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GİRİŞ

Kimya sektörü son yıllarda son derece başarılı bir performans sergilemektedir. Buna karşılık
üretimde yüksek teknoloji gerektiren ve temel girdileri ithalata dayanan sektörün küresel rekabet
koşullarına uyum sağlayabilmesi için  teknolojik yatırımlara duyulan ihtiyacı da her geçen gün
artmaktadır.

Sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin büyük çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ)
oluşturmaktadır. Bu işletmelerin hem İSG uygulamaları ve kültürü açısından gelişime açık bir
profil ortaya koyması hem de teknolojik yatırımlara ve gelişmelere ihtiyaç duyması, Endüstri
4.0’ın ortaya koyduğu vizyon, getirdiği teknolojik yenilikler ve bunların iş sağlığı ve güvenliğinde
yaratacağı potansiyel etkiler konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır.

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) tarafından yürütülen
Kimya Sektöründe İSG 4.0 Projesi kapsamında bu temel amaca hizmet etmek için, Endüstri 4.0 ile
ortaya çıkan teknolojik yenilikler, bunların getirdiği avantajlar ve dezavantajlar ile İSG riskleri ve
algısına yönelik bir araştırma çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda endüstriyel robotlar ve
makine güvenliği hakkında yayımlanmış olan standartlara göre hazırlanan bir araştırma anketi
KİPLAS üyeleri tarafından cevaplandırılmıştır.

Anketin sonuçlarının analiz edilmesiyle oluşturulan raporumuzu sizlerle paylaşmaktan
memnuniyet duymaktayız. 
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1. ARAŞTIRMA RAPORUNUN AMACI VE KAPSAMI

Bu araştırma raporu, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü,
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul tarafından finansal olarak
desteklenen “Kimya Sektöründe İSG 4.0 Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Araştırma sonuçları
sadece KİPLAS üyesi işyerlerini kapsamaktadır. Bu araştırma; makineler, endüstriyel robotlar ve
endüstriyel robot sistemlerinin üretim sistemlerine entegrasyonu ve güvenliği, bu sistemlerdeki
risklerin değerlendirilmesi, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması, çalışanların bu
konudaki bilgi ve beceri seviyesi hususlarını kapsamaktadır.
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%50
Orta Ölçekli

%35
Büyük Ölçekli

%15
Küçük Ölçekli

%71
Organize Sanayi Bölgesi

İçerisinde

%7
Kıyı Tesisi

%22
Diğer

2. İŞYERLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1. İşyeri ölçekleri

Ankette işyerleri Mikro İşletme (1 – 9 Çalışan), Küçük İşletme (10 – 49 Çalışan) Orta büyüklükteki
İşletme (50 – 249 Çalışan), Büyük İşletme (250 ve üzeri Çalışan) olarak sınıflandırılmıştır.

Ankete cevap veren işyerlerinin % 50’si orta büyüklükte, % 35’i büyük ve % 15’i küçük işletmedir.

2.3. Tehlike sınıfları

Kimya sanayisinde faaliyet gösteren işyerleri yaptıkları iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde
faaliyet göstermektedir. NACE kodları ile tanımlanan tehlike sınıflarına ait cetvele bakıldığında
kimya sanayisini ilgilendiren işlerin 20, 21 ve 22. Gruplarda yer aldığı ve bu gruplarda tanımlanan
işlerin tamamının tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer aldığı görülmektedir. Ankete cevap veren
üyelerin % 71’i çok tehlikeli sınıfta, geri kalan % 29’luk bölümü ise tehlikeli sınıfta yer almaktadır. 

%71
Çok Tehlikeli Sınıf

%29
Tehlikeli Sınıf

2.2. Yerleşimleri

Ankete cevap veren işyerlerinin %71’i OSB içerisinde yer almakta ve sadece % 7’si kıyı tesisi olarak
faaliyet göstermektedir.
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Anket formuna göre 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maddelerin
Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik esas
alınarak “İşyerlerinde Kullanılan Kimyasal Maddelerin Zararlılık Sınıfları” dikkate alındığında üye
işyerlerinde Alevlenir sıvı, Alevlenir Gazlar, Alevlenir Aerosoller, Oksitleyici Sıvılar, Oksitleyici
Katılar ve Oksitleyici Gazlar olarak sınıflandırılan tehlikeli kimyasal maddeler kullanılmaktadır.

3. İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ

3.1. Çalışanların Eğitim Durumları

Endüstri 4.0’ı doğrudan etkileyen üretim sürecinde çalışanların eğitim durumları ile ilgili olarak 
 okuma yazma bilenlerden doktoraya kadar olan eğitim seviyeleri taranmıştır.

Ankete katılan işyerlerinde üretim sürecinde yer alan çalışanlardan sadece okuma yazma
bilenlerin oranı sadece % 1.2 olarak belirlenmiştir. En yüksek oranı ise % 25.3 ile lise mezunları
oluşturmuştur. Diğerlerini ise %24.6 ile ilköğretim, %20.1 ile lisans, % 15.9 ile meslek lisesi ve
%8.6 ile ön lisans mezunları oluşturmuştur. Doktoraya sahip personel ise ankete katılan tüm
çalışanların % 4.4’üdür. 
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3.2. Çalışanların Yaşları

Ankete katılan üye işyerlerinin üretim sürecinde çalışanlarının yaşlarına bakıldığında %41.4 ile en
yüksek oran 36-45 yaş aralığına aittir. Sonrasında %36.7 ile 26-35 yaş aralığına ait çalışanlar yer
almaktadır. 65 yaş ve üstü çalışanlar ise %1.7 ile en düşük orana sahiptir. 15-25 yaş arası çalışan
grubun üretimde yer alma oranıysa %5.5'tir.
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3.3. İstihdam Planlamaları

Kimya sektöründe faaliyet gösteren KİPLAS üyesi işyerlerinde, istihdam planlarında teknolojik
değişim ve dijital dönüşüme yönelik çalışmalarının olup olmadığı araştırılmıştır.

Buna göre ankete cevap veren işyerlerinin % 64’ü istihdam planlamalarını bu yönde yaptığını
belirtmiştir.

3.4. İşletmelerin Nitelikli İşgücünde Yaşadıkları Sorunlar

Dijital dönüşümün en önemli bileşenlerinden biri insan kaynağıdır.  Endüstri 4.0’ın işyerlerinde
uygulanabilmesi çalışanların yetkinliklerinde değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Anketi
cevaplayan işyerlerine göre dijitalleşme kapsamında, insan kaynakları ile ilgili problemlerin
başında %64 ile "Mevcut işgücünün dijital çözüm geliştirme konusundaki nitelik eksikliği” %57 ile
"dijital teknoloji kullanımı konusundaki nitelik eksikliği” gelmektedir. Her iki sorunun da mevcut
çalışanların dijital teknoloji kullanımı karşısındaki yetkinlikleri ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Bu
işyerlerinin çalışan yaş grubuna bakıldığında mevcut teknolojiyi kullananların çoğunluğunu 26-45
yaş aralığındaki çalışanların oluşturduğu görülmektedir.
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“Dijital teknolojiler konusunda nitelikli işgücü istihdamı için finansal cazibe yaratma zorluğu” ise
%57 ile öne çıkan sorunlardan biridir. İşyerlerinin dijital teknolojiler konusunda yetkin personeli
istihdam etmek, bu konuda gerekli yatırımı yapmak için henüz yeterli motivasyonları olmadığı
söylenebilir.

Ankete katılan üye işyerlerinin %50'sinin, dijital teknolojiler konusunda nitelikli işgücü arzının
yetersiz olduğunu ifade etmiş olması, sektörün, dijital dönüşümün hayata geçirilmesi konusunda
henüz bir girişimde bulunmadığını göstermektedir.

3.5. Teknolojik Değişim ve Dijital Dönüşümün Etkileri

Endüstri 4.0’ın uygulanmaya başlaması ile insan kaynaklarında değişiklikler olması kaçınılmazdır.
Akıllı robotlar, büyük veri, nesnelerin interneti, 3-D baskı, bulut bilişim gibi teknolojilerin
kullanımının artması ile Endüstri 4.0’ın sanayide ortaya çıkışı hızlanacak ve çalışanların
yetkinlikleri ile görev tanımları bu teknolojilere göre şekillenmeye başlayacaktır. 

Araştırmaya göre teknolojik değişimin işyerlerindeki en çok etkisinin  “İş yapış şekillerinde
değişim” olacağını söyleyenlerin oranı %86'dır. 

Ankete katılan üye işyerlerinin %71'i de etkilerin görüleceği diğer bir konuyu “yeni ihtiyaç
duyulacak pozisyonlar” olarak ifade etmişlerdir.  Robotik teknoloji, nesnelerin interneti ya da 3
boyutlu baskı gibi teknolojilerin sanayide kullanılmaya başlanması ile bu teknolojileri kullanacak
çalışanlar için yeni görevler oluşturulmaya başlanacaktır. Bununla birlikte mevcut personelin
yetkinlikleri konusunda değişiklikler yapılarak görev tanımlarının değişmeye başlaması da
kaçınılmaz olacaktır. 

4.İLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ VE DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ

Endüstri 4.0 devriminin bir işyerinde tam olarak uygulanmasında Nesnelerin İnterneti, Siber
Fiziksel Sistemler, Sistem Entegrasyonları, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Siber Güvenlik, Otonom
Robotlar ve Mekatronik Sistemler, 3D Yazıcılar, Artırılmış Gerçeklik teknolojilerinin mevcut
sistemler yerine uygulanması söz konusudur.

4.1. Eklemeli İmalat Sistemleri ve 3D Yazıcılar 

Endüstri 4.0’ın kapsadığı teknolojilerden biri de 3D yazıcılardır. Eklemeli imalatın aracı olan 3D
yazıcıların en büyük özelliği üretimde esnekliği sağlamaktır. Bulut bilişim sistemleri kullanılarak
müşterilerin siparişinin doğrudan makineye gönderilerek üretilmesi mümkündür. Ayrıca bilgisayar
destekli tasarım programları ile 3 boyutlu modeller geliştirilerek doğrudan 3D yazıcılara
gönderildiği için kalıp ile üretim yapılan sektörlerde kalıp masrafları ortadan kaldırılmaktadır. 
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Anket formuna cevap veren üyelerin %64’ü 3D yazıcılardan haberdar olduklarını ancak işletme
için önemli olmadığı görüşünü belirtmişlerdir. Sadece %29’u bu teknolojinin işletmeleri için
önemli olduğunu söylemişlerdir. Ancak eklemeli imalat ile ilgili bu oran tam tersine
dönüşmektedir. İşyerlerinin %64’ü eklemeli imalat sistemlerinin işyerleri için önemli olduğunu
%14’ü önemli olmadığını düşünmektedir. 

%64
3D Yazıcılardan Haberdar

Olduklarını Ancak Bunların

İşletmeleri İçin Önemli

Olmadığını Belirtenler

%29
3D Yazıcılardan Haberdar

Olduklarını ve Bunların
İşletmeleri İçin Önemli
Olduğunu Belirtenler

Ayrıca bu işyerlerinin % 79’unun 3D yazıcıların üretimlerine entegrasyonu kısa/orta veya uzun
dönem stratejilerinde yer almazken, eklemeli imalat sistemlerin entegrasyonu ankete cevap
veren işyerlerinin %36’sında kısa/orta vadede, % 21’inde ise uzun vadeli stratejide bulunmaktadır. 

%43
Strateji Planlarında 3D
Yazıcıların Üretimlerine

Entegrasyonu Yer
Almayanlar

%36
Kısa/Orta Vadeli Strateji
Planlarında 3D Yazıcıların

Üretimlerine Entegrasyonu
Yer Alanlar

%21
Uzun Vadeli Strateji

Planlarında 3D Yazıcıların
Üretimlerine Entegrasyonu

Yer Alanlar

İşyerlerinde bu sistemlerin uygulamaları incelendiğinde eklemeli imalat sistemlerini mevcut
sistemlerinin “bir bölümünde” uygulayan işyerleri %43 oranında iken, 3D yazıcıların üretim
süreçlerinde yer almadığını belirten işyerlerinin oranı %93’tür. Üretimin sadece bir bölümünde 3D
yazıcıları kullanan işyerlerinin oranı ise %7’dir.

7



4.2. Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID)

Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik
olarak tanıma yöntemidir. RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana gelir. RFID
etiketleri Elektronik Ürün Kodu gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için
programlanabilirler. RFID, endüstride stok kontrolü, ürün takibi gibi bölümlerde iş süreçlerini
sürekli kılmak ve bilgiyi doğru ve hızlı bir şekilde almak üzere kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu
sistemler sensörlerle uygulandığında sıcaklık, hareket ve radyasyon gibi işletme için kritik değerler
de takip edilebilmektedir. 

RFID teknolojisinin işyerlerinde önemli olduğunu düşünenler ankete cevap veren işyerlerinin
%43’ünü oluşturmaktadır. Bu işyerleri ise boya, plastik ve petrol endüstrisinde faaliyet
göstermektedir.

Ankete cevap verenler açısından teknolojiyi bildiklerini ancak işletmeleri için önemli olmadığını
belirtenlerin oranı % 28.5 iken hiç haberdar olmayanların oranı ise yine %28.5 seviyesindedir. 

 
Aynı zamanda bu işyerlerinin %43’ü RFID sistemlerinin entegrasyonunun işyerlerinin uzun vadeli
stratejileri arasında yer aldığını, %36’sı ise kısa/orta vadeli stratejileri arasında yer aldığını
belirtmiştir.  Bununla birlikte RFID’yi mevcut sistemlerinin bir bölümünde kullandığını belirten
işyerlerinin oranı %36’dır.

%28.5
RFID Teknolojisinden

Haberdar Olduklarını Ancak
İşletmeleri İçin Önemli
Olmadığını  Belirtenler

%28.5
RFID Teknolojisinden
Haberdar Olmayanlar

%43
RFID Teknolojisinden

Haberdar Olduklarını ve 
 İşletmeleri İçin Önemli
Olduğunu Belirtenler

%43
Strateji Planlarında RFID

Sistemlerinin
Entegrasyonu Yer Alanlar

%36
Kısa/Orta Vadeli Strateji

Planlarında RFID
Sistemlerinin Entegrasyonu

Yer Alanlar

%36
RFID Sistemlerini

Üretimlerinde Kullananlar
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4.3. Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT)

Nesnelerin interneti, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu
iletişim ağıdır. Nesnelerin tekil anahtar ile işaretlenerek internet altyapısı üzerinden birlikte
çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük değerler oluşturulması
öngörülmüştür. Bu alanda en iyi tanımlamanın “akıllı cihazların, birbirini algılayan ve iletişime
geçebilen nesneler aracılığıyla, akıllı bağlantısı” olduğu bilinmektedir.  

Mevcut sanayi modelinde makineler basitçe aldıkları komutu uyguluyorken, nesnelerin interneti
teknolojisi sayesinde internet aracılığıyla birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı bağlantılı
olabileceklerdir. Bu sayede gerçek zamanlı veri alış verişi yapılabilmesi sağlanacaktır. 

Yapmış olduğumuz ankette işyerlerinin %50’si nesnelerin interneti teknolojisinden haberdar
olduklarını ve işletmeleri için önemli olduğunu, %35’i ise işyerleri için önemli olmadığını
belirtmişlerdir.  

İşyerlerinin %43’ünün stratejilerinde nesnelerin interneti entegrasyonu yer almazken, %36’sı
kısa/orta vadeli, %21’i ise uzun vadeli stratejilerinin içinde yer aldığını belirtmiştir.

%43
Strateji Planlarında
Nesnelerin İnterneti

Entegrasyonu Yer
Almayanlar

%36
Kısa/Orta Vadeli Strateji

Planlarında Nesnelerin

İnterneti Entegrasyonu Yer

Alanlar

%21
Uzun Vadeli Strateji

Planlarında Nesnelerin
İnterneti Entegrasyonu Yer

Alanlar

%50
Nesnelerin İnterneti

Teknolojisinden Haberdar
Olduklarını ve İşletmeleri

İçin Önemli Olduğunu 
 Belirtenler

%35
Nesnelerin İnterneti

Teknolojisinden Haberdar
Olduklarını Ancak

İşletmeleri İçin Önemli
Olmadığını Belirtenler

%15
Nesnelerin İnterneti

Teknolojisinden Haberdar
Olmadıklarını Belirtenler

Ortaya çıkan bu rakamların yanında üretimin bir bölümünde nesnelerin interneti teknolojisini
kullanan işyerlerinin oranı sadece %7, üretim süreçlerinde yer almadığını belirtenlerin oranı ise
%93’tür.
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4.4. Büyük Veri (Big Data) 

Büyük veri terimi, veri yönetimi ve analizi için karmaşık yöntem ve teknolojilere ihtiyaç duyan
devasa, yüksek hızlı, karmaşık ve değişken veri miktarlarını tanımlar. Büyük veri ile toplanan veri
sınıflandırılarak şirketlerin operasyonlarını iyileştirecek bilgiye erişilmektedir. Büyük veri
kullanımı; müşteri taleplerinden üretim, montaj ve bakım süreçlerine kadar her noktada takibe
olanak sağlamaktadır.  

Anket sonuçlarına göre büyük verinin işyerleri için önemli olduğunu düşünen işyerleri ankete
cevap verenlerin %64’ünü oluşturmaktadır. İşletme için önemli olmadığını söyleyenlerin oranı ise
%29’dur. 

%64
Büyük Verinin Önemli
Olduğunu Düşünenler

 
 

%29
Büyük Verinin Önemli
Olmadığını Düşünenler

Büyük veri kullanımının önemli olduğunu belirten işyerleri ağırlıkla boya ve genel kimya
sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 

Ankete cevap veren işyerlerinin %36’sı stratejilerinde büyük veri kullanımının yer almadığını, %
36’sı kısa/orta vadeli stratejilerinde, %21’i ise uzun dönemli stratejilerinde yer aldığını
belirtmişlerdir. 

%36
Strateji Planlarında Büyük

Veri  Kullanımı Yer
Almayanlar

%36
Kısa/Orta Vadeli İşyeri

Strateji Planlarında Büyük
Veri Kullanımı Yer Alanlar

%21
Uzun Vadeli Strateji

Planlarında Büyük Veri

Kullanımı Yer Alanlar

%7
Nesnelerin İnterneti Teknolojisini
Üretim Süreçlerinde Kullananlar

 

%93
Nesnelerin İnterneti Teknolojisini

Üretim Süreçlerinde Kullanmayanlar
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Büyük veri kullanımının, nesnelerin interneti teknolojisine göre daha yaygın olarak üretim
süreçlerinde yer aldığı görülmektedir. İşyerlerinin %36’sı üretim süreçlerinin bir bölümünde
büyük veri kullanıldığını belirtmiştir. Ancak üretim süreçlerinde büyük veri kullanılmadığını
belirtenlerin oranı ise %57’dir.

%36
Üretim Süreçlerinin Bir
Bölümünde Büyük Veri

Kullananlar
 
 

%57
Üretim Süreçlerinde Büyük

Veri Kullanmayanlar

%72
İşyerleri İçin Bulut Bilişimin

Önemli Olduğunu
Düşünenler

%14
İşyerleri İçin Bulut Bilişimin

Önemli Olmadığını

Düşünenler

%14
Bulut Bilişim

Teknolojisinden Haberdar
Olmayanlar

4.5. Bulut Bilişim

Bulut bilişim, bilgi işlem hizmetlerinin (sunucu, depolama, veritabanı, ağ, yazılım, analiz ve makine
zekası dahil) internet (bulut) üzerinden sağlanması anlamına gelmektedir.  Nesnelerin interneti,
büyük veri gibi teknolojiler bulut bilişim vasıtasıyla gerçekleştirilir. Endüstri 4.0’ın bir bileşeni olan
bulut bilişim iş süreçlerini kolay, hızlı ve ucuz hale getirdiğinden sanayi için bir gereklilik haline
gelmektedir. 

Ankete cevap veren işyerleri arasında; bulut bilişim teknolojisinin işyerleri için önemli olduğunu
belirtenlerin oranı %72, önemli olmadığını belirtenlerin oranı ise %14 olarak görülmektedir. 

%7
Üretim Süreçlerinin

Tamamında  Büyük Veri
Kullananlar

İşyerleri için bulut bilişim sistemlerinin önemli olduğunu belirtenlerin % 50’si kısa/orta vadeli
planlarında bulut bilişim entegrasyonunun yer aldığını % 14’ü ise stratejilerinde yer almadığını
belirtmişlerdir.
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4.6. Yatay ve Dikey Entegrasyon 

Şirketler varlıklarını korumak, riskleri azaltmak, büyüme hızını yükseltmek, piyasa değerlerini
maksimize etmek isterken diğer şirketler ile birleşmeye giderek Yatay ve Dikey Entegrasyon
kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu birleşme aynı sektördeki farklı şirketlerin birleşmesi ise “Yatay
Entegrasyon”, aynı sektörde fakat farklı alt sektörlerde müşterisi olan firmaların birleşmesi
şeklinde ise “Dikey Entegrasyon” olarak adlandırılır. 

Endüstri 4.0’ın temelinde de kesintisiz iş akışının sağlanması yer aldığı için şirketler arasında yatay
ya da dikey entegrasyonun sağlanması ile bu kesintisiz süreç elde edilmiş olunacaktır. 

Anketi cevaplayan işyerlerinin %50’si yatay ve dikey entegrasyonun işyerleri için önemli olduğunu
belirtirken, %35’i önemli olmadığını düşünmektedir. 

Ayrıca %42’si yatay ve dikey entegrasyonun kısa/orta veya uzun vadeli stratejilerinde yer
almadığını, %36’sı ise uzun vadede söz konusu olabileceğini belirtmiştir. Hali hazırda üretim
sürecinin bir bölümünde yatay ve dikey entegrasyonun yer aldığını belirten işyerlerinin oranı %21
iken, %79’unda yatay ve dikey entegrasyon bulunmamaktadır. 

Büyük veri ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin sağlayıcısı olan bulut bilişimi, üretimin
tamamında kullandığını belirten işyerleri, ankete cevap verenlerin sadece %7’sini
oluşturmaktadır. Üretim sürecinin bir bölümünde bulut bilişimi kullanan işyerlerinin oranı ise
%43’tür.

%7
Üretim Süreçlerinin

Tamamında Bulut Bilişimi
Kullananlar

 

%43
Üretim Süreçlerinin Bir

Bölümünde Bulut Bilişimi
Kullananlar

%50
Üretim Süreçlerinin

Tamamında Bulut Bilişimi
Kullanmayanlar

%42
Kısa/Orta Vadeli Strateji

Planlarında Yatay ve Dikey
Entegrasyon Yer Alanlar

%36
Uzun Vadeli Strateji

Planlarında Yatay ve Dikey
Entegrasyon Yer Alanlar

%79
Üretim Süreçlerinde Yatay

ve Dikey Entegrasyon
Bulunmayanlar
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4.7. Yapay Zeka ve Akıllı Yazılımlar 

Endüstri 4.0'ın entegrasyonu sonucu mevcut üretim sistemlerinde yer alan robotik sistemlerin,
birbirleri ile iletişim kurması, yapay zeka ile mümkün olmaktadır. Yapay zekanın makineler ve
robotlara entegrasyonu ile akıllı makinelerin üretimi devralmaya başlayacağı düşünülmektedir. 

KİPLAS’a üye işyerleri arasında anketi cevaplayanların %71’lik bölümü yapay zeka ve akıllı yazılım
teknolojilerinin işyerleri için önemli olduğunu düşünmektedir. %21’lik bölümü ise işyerleri için bu
teknolojiyi gerekli görmemektedir. 

Bu işyerlerinin %43’ü, yapay zeka ve akıllı yazılım içeren sistemlerin işyerlerinin kısa/orta vadeli
stratejilerinde yer aldığını belirtmiştir. %21’i ise uzun vadeli stratejilerinde yer vermiştir. %36’sının
ise stratejisinde yer almadığı görülmektedir.  İşyerlerinin %36’sı üretimin bir bölümünde yapay
zeka ve akıllı yazılım teknolojilerinin kullanıldığını söylese de bu teknolojileri hiç kullanmayanların
oranının %64 olduğu görülmektedir.

4.8. Siber - Güvenlik

Siber güvenlik internetin bulunduğu her yerde olduğu gibi içerisinde bir çok internet tabanlı
teknoloji barındıran Endüstri 4.0 dönüşümü için son derece önemli bir konudur. Fikri mülkiyet ve
ticari sırların çalınması, verilerin belli amaçlar uğruna değiştirilmesi veya tahrip edilmesi,
aksamalar ve hatalar gibi birçok problemin kaynağı siber güvenliktir. Bu yüzden Endüstri 4.0
dönüşümünün odağında siber güvenlik sistemleri yer almaktadır. 

%43
Kısa/Orta Vadeli Strateji

Planlarında Yapay Zeka ve
Akıllı Yazılım

Teknolojilerinin Yer Aldığını
Belirtenler

%21
Uzun Vadeli Strateji

Planlarında Yapay Zeka ve
Akıllı Yazılım

Teknolojilerinin Yer Aldığını
Belirtenler

%36
Yapay Zeka ve Akıllı Yazılım

Teknolojilerinin Strateji
Planlarında Yer Almadığını

Belirtenler

%36
Üretim Süreçlerinin Bir Bölümünde

Yapay Zeka ve Akıllı Yazılım

Teknolojilerinin Kullanıldığını

Belirtenler

%79
Üretim Süreçlerinde Yapay Zeka ve

Akıllı Yazılım Teknolojilerinin
Kullanılmadığını Belirtenler
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Endüstri 4.0 çağında siber risklerin yeterli derecede önlenebilmesi için siber güvenlik
stratejilerinin güvenli, sağlam olması ve kurumların bilgi teknolojileri stratejilerine en başından
itibaren entegre edilmesi gerekmektedir.  

Anketi cevaplayanların %86’lık bölümü siber güvenlik sistemlerinin işyerleri için önemli olduğunu
düşünmektedir. Sadece %7’lik bir bölümü ise, işyerleri için siber güvenliğin önemli olmadığını
belirtmiştir.

Bu işyerlerinin %79’unun kısa/orta vadeli, %14’ünün ise uzun vadeli stratejilerinde siber güvenlik
sistemlerinin entegrasyonunun yer aldığı görülmektedir. Yine %7’lik bölümünün ise stratejilerinde
yer almamaktadır. Siber güvenliği mevcut üretim süreçlerinin tümünde kullandığını söyleyen
işyerlerinin oranı %36 iken, bir bölümünde kullanıldığını belirten işyerlerinin oranı %43’tür.

%79
Kısa/Orta Vadeli Strateji

Planlarında Siber Güvenlik
Sistemlerinin Entegrasyonu

Yer Alanlar

%14
Uzun Vadeli Strateji

Planlarında Siber Güvenlik
Sistemlerinin Entegrasyonu

Yer Alanlar

%7
 Strateji Planlarında Siber

Güvenlik Sistemlerinin
Entegrasyonu Yer

Almayanlar

%36
Üretim Süreçlerinin Tamamında Siber

Güvenlik Sistemlerinin Kullanıldığını

Belirtenler

%79
Üretim Süreçlerinin Bir Bölümünde Siber

Güvenlik Sistemlerinin Kullanıldığını
Belirtenler

4.9. Siber-Fiziksel Sistemler 

Siber-fiziksel sistemler bir mekanizmanın bilgisayar tabanlı algoritmalar tarafından kontrol edildiği
veya izlendiği sistemlerdir. Siber-fiziksel sistemlere endüstriyel kontrol sistemleri (SCADA
sistemleri) ve robotik sistemler örnek verilebilir.  Bu siber fiziksel sistemler kimyasal proseslerde
oldukça yaygın kullanılmaktadır. 
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%7
Strateji Planlarında Siber-

Fiziksel Sistemler Yer
Almayanlar 

%72
Kısa/Orta Vadeli Strateji
Planlarında Siber-Fiziksel

Sistemler Yer Alanlar

%21
Uzun Vadeli Strateji

Planlarında  Siber-Fiziksel
Sistemler Yer Alanlar

Siber-fiziksel sistemlerin işyerleri için önemli olduğunu düşünenler ankete cevap verenlerin
%85’ini oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu sistemlerin işyerleri için önemli olmadığını
düşünenlerin oranı %7’dir.

Anketi cevaplayan işyerlerinin %72’si kısa/orta vadeli, %21’i ise uzun vadeli strateji planlarında bu
sistemlerin yer aldığını belirtmişlerdir.  İşyerlerinin %21’inde siber-fiziksel sistemlerin üretimin
hiçbir aşamasında kullanılmadığı, %43’ünün bir bölümünde, %36’sının ise tamamında kullanıldığı
görülmektedir.

%36
Siber-Fiziksel Sistemleri

Üretim Süreçlerinin
Tamamında Kullananlar

%21
Siber-Fiziksel Sistemleri

Üretim Süreçlerinin Hiçbir
Aşamasında

Kullanmayanlar

%43
Siber-Fiziksel Sistemleri
Üretim Süreçlerinin Bir
Bölümünde Kullananlar

4.10. Otonom Robotlar ve Mekatronik Sistemler

Programlanabilir zekaya sahip otonom robotlar birbirleri arasında iletişim kurarak iş bölümü
yapabilir ve uyguladıkları operasyonlar konusunda analizler gerçekleştirebilirler. Bu hususta esas
can alıcı olan nokta ise işlemlerin herhangi bir operatöre ihtiyaç duyulmadan gerçekleşiyor
olmasıdır. Günümüz teknolojisinde de yer alan robotların bu sistemlerden farkı, üretimde insan
kontrolü ile yer alıyor olmasıdır.

Ankete cevap veren KİPLAS üyelerinin %71’i otonom sistemlerin işyerleri için önemli olduğu, geri
kalan %29’u ise önemli olmadığı görüşündedir.

Bu sistemlerin işyerleri için önemli olmadığını belirtenler aynı zamanda stratejilerinde
bulunmadığını da belirtmişlerdir. İşyerlerinin %50’si otonom robotlar ve mekatronik sistemlerin
kısa ve orta vadeli stratejilerinde, %21’i ise uzun vadeli planlarında yer aldığını belirtmiştir.
Mevcut üretim sistemlerinin bir bölümünde otonom robotlardan faydalanan işyerlerinin oranı
%57 iken kullanmayanların oranı %43’tür.
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%50
Kısa/Orta Vadeli Strateji

Planlarında  Otonom
Robotlar ve Mekatronik

Sistemler Yer Alanlar

%21
Uzun Vadeli Strateji

Planlarında  Otonom

Robotlar ve Mekatronik

Sistemler Yer Alanlar

%29
Strateji Planlarında 

 Otonom Robotlar ve

Mekatronik Sistemler Yer

Almayanlar

4.11. Akıllı Otomasyon Sistemleri 

Akıllı otomasyon sistemlerinde bir işyerinde üretimin farklı aşamalarındaki sistemlerin veya farklı
işyerlerinde yer alan sistemlerin birbirleri ile entegrasyonu söz konusudur. Bu teknolojide,
sistemler birbirleri ile etkileşim halinde olacak, haberleşebilecek, birbirleri ile uyumlu bir şekilde
proseste yer alacaklardır. Bu sistemlerin işyerlerinde önemli olduğunu düşünenler ankete cevap
verenlerin %93’ünü oluşturmaktadır. %7’si ise önemli olmadığını düşünmektedir. 

Akıllı otomasyon sistemlerinin işyerleri için önemli olduğunu belirten işyerlerinin %57’si bu
sistemlerin kısa/orta vadeli planlarında, %36’sı ise uzun vadeli planlarında yer aldığını
belirtmişlerdir. Akıllı otomasyon sistemlerini üretim süreçlerinin bir bölümünde kullananların
oranı %86 iken, hiç kullanmayanların oranı ise % 14’tür.

%57
Kısa/Orta Vadeli Strateji

Planlarında Akıllı
Otomasyon Sistemleri Yer

Alanlar

%36
Uzun Vadeli Strateji

Planlarında Akıllı Otomasyon
Sistemleri Yer Alanlar

%7
Strateji Planlarında Akıllı

Otomasyon Sistemleri Yer
Almayanlar

%86
Akıllı Otomasyon

Sistemlerini Üretimlerinin
Bir Bölümünde Kullananlar

%14
Üretimlerinde Akıllı

Otomasyon Sistemlerini
Kullanmayanlar
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4.12. Akıllı Sensörler 

Akıllı sensörler, Endüstri 4.0’ın esası olarak tanımlanmaktadır. Sensörler olmazsa Endüstri 4.0’dan
bahsedilemez. Çünkü tüm makine ve proseste yer alan veriler sensörler aracılığıyla
toplanmaktadır. Makinelere entegre edilen akıllı sensörler prosesi otomatik izleyerek prosesin
hızlı, güvenilir ve daha kolay bir şekilde işlemesini sağlamaktadır. 

Akıllı sensörlerin işyerlerinde önemli olduğunu düşünenler ankete cevap verenlerin %93’ünü
oluşturmaktadır. %7’si ise işyerlerinde akıllı sensörlerin kullanımının önemli olmadığını
düşünmektedir.

Ayrıca akıllı sensörleri sistemlerine entegrasyonunu kısa/orta vadede gerçekleştireceklerini
belirten işyerlerinin oranı %64, uzun vade planlarında yer aldığını belirten işyerleri ise %21’dir.
İşyerleri için akıllı sensörlerin önemli olmadığını belirten %7’lik grup aynı şekilde planlarında akıllı
sensörlerin entegrasyonunu düşünmediğini belirtmiştir. Akıllı sensörler de akıllı otomasyon
sistemleri gibi en yaygın kullanılan teknolojilerin arasında yer almaktadır. Akıllı sensörleri üretimin
bir bölümünde kullanan işyerlerinin oranı %79’dur.

%64
Kısa/Orta Vadede Akıllı
Sensörlerin Sistemlerine

Entegrasyonunu
Gerçekleştireceklerini

Belirtenler 

%21
Uzun Vadede Akıllı

Sensörlerin Sistemlerine
Entegrasyonunu

Gerçekleştireceklerini
Belirtenler

%7
Akıllı Sensör Sistemlerinin

Önemli Olmadığını
Düşünenler

%79
Akıllı Sensör Sistemlerini

Üretimlerinin Bir
Bölümünde Kullananlar

%21
Üretimlerinde Akıllı Sensör

Sistemlerini
Kullanmayanlar
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5. MAKİNELER VE BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Anketin bu bölümünde işyerlerinde bilgi işlem teknolojilerinin üretim sürecinde yer alıp almadığı
sorgulanmıştır. Ankete cevap veren işyerlerinin %86’sı üretim sürecinde kullanılan makinelerin
Bilgi İşlem (IT) sistemi tarafından kontrol edilebildiğini belirtmiştir. Ayrıca %64’ünde sadece
üretim sürecinin bir kısmında makineler arası iletişim varken %7’sinde üretimin tamamında
makineler arası iletişimin mevcut olduğu görülmektedir. 

Üretim sürecinde makineler tarafından bağımsız ve otomatik olarak hata tespiti ve onarımını
sürecin tamamında kullanan işyerlerinin oranı %7 iken, bir bölümünde kullananların oranının ise
% 57 olduğu tespit edilmiştir.  

Ürün veya hizmet üretiminde tasarımları dijital olarak modelleyebilen işyerlerinin oranı sadece
%7 iken bu teknolojiden faydalanmayanların oranı ise % 93 olarak göze çarpmaktadır. 

İşletmede insan-makine ara yüzü kullanım oranı %36 iken, kullanıldığı alanlar ise üretim hatlarının
ve sistemlerinin yönetilmesi ile veri toplama olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut üretim
hatlarını dijital ağlarla birbirine bağlı olarak kullanan işyerlerinin oranı ise % 71’dir. 

Endüstri 4.0’ın bileşenlerinden büyük verinin üretim süreçlerinde toplanabilmesi için akıllı
sensörler, aktüatörler (aktifleştiriciler) ve iletkenlerden faydalanılmaktadır. Bu sistemlerin ankete
cevap veren işyerleri arasında kullanım oranı %71 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu verilerin
toplanma amaçları; Önleyici Bakım, Lojistik/Üretim Süreçlerinin Optimizasyonu, Kalite Yönetimi,
Üretim Kontrolü ve Kaynakların Etkin Kullanımı alanlarına yöneliktir.

5.1. Endüstri 4.0’a Geçişte Yaşanabilecek Sorunlar

Endüstri 4.0 ve otomasyona dayalı üretim süreçlerinde, birbirleriyle etkileşimde bulunan otonom  
makineler ile bunların oluşturduğu akıllı üretim sistemleri söz konusudur. Bu sistemlerin
oluşturulabilmesi için de insan kaynağı ve finans açısından bazı koşullara ihtiyaç duyulmaktadır.
Yeni yatırım maliyetleri ile birlikte operasyonda yer alan insan gücünün yetkinliklerinin
farklılaşması ve bunlar için yeni kaynaklara ihtiyaç duyulması işyerlerinin Endüstri 4.0’a entegre
olmalarının önündeki engellerin başında gelmektedir. 
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6. İLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ VE DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİNE ETKİSİ 

Bu bölümde, Endüstri 4.0’da iş sağlığı ve güvenliği için kullanılan bileşenlerin işyerlerinde
kullanımının anket formu aracılığı ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 

İSG 4.0, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm sürecinin temel yapı taşlarının iş sağlığı ve güvenliği
alanına entegre edilmesi sayesinde, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin proaktif olarak
korunmasını amaçlayan, insan ve makine uyumunu en üst düzeye çıkararak güvenliği sağlayan
yeni bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Endüstri 4.0’da olduğu gibi İSG 4.0’da da bu kavramı
oluşturan bileşenler yer almaktadır. 

Nesnelerin interneti temelli personel ve araç takip sistemleri,  yapay zeka destekli güvenlik
önlemleri, büyük veri analizi, kişisel veri güvenliği sistemleri, proses güvenliği sistemleri, yenilikçi
İSG yazılımları, tehlikeli işlerde robotik çalışma, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları bu
bileşenler arasında sayılmaktadır. 
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Bu proje kapsamında yapılan araştırma neticesinde, Endüstri 4.0’a geçişte yaşanabilecek sorunlar
arasında kalifiye eleman eksikliği ile yüksek yatırım maliyetleri öne çıkmaktadır. Anketi
cevaplayan işyerlerinin %93'ü Endüstri 4.0'a entegrasyonun önündeki en büyük engelin "kalifiye
eleman eksikliği" olduğunu ifade etmiştir. Yüksek yatırım maliyetlerini engellerden biri olarak
değerlendirenlerin oranı da %79'dur.

Ayrıca ihtiyaçların bu yönde gelişmemiş olması, Türkiye’de ve kimya sektöründe Endüstri 4.0’ın
bütünüyle entegre edilmesinin hızını kesecektir. Mevcut çalışanların bu sistemlere özel
yetkinliklerinin bulunmaması bir sorun olarak belirtilmiştir. Ayrıca çalışanların bu yetkinliklere
sahip olmaması Endüstri 4.0’ın yürütülmesinde başarısız olma endişesini de bir başka sorun olarak
beraberinde getirmektedir. 



Ankete cevap veren üye işyerlerinde bu bileşenlerin kullanımları değerlendirilmiştir.  Buna göre
sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

İSG 4.0 Bileşeni Kullanılıyor Yüzde 

Nesnelerin interneti temelli personel ve araç
takip sistemleri

Evet

Hayır

50

50

Yapay zeka destekli güvenlik önlemleri
Evet

Hayır

7

93

Büyük veri analizi 

Evet

Hayır

43

57

Kişisel veri güvenliği sistemleri
Evet

Hayır

71

29

Proses güvenliği sistemleri
Evet

Hayır

79
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Yenilikçi İSG yazılımları
Evet

Hayır

29

71

Tehlikeli işlerde robotik çalışma

Evet

Hayır

43

57

Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları
Evet

Hayır

7

93
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İSG 4.0 BİLEŞENLERİ VE İŞYERLERİ TARAFINDAN BELİRTİLEN OLUMLU VE
OLUMSUZ ETKİLERİ 

Nesnelerin interneti
temelli personel ve araç
takip sistemleri

Birbirini etkileyen personel ve araçların hareketlerinin
takibi ve kontrolü olumsuz etkileşimi asgariye
düşürecektir.
Acil durumlarda alanlarda bulunan kişilerin tespiti,
uygunsuz durumların tespit edilmesini sağlamaktadır. 
Araç takip sistemleri ile hız ihlalleri takip edilip önlemler
alınabilinmektedir. 
Araçlar süre, konum ve hız açısından takip
edilebilmektedir. 
Araç takip sistemleri ile kurallara uygun araç kullanımı
sağlamaktadır. 

Olumlu Etkiler: 

Yapay zeka destekli
güvenlik önlemleri

Risk minimize edilmektedir.
İş kazalarında yüksek oranda azalma görülmektedir. 

İnsan iradesinin dışına çıkan durumlarda inisiyatif
kullanılması gereken yerlerde yapay zeka destekli önlem
ölümlü kayıplara neden olabilir.

Olumlu Etkiler: 

Olumsuz Etkiler: 

Büyük veri analizi 

Veri bankasının oluşturulması ve havuzdan istenen
verilerin değerlendirilmesi özellikle istatistikte geleceğin
planlanmasında ve hareket planının bu verilere göre
hazırlanmasında önemlidir. 
Verinin analiz edilerek, sınıflandırma ve anlamlı
işlenebilir hale dönüşümü konusunda fayda
sağlamaktadır.
Kayıtların dijital olarak süresiz saklanması sürekli
iyileştirme için önemlidir.
Geriye dönük kaza verilerinin analizi ve diğer tesislerle
karşılaştırabilme imkânı sağlamaktadır.

Olumlu Etkiler: 
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Kişisel veri güvenliği
sistemleri

Söz konusu teknoloji kişisel veri güvenliğini önceleyen
yaklaşımla geliştirildiğinde olumlu katkıları olacaktır. Her
şeyin birbirine bağlandığı bu dünyada istenmeyen
bilgilere erişim bulunmaktadır. Kişisel verilerin güvenliği
mutlaka öncelik olmalıdır.
Onayların doğru kişilerce yapılması, daha hızlı ve
izlenebilir onay sistemi için önemlidir. 
Verilerin güvende olmasının temini, veri sızıntısının
önlenmesi, çalışanların ve iş ortaklarının memnuniyetini
sağlanmaktadır. 

İş gücü ihtiyacı, maliyet 

Olumlu Etkiler: 

Olumsuz etkiler: 

Proses güvenliği sistemleri

Proses güvenliği sistemlerinin, büyük endüstriyel kaza
potansiyeli taşıyan proseslerde sapmanın güvenlik
bariyerleri ile önlenmesi ve riskin kontrol altına alınarak
yönetilmesi açısından rolü önemlidir.
Otomasyon, insan hatasının ortadan kaldırılması
yönünde fayda sağlamaktadır.
Proses devamlılığı ve güvenliğini sağlamada risk azaltıcı
çözümler sunabilir. Kişisel hataların elimine edilmesi, 
 riskleri minimize edilmesini sağlamaktadır.
Yangın alarm sistemleri, kameralar güvenlik için
kullanılmaktadır. Basınç ve debi sensörleri ile proseslerin
takibi yapılabilmektedir. 
İmalat süreçlerinde yaşanabilecek tehlikeli durumların
(Yangın, patlama vb.) oluşmasını önleyici tedbirler
oluşturarak, tesis ve çalışanların güvenliğini
korumaktadır.
Çeşitli interlocklar sayesinde prosesleri güvenli limitler
dahilinde yönetmek mümkün olmaktadır.uz
Kontrollü üretim sağlanmaktadır. 

Olumlu Etkiler: 
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Yenilikçi İSG yazılımları

Raporlama analiz etme konusunda fayda sağlamaktadır. 
Takip, bilgilendirme ve eğitim anlamında olumlu etkileri
olabilir. 
Tüm çalışmaların tek bir yazılım içerisinde tutulmasını
sağlamaktadır. 
Paylaşım kontrolüne imkan vermektedir. 
Düzeltici-önleyici faaliyet kontrolü ve izlenebilirliği
artırmaktadır. 
Dosyaların dijital ortamda depolanarak erişim kolaylığı
sağlanmaktadır.
Uzaktan eğitim modülleri ile eğitimin ulaşılabilirliği
artırılmaktadır.
Çalışanların İSG anlamındaki tüm sağlık eğitim alanındaki
geçmişlerinin yer aldığı ve kolayca erişilebildiği
veritabanı sayesinde her şey daha kolay ve hızlı takip
edilebilmektedir. 
Veri ve arşiv yönetimi, süreçlerin standardizasyonu,
verilerin kolay paylaşımı, zaman yönetiminde fayda
sağlamaktadır. 

Olumlu Etkiler: 

Olumsuz etkiler: 
Uzaktan erişime açık olması dolayısıyla veri gizliliğinin
sağlanmasında sorunlar yaşanabilmektedir. 

Tehlikeli işlerde robotik
çalışma

Denizaltı-kapalı alan çalışmalarında, tünel maden
işlerinde robotik çalışma insanlı yapılan - insan hayatının
ortaya konduğu tehlikeli işlerde devrim niteliğinde
olacaktır.
Çalışan sağlığı ve risk önleme anlamında katkı
sağlayacaktır.
Kişisel hataların elimine edilmesinde faydalı olacaktır. 
Daha sağlıklı ve kısa maruziyetlerde gerçekleşen
operasyonlar sürdürülecektir.  
İş kazalarında yüksek oranda azalma görülmektedir. 

Olumlu Etkiler: 
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Sanal ve artırılmış gerçeklik
uygulamaları 

Mesleki olarak tehlikeli işlerde işbaşı öncesi sanal ve
arttırılmış gerçeklik uygulamalarında çeşitli problemler
oluşturularak işbaşı öncesi verilecek eğitimler personel
işbaşı yapmadan ciddi bir deneyim ve tecrübe
birikmesine neden olabilecektir.
İş güvenliğine farklı bakış ve farkındalığın artırılmasına
yardımcı olmaktadır. 
Çalışanlarda risk farkındalık artışlarını sağlamaktadır. 
Eğitim süreçlerinin daha etkin olmasına fayda
sağlamaktadır. 

Olumlu Etkiler: 

7. SONUÇ

Bu araştırma raporu ile KİPLAS üyesi işyerlerinin Endüstri 4.0’a uyum sürecindeki profillerinin
tespit edilmesi hedeflenmiştir. Buna göre işyerleri; İstihdam ve İşgücü, İleri Üretim Sistemleri ve
Dijital Teknolojiler ile bunların İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi ve ayrıca Makineler ve Bilgi İşlem
Teknolojileri Arasındaki İlişki konularında değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda hazırlanan anketler ile işyerlerinin Endüstri 4.0 bileşenlerinin üretim sistemlerine
entegrasyonu, bu sistemlerdeki risklerin değerlendirilmesi, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve
risklerin azaltılması ile çalışanların bu konudaki bilgi ve beceri seviyeleri analiz edilmiştir.  

7.1. İstihdam ve İşgücü

İstihdam ve İşgücü açısından yapılan değerlendirmelerde göze çarpan en önemli unsurlardan biri
ise Endüstri 4.0’ın bileşenlerinin tamamını kısa, orta veya uzun vadeli strateji planlarına dâhil
eden bir işyerinin olmamasıdır.  Ayrıca bu bileşenler ile ilgili farkındalık düzeyinin ise her işyerinde
aynı seviyede olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan bileşenlerin tamamı hakkında bilgisi olan
işyeri bulunmamaktadır. 

Bunun başlıca sebebinin mevcut işgücünün dijital çözüm geliştirme konusundaki nitelik eksikliği
ile teknoloji kullanımı konusundaki nitelik eksikliği olduğu belirtilmektedir. Ancak bu sonuçlara
rağmen, istihdam planlarını bu çözüme ve teknolojik dönüşüme göre planlayanların da sadece
%64 oranında olması dikkat çekicidir. Bu sonuç da bize araştırmada yer alan işyerlerinin mevcut
sanayi sistemleri ile devam etmeyi planladığını göstermektedir.
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7.2. İleri Üretim Sistemleri ve Dijital Teknolojileri

Ana hatlarıyla bakıldığında Endüstri 4.0’ın bir işyerinde uygulanıyor olduğunu söyleyebilmek için;
Otonom Robotlar ve Mekatronik Sistemler, Akıllı Otomasyon Sistemleri, Eklemeli İmalat
Sistemleri ve 3D Yazıcılar, Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi (RFID), Nesnelerin İnterneti,
Büyük Veri, Bulut Bilişim, Yatay ve Dikey Entegrasyon, Yapay Zeka ve Akıllı Yazılımlar, Siber
Güvenlik ve Siber-Fiziksel Sistemler bileşenlerinin tümünün mevcut ve uygulanıyor olması
gereklidir.

Araştırmaya konu işyerleri bu bileşenler açısından sorgulandığında işyerlerinin hiçbirinde Endüstri
4.0’ın tüm bileşenleriyle tam olarak varlığından söz etmenin mümkün olmadığı gözlemlenmiştir.

Bu sonucun, işyerlerinin sektörlerinden, ölçeklerinden veya tehlike sınıflarından bağımsız olduğu
görülmektedir. Ankete cevap veren üye işyerlerinin %71’i çok tehlikeli sınıfta olmasına ve % 35’i
büyük ölçekli olmasına rağmen tüm bileşenler uygulanmamaktadır.

7.3. Makineler ve Bilgi İşlem Teknolojileri Arasındaki İlişki

Araştırmada bilişim teknolojilerinin mevut sistemlerde uygulanması değerlendirildiğinde yine
prosesin tamamında Bilgi İşlem Teknolojileri (IT) ile kontrol edilen makinelerin yüzde yüz oranında
uygulandığından söz edilememektedir. İşyerlerinin büyük bir bölümü üretim süreçlerinin bir
bölümünde IT’den faydalanmaktadır. 

İnsan makine ara yüzü kullanımına bakıldığında, bilgi işlem teknolojilerinin tercih edilmesinde
özellikle veri toplamanın amaçlandığı görülmektedir. Bu amacın da, hem üretim süreçlerinde
kontrolü sağlamak hem de özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından insan kaynaklı hataların
izlenmesinde önemli rolü bulunmaktadır. Diğer teknolojik elemanlara göre akıllı sensörlerin
kullanımının yaygın olması da, aynı amaca hizmet eden bir diğer faktör olarak proseslerde yer
almaktadır.
 

7.4. İleri Üretim Sistemleri ve Dijital Teknolojilerin İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi

Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan İSG 4.0 kavramının da Endüstri 4.0 gibi bileşenleri olduğundan söz
etmek mümkündür.  Bu temel bileşenler nesnelerin interneti temelli personel ve araç takip
sistemleri, yapay zeka destekli güvenlik önlemleri, büyük veri analizi, kişisel veri güvenliği
sistemleri, proses güvenliği sistemleri ve yenilikçi İSG yazılımlarıdır. 

Ankete konu olan işyerlerinde yine bu sistemlerin tamamını iş sağlığı ve güvenliği sistemlerine
entegre eden işyeri bulunmamaktadır. Endüstri 4.0’ın temeli olan yapay zeka ve akıllı yazılımları
üretimlerinin bir bölümünde kullandığını söyleyenler bulunsa da, bu işyerlerinin tamamında
yapay zeka ve akıllı yazılımlar iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kullanılmamaktadır. 
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Özellikle son yıllarda kullanımı yaygınlaşan sanal gerçeklik teknolojisi ile gerçekleştirilen iş
güvenliği eğitimleri ile tehlikenin simülasyonu sağlanarak eğitimlerin etkinliği arttırılmaktadır.
Sanal gerçeklik teknolojilerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve uygulamalarında kullanımı gün
geçtikçe artmakla birlikte bu teknolojiyi iş güvenliği uygulamalarında kullanan iş yerleri oldukça az
sayıdadır.

Kimya sektörünü Endüstri 4.0 ve İSG 4.0 konusunda anketimize katılan üye işyerlerimizi
değerlendirdiğimizde bu kavramların henüz çok yeni olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçlara
bakıldığında, kavramların kısa vadede tam olarak entegrasyonu mümkün görünmemektedir.  Bu
dönüşüme henüz ihtiyaç hissedilmediğinin ifade edilmiş olması ve bu yüzden gerçekleşmediği de
sonuçların ortaya koyduğu gerçeklerden biridir.

Bu aşamada Endüstri 4.0 bileşenleri yer yer birbirinden bağımsız parçalar halinde uygulanıyor olsa
da bütününün uygulanabilmesi için işyerlerinin önünde uzun bir yol olduğunu söylemek
mümkündür. Şüphesiz ki bu süreçte yeni teknolojilerin kullanımının kaçınılmaz baskısının iş sağlığı
ve güvenliğinin gelişimine katkısının da yüksek olacağını söylemek de yanlış olmayacaktır.

Özellikle anket sonuçlarının ortaya koyduğu en önemli gerçek, İSG 4.0'ın içerdiği potansiyelin tam
olarak kullanımı için işyerlerinde bu proje ve benzeri farkındalık artırma çalışmalarına ihtiyaç
duyulduğudur.

Konuyla ilgili KİPLAS bünyesinde benzeri faaliyet ve projeleri yürütmek için de önemli bir kapasite
gelişimi sağlandığını da önemle vurgulamak isteriz.
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