
   

 

 

TEDARİK ZİNCİRLERİ ENDÜSTRİ 4.0 İÇİN HAZIR MI? 

ANKET ÇALIŞMASI RAPORU 

 

Nesnelerin interneti (IoT), büyük veri, bulut çözümleri, robot ve simülasyon gibi yaklaşımlarla birçok 

yenilikçi akıllı otomasyon sistemini beraberinde getiren, kolektif değerler bütünü Endüstri 4.0 son 

dönemde en çok konuşulan ve tartışılan kavramlardandır. 

TEDAR tarafından gerçekleştirilen “Tedarik Zincirleri Endüstri 4.0 İçin Hazır Mı?” konulu araştırma 

ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren tedarik zinciri paydaşlarının Endüstri 4.0 uygulamalarına yönelik 

bulundukları duruma ait büyük resmin ortaya koyularak, bu güncel konu hakkında farkındalık 

yaratılması hedeflenmiştir.  

TEDAR üyeleri arasından oluşturulan bir çalışma grubu ile hazırlıkları tamamlanan anket çalışması, 

16 farklı sektörden 63 katılımcı ile Haziran-Eylül 2018 döneminde online anket yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen dikkat çekici bulguların tüm tedarik zinciri paydaşları için faydalı olmasını umuyoruz. 

Araştırma kapsamında sağladıkları işbirliği ve emekler için Sn. Dr. Hakan Demir ve Sn. Ahmet 

Durmaz’a teşekkür ederiz. 

 

1. Katılımcılara Ait İstatistikler 
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Katılımcıların çalıştığı işletmelerin; 

%57’si 1000’in üzerinde çalışana sahip olmakla birlikte, 

%73’ü 20 yılı aşkındır faaliyet gösteriyor ve %59’unun 2017 yılında 750 Milyon TL üzerinde 

ciroya sahip oldukları görülüyor. 

 

 

2. Tedarik Zinciri Yönetimi İçerisinde Endüstri 4.0 Nasıl Tanımlanıyor? 

 

Tedarik zinciri yönetim süreçlerinde Endüstri 4.0 kavramı 

 

Çeşitli paydaşların; 

 

%46’sı tarafından şirketlerinin stratejik hedefleri ve varlığını sürdürebilmesi açısından olmazsa 

olmaz, 

 

%35’i tarafından şirketleri adına rekabette üstünlüğün sağlanarak rakiplerinden 

farklılaşabileceği önemli fırsat araçlarından biri olarak, 

 

%5’i tarafından gerektirdiği alt yapı, yatırım, eğitim gibi ihtiyaçlar nedeni ile çok fazla önem arz 

etmeyen, zor bir süreç olarak görülmekteyken 

 

%14’ü tarafından bu kavrama yönelik şirketlerinde herhangi bir stratejinin mevcut olmadığı 

belirtiliyor. 

 

 

 
 

 

Katılımcıların %81’i Endüstri 4.0’ı tedarik zinciri süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak 

görüyor. Bu durum, tedarik zinciri süreçlerinde Endüstri 4.0’a yönelik uygulamaların yakın 

zamanda daha da ivme kazanacağına işaret ediyor. 
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3. Tedarik Zincirlerinde Endüstri 4.0 Denilince Akla Hangi Kavramlar Geliyor? 

 

Baskın olarak öne çıkan kavramların sırasıyla 

 

 Nesnelerin interneti (Internet of things - IoT), 

 Otonom robotlar (Autonomous robots), 

 Büyük veri ve analizi (Big data and analytics), 

 Bulut bilişim (Cloud computing), 

 Sistem entegrasyonu (System integration) olduğu görülürken; 

 

Artırılmış gerçeklik (Augmented reality) 

Siber güvenlik (Cybersecurity) 

Simülasyon (Simulation) kavramlarının orta sıralarda; 

 

3 boyutlu baskı (3-D printing) 

Katmanlı/Eklemeli üretim (Additive manufacturing) kavramlarının ise son sıralarda kendilerine 

yer bulduğu gözlemleniyor. 

 

4. Tedarik Zinciri Süreçlerinde Endüstri 4.0’a Geçişe Yönelik Olarak Şirketlerde Hangi 

Alanlara Öncelik Veriliyor? 

 

Şirketlerin tedarik zinciri süreçlerinde Endüstri 4.0’a geçişte öncelik sırasıyla 

 

 Altyapı gereklilikleri 

 Ar-Ge yapılanması 

 Mevcut yazılımlar 

 Üretim/hizmet yöntemleri 

 Üretim entegrasyonu (uçtan uca) alanlarına verilirken; 

 

Kurumsal yönetim ve Organizasyonel yetkinlik alanları kendilerine ikinci planda yer buluyor.  

 

İnsan kaynakları ve eğitim alanlarına olan ilgi ise dikkat çekici bir şekilde kendine son sırada 

yer buluyor. Bunun gerekçesi olarak şirketlerin Endüstri 4.0’a geçişe yönelik net stratejilere 

sahip olmamaları gösteriliyor. 

 

 

5. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinde Şirketleri Endüstri 4.0’a Teşvik Eden İç Etkenler 

Neler? 

 

Şirketler en çok daha verimli bir hale gelerek, müşteri memnuniyetlerini ve rakiplerine karşı 

olan rekabet güçlerini artırmak adına şirket içinden tedarik zincirleri süreçlerinde Endüstri 4.0 

uygulamalarına teşvik ediliyorlar. Karlılıklarının artırılması ve inovatif bir yapıya sahip olarak 

farklılaşma fırsatları yakalama istekleri ise daha arka planda yer alan şirket içi teşvik etkenleri 

olarak göze çarpıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletmeleri Endüstri 4.0’a teşvik eden iç etkenlerin başında verimlilik, müşteri memnuniyeti, 

rekabetin gelmesi; eğitim ve insan kaynakları alanlarının ise çok fazla üzerine düşülmemesi, 

Endüstri 4.0 yolculuğunda kısa ve orta vadeli hedeflere odaklanılırken uzun vadeli stratejiler 

üretilmediğini gösteriyor.  

Ancak, buna benzer sistemsel geçişlerde insan kaynakları ve eğitimin öneminin 

unutulmaması, aksi halde ciddi anlamda maliyet, iş gücü ve zaman kayıplarına sebebiyet 

verilebileceği unutulmamalıdır.  

 

Müşteri memnuniyeti, verimlilik ve rekabet işletmeler için hayati kavramlar olsa da, bakış ve 

odak noktamızı geleceğe çeviren kavramlardan olan inovasyon ve farklılaşma olgularının 

Endüstri 4.0’a teşvik eden unsurlarda geri planda kalması, organizasyonel genişleme 

hedeflerinin dar bir koridordan geçtiğini gösteriyor.  

Bu noktada, işletmelerin vizyonunun daha geniş ve ileri görüşlü olması küresel başarıyı 

yakalamanın önünü açacağı değerlendirilmektedir. 

 

6. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinde Şirketleri Endüstri 4.0’a Teşvik Eden Dış Etkenler 

Neler? 

Günümüzde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için olmazsa olmaz olan teknolojik 

gelişmeleri takip etme ve bunları kendilerine adapte etme ihtiyacı bu noktada ortaya çıkan ilk 

öncelikli dış etken olarak dikkat çekiyor. 

Küreselleşen dünyamızdaki makroekonomik gelişmeler ile birlikte sosyal ve çevresel faktörler 

de şirketleri Endüstri 4.0’a teşvik eden diğer dış etkenler olurken; halihazırdaki mevzuat 

düzenlemeleri ile siyasi gelişmelerin bu noktada çok az bir etkiye sahip olduğu bildiriliyor. 

7. Tedarik Zincirlerinde Endüstri 4.0’a Yönelik Yapılan Yatırımlar Ne Durumda? 

 

Katılımcıların %52’si Endüstri 4.0’a yönelik somut yatırımlar yapıldığını bildirirken, %40’ı 

mevcut durumda herhangi bir yatırımda bulunulmadığının ancak planlamaları dahilinde 

olduklarını belirtiyorlar. %8’lik bir kesim ise Endüstri 4.0’a yönelik herhangi bir yatırım 

yapılmadığını ve planlamalarında da yer olmadığını dile getiriyor. 

 

Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Endüstri 4.0 ile ilgili pratiğe yönelik uygulama gerçekleştirmeyi 

planlayan katılımcıların oranı ise %84 olarak bildiriliyor.  

 

Somut yatırımlarda bulunan firmalar telekomünikasyon, bilişim, enerji, otomotiv, finansal 
hizmet, dayanıklı tüketim ve gıda  sektörlerinde faaliyet gösteren büyük 
ölçekli firmalar olurken, Endüstri 4.0 yatırımlarına planlamalarında dahi yer vermeyen 
işletmelerin çoğunlukla tekstil, ambalaj/plastik ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük 
ve orta ölçekli işletmeler olduğu görülüyor. 
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8. Son Dönemde/Yakın Gelecekte En Çok Yatırım Yapılan/Yapılması Planlanan Endüstri 
4.0 Teknoloji Alanı Hangileri? 
 
Bu noktada sistem entegrasyonu ile büyük veri ve analizi alanlarında yapılan/yapılması 
planlanan yatırımlar kayda değer bir şekilde ön plana çıkarken; bu teknoloji alanlarını siber 
güvenlik, robot, bulut bilişim ve nesnelerin interneti alanlarındaki yatırımlar takip ediyor. 
 
Simülasyon, artırılmış gerçeklik ve 3 boyutlu baskı teknoloji alanlarındaki yatırımlar ise 
diğerlerine oranla kendilerine çok daha az yer buluyor. 
 
 

9. Tedarik Zinciri Süreçlerinde Endüstri 4.0 Yaklaşımının İvme Kazanmasına Etki Eden 
Faktörler Neler?  
 

 
 
Endüstri 4.0 yaklaşımlarına ivme kazandıracak en önemli faktör olarak yönetim desteği 

gösterilirken, bunu işletmelerin sahip oldukları farkındalık ve zincirdeki diğer paydaş/rakiplerin 

yapmış oldukları uygulamalar takip ediyor.  

Halihazırda öncelik her ne kadar alt yapı ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar olsa da yeterli ve 

nitelikli iş gücü temini de Endüstri 4.0 uygulamalarının ivme kazanmasında önem arz ediyor.  

Devlet teşviklerinin de özellikle yatırımlar açışından önemine vurgu yapılırken, daha fazla 

teşvik ile dijitalleşmeye giden yolda daha hızlı yol alınabileceği ifade ediliyor.  

Yönetim desteği her projede olduğu gibi Endüstri 4.0 için de olmazsa olmaz.  

Yönetimin, ilk önce Endüstri 4.0’ın sağlayacağı faydalar noktasında ikna edilmesi, sonrasında 

ise yönetim tarafından belirlenecek yol haritasından taviz vermeden yol alabilmek gerekiyor. 

 

10. Tedarik Zinciri Süreçlerinde Uygulanmak İstenen Endüstri 4.0 Yaklaşımlarının Hayata 

Geçmesini Engelleyen/Geciktiren Faktörler Neler?  

 

Gerekli yatırım/kaynakların sağlanamaması ya da yetersiz kalması durumu Endüstri 4.0’a 

yönelik atılmak istenen adımların önünde en büyük engel olarak duruyor. Endüstri 4.0 
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kapsamında henüz ticari sonuçlar elde edilememesinden kaynaklı yaşanan, yatırımların geri 

dönüşünün (Return on Investment (ROI)) olup olmayacağı endişeleri ile yeterli düzeyde eğitim 

ve yetkinlik düzeyine ulaşılamamış olması da dijitalleşmeye geçişin önündeki diğer büyük 

engellerden. 

 

Bu engelleyici faktörleri konuya ilişkin net stratejilerin geliştirmemiş olması ve ciddi anlamda 

farkındalığın bulunmaması takip ederken; mevcut durumdaki mevzuat düzenlemeleri ile 

güvenlik noktasında yaşanan endişeler ise işletmeler nezdinde daha küçük engeller olarak 

görülüyor. 

 

 

11. Katılımcılar Zincirde Yer Alan Diğer Paydaşların Endüstri 4.0 Yolundaki Durumlarını 

Nasıl Buluyorlar? 

 

 
 

 

Sonuç olarak; hızla dijitalleşen çağımızda daha verimli ve esnek bir üretim/hizmet 

sunarak daha fazla değer yaratabilmek ve daha yüksek müşteri memnuniyet düzeyine 

ulaşabilmek adına işletmelerin Endüstri 4.0 yolculuğunda daha fazla farkındalığa sahip 

olmalarının ayakta kalabilmeleri için olmazsa olmaz olduğu ortadadır. Yönetimler tarafından 

verilecek desteğin öncülüğünde hayata geçirilecek yatırımlar ile özellikle yeterli ve nitelikli iş 

gücünün sağlanmasına yönelik yapılacak eş güdümlü eğitim ve İ/K planlamaları sayesinde 

dijitalleşme karşısındaki bariyerler aşılabilecektir. Bu noktada; tedarik zincirlerindeki Endüstri 

4.0 yaklaşımlarına ilişkin hareketlenmelerin ivme kazanması tüm paydaşlar için olumlu 

sonuçlar ortaya çıkaracaktır.  
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