterilere sunma fırsatı yakaladık. Nihai 
olarak, ana ve yan sanayi kuruluşlarından tam puan alan, 
büyük ölçüde otomotiv sanayisinin kalite kontrol bek-
lentilerini tek bir platform altında yapabilen, edindiği 
datalar yardımıyla analitik raporlar sunabilen jenerik bir 
ürün tasarlamış olduk.

Enjeksiyon makineleri üzerinde edindiğimiz uzun so-
luklu bilgi birikimi, bizler için kullanıcıların gerçekte 
hangi problemlerle karşılaştığını anlamamız adına çok 
faydalı oldu. Bu kapsamda, yine çok farklı bir teknolojiyi 
enjeksiyon sürecinin büyük bir gediğini kapatmak üzere 
hayata geçirmek için kolları sıvadık. Sunduğumuz çözü-
mümüzün adı Termal Kalıp Koruma Sistemi. Bu konuyu 
daha iyi anlayabilmek için plastik üretim sürecini kısaca 
anlatmamız gerekmekte. Plastik parça üretimi, enjeksi-
yon kalıpların içerisine püskürtülen yüksek sıcaklıktaki 
akışkan polimer malzemenin yüksek basınçlar altında 
sıkıştırılarak, üretilecek parçanın şekil alması ve sıcak 
parçanın her döngüde soğutularak kalıptan çıkarılma-
sı esasına dayanır. Burada termal kameralar yardımıyla 
aldığımız verilerle kalıp yüzeyinin ısı grafiğini çıkarıyo-
ruz. Kameraların her bir pikseliyle almış olduğumuz bir-
birinden bağımsız ısı değerlerini tasarlamış olduğumuz 
yazılımının içine aktarıyoruz. Çıkarılan ısı haritasındaki 
değişimleri takip ve kontrol ederek üretilecek her yeni 
parçanın en doğru form ve özellikte oluşmasını sağlı-
yoruz. Bir örnek vermemiz gerekirse, kalıp yüzeyinin 

Elle tutulmayan ürünü test edebiliyoruz, stok bilgilerimizi 
sistem içerisinde otomotik hale getiriyoruz. Endüstri 

4.0, üretimin bütünü hakkında sürece hakim olmayı ve 
yönetmeyi hedefliyor.  Sürecin tümü otomotize 

ediliyor, kurulan sistemde bilginin kayda 
geçirilebilirliği önem kazanıyor.
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üretimin ardından optimum sıcaklık değeri olarak 80 
dereceyi baz alırsak, burada oluşabilecek birkaç dere-
celik ısı değişimleri bile üretilen parçanın formunda 
bozukluklara sebebiyet verecektir. Daha da kötüsü, çoğu 
kez üretilen parçalar paketlenmeden önceki son kontrol 
istasyonuna gelene kadar bu problemler fark edilemez ve 
bu durum çok ciddi bir fırsat maliyetine sebebiyet verir. 
İşte tam da bu noktada, Termal Kalıp Koruma Sistemi 
tam zamanlı olarak izlediği kalıbın her noktasına nüfuz 
edip ısı ölçen pikselleri sayesinde tüm yüzeyin ısı harita-
sını çıkarmamıza yardımcı olur ve üretilen parçalar üze-
rinde oluşması muhtemel hatalar henüz oluşmadan önce 
müdahale edilmesine olanak sağlar. Buradaki müdaha-
leden bahsetmemiz gerekirse, kalıp yüzeyinde optimum 
ısı değerlerinin dışına çıkan bölgenin tespit edildiği anda 
oradaki ısıtma-soğutma gibi süreçlerin bizlerin sağlamış 
olduğu datalar yardımıyla ikinci bir kişiye-cihaza ihtiyaç 
duyulmadan haberleşme protokolleri üzerinden bekle-
nilen seviyelere çekilmesi olarak düşünebiliriz.

Endüstri 4.0 konusunda işletmelere sunduğunuz ürün 
ve hizmetler nelerdir?

Buhar gücüyle çalışan ilk üretim mekanizmalarının ye-
rini artık tam otomatize olmuş, büyük ölçüde otonom 

üretim sistemleri almış bulunmakta. Özellikle, kullanılan 
sensör teknolojilerin bu denli ucuzlamasının ardından 
bizlerin de bu kapsamda potansiyel müşterilerle buluş-
turduğumuz üretim süresi, kontrol süresi ve üretim için 
ihtiyaç duyulan enerjiyi optimize edebilecek, Görüntü 
İşleme Sistemleri, Kestirimci Bakım Hizmetleri ve Ya-
pay Zekayla bütünleşik çalışan ürün ve hizmetlerimiz 
bulunmaktadır.

Endüstri 4.0 sizin için ne ifade ediyor.

VisioMechanics fikrinin ortaya çıktığı ilk günlerde ken-
dimize bir vizyon çizmiştik. Bu kapsamda, insansız, ka-
ranlık fabrikaların üretim süreçlerini tamamen devrala-
cağı bir noktada, bu süreçlerin bir parçasının da bizlerin 
endüstriye sunacağı ürünlerden oluşması gerektiğine 
inanmıştık ve o ilk günden beridir aynı inançla çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Bu fikir ışığında, Endüstri 4.0 
bizler için; makinelerin birbirleriyle haberleştiği, birbir-
lerini denetlediği ve doğru kararları vererek üretim sü-
reçlerinin optimize edildiği ve hammaddelerin insan eli 
değmeden son ürün haline gelebileceği üretim tesisleri-
nin ilk adımını ifade ediyor.

Sanayi kuruluşları ve Teknopark firmaları arasındaki 
ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?

Amaçları arasında ülke sanayisinin uluslararası piyasa-
larda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yö-
nelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için teknolojik bilgi 
üretmek olan teknoparkların sanayi ile vazgeçilmez birer 
partner olduklarını düşünüyoruz. 

GOSB Teknopark size hangi imkânları sunuyor? Ne-
den GOSB Teknopark’ı seçtiniz?

VisioMechanics, GOSB Teknopark’ın kuluçka merkezin-
de start-up ölçeklendirilmesiyle kuruldu. Fakat start-up 
olmamızın getirebileceği bir çok problemin üstesinden 
yine Teknopark’ın sağlamış olduğu danışmanlık hizmet-
leri, patent hizmetleri ve benzer itici güç oluşturan uy-
gulamaları sayesinde gelebildik. Kümelenme oluşumu 
gibi farklı alanlarda değer üreten firmaların buluşmasıy-
la ciddi bir sinerji yakaladık.  Teknopark’ın sanayisinin 
göbeği pozisyonundaki konumu, bu kapsamda bizlere 
sağladığı network bizlerin GOSB Teknopark’ı seçmemiz 
açısından büyük rol oynadı.

GOSB Teknopark ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

Bürokrasinin mümkün olduğunca asgariye indirgendiği 
ve bu yüzden iletişim süreçlerini mükemmel uyum içeri-
sinde geçirdiğimiz bir kurumla çalışıyor olmaktan büyük 
keyif alıyoruz.l
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MTAL iş 
birliğiyle genç 
yazılımcılar 
çekirdekten 
yetişiyor

984 yılında aralarında benim de 
yer aldığım 8 mühendis arkadaşın 
bir start-up olarak Kadıköy’deki 
Yazıcıoğlu İş Hanı’nda kurduğu 

Logo Yazılım, bugün 4 farklı ülkede, 7 farklı nok-
tada, 1.200’e yakın çalışanı, 800’ü aşkın iş ortağı 
ile 90 binin üzerinde aktif müşteriye hizmet veren 
ve bölgesel bir güç olma yolunda sağlam adımlarla 
ilerleyen bir şirket. 

Bu rakamlarla bezeli etkileyici cümlenin, Logo 
dünyasındaki bizlerin günlük hayatına yansıma-
sı ise 35 yılı aşkın süredir hizmet verdiğimiz 200 
binin üzerinde şirkete büyüme yolculuklarında 
eşlik etmek; bunun için sürekli yeni inovasyon-
lara ve çözümlerle imza atmak; ülkemizde yazılım 
sektörünün gelişimine, ekonomiye, ihracata kat-
kıda bulunmak. 

1

Logo Yönetim 
Kurulu Başkanı 

M. Tuğrul 
Tekbulut

Logo Yazılım Yönetim Kurulu 
Başkanı M.Tuğrul Tekbulut’un 

girişimi ile aynı zamanda inşatını 
yaparak eğitim ve öğretmime 
kazandırdığı Mehmet Tuğrul 

Tekbulut MTAL ile Logo Yazılım 
firması arasında ‘Ar-Ge İşbirliği 

Anlaşması’ imzaladı.
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önce orta öğretime yönelik bir iş birliği ekledik. Gebze’de 
bulunan Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile iş birliğimiz eğitime, yazılım sektörü-
ne ve ülkemizin geleceğine destek çabalarımızı bir adım 
öteye taşıyor. Yazılım alanında eğitime liseden başlaya-
rak, öğrencileri daha yolun başında bilinçlendiriyor, ge-
lecekte kariyerlerini bu alanda inşa etmek isteyenlerin 
yetkinliklerini daha erken bir dönemde artırmalarına 
destek oluyoruz. 

Kamu ve özel sektör iş birliği ile geleceğin yazılımcıları-
nı yetiştirerek yerli ve milli yazılımları üretecek bir okul 
ortaya çıkarma hedefiyle çalışan okul yönetimini, “proje 
okul” olma yönündeki çabalarını destekliyoruz. 

Halihazırda bilişim ve teknoloji alanında veri tabanı, 
web tasarımı, ağ teknolojisi ve siber güvenlik dallarında 
eğitim verilen okulda normal ders saatleri dışında 400 
öğrenciye “robotik kodlama ve tasarım” eğitimleri sağla-
nıyor. Standartların üzerinde donanım, nitelikli mesleki 
eğitimle sektörün ihtiyaç duyduğu yazılımcıların yetişti-
rilmesi için altyapı oluşturuyor. 

Logo Yazılım ve Mehmet Tuğrul Tekbulut MTAL arasında 
imzalanan Ar-Ge iş birliği protokolü kapsamında Logo 
çalışanları öğrencilere yazılım dersleri veriyor. Ayrıca 
öğrencileri Ar-Ge çalışmalarını yerinde incelemeleri için 
şirketimizde ağırlıyoruz. Bu çalışmalar geleceğin yazı-
lımcıları olacak gençleri şimdiden ilham verici örnek-
lerle buluşturma, kendi yollarını çizme konusunda teşvik 
etme anlamında değerli. Diğer yandan da gönüllü olarak 
projenin parçası olan Logo çalışanları için önemli bir 
motivasyon kaynağı. Bu kapsamda yurtdışındaki başarı-
lı örneklerden de feyz alarak iş birliğimizi genişletecek, 
Mehmet Tuğrul Tekbulut MTAL’i yazılım alanında marka 
bir okul haline getirecek her türlü desteği önümüzdeki 
dönemde de vermeyi sürdüreceğiz.l

Kendi kulvarında büyük hedeflerin ve ideallerin peşin-
de koşan bu büyük organizasyonun ana merkezi, 2000 
yılından bu yana Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
Teknopark alanında yer alıyor. 11.000 metrekare kapalı 
alan içerisinde 400 civarında Logo çalışanının yer aldığı 
bu yazılım geliştirme ve yönetim merkezi, yazılımcıların 
ihtiyaç duyduğu yaratıcılığı ve verimliliği destekleyecek 
şekilde bir üniversite kampüsü formatına sahip. 

Eğitim ve gelişim odaklı yapımız içinde Logo olarak sek-
törün geleceğine yatırımın da çok önemli olduğuna ina-
nıyoruz. Geleceği tüm paydaşlarımızla birlikte yazma 
vizyonumuz bu inancın en somut ifadesi. Bu kapsamda 
akademisyenleri ve öğrencileri çok önemli bir paydaş 
grubu olarak görüyor, 121 üniversite ve meslek yükse-
kokulu ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu okullara 
Logo ürünlerinin tam sürümlerini sağlayarak Logo ku-
rumsal iş yazılımları kullanıcısı şirketler için daha bilgili 
ve donanımlı gençlerin yetişmesine destek oluyoruz.

Özel sektör – eğitim iş birliğinde global örnekler

Özel sektörün eğitim kurumlarıyla yakın ilişkisinin eğiti-
me ve ülkenin gelişimine sağladığı katkılar tüm dünyada 
takdir ediliyor ve bu yönde dikkate değer çaba harcanıyor. 
Örneğin İsveç’te SKF Industries bünyesinde bir endüstri 
lisesi bulunuyor. Endüstri mühendisliği alanında eğitim 
almak isteyen öğrencilere yönelik bu tesis içi okulda ana 
müfredatın yanı sıra mühendislik ve otomasyon alanın-
da teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Öğrenciler ilk 
yıllarında zamanlarının çoğunu SKF merkezi içinde yer 
alan sınıflarda geçirirken ikinci yıl uygulamalı çalışma-
lar kapsamında çoğunlukla fabrikada aktif olarak çalışı-
yorlar. Bu son derece prestijli okul, iş ve eğitim dünyası 
arasında kurulabilecek ilişkilerin en ileri ve başarılı ör-
neklerinden biri.  

Bilişim sektörüne daha yakın bir örnek ise Almanya’da 
Siemens tarafından sağlanıyor. Endüstri 4.0 yolunda eği-
timcileri ve öğrencileri desteklemeye yönelik olarak SCE 
tarafından yaratılan dijitalleşme konsepti kapsamında 
konuya ilişkin eğitim materyalleri, karmaşık öğrenme 
ortamlarına uyarlanabilir eğitici paketleri sunuluyor. 
Bunlar, yeni nesilleri dijitalleşmeyle ve endüstri 4.0 ile 
hızla değişen dünyaya erkenden hazırlamak için önemli 

Gebze’de bulunan Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliğimiz eğitime, yazılım 
sektörüne ve ülkemizin geleceğine destek çabalarımızı 

bir adım öteye taşıyor. Yazılım alanında eğitime 
liseden başlayarak, öğrencileri daha yolun başında 

bilinçlendiriyor. 

GOSB’da bulunan ve Türkiye'nin en büyük Ar-Ge 
yatırımı yapan yazılım firmalarından olan Logo Ya-
zılım ile imzalanan "Ar-Ge İşbirliği" protokolü kap-
samında , okulda yazılım dersleri de başladı. Eğitim-
lerde öğrenciler, bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu 
yazılımları uzmanlarından öğrenme fırsatı bulacak.

adımlar. 

Yazılım alanında bir marka okul 
yaratma yolunda

Biz de Logo Yazılım olarak sektör li-
derliğinin getirdiği sorumlulukla bu 
konuda üzerimize düşeni yapmanın 
önemine inanıyoruz. Üniversite ve 
meslek yüksekokulu düzeyindeki 
iş birliklerimizin yanına kısa süre 
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GOSB Teknopark'tan
Sosyal Sorumluluk Projesi

tölye Vizyon, teknolojinin hızla geliştiği 
son döneme tanıklık etmiş olan bir eki-
bin, tecrübelerini çocuklara ve gençlere 
aktarmak için bir araya geldiği kodlama, 

robotik, tasarım, 3 boyutlu yazıcı ve maker atölyesidir.

Hayal gücünü, tasarımı, yaratıcılığı, üretimi, girişimcili-
ği ve yetenek kazandırmayı temel alan atölye çalışmala-
rımız ile çocuklara ve gençlere yeni ufuklar açabilmeyi 
hedefliyoruz. Alanında tecrübeli mentorlarımız, birçok 
farklı materyalimiz ile çocukların ve gençlerin bulun-
maktan keyif alacağı bir ortamda yenilikçi öğrenme mo-
dellerini çocuklarla buluşturuyoruz.

Atölye Vizyonu anlatmak için, Maker hareketini anlata-
rak başlamak en doğrusu olacaktır. Dünya da uzun sü-
redir konuşulan ve son yıllarda bilinirliği oldukça artan 
Maker hareketi; üreten ve üretirken teknolojiyi kullanan 
kişilerin bir araya gelmesini ve yenilikler geliştirilmesi-
ni amaçlayan, “kendin yap” felsefesi ile insanların tüke-
ten değil üreten bireyler haline gelmesini hedefleyen bir 
akımdır. Bizler de Maker ruhunu benimsemiş kişiler ola-
rak, çocukların ve gençlerin, bir yandan problem çözme 
ve analitik düşünce becerilerini geliştirmelerine yardım-
cı olurken, diğer yandan teknolojiyi nasıl kullanabilecek-
lerine dair bilgilerimizi aktarıyoruz.

A

Rıdvan Canbaz
Atölye Vizyon

Atölye Vizyon, hayal gücünü, tasarımı, yaratıcılığı, 
üretimi, girişimciliği ve yetenek kazandırmayı temel 
alan atölye çalışmalarımız ile çocuklara ve gençlere 
yeni ufuklar açabilmeyi hedefliyor.. 
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Günümüzde, kodlama artık sadece meslek olarak icra 
edilmenin ötesinde, herkesin bilmesi ve anlaması gere-
ken bir konu olarak görülüyor. Bunun nedeni, kodlama 
öğrenmenin getirdiği en temel kazanım olan analitik dü-
şünme yeteneğidir. Analitik düşünce, problemleri aşmak 
için konunun temeline odaklanıp, detayları da gözeterek 
kalıcı çözümler üretebilecek şekilde sistematik düşüne-
bilme demektir. Analitik düşünebilen bireyler kavram-
lar arasında ilişki kurabilen ve bunlardan yeni fikirler 
oluşturabilen kişilerdir. Bu kişiler, karşılaştığı her tür-
lü probleme sistematik düşünce ile yaklaşır ve çözüme 
kolayca ulaşır. Kodlamanın özünde de analitik düşünce 
vardır, bu nedenle, öğrenmesi zor gibi görünmesine rağ-
men, doğru anlatıldığında kolay öğrenilir ve öğrenildik-
ten sonra uygulaması oldukça keyiflidir.

Atölye Vizyon’da çocuklara ve gençlere, birçok sistem 
ve materyal kullanarak kodlamanın ne kadar kolay ve 
eğlenceli olduğunu gösteriyoruz.  Farklı materyaller ile 
çocuklara aynı mantığın nasıl farklı şekillerde oluştu-
rulabileceğini oyunlaştırma teknikleri ile anlatıyoruz. 
Oyunlaştırma en güzel ve en kalıcı öğrenme yöntemle-
rinden biridir, bilginin hayatın akışı içinde öğrenilmesini 
sağlar. 

Çocukları atölye dışında da çevreyi gözlemlemeleri ve 
gözlemleri sonucunda edindikleri bilgileri bizlerle pay-
laşmaları yönünde cesaretlendiriyor, onların yenilikçi 

fikirlerini atölyemiz olanakları dahilinde hayata geçirme 
imkânı sağlıyoruz. Böylece çocuklar bilimi sadece okul 
sıralarında okuyup dinleyerek değil, deneyimleyerek ve 
eğlenerek öğreniyorlar. Tıpkı bilim insanlarının doğayı 
gözlemleyerek birçok yenilikçi buluşa imza atmaları gibi 
bizde, çocukların gözlemleyen ve gördükleri üzerinde fi-
kir yürüten bireyler olmalarını istiyoruz.

Atölye Vizyondan bahsederken, değinilmesi gereken 
konulardan biri de tasarım ve 3 boyutlu yazıcı atölyele-
rimiz. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz, geleceğin 
üretim modeli olan 3 boyutlu yazıcıların, nasıl çalıştık-
ları, yazıcılarda basılan tasarımların nasıl hazırlandığı-
nı gösteriyor ve arkadaşlarımızın da deneyimlemelerini 

Kuzey Ünalan
(6. sınıf-12 yaşında)

Koç Ortaokulunda 6.sınıfta 
okuyorum. Burada mbot kodlamayı, 
scratchi daha iyi kullanmayı ve 
mesafe sensörlerini kodlamayı 
öğrendik. Buraya geldiğim için çok 
mutluyum, bir sürü yeni arkadaşım 
oldu. Arkadaşlarımı seviyorum, iyi ki 
varlar :)  

Doruk Alp Akşin
(6. sınıf-12 yaşında)

Koç Ortaokulunda 6.sınıfta 
okuyorum. Şimdiye kadar makey 
makey kartlarını, 3d kalem 
çalışmasını, arduino , scratch ve 
mblock kodlayarak robotlara neler 
yapabileceğimizi öğrendik. Burayı 
çok sevdim, yeni arkadaşlarım oldu. 
Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz.

Atölye Vizyon’da 
çocuklara ve gençlere, 
birçok sistem ve 
materyal kullanarak 
kodlamanın ne 
kadar kolay ve 
eğlenceli olduğunu 
gösteriyoruz.  Farklı 
materyaller ile 
çocuklara aynı 
mantığın nasıl 
farklı şekillerde 
oluşturulabileceğini 
oyunlaştırma 
teknikleri ile 
anlatıyoruz. 
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Elyasa Bekir Kurt
(5. sınıf-11 yaşında)

Zübeyde Hanım Ortaokulunda 
5. sınıf öğrencisiyim. Bu zamana 
kadar arduino programlamayı, 
toprak nem sensörü kullanımını ve 
mblock programlamayı öğrendik. 
Burada olmaktan dolayı çok 
mutluyum. Yeni arkadaşlarımı ve 
öğretmenlerimi seviyorum.

Elif Naz Yıldırım
(5. sınıf-11 yaşında)

50. Yıl Chrysler Ortaokulunda 5. 
sınıf öğrencisiyim. Burada mlock ve 
scratch programlarını, mbotlarla 
mesafe sensörleri kodlamayı 
öğrendik. Öğretmenlerimi ve 
arkadaşlarımı çok seviyorum. Birçok 
yeni arkadaşım oldu. Öğrendiklerimi 
ailemle paylaştığımda onlar da 
buraya gelmemden çok memnunlar.

Yusuf Gökhan Öztürk
(6. sınıf-12 yaşında)

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda 
6. sınıf öğrencisiyim. Bu zamana 
kadar arduino sensörlerini, mbot 
kodlamayı ve scratch kullanmayı 
öğrendik. Burada çok güzel şeyler 
öğreniyorum. Büyüyünce yazılımcı 
olmak istiyorum.

sağlıyoruz. Bu sayede gelişimine tüm hızıyla devam eden 
yeni nesil bir teknoloji ile bugünden tanışmış oluyorlar.

Bunlar ve daha fazlasını, bir bütün halinde anlatarak, 
teknolojik farkındalığı ve analitik düşünme yeteneğini 
geliştirmeye destek vermenin yanında, çocukların ken-
di yeteneklerinin farkına vardıkları, keyifli ve mutlu bir 
ortam sunuyoruz.

Atölye Vizyon’da burada anlatabildiğimizin ötesinde söy-
lenecek o kadar çok şey var ki, bizler başladığımız günden 
bu yana yüzlerce aileye büyük bir keyifle bunları anlattık 
ve aynı heyecanla anlatmaya devam ediyoruz. Amacımız; 
önemli olduğuna inandığımız bu bilgileri, çocuklara ve 
ailelere en doğru şekilde aktarabilmek. İlk günden bu 
yana atölyelerimize katılan binin üzerinde genç arkada-
şımızın mutluluklarını ve heyecanlarını gördükçe, bin-
lercesine daha ulaşabilmek istiyoruz.

Dünya hızla ilerliyor, bilgiye erişimin bu derece hızlı 
ve kolay olduğu günümüzde, çağın gerisinde kalmanın 
mazereti olamaz. Elimizde teknoloji gibi bir güç varken 
bunu en güzel şekilde anlatmak, atölye çalışmalarımı-
zı erişebileceğimiz her bireyle paylaşabilmek en büyük 
motivasyonumuz. Yolculuğumuza 2016 yılında başladık, 
çok geçmeden, 2017 yılı içerisinde, hayallerimize destek 
vermek için Türk yazılım sektörünün öncü isimlerinden 
Sayın Tuğrul Tekbulut da Atölye Vizyon ekibine katıldı. 
Kendisinin desteği doğru yolda olduğumuz konusunda 

inancımızı arttırdığı gibi hayallerimizi de daha ileri taşı-
mamız için itici bir güç oldu.

Kurtköy ve Gebze’de bulunan atölyelerimizde gerçek-
leştirdiğimiz düzenli atölye programlarımız, sosyal so-
rumluluk projelerimiz, şirketler, belediyeler ve okullarda 
gerçekleştirdiğimiz özel etkinliklerimiz ile Atölye Vizyon 
olarak ülkemizin gençlerinin dünya ile aynı hızda hatta 
daha hızlı ilerlemesi için çaba gösteriyoruz.

GOSB Teknopark ile gerçekleştirdiğimiz proje ile Tekno-
park binasında oluşturduğumuz atölyede farklı okullar-
dan gelen öğrencilerimiz ile kodlama, robotik, tasarım, 
3 boyutlu yazıcı ve maker çalışmalarını büyük bir keyifle 
yapmaktayız. Proje sayesinde çocuklarımız hayal etme-
nin, tasarlamanın ve üretmenin önemini ve zevkini uy-
gulama yaparak kavramakla beraber çalışma konuları 
ile ilgili alanlarda etraflarında olup biteni gözlemlemeye 
başlamaktalar. İcat çıkarmak için temel nokta olan fay-
dalı olma ve keşfetme duygularını da geliştiren çalış-
malar yaşamlarının bir çok alanında kendilerine faydalı 
olacaktır.

Aynı zamanda GOSB Teknopark’ın bu farkındalık yara-
tan projesi ile çocuklar meslek tercihleri için de büyük 
bir avantaj da yakalayacaklardır. Sanayi bölgelerine ve 
girişimcilik ekosistemine nitelikli iş gücü sağlamak için 
teknolojinin verimli kullanımı ve üretim konusunun 
vurgulanması erken yaşlarda doğru yöntemlerle planlı 
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Kaan Kodaz
(6. sınıf-12 yaşında)

Zübeyde Hanım Ortaokulunda 
6.sınıf öğrencisiyim. Şu an scratch 
ve arduino kodlamayı öğreniyoruz. 
Burada arkadaşlarımla ve 
öğretmenlerimle hem öğreniyoruz 
hem çok güzel vakit geçiriyoruz.

Gökay Güler
(6. sınıf-12 yaşında)

Koç Ortaokulunda 6.sınıfta 
okuyorum. Şimdiye kadar 3d 
kalem, mbot, scratch ve arduino 
sensörleri öğrendim. Hayal gücümü 
kullanabildiğim için en çok 3d 
kalemlerle çalışmayı seviyorum.

Arda Irmak
(6. sınıf-12 yaşında)

Zübeyde Hanım Ortaokulunda 
6.sınıf öğrencisiyim. Burada scratch, 
mbot, mblock ve arduino mesafe 
sensörlerini öğrendim. Şu anda 
yapmakta olduğumuz çalışma, 
toprak nem sensörünü toprakla 
buluşturup oluşan durumları 
inceliyoruz. İleride yazılımcı olmak 
istiyorum.

şekilde başlamalıdır.  İlk adımı 16 hafta olan çalışma sa-
yesinde çocuklar oyunlaştırma temelli çalışmalar ile 
algoritmayı, kodlamayı tanıyacaklar, robotlarını tasar-
layacaklar, kendi oyunlarını geliştirecekler, 3 boyutlu 
yazıcıları kullanmayı öğrenecekler. 16 hafta sonunda sü-
reç boyunca öğrendikleri bilgiler ile hayata geçirecekleri 
projeleri GOSB Teknopark personeline sunarak kendi-
lerini ifade etme yolunda önemli bir adım atacaklardır. 

Yapamam yok, denerim var sloganı ile yürüttüğümüz 
projede büyük kısmı uygulamalı çalışmalar ile çocuklar 
kendilerine zor gelen konuların uğraştıklarında ve des-
tek verildiğinde aslında göründüğü kadar zor olmadığını 
anlıyorlar. Gelişen özgüven ve duygusuyla meraklarının 
ve hayallerinin peşinden gitmek için donanımlı hale ge-
len çocuklarımızın ülkemiz için güzel çalışmalara imza 
atacağına inanıyoruz.l
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Geleceği 
Yakalamak 
İçin Yeni Nesil 
Girişimcilere 
Dahil Olun

İstanbul doğumluyum, Kayserili bir ailenin iki 
kızından biriyim. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten 
sonra AFS öğrencisi olarak Amerika’ya gittim. 
Daha sonra Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü 
bitirdim ve New York Pace Üniversitesi’nde yatırım 
yönetimi üzerine MBA yaptım.  Öğrenciyken, Wall 
Street’te çalışmaya başladım. Finansın pek çok farklı 
bölümünde çalıştım.  Brokerlık da yaptım, traderlık 
da, fon yöneticiliği de… 2002’de Türkiye’ye dönmeden 
önce bir Hedge Fund’ın yöneticisiydim.  Daha sonra 
ağırlıklı olarak otomotiv, beyaz eşya alanında ve 
sanayi sektöründe yer alan aile işimizde çalışmak 
üzere, Türkiye’ye geri döndüm. 2012’ye kadar, o 
zamanki unvanıyla Farplas Grup, şimdiki unvanıyla 
Fark Holding’de CFO olarak çalıştım, 2012’de Yönetim 
Kurulu Başkanı oldum.  Bu süreçte aile işinden 
bağımsız kişisel yatırımlar da yapmaya başladım. 
Bazılarının da girişimcisi oldum. Evliyim ve 19, 17, 7 
yaşlarında 3 kızım var: Selin, Lara ve Arya.

lkemizde melek yatırımcılık ve girişim-
ciliğin gelişiminde çok değerli katkıları-
nız var, bu konuda neler yapıyorsunuz?

Geleceği yakalamak için yeni nesil giri-
şimlere dahil olmanın en güzel yöntemi melek yatı-
rımcılık. Hem kendi deneyim ve tecrübelerinizi genç 
bir girişimci ile paylaşıp şirketini büyütmesi için onu 
yatırımınızla destekliyorsunuz, hem de onunla birlikte 
yeni bir sektörü deneyimleyip geleceğin işlerine uyum 
sağlıyorsunuz. 

Herkesin ihtiyacı, pasif gelir kaynakları yaratmak. Me-
lek yatırımcılık da bunun için en iyi yöntem. Pasif gelir 
kaynakları nedir derseniz, siz uyurken bile size gelir 
getiren kaynaklardır. Kısa vadede değil ancak uzun va-
dede en önemli geliri, bu kaynaklardan elde edersiniz. 
Melek yatırım da bir pasif gelir kaynağıdır.

Benim yatırımlarımı yaptığım ve girişimcileri destek-
lediğim 2 ağ var: Arya Kadın Yatırım Platformu’nun 
kurucusuyum ve GBA (Galata Business Angels) üyesi-
yim. Mobilite dışındaki tüm yatırımlarımı kadın giri-
şimcilere Arya üzerinden, teknolojik yatırımlarımı da 
Galata Business Angels’tan yapıyorum. Aynı zamanda; 
kendi işimizin uzantısı olan akıllı ulaşım teknolojileri 
üzerine kurduğumuz ‘F Plus Ventures’ın kurucusu ve 
başkanıyım.

Ü

Ahu Büyükkuşoğlu Serter 
Fark Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu
Seri Girişimci & Yatırımcı
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Arya Kadın Yatırım Platformu’ndan 
söz edebilir misiniz? Melek yatırımcı 
ağları iş dünyasına neler katıyor?

Ailemde bize öğretilen en önemli şey 
okumak, daima kendini geliştirmek, 
hayal kurmak, bu hayallere ulaştıkça, 
yeni hayaller kurup onlara ulaşmak 
için çalışmaya devam etmekti.  Üç kı-
zım var, kendime göre kariyerinde ve 
hayatta iyi yerlere gelmiş bir kadınım. 
40 yaşından sonra sahip oldukları-
mın boyun borcunu ödemek istedim. 
Ne yapabilirim diye düşününce, en 
önemli sosyal problemlerimizden bi-
rine, kadınlara dokunacak bir şey ya-
payım dedim. En iyi bildiğim iş para 
kazanmak. O zaman öyle bir şey yapa-
yım ki başarılı, motive, akıllı kadınları 
bulup; onlara hem para, hem de işle-
rini büyütmeleri için ihtiyaç duyduk-
ları her ne ise, onları veren ortaklar 
bulayım, bu kadınları büyütelim, onlar 
da başka kadınları büyütsünler diye, 
en küçük kızımın isminden esinlene-
rek “Arya Kadın Yatırım Platformu”nu 
kurdum. Arya, Türkiye’nin ilk “kadın 
odaklı” yatırım platformu. Umarım tek 
olarak kalmayız. Kadın liderliğindeki 
şirketleri, “akıllı para” yatırımı yapa-
rak maddi kaynakların ötesinde değer 
katabilecek kadın ve kadının gücüne 
inanan erkek melek yatırımcılar ile 
bir araya getiriyor. Türkiye’deki giri-
şimcilerin %9’undan azı kadın. Yatı-
rım alan kadın girişimcilerin oranı da 
çok düşük. En büyük engel finansman 
eksikliği. 

Arya, bu platformla kadın girişimcile-
ri ve yatırımcıları bir araya getiriyor. 
Kurulduğu 2014 yılından bu yana 700’ü 
aşkın kadın girişimciye dokundu ve 6 
şirketin 2.5 Milyon TL’nin üzerinde 
yatırım almasını sağladı. Kadın kadına 
dayanışmaya inanan, başarılı iş kadın-
larından oluşan ve yatırım yapan Arya 
kadınlarımız da oldu. En önemli me-
sajımız, önce kadının kadına yardım 
etmekle yükümlü olması.

Arya’nın 4 ana faaliyet konusu var: 
Eğitim, mentorluk, ilham ve yatırım. 

Eğitim ve etkinliklerden tanıştığımız 
ve bize yatırım için başvuran şirketleri 

inceliyoruz ve performanslarını bir 
süre takip ediyoruz. Sonrasında şirke-
tin ihtiyaçlarına göre mentor, uzman, 
tedarikçi ve yatırımcı tanıştırmaları 
yapıyoruz. Yatırımcılar ise; eğitimlerin 
yanı sıra, tecrübeli yatırımcılarla şir-
ketlere ortak olarak, yatırımı yaparak 
öğreniyorlar, yeni iş kollarını ve sek-
törleri yatırımlarıyla keşfediyorlar. 

Malzeme mühendisliği ile cerrahi eği-
timi değiştiren bir platformdan, son 
moda tasarımlarla dünyanın birçok 
ülkesinde beğenilen bir aksesuar mar-
kasına, demir döküm üretiminden, 
popüler online içerik sitesine ve çocuk 
gelişim aboneliğine kadar farklı farklı 
yatırımlarımız var. 

Bize kayıtlı 3.000’in üzerinde üyemiz 
ve tüm Türkiye’den bizi sosyal medya 
kanallarından takip eden 18 bin takip-
çimiz var. Her sene 20+ eğitim, Ana-
dolu’da ve İstanbul’da irili ufaklı bir-
çok etkinlikle, yüzlerce harika kadınla 
bir araya geliyoruz.  

Arya birliktelik zekasının bir ürünü. Bu 
birliktelik zekasını ne kadar yayabilir-
sek, bizim için o kadar iyi. Arya Kadını 
diye tabir ettiğimiz kadınları bir araya 
getirmek için her yıl uluslararası bir 
“Retreat” yapıyoruz. Böylece Arya’yı 
başka ülkelerden başarılı kadınlara da 
tanıtma şansı buluyoruz. Gürcistan, 
Nijerya ve Azerbaycan’dan Arya gibi 
bir oluşumu, kendi ülkelerinde kurma 
talebi var. Bu ülkelere yaymak, hedef-
lerden bazıları. Geçtiğimiz yaz Ameri-
ka’da Arya Amerika’yı kurarak ilk yurt 
dışı açılımımızı, geçtiğimiz aylarda da 
Nijerya’da ikinci yurt dışı açılışımızı 
yaptık. Arya artık, Amerika ve Nijer-
ya’da da birer oluşuma sahip.

Gündeminizde öncelikli hedefler ve 
projeler neler?

Holding olarak yurt dışında satın alma 
fırsatlarına yoğun şekilde bakıyoruz, 
ayrıca kendi içimizde inkube ettiği-
miz şirketlerin spin-off’ları ile uğra-
şıyoruz. Sürdürülebilir gıda üretimi 
ve teknolojileri, ulaşım teknolojileri, 
robotics ve IOT; en çok ilgi duyduğu-
muz alanlar.

Şirketler, teknolojik ve katma değeri 
yüksek ürün ve pazarlara yönelme-
dikleri sürece küçülmeye hatta yok 
olmaya başlayacaklar. Bu hızı takip 
edebilmek için kurduğumuz F Plus 
Ventures’la birlikte, endüstri 4.0, akıllı 
ulaşım, mobilite çözümleri ile birçok 
sektör; yatırım için ilgi alanımıza gi-
riyor. Ulaşım sektörünü kökten değiş-
tirecek teknoloji ve şirketleri keşfedip 
ulaşımı iyileştirerek, insanların hayat 
kalitesini artırmayı amaçlıyoruz.

Girişim sermayelerinin ve melek 
yatırımcıların dikkati nasıl 
çekilebilir?

Start up’ların yatırım alırken en sık 
yaptığı hatanın, neye ihtiyacı olduğunu 
ve önceliklerini doğru tespit edeme-
mek olduğunu düşünüyorum. Aslında 
çoğu zaman ihtiyaç, paradan çok para 
kazanma mekanizmalarını kurmak ve 
satış yapmak. Bir de beklentilerinizi 
girişimci olarak iyi yönetmek lazım. 

Yatırım aldıktan sonra, iş aslında yeni 
başlıyor. Hangi aşamada ne istenebi-
leceğini iyi bilmek, yatırım alma sü-
recini ve dinamiklerini iyi anlamak, 
yatırım turunu vakti gelince kapatmak 
için çok önemli. Sadece para almaya 
değil, fikir almaya gitmeyi ve karşılıklı 
sonuçlarla istikrar ve güven oluştur-
mayı tavsiye ediyorum. l

Melek yatırımcılık nosyonunun gelişmesi, Türkiye’de girişimciliğin 
gelişmesini sağlayacak en önemli faktör. Bir bakıma fikirlerin can 
suyu, start up’ların hayata gelmek için ihtiyaç duydukları nefes. 
Meleklerin sayılarının artması, hem daha çok fikrin işe dönüşmesini 
hem start up fikirlerini daha rekabetçi bir ortama sokarak çoğaldıkça 
içlerinden en iyilerinin sıyrılmalarını sağlayacak.
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Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge Çalışanı Olarak Görev Yapan 
Şirket Ortaklarının Ücretlerinde Vergi İstisnası Uygulaması

Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinde Vergi İstisnası 

eknoloji Geliştirme Bölgelerinde faali-
yet gösteren şirketlerde Ar-Ge çalışanı 
olarak görev yapan şirket ortaklarının 
ücretlerine vergi istisnası uygulanıp uy-

gulanamayacağı konusunda tereddüt edilebilmektedir. 
Bölgedeki Ar-Ge kapsamındaki ücretlerde vergi istis-
nası uygulamasına ilişkin yasal düzenlemeler aşağıdaki 
şekildedir.

Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin 
bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar 
her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve 
sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden ya-
rarlanacak olan destek personeli sayısı 16/02/2016 ta-
rihli 6676 sayılı yasanın 14. Maddesi ile değişik 4691 sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin 
bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar 
her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve 
sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden ya-
rarlanacak olan destek personeli sayısı, Ar-Ge ve tasarım 
personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Hak kazanılmış 
hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli 
ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında 
Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de 
bu istisna kapsamındadır. 

Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürele-
rine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Yönetici 

T

Mehmet Çaltekin
Yeminli Mali Müşavir/Yönetici Ortak
Sworn-in CPA/Managing Partner
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şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişi-
lerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, 
Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım 
personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğru-
dan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin 
bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu ol-
duğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin 
ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhur-
başkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile 
Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan 
Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar 
için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçme-
mek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücret-
lerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanın-
ca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi 
stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda 
teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin 
onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorun-
ludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen 
sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tes-
pit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna iliş-
kin cezalardan ilgili işletme sorumludur.” düzenlemesi 
bulunmaktadır.

10/08/2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetme-
liği” nin “ Muafiyet, indirim ve istisnalar” başlıklı 35 nci 
maddesinde konu ile ilgili düzenleme de şöyledir;

“Bölgede muafiyet, istisna ve indirim uygulamasına iliş-
kin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

.... toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüz-
de onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında 
küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek 
personeli sayısının toplam Ar- Ge ve tasarım persone-
li sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt ücreti en 
az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere 
her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı 
olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygu-
lanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma ta-
rafından belirlenir. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık 
ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli 
ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen 
tatil günlerine isabet eden ücretler 
de bu istisna kapsamındadır. Hesap-
lamada küsuratlı sayılar bir üst tam-
sayıya iblağ edilir. Haftalık kırk beş 
saatin üzerindeki ve ek çalışma sü-
relerine ilişkin ücretler bu istisnadan 
faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti 
gelir vergisi istisnasından yararla-
nan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp 
çalışmadığını denetler. Bu istisnanın 

uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve 
bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge, tasarım 
ve destek personelini, Ar-Ge ve tasarım projelerindeki 
görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren 
listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve 
denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar. Bölgede çalışan 
personelin istisna kapsamı dışındaki net ücret ödeme-
lerinin brüte iblağ edilecek vergisinin hesaplanması, bu 
hesaplama yapılırken Kanunla sağlanan vergi teşvikleri-
nin dikkate alınmaması gerekir. Ar-Ge, tasarım ve des-
tek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği ücret, 
prim, ikramiye ve benzeri ödemeler de istisna kapsamı-
na dâhildir. Bu bent kapsamındaki saat, oran, süre, ücret 
gibi konular aylık ve 30 gün esasına göre hesaplanır.”

Yukarıda yer alan açıklamalara göre, Teknoloji Geliştir-
me Bölgesinde faaliyette bulunan şirketlerde Ar-Ge per-
soneli olarak görev yapan şirket ortaklarının, bu görev-
leri ile ilgili

ücretlerine;

• Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olan ortak-
lar ile limited şirketlerdeki ortakların, şirketin bölgede 
yürüttüğü Ar-Ge faaliyetinde Ar-Ge personeli olarak 
görevlendirilmesine ilişkin şirketlerin ilgili kurulların-
da görevlendirme yapılmış olması,

• Şirketleri tarafından yürütülen Ar-Ge projelerindeki 
görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini göste-
ren listenin aylık olarak yönetici şirkete onaylatılmış 
olması,

• Ücret bordrosu düzenlenmesi, koşullarıyla vergi istis-
nası uygulanabilecektir.

Yukarıda açıklanan kapsamdaki ücretin gelir ve damga 
vergisinden istisna olması nedeniyle, belirlenecek ücre-
tin emsale uygunluk ilkesi esasları gözetilerek belirlen-
mesine de dikkat edilmesinin uygun olacağı; bu kapsam 
dışındaki görevler nedeniyle ödenecek ücrete ise vergi 
istisnasının uygulanmayacağı tabiidir. l

Destek personeli sayısının toplam Ar- Ge ve tasarım 
personeli sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt 

ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak 
üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin 

aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası 
uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma 

tarafından belirlenir.
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İngiltere Pazarına Açılmak 
Ama Okyanusta Boğulmamak!

Kemal Sidar
Endüstri Yüksek Mühendisi
Etkin Proje Yönetim Dan. Tic. Ltd. Şti.

İngiltere ektiklerinizi 
biçebileceğiniz ve şirketinizi 
dünya çapına taşıyabilecek bir 
pazar. Birçok faktörü eş zamanlı 
değerlendirmek gerekiyor.

ıkıcı istatistiki verilere dalmadan dahi İn-
giltere pazarının ne derece büyük fırsatlar 
yarattığını ekonomik büyüklük, İngiltere 
ve Türkiye arasındaki ticaret, İngiltere’de-

ki Türk yatırımları gibi bir kaç öncü göstergeye bakarak 
anlayabiliriz.

Ancak öte yandan özellikle daha önce İngiltere’ye gitmemiş 
Türkler için “İngiltere=Londra” şeklinde bir algı var. Ben 
de zamanında bu grubun içerisindeydim ve İngiltere’ye ta-
şınıp, ülkenin farklı şehirlerinde işler yapmaya başlayana 
kadar da ayrımın pek farkında değildim.

Londra hem sosyal imkânlar hem de ekonomik büyüklük 
olarak sadece İngiltere’nin değil (şahsi görüşüm olmakla 
beraber bunu destekleyen birçok istatistiki veride mev-
c u t - tur!) tüm Avrupa’nın başkenti konumun-

dadır. İnanarak şunu ifade edebilirim ki; 
Avrupa’nın başkenti olmayı da sonuna 
kadar hak eden bir şehirdir. Konunun 

sosyal ve kültürel tarafını bir yana 
koysak dahi ekonomik anlamda ba-
rındırdığı fırsatları ve büyüklüğü ile 
rakiplerine fark atacak kadar iddi-

alı bir durumda olan Londra, 
biz İstanbulluların ta-

biri ile “taşı toprağı 
altın” bir şehir!

Elbette aynı İstan-
bul gibi Londra’da 

bir “kurtlar sofrası!” 
Zaten İngiltere ülke olarak 

dahi rekabetin ve kalitenin en 
üst seviyede olduğu bir pazar-

ken, Londra bunu iliklerinize kadar 
hissedebileceğiniz bir rekabetin merke-

zi olarak adlandırılabilir. Elbette “küçük 
deniz-büyük deniz, küçük başarı-büyük 

başarı” kıyaslamaları yapılabilir ama bunu 
yapmadan önce İngiltere’ye geliş amacınıza, 

ürün ve servislerinizin doğru hedef müşterilerine 
dikkatle bakmak gerekiyor.

S
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Londra genel olarak her şeyin merkezi olmakla birlikte 
özellikle finans ve finansal teknolojiler, gayrimenkul, resto-
ran-otel, uluslararası profesyonel hizmetler gibi alanlarda 
liderliği bulunan bir şehirdir. Esasında İngiltere’nin en iyi 
yaptığı şey olan “ekosistem” sağlamanın ne kadar etkili ve 
güzel sonuçlar verdiği Londra’dan da izlenebilir. Bu sayede 
bazı dikeylerde Londra hem en iyi olanaklara erişmek hem 
de en iyilerle çalışmak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Her ne kadar Londra’nın ekonomik ağırlığı tartışmaya ka-
palı olsa dahi İngiltere=Londra algısından kurtularak işe 
başlamak gerekiyor. Bütün Birleşik Krallıkta “kraliçenin 
parası” geçerli olduğuna göre Londra’dan önce başka hangi 
şehir ve bölgelerin ideal olabileceğini detaylıca araştırma-
nızı öneririm.

Cardiff, Birmingham, Manchester mesela bu örneklerden 
bazıları olabilir. Evet, ekonomi ve nüfus olarak küçük an-
cak işe başlamak ve çok daha hızlı ve kolay şekilde ilk refe-
ranslarınızı elde edebileceğiniz doğru adresler bu şehirler 
olabilir. Kamu görevlilerine, yetenek havuzuna, STK’lara ya 
da fon kaynaklarına erişim ise Londra’ya göre çok daha hız-
lı olabilecektir. Öte yandan bazı özel sektörlerde (örneğin 
IOT, üretim teknolojileri, endüstri 4.0 vb) faaliyette bulun-
mak için de bu bölgeler tercih edilebilir. Ayrıca Birming-
ham ve kuzeyine doğru gittikçe yaşam ve iş maliyetleri de 
düşmeye başlayacaktır.

Yukarıda da bahsettiğim gibi İngiltere pazarı dünyanın en 
rekabetçi pazarlarından bir tanesi! Herhangi bir sektör veya 
üründe dünyanın tüm ülkelerinden, en iyilerinin rekabet 
ettiği bir pazar. Bu pazarda mucizelere neredeyse hiç yer 
yok; sabırlı ve sistematik çalışma ile başarı elde etmek var.

İngiltere pazarına giren/girmek isteyen Türk firmalarında 
gördüğüm 2 önemli ortak sıkıntı var;

1: Acelecilik: Her şey aynı anda ve bir anda olsun istiyoruz 
ama olmuyor. İngiltere’de kimse bizim sahip olduğumuz 
önceliklere sahip değil. Kur farkının ne olduğu kimsenin 
umurunda değil. Genellikle kimse kullandığı tedarikçileri 
değiştirmek için acil bir ihtiyaç içerisinde değil. Esnek me-
sai saati diye kavram burada pek bilinmiyor. Tatil günleri 
tatil oluyor ve herkes kendi önceliğine göre maillerine ce-
vap dönüyor.

Özetle siz ne kadar aceleci olursanız 
olun, İngiltere pazarının kendi dina-
mikleri ve öncelikleri var ve sizin de 
bunları anlayarak, bilerek ve uyarak 
hareket etmeniz gerekiyor. Esnekliği, 
acelecilik haline getirmenin tek sonucu 
stres ve boşa çıkan beklentiler oluyor.

Pazara giriş yapmadan önce her şeyin 
zaman alacağını ama istikrarlı çalış-
maların da mutlaka netice vereceğini 
unutmamak lazım. İngiltere’de kimi 

zaman müşterinin önüne çıkabilmek ya da doğru kişilerle 
toplantı alabilmek bile haftalar sürüyor. Buna bir de paza-
rın hiç tanımadığı, test edilmemiş ve İngiltere referansları 
olmayan bir ürünün satış sürecini eklerseniz her şeyin bir 
anda olamayacağını görmek kolaylaşır.

2: Vermeden almak ya da az verip hepsini istemek: İngil-
tere’de rekabetin bu kadar yoğun olması pazarlama ve satış 
süreçlerinin sadece uzamasına değil aynı zamanda maliye-
tinin de artmasına neden oluyor. Kazanç tarafında avantaj 
olan güçsüz TL, pazarlama aşamasında dezavantaj oluyor 
ve fakat bundan kaçış yok!

Herkesin ürün ve hizmetlerini son derece etkin şekilde pa-
zarladığı ve entegre satış süreçleri yürüttüğü bir pazarda 
maliyete katlanmadan, pazarlama yapmadan, satış süreç-
lerine girmeden sonuç elde edilemiyor. 1 liralık harcama 
ile 10 liralık hizmeti ancak Türkiye’de alabiliyorsunuz. Za-
ten doygun olan bu pazarda bir de müşterilerin göz önüne 
çıkmak için yapılması gereken harcamalar yapılmadığında 
kimse ürünlerinize ilgi göstermiyor.

Bir de “emekli ve network sahibi bir satış personeli bulalım, 
“kağıt üzerinde” yüksek gelir paylaşım modeli önerelim, 
sabit ödeme yapmayalım ama masraf olursa katkı sağlaya-
lım, ilk bir kaç satıştan sonra zaten kendimiz satarız” isimli 
“gizli” formülü herkes biliyor, herkes uygulamaya çalışıyor 
ancak henüz daha başarılı bir örnek gözlemleyemedim.

İngiltere pazarı dünyanın en rekabetçi pazarlarından 
bir tanesi! Herhangi bir sektör veya üründe dünyanın 

tüm ülkelerinden, en iyilerinin rekabet ettiği bir pazar. 
Bu pazarda mucizelere neredeyse hiç yer yok; sabırlı ve 

sistematik çalışma ile başarı elde etmek var.
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Bu pazarda başarılı olmak için pazarın şartlarına uygun 
pazarlama ve satış süreçlerini planlamanız ve hayata geçir-
meniz gerekiyor.

İngiltere hem büyük hem de emeklerin karşılığını ödeyen 
bir pazar. Burada başarılı olan şirketlerin dünyanın tüm 
ülkelerine ürün ve servislerini satmalarının kapısı sonuna 
kadar açılıyor. Zaten özellikle Brexit sonrası ülkenin ana 
odak konularından biri de katma değerli ihracatın artırıl-
ması ve pazar entegrasyonlarının sağlanması.

Ancak İngiltere’de başarılı olmak için zaman algınızı değiş-
tirmeniz, aceleciliği bırakmanız, pazarlama ve satışın bir 
maliyeti olduğunu bilmeniz ve şansınızı en yükseğe taşıya-
cak planı daha pazara açılmadan yapmanız gerekiyor. Pa-
zarlama aşamasındaki maliyetlerin finansmanı konusunda 
ihracata yönelik teşvikleri aktif olarak kullanmanız %50-75 
arasında hibe destek almanızı sağlayabilecektir. Bu sayede 
maliyetlerinizi düşürebilir veya aynı para ile daha fazla fa-
aliyet yapabilirsiniz.

İngiltere’de diğer birçok ülke gibi kendi kültürel farklılık-
larına ve iş dinamiklerine sahip bir ülke. Ancak diğer ülke-
lerden (bence) en büyük farkı; toplumda ve iş dünyasında 
süre gelen kibarlık olabilir. Trafik, sosyal hayat ve günlük 
işlerinizde gördüğünüz kibarlık hissini aynı şekilde iş dün-
yasında da yaşıyorsunuz.

Maalesef bizim ülkemizde “kibar insanı ezmek” şeklinde 
bir yaklaşım var. İster trafik ister sosyal hayat olsun bizim 
için kibarlık zayıflıktır gibi bir algı yerleşmiş durumda. Bir 
de üstüne kültürel kimliğimiz olan samimiyette eklenince, 
İngiltere’de ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor.

İki kültür arasındaki iş hayatının farkları ile ilgili vur-
gu yaparken ilk olarak çağımızın en çok tercih edilen ha-
berleşme yöntemleri olan e-posta ya da anlık mesajlaşma 
uygulamalarındaki yazım diline dikkat çekmek istiyorum. 
İngiltere’de yazım dilinize (aslında bence ülkemizde de öyle 
olmalı) özellikle ilk aşamalarda çok dikkat etmelisiniz. Bu-
nun için yardım alacağınız farklı gerçek zamanlı ve e-posta 
uygulamalarına entegre yazılım araçları bulunuyor ancak 
lütfen daha bir iki kere haberleştiğiniz birisine doğrudan 
samimi muhabbete girmeyin. İngiltere’de gösterilen sami-
miyetin kültürel bir konu olduğunu ve aslında bunun sizi 
“dost” gördüklerine dalalet olamayacağını unutmayın.

Türkiye’de bize ağırlıklı olarak Amerikan İngilizcesi öğreti-
yorlar. Bunun sonucu olarak aksan konusunda farklılıkları-
mız var. Ayrıca her ülkede olduğu gibi İngiltere’de de farklı 
bölgeler ve farklı aksanlara sahip insanlar var. İş dünyası 
içerisinde de İngiltere’nin her bölgesinden farklı insanlar 
ile görüşmeler yapmanız gerekiyor. Kimi zaman gerçekten 
anlaşılamayan aksanlar veya çok daha net konuşan profes-
yoneller olabiliyor. Ancak bunu “sizin aksanınızı hiç an-
lamıyorum ya da ilk defa anlayabildiğim bir aksan oldu!” 
şeklinde ifade etmenin çok da hoş olduğunu söylemem 
mümkün değil. Bunun yerine kendi İngilizce seviyemizi 
belirterek daha yavaş ve net konuşmalarını rica etmek şık 
olabilir.

Bir başka kültürel sıkıntımız ise kökenler! Bizim için biri-
sinin nereli olduğu, kimlerden geldiği vb çok önemli ama 
burada değil. Burada herkes İngiliz! O nedenle açık beyaz 
tenli olmayan birine “aslen nerelisiniz” diye sormamalı-
sınız. Karşınızdaki kendisine İngiliz diyorsa ailesinin veya 
kökenlerinin nereden geldiğini sormamıza gerek yok; iste-
yen olursa kendi anlatır zaten.

Burası her şeyin bir düzeni ve genel olarak prosedürleri 
olan bir ülke. Evet, biz esnek çalışmayı seviyoruz ama bi-

zim esneklik sandığımız çoğu zaman 
“kaos” oluyor. Her şey aynı anda ve çok 
hızlı olacağını düşünüyoruz ancak bu-
rası bambaşka bir hikaye anlatıyor size. 
Proaktif olmak ile tacizkar olmak ara-
sında burada ince bir çizgi var. Ayrıca 
size “değerlendireceğim” diyen birisi 
aslında sizi kibarca reddediyor olabi-
lir! Sürekli hatırlatma mailleri, toplantı 
istemek, “ne oldu” diye sormak, karşı 
tarafta iyi duygular uyandırmayabilir.

Türkiye’de herkes kolaylıkla birbirine 
referans olur ve sizi başka birileri ile 

Bizim kültürümüzün de başka kültürlerinde eşsiz olduğu, iyi 
olduğu ve rahatsız edici olduğu yerler var! Bu hiçbir kültürü 
birbirinden üstün hale getirmez ama İngiltere’de satış 
yapmak ve başarılı olmak istiyorsanız, eski alışkanlıklarınızı 
kenara koymaya ve İngiltere iş kültürüne geçiş yapmaya 
hazır olmanız gerekiyor. Ben bunun en kolay yolunu satış 
ekibimizi İngilizlerden kurarak buldum!
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tanıştırabilir. Hatta bunun için bazen sadece hemşeri ol-
mak bazen aynı takımı tutmak bile yetebilir. Yine İngilte-
re’de her gördüğünüzden sizi başkaları ile tanıştırmasını 
istemek biraz tuhaf kaçıyor.

Nezaketen aldığınız bir evet sözü için çok ısrarcı olmama-
nızda fayda var. Her yerde olduğu gibi İngiltere’de de güven 
zaman alan ve hak edilen bir şey! O nedenle işinizde iyi olur 
ve sürdürebilirliği sağlarsanız o referanslar size zaten gele-
cektir ancak özellikle satış yapma niyeti ile herkesten size 
referans olmasını istemekten vazgeçin.

Bu konuda çok şey yazılabilir ama son olarak bahsetmek is-
tediğim şey ise “sadelik”! İngiltere iş dünyasında genel ola-
rak bir sadelik söz konusu. Bizim için önemli olan arabanın 
markası, ofisin metrekaresi iken burada işin ve sunumunun 
kalitesini konuşuyoruz. Elbette güzel bir konumda, güzel 
bir ofis herkes için önemli ama her şey demek değil. Bura-
da toplantının mekanı değil toplantının içeriği önemli ve o 
toplantıya ne kadar hazırlıklı geldiğiniz. Çoğu zaman toplu 
taşıma ile gidip-geliniyor ama kimse bundan gocunmuyor!

Bizim kültürümüzün de başka kültürlerinde eşsiz olduğu, 
iyi olduğu ve rahatsız edici olduğu yerler var! Bu hiçbir kül-
türü birbirinden üstün hale getirmez ama İngiltere’de satış 
yapmak ve başarılı olmak istiyorsanız, eski alışkanlıklarını-
zı kenara koymaya ve İngiltere iş kültürüne geçiş yapmaya 
hazır olmanız gerekiyor. Ben bunun en kolay yolunu satış 
ekibimizi İngilizlerden kurarak buldum! Bu sayede Türk 
kültürü ile İngiliz kültürünü bir potada eritmemiz ve başa-
rılı satışlara imza atmamız mümkün oluyor.

Pazarda satış sürecine girmeden önce mutlaka ama mut-
laka ürün ve pazar analizi yapmanız gerekiyor. Yukarıda da 
bahsettiğim gibi burada kimsenin tedarikçisini değiştir-
mek, ucuzunu almak gibi “dertleri” yok. Özellikle hemen 
hemen her Türk müşterimiz biz ucuzuz diye yola çıkıyor. 
Bu noktada 3 önemli konu var;

• İngiltere pazarı her malın en iyisini ve en ucuzunu bulabi-
leceğiniz bir pazar. Daha önceleri Hindistan ve uzak doğu, 
daha sonraları ise AB’nin genişlemesi ile Doğu Avrupa ülke-
lerinin ürünlerinin istilası altında kalmış bir ülke burası. O 
nedenle her zaman bizden daha ucuzu bulunuyor.

• Ucuzluk konusunda benim anlam ve-
remediğim bir konu ise neden ucuza 
sattığımız? Malımız iyiyse, kaliteliyse 
ve pazar beklentilerini karşılıyorsa o 
zaman ucuza değil değerine satalım. 
Türkiye’de fiyat rekabetine o kadar alış-
mışız ki malımızın yada hizmetimizin 
değerini unutmuşuz.

• Son olarak kimsenin ucuz mal aradığı 
da yok. Genel olarak sürdürebilir kali-
teye sahip ve makul ürünler aranıyor. 

O nedenle fiyattan önce referansa, müşteri deneyimine ve 
profesyonelliğe önem veriyorlar.

Doğru pazar analizi yapmadan yola başlayan her firma ya 
zaman ya para ya da ikisini bir den kaybediyor.  Ama muci-
ze olmaz ise de başarılı olamıyor. İngiltere pazarında çevre 
edinmek, reklam yapmak yada insanlara ulaşmak hem za-
man alıcı hem de pahalı; o nedenle bu yola girmeden eli-
nizde ciddi bir pazar ve pazarlama stratejisi olması lazım.

Her ülkede olduğu gibi İngiltere’de de satış süreci son de-
rece kişisel, kültürel ve diğerlerinden farklı olarak oldukça 
da zor. Türkiye’nin en iyi şirketi, en büyük şirketi yada en 
iddialı teknolojisinin/ürününün yaratıcısı olmanız burada-
ki satın almacılar için çok da bir şey ifade etmiyor. Herkes 
ilk olarak İngiltere’de ne yaptınız ona bakıyor. O nedenle 
“hızlı kazanımlara” odaklanmanız ve satışın kültürel yanına 
ağırlık vermeniz lazım.

İngiltere ektiklerinizi biçebileceğiniz ve şirketinizi dünya 
çapına taşıyabilecek bir pazar. Ancak hep söylediğim gibi 
“acı yoksa, başarı da yok!”. O nedenle birçok faktörü eş za-
manlı değerlendirmeli, en iyi başlama stratejisini bulmalı 
ve başarılı olmak için para yatırmaya ve sabretmeye hazır-
lıklı olmalısınız.

İngiltere pazarı ve satış süreçleri hakkında bana info@lon-
donbridgeproject.com adresinden ulaşabilirsiniz.l

İngiltere’de satış süreci son derece kişisel, kültürel ve 
diğerlerinden farklı olarak oldukça da zor. Türkiye’nin en 
iyi şirketi, en büyük şirketi yada en iddialı teknolojisinin/

ürününün yaratıcısı olmanız buradaki satın almacılar için 
çok da bir şey ifade etmiyor. Herkes ilk olarak İngiltere’de 

ne yaptınız ona bakıyor. O nedenle “hızlı kazanımlara” 
odaklanmalı ve satışın kültürel yanına ağırlık verilmelidir.
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Sonuçları Çok Başarılı 
Bir Başarısızlık Hikayesi!

Bilal Eren
CPh.D. Bilgisayar Mühendisi

Adını kimsenin duymadığı, Silikon Vadisi’nden çıkan 
en önemli şirket: “General Magic” 

Bugünkü anlamda uygulamalarıyla işletim sistemi, do-
kunmatik ekranı, e-postası, takvimi hatta emojileri bile 
olan (akıllı telefonun atası sayılan) cihazı üreten şirketin 
ve sonrasında dünyayı değiştiren ekibinin hikayesi için 
buyurun.

Yıl 1990, zamanın ötesinde bir fikrin sahibi mühendis 
Marc Porat, “cebe sığacak boyutta bilgisayar” düşünce-
siyle o günkü Apple CEO’su John Schulley’i ikna eder. O 
yıllarda Apple, 6 yıl önce masaüstü bilgisayarı Macin-
tosh’u piyasaya çıkaran ve IBM ile teknoloji yarışında fark 
yaratmaya çalışan bir şirkettir. Apple desteğini alan Marc 
Porat; o günün teknoloji dünyasının parlak yetenekleri 
olan Andy Hertzfeld, Bill Atkinson, Megan Smith, Kevin 
Lynch, Tony Fadell gibi isimlerle “General Magic” şirke-
tini kurar.

Hatta bir New York Times yazarı yeni başlayan girişim 
için o yıllarda şöyle der; “Apple’ın peri tozu üzerine 
serpildi.”

Marc Porat, 32 kişilik ekip kurar ve hedeflerini “cebe 

sığacak boyutta bilgisayar” olarak belirler. Bu değerli 
ekip; temelde bireylerin e-posta almasını, arkadaşlarıyla 
iletişime geçmesini, notlarını ve toplantı tarihlerini dü-
zenlemesini, hava durumunu öğrenmesini ve fotoğraf 
çekmesini mümkün kılan bir cihaz geliştirmek için ha-
rekete geçer.

Üretim süreci gizli tutulmasına rağmen proje öyle heye-
can yaratır ki; Sony, Motorola, Philips, AT&T, Toshiba, 
Sanyo, Mitsubishi, Fujitsu, Oki, France Telecom dahil 16 
dev şirket General Magic şirketine yatırım yapar.

“Sadece bir telefon değil, onsuz yaşamayacaksınız” 
dedikleri cihazı 4 yıl içinde gece gündüz çalışarak 
üretir ve satışa çıkarırlar.

Dokunmatik ekranlı, emojili, işletim sistemli bu cihaz; 
sadece 100 kişiden birinde basit anlamda “cep telefonu-
nun” olduğu (İlk SMS 1992), kablosuz mobil internet pa-
ketlerinin olmadığı 1994 Mart’ında satışa sunulur. Sadece 
3000 adet satar, hatta şirketin genel danışmanı Michael 

General Magic şirketinin; kuruluş, 
ekibin çalışmaları, yaşadıkları 
zorluklar, şirketin halka arz ve yatırım 
alma süreçleri ve sonrasında ürün 
başarısız olunca akıllı saat yapmak 
için yeni bir maceraya atılmaları 
gibi yaklaşık 7 sene süren bir 
hikayesi var. Bu hikaye 2018 yılında 
belgeselleştirildi. Merak edenler 
izlemeli.

GOSB TEKNOPARK I YAZ 2019 • 01

İN
OVA

SYO
N

70



Stern: “Alıcıların hepsinin arkadaş ya da aile dostu olan 
tanıdık isimler olduğunu” söyler.

Proje başarısız olur. Peki, sonra?

Şirketin; kuruluş, ekibin çalışmaları, yaşadıkları zorluk-
lar, şirketin halka arz ve yatırım alma süreçleri ve son-
rasında ürün başarısız olunca akıllı saat yapmak için 
yeni bir maceraya atılmaları gibi yaklaşık 7 sene süren 
bir hikayesi var. Bu hikaye 2018 yılında belgeselleştirildi. 
Merak edenler izlemeli.

Beni daha çok ilgilendiren kısmı ise buradan hangi başarı 
hikayelerinin çıktığı;

Cihazın işletim sistemi Magic Cap’i geliştiren Andy Ru-
bin, 2003 yılında bugün dünyanın büyük çoğunluğunun 
kullandığı Android işletim sistemini yazar ve 2005’te Go-
ogle’a satar.

Ekibin tasarımcısı Tony Fadell, 2006 yılında Apple’a ge-
çer. iPod’un tasarımını yapar ve manevi babası olarak 
tarihe geçer. 2010’da sensör üreticisi Nest Labs’ı kurar. 
Google’a 3.2 milyar dolara satar.

Ekibin yazılımcısı Andy Hertzfield, 2005’te Google’a ka-
tılır ve birçok servisin (Picasa, Google +, Gmail gibi) ara-
yüzlerini hazırlar. Google’da “yazılım sihirbazı” olarak ün 
salar.

Bill Atkinson, Quick Draw programını yazar.

Pierre Omidyar, 1995’te bugün dünyanın en büyük e-ti-
caret sitelerinden biri olan eBay’ı kurar.

Steve Perlman ve Phil Goldman, 1995’te internetin ilk 
TV tabanlı projesi olan WebTV’yi yapar ve Microsoft’a 
satarlar.

Megan Smith, 2003’te Google’a katılır ve 13 yıl boyunca 
İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı yapar. 
2016’da Obama’nın Teknolojiden Sorumlu Baş Danış-
manlığı görevine getirilir.

Kevin Lynch, Flash eklentisini yapar. Adobe Şirketi’nin 
Başkan Yardımcısı olur. 2013’te Apple Akıllı Saat Biri-
mi’nin başına getirilir.

Peter Nieh, 1998’de Acer Dizüstü Bilgisayar Bölümü’nü 
kurar. 2000’de Snapchat’in de yatırımcısı Lightspeed ya-
tırım ağını kurar.

John Giannandrea, 2003’te Google Arama Motoru So-
rumlusu olur. 2017’de Apple’da Yapay Zeka’dan Sorumlu 
Başkan Yardımcılığı görevine getirilir.

Eric Ly, 2002’de LinkedIn kurar ve 2006’ ya kadar Tek-
nolojiden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütür.

Liste böyle uzayıp gider… 2018’de Ekonomi Nobeli alan 
Paul Romer; “Bir ülke Ar-Ge, inovasyon ve beceri baz-
lı eğitim/yatırım yaparsa, o ülke kendi iç dinamikleriyle 
zenginleşir.”

Paul Romer haklı; General Magic şirketi başarısız olmuş 
ama ürün için gece gündüz beceri/deneyim kazanan ekip 
ve ülke kazanmış… l

Filmden bir sahne

GOSB TEKNOPARK I YAZ 2019 • 01

İN
OVA

SYO
N

71



Patent'in 
Rekabetteki Gücü

ünümüzde Ar-Ge ve İnovasyon, rekabet 
için en etkili kaçış yolu. Modern toplum 
ve dayatılarının etkileri, hızla ilerleyen 
teknoloji, yapay zekânın hayatımızdaki 

giderek büyüyen yeri gibi etkenler rekabet edebilmek 
için yenileşmek zorunluğunu doğuruyor. Teknolojinin 
hayatımızdaki yarattığı hızlı değişim ve insanların buna 
ayak uydurması ticaretin hızla farklı mecralara kayması 
ticari gücün tekel olma isteği doğurması inovasyonu do-
layısıyla da patenti zorunlu kılıyor.

Mevcut teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışma-
larının artarak devam etmesi gerekir. Kobilerin, büyük 
hacimli işletmelerin, kamu kurumlarının, üniversitelerin 
Ar-Ge çalışmalarına ayırdıkları bütçelerin artması ino-
vatif çalışmaların artmasına etki eden en önemli faktör 
konumundadır. Kamunun Ar-Ge merkezlerine ayırdığı 
fonlar her geçen yıl artış göstermekte bu da Ar-Ge mer-
kezlerinin sayısında artış sağlayarak reel ekonomiye dö-
nüşmektedir. Ar-Ge merkezlerinin sayısındaki bu artış 
inovatif çalışmaların artışına katkı sağlamakla birlikte 

Seval Yılmaz
Adres Patent
Üniversite Projeleri Müdürü

G
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yeni bir mühendislik kültürünün gelişmesine de ışık tut-
maktadır. İnovatif çalışma kültürü ile yetişen bu yeni ne-
sil mühendisler geçmişteki geleneksel buluş yapma me-
todundan (Edison’un ampulü binlerce denemeden sonra 
bulması gibi) sıyrılarak daha düşük maliyet ve daha kısa 
sürelerde buluş yapabilme kabiliyeti edinmişlerdir.

Patent veri tabanlarını kullanarak mevcut teknolojinin 
hangi noktada olduğunu tespit etmek, kendi teknoloji-
lerinin, mevcut teknolojinin hangi noktasında durdu-
ğunu analiz etmek, kendi teknolojisini mevcut teknolo-
jinin ötesine taşımak için TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme 
Teknikleri) gibi yöntemleri kullanmak hızlı ve güvenilir 
buluş yapma kültürünün çıktılarıdır. Bu yeni nesil bu-
luş yapma yöntemleri zaman, Ar-Ge Maliyetleri, gelişen 
teknolojinin gerisinde kalmak gibi birçok olumsuzluğu 
azaltan ve doğru sonuca giden en kısa yoldur. Bu kısa yol 
ise; günümüz ticari dünyasındaki rekabet gücünün en 
önemli etmenidir.

Bu rekabet gücünün sürdürülebilir olması tekel hakkının 
elde tutulabilmesi ile sağlanabilir. Tekel olabilmek için 
ise patent belgesi ile sağlanabilmektedir. Ar-Ge ve ino-
vatif çalışmaların çıktıları çoğunlukla yenilik barındırır. 
Bu yenilik noktalarının rekabet gücünü sağlaması ve sür-
dürülebilirliğin kalıcı olması da patent ile sağlanır.

Ar-Ge merkezlerine yapılan yatırımlar kısa sürede et-
kisini göstererek patent sayılarına yansımaya başladı. 
2016 ve 2017 yılında başlayan patent sayılarındaki artış 
2018 yılı patent/faydalı model başvurularında da kendini 
göstermiş olup, önceki yıllara oranla ciddi bir artış gös-
termiştir. Diğer ülkelerdeki patent sayılarındaki artış göz 
önüne alındığında bu konuda henüz istenilen seviyede 
olmadığımız aşikâr olsa da yakalanan ivmenin sürdürü-
lebilir olması çok önemlidir. 

Küçük ölçekte bakıldığında patent alınması şirketlerin 
rekabet gücü ve ticaret gücünü sağladığı düşünülse de 
büyük ölçekte ülke ekonomisine yaptığı katkı yadsına-
maz. Patentler dolaylı yoldan ülke ekonomisine ihracat 
girdisi sağlar ve buna mukabil ithalat girdilerinin ve iş-
sizliğin de azalmasına katkıda bulunurlar. 

1970’li yıllarda kendi sektörüyle rekabet eden kurum-
lar 5 firma ile rekabet içinde bulunurken günümüzde-
ki firmalar ortalama 100 firma ile rekabet etmektedir. 
Pastadaki payın bu denli küçülüyor olması firmaların 
hayatta kalmalarını zorlaştırmakta iken tekel olmak gibi 
önemli bir gücün patentle sağlanması kuvvetli bir ayrı-
calıktır. Ayrıca, ulusal alanda patent başvurusu yapmak 
ülke içindeki teknolojik yarışa dayanarak, teknolojik ge-
lişmeyi desteleyecek ancak yeterli olmayacaktır. Küresel 
rakiplere karşı da aynı ayrıcalıkları elde tutabilmek için 
uluslararası patent koruması gereklidir. Günümüz tek-
nolojisi göz önüne alındığında bilgiye erişmek oldukça 
kolay ve taklit edilebilirlik çok mümkündür. Bu gibi hak 
kayıplarını önlemenin mutlak yolu, ulusal ve  uluslararası 
patent haklarını elde etmekten geçer.  Bu işlemlerin yü-
rütülmesi noktasında uzman desteğini doğru ADRES’ten 
almak, hem koruma kapsamının doğru belirlenmesi hem 

de süreçlerin sağlıklı yürütülmesi için 
büyük önem taşımaktadır. 

Belirtilen veriler ve değerlendirme-
ler göz önüne alındığında bilgi üreten 
firmalarımızın ürettikleri bilgileri ko-
rumaları, ülke ekonomisine katkı sağ-
lamaları, ürettikleri bilginin başkaları 
tarafından kullanımını engellemeleri 
ancak patent başvurusu yapmaları ile 
mümkündür. l

Küçük ölçekte bakıldığında patent alınması şirketlerin 
rekabet gücü ve ticaret gücünü sağladığı düşünülse de 
büyük ölçekte ülke ekonomisine yaptığı katkı yadsınamaz. 
Patentler dolaylı yoldan ülke ekonomisine ihracat girdisi 
sağlar ve buna mukabil ithalat girdilerinin ve işsizliğin de 
azalmasına katkıda bulunurlar. 
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GOSB Teknopark Firmaları 
ile GOSB Firmaları “İş Birliği/
Ortaklık Gününde” bir araya 
geldik.

09.10.2018

Firmalarımızın hukuki süreçlerini doğru 
yönetebilmeleri adına hukuk danışmanlarımız 
ile birlikte toplantı gerçekleştirdik.

17.10.2018 

19.10.2018 

GOSB Teknopark yönetim kurulu 
başkanımız İsmail Sait Turfanda ve 
yönetim kurulu üyelerimiz, Gebze 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muhammed Hasan Aslan'ı ziyaret 
ettiler.

24.12.2018 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve 
General Data Protection Regulation 
Projeleri hakkında Av. Ali Osman ÖZDİLEK 
tarafından bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.

GOSB Teknopark 
sergi salonumuzda 

Muzaffer Okur 
Naht Sergi açılışı 

gerçekleştirildi.

16.01.2019 

31.01.2019 

Semak firması Genel Müdürü 
Süleyman Keleş GOSB 
Teknopark’ımızı ziyaret etti.

Firmalarımızla birlikte 
WINEURASIA2019 
fuarına katıldık.

14.03.2019 

Devlet Malzeme Ofisi’nin hayata 
geçirmiş olduğu “Kamudaki 
Satış Kanalınız” Tekno Katalog 
ile ilgili bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirdik. 

27.03.2019 
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Bahçesehir Koleji Darıca ve 
Sancaktepe kampüslerine, GOSB 
Teknopark’ımız ve İnosens 
firmamız ile ilgili bilgi paylaşımı 
gerçekleştirdik. 

24.10.2018 

14.11.2018 

Firmalarımız ile birlikte Smart 
Future Expo 2018 fuarına katıldık.

07.12.2018 

Devri Alem Eğitim Koleji öğrencileri 
Teknopark’ımızı ziyaret ettiler.

29.03.2019 

İSO KOZA “Girişim Hızlandırma 
Programı” tanıtımını Sayın Erkin 
Bilaloğlu tarafından gerçekleştirildi.

8.04.2019 

24.05.2019 

Kocaeli Üniversitesi Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği öğrencileri 
Teknopark'ımızı ziyaret ettiler.

Medeniyet Üniversitesi 
MedeniyetTekno klübü 
öğrencileri Teknopark'ımızı 
ziyaret ettiler.

12.04.2019 

GOSB Teknopark olarak 6. TGB 
Koordinasyon toplantısı için 
Samsun’daydık.

Yeminli Mali Müşavirimiz Mehmet 
Çaltekin, Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinde Vergi ve Sosyal 
Güvenlik uygulamaları hakkında 
sunumunu gerçekleştirdi.

16.04.2019 

GOSB Teknopark sergi 
salonumuzda Suna Özgür 
Karaaslan'ın sergi açılışını 
gerçekleştirdik. 

30.04.2019 
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ANTSİS
ELEKTRONİK iktsoft

FİRMALAR

E-Flow

r o b o t i k  v e  y a z ı l ı m
r o b o t i c  a n d  s o f t w a r e

HUDOP
TECHNOLOGY

H
interaction experts

ROBOTA Ş ARGE ROBOTiK DEPOLAMA SiSTEMLERi A. Ş .

UnoProUnoProUnoPro
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SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA

ÇÖZ -GÖNDER -ÇEKİLİŞE KATIL-KAZAN
editor@gosbteknopark.com





Gebze Organize Sanayi Bölgesi


