
 

 

 

 

 

 

 

ENDÜSTRİ 4.0 

GÜRALLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temmuz, 2016   



2 
 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ .......................................................................................................................................................................... 4 

1. GİRİŞ ........................................................................................................................................................................ 5 

2. ENDÜSTRİ 4.0 VE TEMEL KAVRAMLARI ............................................................................................... 5 

2.1. Büyük Veri ve Veri Analizi .................................................................................................................... 7 

2.2. Otonom Robotlar ....................................................................................................................................... 8 

2.2.1. Yapay Zeka ........................................................................................................................................... 8 

2.2.2. Sinir Ağları ........................................................................................................................................... 9 

2.2.3. Öğrenen Robotlar ............................................................................................................................. 9 

2.2.4. Uyarlanabilir Robotlar ................................................................................................................ 10 

2.3. Nesnelerin İnterneti ............................................................................................................................. 10 

2.4. Siber-Fiziksel Sistemler ...................................................................................................................... 11 

2.5. Artırılmış Gerçeklik ............................................................................................................................... 12 

2.6. Bulut Bilişim ............................................................................................................................................. 13 

2.7. Siber Güvenlik .......................................................................................................................................... 14 

2.8. Katmanlı Üretim ..................................................................................................................................... 15 

2.9. Sistem Entegrasyonu ............................................................................................................................ 16 

3. ENDÜSTRİ 4.0 ARAÇLARI VE UYGULAMALARI ............................................................................... 17 

3.1. Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID) ............................................................................................. 17 

3.2. Akıllı Sensörler ........................................................................................................................................ 18 

3.3. Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ................................................................................................. 19 

3.3.1. Gelişmiş Arayüzler ........................................................................................................................ 20 

3.3.2. Sanal Gerçeklik................................................................................................................................ 20 

3.4. Gerçek Zamanlı Sistem Takibi.......................................................................................................... 20 

3.5. Dinamik Veri Akışı ................................................................................................................................. 21 

3.6. Dinamik Fiyatlama ................................................................................................................................ 21 

3.7. Dinamik Talep Tahmini....................................................................................................................... 22 



3 
 

3.8. Tahminsel (Kestirimci) Bakım ......................................................................................................... 23 

3.9. Sanal Alışveriş.......................................................................................................................................... 23 

3.10. Mobil Uygulamalar ............................................................................................................................. 24 

4. ENDÜSTRİ 4.0 GELİŞMİNE ETKİ EDEN UNSURLAR ...................................................................... 25 

4.1. Ağ Toplumu ve Küresel Akım ........................................................................................................... 25 

4.2. Yıkıcı İnovasyon ...................................................................................................................................... 25 

4.3. Maker Hareketi ....................................................................................................................................... 26 

4.4. Dijitalleşme ............................................................................................................................................... 27 

4.4.1. Ticarette Dijital Akım ................................................................................................................... 28 

5. SONUÇLAR ......................................................................................................................................................... 29 

5.1. Endüstri 4.0 Hedeflerini İlke Edinen Şirketlerin Uygulamaları ....................................... 30 

5.2. Türkiye Sanayisi İçin Önemi ............................................................................................................. 32 

5.3. Değişimi Yönetemeyenler İçin Öngörü ........................................................................................ 32 

5.4. İstihdam Temelinde Endüstri 4.0 ve Geleceğin Meslekleri................................................ 33 

5.4.1. Çağın Gözde Meslekleri ............................................................................................................... 34 

KAYNAKLAR .......................................................................................................................................................... 35 

 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 

Yönetim Kurulu talimatı ile Mart 2016’da, Endüstri 4.0 konusunun incelenmesi; konuyla ilgili 

şirket bünyesinde bilincin oluşturulması; incelemesi, fizibilitesi yapılan durumların şirket içi 

uygulamalara dönüştürülmesi amaçlarıyla Endüstri 4.0 proje grubu oluşturulmuştur. Bu 

kapsamda ilk aşama olarak, konunun detaylı bir şekilde irdelenmesi kararlaştırılmış; bu amaçla 

da konuyla alakalı makaleler, köşe yazıları, röportajlar taranmış; konferanslara ve panellere 

katılım sağlanmıştır. Bu aktiviteler sonunda edinilen bilgi birikimi ve proje grubu ortak katkısı 

ile hazırlanan bu raporda, Endüstri 4.0’ın işaret ettiği üretim modeli ve bu modelin, en 

nihayetinde rekabet avantajı elde etmek açısından önemi işlenmiş; geliştirilecek fikirlerin 

uygulamalara dönüştürülebilmesi için hangi araçlara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 
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1. GİRİŞ 

Ticari faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, kârlarını artırıp büyümek, teknolojiyi ve küresel 

gelişmeleri takip edip sürekli gelişme göstermek zorundadırlar. Rekabet seviyelerinin 

korunması ve artırılması ancak bu şekilde mümkün olabilirken yine ancak bu sayede 

sürdürülebilirlik sağlanıp daimi olunabilir. 

Bu doğrultuda şirketler, bir yandan var olan üretimlerini/hizmetlerini gerçekleştirirken bir 

yandan yaptığım işi daha karlı nasıl yapabilirimin arayışı içindedirler. Bu arayışlar neticesinde 

geçmişten günümüze birçok iş modeli geliştirilirken şuanda da enformasyon, otomasyon ve 

bilişim sistemlerindeki teknolojik gelişmeyle birlikte yeni bir iş modeli daha belirmektedir. 

Kas gücüyle ve basit aletler yardımıyla yapılan üretim faaliyetleri, 18. yüzyılda su ve buhar 

gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan mekanik tezgâhların bulunmasıyla boyut 

atlamıştır. Asırlar boyunca basit el aletlerinin kullanıldığı dokumacılıkta, John Kay’ın 1733’deki 

“uçan mekik” adlı buluşu, kumaş dokuma sürecini otomatikleştirip üretim hızını artırırken, 

buhar gücüyle çalışan makineler, makineleşmiş sanayiyi doğurmuştur. Böylece de fabrika 

sistemi ile hızlı üretim yapmak mümkün olabilmiştir. 19. yüzyılda ise elektriğin seri üretimde 

kullanılmaya başlanması ve iş bölümüne dayalı üretim hattının gelişmesi ile sanayi üretimi 

değişmiş, ikinci sanayi devrimi olarak adlandırılan bu gelişmeyle üretim hacminde artış 

sağlanmıştır. Süreçlerin verimliliğini artırma yolundaki arayışlar devam ederken 20. yüzyıl 

sonlarına doğru, mekanik ve elektronik teknolojilerin yerini dijital teknolojiye bırakmasına 

sebep olan programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlanması ile bilgi teknolojilerindeki 

gelişme, üçüncü endüstriyel devrime neden olmuştur. Bu sayede daha fazla otomatikleşen 

süreçlerin ilerletilmesi ve takibi standartlaşmış ve daha kolay hale gelmiştir, buda üretimdeki 

etkinliğin artış göstermesine neden olmuştur. 

Bugünlerde de, 4. sanayi devrimine işaret eden Endüstri 4.0 kavramından çokça 

bahsedilmektedir. İnsan-insan, insan-makine, makine-insan süreçlerinden sonra otomasyon ve 

enformasyon teknolojilerindeki gelişme, makine-makine süreçlerinin gelişimine olanak tanımış 

ve makineler arası iletişim mümkün olabilmiştir. Makineler arası bu iletişimin artırılması, 

süreçlerin tamamına yaygınlaştırılması ve süreçlerin kendi kendini optimize etme düşüncesi, 

2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda lanse edilen ve Alman hükümetinin markalaştırdığı 

Endüstri 4.0 teriminin ana felsefesidir. 

[1][2][3][4] 

 

2. ENDÜSTRİ 4.0 VE TEMEL KAVRAMLARI 

İlk olarak 2011 yılında düzenlenen Almanya Hannover Fuarı’nda kullanılan Endüstri 4.0 terimi, 

4. sanayi devrimine işaret etmekte olup çağdaş otomasyon, enformasyon ve bilişim 

teknolojilerinin sanayide etkin kullanımı ile üretim verimliliklerinde büyük artışlar vaat 

etmektedir. 

Temel olarak bu kavramın amacı, bilim ve teknoloji ile üretimi bir araya getirip yeni nesil yazılım 

ve donanımdan faydalanarak, daha az yer kaplayan, daha az enerji kullanan, esnek-kişisel 
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üretimle, süreçlerin daha etkin takip edilmesini sağlayıp uzaktan erişime ve kontrole imkân 

veren üretim teknolojisi oluşturmak; siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, büyük veri, 

otonom robotlar, bulut bilişim ve artırılmış gerçeklik gibi kavramlar ile anlam bulan, kendi 

kendini yönetip optimize edebilen akıllı fabrikaların oluşmasını sağlamaktır. 

Küreselleşme, endüstriyel şirketlere daha geniş pazarlar, iyileşen satın alma koşulları ve daha 

rahat üretim imkânı gibi fırsatlar sunarken, sanayi sektörüne de bazı zorluklar getirmektedir. 

Daha yoğun yaşanan küresel rekabetten dolayı bu rekabette öne çıkabilmek için aktörlerin 

sürekli olarak daha esnek ve verimli olması gerekiyor. Bu süreçte yeni, kaliteli, verimli ve 

kişiselleştirilmiş ürünler imal edebilme kabiliyetine sahip olmak kadar, pazara ürünleri daha 

kısa sürede sunmak da bir zorunluluk halini alıyor. 

Üretimde, makineler arası haberleşmenin ve otonom robotların kullanılmasıyla üretim sürecinin 

otomasyonlaştırılması ve kendi kendini optimize edebilir hale getirilmesi; siber-fiziksel 

sistemlerle anlık olarak izlenen süreçlerden elde edilen büyük veri ile süreçlere ait farklı 

yaklaşımların, analizlerin çok daha kolay ve etkin bir şekilde yapılabilir hale getirilmesi 

hedeflenmektedir. Hedef gerçekleştiğinde, süreç takibi ve yönetimi insan müdahalesine daha az 

ihtiyaç duyan bu sistemler tarafından yapılacak, insan gücü işin artık en tepesinde, sistemi 

geliştirmeye yönelik fikirlerin üretilmesinde kullanılacaktır. Böylece, inovasyon hızının 

artırılması ve sürekli farklı şeyler arayışında olan toplumlardaki tüketim talebine karşılık 

verilebilmesi de daha hızlı bir şekilde mümkün olabilecektir. 

Almanya’da BMW, Bosch, Siemens gibi dünyanın önde gelen çeşitli firmalarının ar-ge çalışmaları 

ve geliştirdikleri teknolojiler sonucunda ortaya çıkan Endüstri 4.0, Almanya hükümetinin 

firmaları ve konuyla ilgili uzmanları, konunun detaylı şekilde ele alınmasına yönelik desteği ile 

derinlik kazanmış dünya genelinde yaygınlaşmıştır. Almanya’nın Endüstri 4.0 adıyla 

markalaştırdığı bu strateji, dünya genelinde, “Smart Factory, Productivity 4.0, Factories of the 

Future (FoF), Digital Enterprise, Digital Transformation” gibi isimlerle de anılmaktadır. 

Siemens ve Bosch firmaları yaptıkları çalışmalarla üretim faaliyetlerini bir üst basamağa 

taşımayı başarmaktadır. Örneğin, Bosch’un Hamburg’da bulunan Rexroth fabrikasında 

uyguladığı pilot projelerde insanlar, makineler ve ürünler birbirine bağlı çalışarak yarının 

üretiminin nasıl olacağı konusunda bizlere bilgi vermektedir. Yeni üretim yöntemleriyle aynı 

hatta birçok farklı ürün işlem görebilmekte, RFID teknolojisiyle ürünlerin ve taşıma kaplarının 

durumu her an için gözlemlenebilirken, yardımcı cihazlar sayesinde çalışanların iş yapış şekli 

kolaylaşmaktadır. Örneğin, teknisyenler kullanma kılavuzlarını gözlüklerinde görerek elleri 

serbest bir şekilde çalışabiliyor; robotlar çalışanları tehlikeli ve zorlu işlerden kurtarırken, akıllı 

üretim hatları kendi performanslarını kendileri test ediyor, herhangi bir arıza durumunda bunu 

servise kendileri bildiriyorlar.  

Bahsi geçen bu akıllı fabrikaların kurulabilmesi, Endüstri 4.0 vizyonunun gerçekleşebilmesi için 

gerekli olan bir takım yapılar bulunmaktadır. Endüstri 4.0, bu yapıların işletmelerde yerleşmesi 

ve etkin olarak kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir. Bahsi geçen bu yapılar bir sonraki 

bölümde detaylı olarak işlenmiştir. 

Endüstri 4.0 fikri, geleneksel imalat süreçlerini otomasyonlaşma ve dijitalleşme yönünde teşvik 

ederek, yüksek teknolojiyle donatmayı hedeflerken, bu hedefin gerçekleşmesinde yeni nesil 

yazılım ve donanım önemli yer tutmaktadır. Yani bugünün klasik donanımlarından farklı olarak 
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düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek 

güvenirlikte çalışan donanımlar. Bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin, 

kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması ise en önemli konu. Eğer Endüstri 4.0 

stratejisi gerçekleşirse üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarının 

azalacağı, üretim miktarı ve kalitesinin artacağı, kişiye özel üretim yapabilecek esnek üretim 

hatlarının mümkün olabileceği temel beklentiler arasındadır. Ayrıca, enerji üretiminin büyük 

kısmını tüketen imalat sanayinin geliştiği ekonomilerde, kaynakların daha verimli 

kullanılabilmesi için RFID (radyo frekansıyla tanımlama) ve robot teknolojisindeki gelişmelerin, 

süreçlere dâhil edilmesi gerektiği düşüncesi de her geçen gün artmaktadır. 

Endüstri 4.0 ile hedeflenen vizyonun yakalanabilmesi içinse bugünkü gelişmeler itibariyle ortaya 

konmuş şu kavramların işletmelerde yerleşmesi gerekmektedir. 

1. Büyük veri ve analizi 

2. Otonom robotlar 

3. Nesnelerin interneti 

4. Siber-fiziksel sistemler 

5. Artırılmış gerçeklik 

6. Bulut bilişim 

7. Siber güvenlik 

8. Katmanlı üretim 

9. Sistem entegrasyonu 

Yukarıda belirtilen her bir kavram Endüstri 4.0 vizyonunun gerçekleşmesi için önemli olup 

belirtilen bu kavramlar birlikte mümkün olduğunda tam anlamıyla devrim niteliğinde bir üretim 

modeli oluşacaktır. Devam eden bölümlerde, bahsi geçen bu kavramlardan her biri, ayrı bir 

başlık altında incelenmiş ve Endüstri 4.0 açısından önemi işlenmiştir. 

[4] [5] 

 

2.1. Büyük Veri ve Veri Analizi  

“Büyük Veri (Big Data)”, mevcut bilgi sistemlerinin işleyemeyeceği kadar geniş ve karmaşık veri 

kümesine verilen addır. Bir başka tanımlama ile bilenen veritabanı yönetim sistemleri ve yazılım 

araçlarının, verileri toplama, saklama, yönetme ve çözümleme yeteneklerini aşan büyüklükteki 

verilere büyük veri denir. Günümüzde bu büyüklük onlarca terabayt’ tan (1 terabayt= 1000 

gigabayt, 1012 bayt) petabayt’lara (1015 bayt) uzanır. Büyük veriler, yüksek hacimlerinin 

yanında, yüksek veri üretim hızı ve yüksek veri değişkenliğe sahip enformasyonlardan oluşur ve 

ileri düzeyde karara destek, verilerden anlam çıkarma ve süreç optimizasyonu yapabilmemizi 

sağlar. Ama bunun için de yepyeni bilgi işleme ve analiz yöntemleri gerektirir. Büyük veri 

oluşumunda 5 bileşen vardır. İngilizce karşılıklarından ötürü 5V olarak adlandırılan bu 

bileşenler; “Çeşitlilik (Variety), Hız (Velocity), Veri Hacmi (Volume), Doğrulama (Verification) ve 

Değer (Value)” dir. 

Veri analizi, büyük veri konusunun en önemli alt başlığıdır. Toplanan büyük hacimli veri , anlık 

işlenmeli ve anlık kullanılmaya açık olmalıdır. İlgili işletmenin büyük veri analizi gereksinimleri 
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ve ihtiyaçlarının tamamı karşılanmalı, veri boyutu ne olursa olsun veri istenildiğinde üretimden 

kaliteye hatta son müşteriye kadar ulaştırılabilmelidir. Veri analizleri yapılırken sistem mimarisi 

doğru oluşturulmalı, proses tanımlamaları eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır.  

[6][7] 

 

2.2. Otonom Robotlar 

Günümüzde robotik teknolojisinin en temel amaçlarından biri insan müdahalesi olmadan 

hareket edebilen robotlar üretmektir. AGV’lerin (Otomatik Yönlendirmeli Robotlar) bu yöndeki 

gelişimiyle dış denetim ihtiyacı duymayan, sadece yüksek seviyeli komutları kabul ederek 

otonom bir şekilde görevlerini yerine getirebilen AMR’ler (Otonom Mobil Robot) ortaya 

çıkmıştır. Mobil robotların endüstride kullanım alanının geniş olması bu robotları popüler hale 

getirmiştir. Tekerlekli robotlar en sık rastlanan uygulamalardan biridir. Nesne taşıma dâhil, 

engelli insanlara yardım, güvenlik hizmetleri ve ekim, tohum yatağı hazırlığı, püskürtme, toprağı 

işlemek vb. gibi çeşitli tarım uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu uygulamalar, hayat kurtarma 

amaçlı nükleer enerji santrallerinin denetimi ve tanısından, düşman alanlarının haritalarının 

çıkarılması ya da mayın tarlalarının silahsızlandırılması gibi tehlikeli görevleri gerçekleştirmeye 

kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.  

Otonom robotlar, çevreden bilgi alıp işleme ve insan müdahalesi olmadan uzun periyotlu 

çalışabilme yeteneğine sahiptir. Bu tip robotların kullanımı otonom helikopterlerden (drone) 

robot ev süpürgelerine kadar uzanan bir aralıktadır. Bu robotlar, herhangi bir operasyon için 

insan yardımı olmadan hareket edebilir, insanları, herhangi bir cismi veya kendisini ortamdaki 

tehlike durumlardan koruyabilir. Ayrıca, değişen çevre koşullarına da ayak uydurabilir.  

Basit bir otonom robot, çevresindeki objeleri görmeye ve bu objeler etrafında dolaşmaya imkân 

veren infrared veya ultrasonik sensörleri bulundurur. Daha gelişmiş robotlar ise, çevresini 

görmek için stereo görüntü kullanır. Stereo görüntü için kullanılan kameralar robota derinlik 

algısı ve gerçek zamanda objeleri sınıflandırma, pozisyonlandırma algısı kazandırır.  

[8] 

 

2.2.1. Yapay Zeka 

İnsana özgü akıl yürütme, yorumlama, genelleme ve tecrübe ederek öğrenme gibi zihinsel 

süreçlerin bilgisayar veya bilgisayar tabanlı bir makine tarafından taklit edilmesine yapay zekâ 

uygulamaları denir. Bu uygulamalarda amaç insanın zihinsel fonksiyonlarından esinlenerek 

karmaşık problemleri çözüp yorumlayabilme, yeni durumlar hakkında cevap oluşturabilme, 

öğrenilen bilgiden yola çıkarak uzmanlığı geliştirmektir. 

Yapay zeka uygulamaları endüstride kalite kontrol, muayene, deneysel tasarım, proses 

planlama, optimizasyon, esnek imalat sistemleri, karar destek sistemleri, montaj hattı 

uygulamaları, bakım, iş çizelgeleme, hata teşhisi, benzetim, bilgi sistemleri, veri analizi, robot 

uygulamaları gibi geniş bir alanda kullanılmaktadır. Günümüzde ev eşyalarından uzay araçlarına 
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kadar geniş bir alanda birçok yapay zekâ uygulaması farklı algoritma teknikleriyle 

kullanılmaktadır. 

[9] 

 

2.2.2. Sinir Ağları 

Yapay sinir ağları yapay zekânın farklı algoritma tekniklerinden biri olup amacı insansı bir sinir 

sistemi ağı oluşturarak öğrenmeyi sağlamaktır. Her duruma uygun bir algoritmadır. Kendisine 

gösterilen örneklerden yola çıkarak olaylar arasındaki ilişkileri öğrenip hiç görmediği örnekleri 

cevaplayabilme yeteneği kazandıran sistemlerdir. Tıpkı insanlar gibi örneklerden öğrenir.  

Öğrendiği bilgiyi sinir ağlarının içinde ağırlık olarak depolar. Bu değişken ağırlıklar, düğümleri 

(nöronları) paralel ve ardışık bir biçimde birleştirir. Tüm mekanizma girdi vektörünü hiyerarşik 

düğümler ve ağırlıklar doğrultusunda işleyerek çıktı vektörüne ulaştırır. 

Yapay sinir ağları önceden öğrendiklerini mukayese ederek benzerlik ve farklılıkları tespit edip 

sınıflandırma özelliğine sahiptir. En sık rastladığımız makine öğrenmesine örnek olarak, 

Google’ın geliştirmiş olduğu tarama çubuğuna yazılan kelimeyi önceden girilen kelimelere 

bakarak tamamlaması olarak verebiliriz. 

Endüstri’de başlıca kullanım alanları şu şekildedir: “Satış tahminleri, endüstriyel proses kontrol, 

müşteri araştırması, veri madenciliği, risk yönetimi, kalite kontrol, iş çizelgeleme ve iş sıralama, 

üretim planlama ve çizelgeleme, kanserin saptanması ve kalp krizinin tedavisi.”  

[10] 

 

2.2.3. Öğrenen Robotlar 

Yapay zekâ algoritmalarının ve farklı makine öğrenmesi tekniklerinin geliştirilmesiyle insan 

davranışlarını taklit eden ve insanlar gibi öğrenebilen robotların endüstriyel amaçlı kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. Makine öğrenmesi konusunda Siemens, IBM ve General Electric gibi 

uluslararası firmaların yatırımları ve uygulamaları mevcuttur. Robot ve makinelere yapay sinir 

ağları algoritmaları kullanılarak derin öğrenme (deep learning) denilen farklı tekniklerle 

deneyimleri değerlendirme, karar verme, hareketleri ve imalatı optimize etme gibi yetenekler 

kazandırılmaktadır. Rethink Robotics firmasının geliştirdiği Baxter ve Sawyer robotlar , herhangi 

bir kod yazılmadan yapması istenen hareketin gösterilmesiyle, görerek ya da sesle ilgili hareketi 

öğrenebilmektedir. Şirketin pazarlama müdürü Jiw Lawton robotlarını şöyle anlatıyor: “Örneğin 

bir robota yerden bir parça alıp taşımayı öğretmek için bilgisayara kod yazmak yerine, bir kişi 

robotun elinden tutup ona ne yapması gerektiğini gösterebiliyor. Robot, başarılı olarak parçayı 

taşıması için gereken hareketlere dair bilgileri işlediğinde, bir daha göstermeye gerek 

olmaksızın aynı işi sonsuz sayıda gerçekleştirebiliyor.” 

[11] 
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2.2.4. Uyarlanabilir Robotlar 

Üretim sürecinin hızlı ve sürekli değiştiği günümüz koşullarında, robotlarında bu değişime ayak 

uydurması gerekmektedir. Bu yüzden farklı koşullara kolayca adapte edilip esnek hareket 

kabiliyeti olan bu robotlar popülarite kazanmıştır. Robotlar, sensörler ve yapay görme teknikleri 

ile etrafını algılayıp koşullara göre hareketini, hızını ve pozisyonunu belirleme özelliğine 

sahiptir. Bu konuda yapılmış en ilginç örnek Boston Üniversitesinde geliştirilmiş olan “Big Dog” 

adlı robot köpektir. Düşüp ayağa kalkma, kar üstünde yürüme, eğimli yüzeyde yürüme gibi farklı 

birçok özelliği taklit eder. 

 

2.3. Nesnelerin İnterneti 

Nesnelerin interneti, elektronik, yazılım ve ağ bağlantısı ile donatılmış; üzerinden veri 

toplanabilen ve verilerin değiş tokuş yapılmasına müsaade eden fiziksel cihazların, araçların, 

binaların ve diğer aygıtların oluşturduğu global bir ağdır. 2013’de Global Standards Initiative, 

nesnelerin internetini bilgi topluluğu üzerine kurulmuş bir altyapı olarak tanımlamaktadır. Bu 

ekosistemin temel prensiplerinden birisi bağlantı altyapısı olarak interneti kullanmak ve veriyi 

üretecek, değiş tokuş edecek nesnelerin, bu operasyonu yaparken herhangi bir insan 

müdahalesine gerek duymamasıdır. Özetle nesnelerin interneti, farklı haberleşme standartları 

sayesinde birbirleri ile haberleşerek bilgi üreten ve ürettiği bu bilgiyi paylaşan akıllı cihazların 

oluşturduğu devasa bir ağdır. Yapılan araştırmalara göre 2020 yılı itibarı ile 50 milyardan fazla 

nesnenin yerkürede aktif olarak kullanılacağı düşünülmektedir. 

Nesnelerin interneti konsepti ile nesneler, uzaktan yönetilip üzerinden veri alınabilmekte ve 

yönetilen nesnelerin durumu ile ilgili anlık veri toplanabilmektedir. Sensörler ve tetikleyiciler ile 

donatılan nesneler ile akıllı güç sistemleri, akıllı evler, akıllı ulaşım sistemleri ve akıllı şehirleri 

kurmak mümkün hale gelmektedir. Örnekleri çoğaltırsak, nesnelerin interneti ile sevkiyattaki 

gecikmeleri önlemek, dolandırıcılık olmadan önce durdurabilmek, ekipmanlar bozulmadan önce 

bakım ve onarımını yapmak, hastaneye gitmeden önce sağlık problemlerini tespit etmek 

mümkün hale gelebilecektir. 

Nesnelere bir örnek vermek gerekirse, bir nesne, üzerine kalp monitörü bağlanmış bir insan 

olabilirken; bir hayvana takılmış bir biochip veya bir araç üzerinde bulunan ve lastiğin havası 

azaldığında sürücüyü uyaran bir aygıt da olabilmektedir. Nesne dediğimizde günlük 

yaşamımızda her alana uygulayabileceğimiz, veri üreten ve ürettiği bu veriyi iletebilen, değiş 

tokuş eden minik mikro cihazlar olarak düşünebiliriz. Bu mikro cihazların bağlanabilmesi için 

bir ortam olması ve tekil olarak adreslenmesi gerekmektedir. Bu amaçla internet ve IpV6 

bağlantı ortamı olarak kullanılmaktadır. 

FoF yani "Geleceğin Fabrikaları" olarak adlandırılan trendin gelişimi, bu nesnelerin 

adlandırılması, tasnifi, kontrolü, ölçümleri ve yönlendirilmesi başlıkları altında irdelenir. Bir 

fabrikada üretilen ürün ile ilgili üretildiği sıcaklık, hava standartları, klima koşulları bilgilerinin 

kaydedilmesi; üretim sonrası mamulün stok, sipariş, sevkiyat önceliğine göre tasnifi ve envanter 

kaydının anlık izlenebilir olması; stoğa aktarılacaksa depoda izleyeceği yol ve stoklanacağı alan; 

sevkiyata çıkarılacaksa lojistik sürecin planlanması; kalite kontrol aşamasında üretimde 

bulunduğu koşullar, belirli kalite problemlerinin üretim aşamasında yaşanan belirli fiziksel şok 
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veya durumlardan kaynaklandığının istatistiki analizi; mamulü üreten makinelerin hangi 

kısımlarında, hangi periyotlarla kalite hataların oluştuğu ve makinelerde nokta atışı arıza 

tespitiyle tahmini bakımların arıza bakımlarına göre yüzdelerinin artırılarak plansız duruşların 

önlenmesi gibi çalışmalar "Geleceğin Fabrikaları" kavramına kapı aralarken, bunların tamamı ve 

daha fazlası “Nesnelerin İnterneti"nin imalattaki yararlılıkları olarak tespit edilmektedir. 

Akıllı fabrikaların bir alt bileşeni olan akıllı nesneler ile fabrika içinde, ilgili tüm süreçler için 

üretilen bilgilerin gerçek zamanlı olarak elde edilmesi ve elde edilen bu veriler ile muhtemel 

aksiyonlara gerçek zamanlı olarak müdahale edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu akıllı 

nesneler ile proaktif, otonom, hızlı, çevik, analiz kabiliyetine sahip bir eko sistem de 

hedeflenmektedir. 

 

Bu ekosistemde akıllı ve bağlantılı yapılar ile iş süreçlerinde de ciddi değişimler meydana 

gelmekte ve yeni ürün, iş modelleri de ortaya çıkmaktadır. Almanya’da yapılan bir araştırmaya 

göre akıllı nesneler ile donatılmış ve Endüstri 4.0 uygulanmış yerlerin iş süreçlerinde önemli 

değişimler olacağı ve buna ilaveten toplam üretim maliyetlerinin düşeceği de tahmin 

edilmektedir. 

Üretim süreçlerinde kullanılacak ve verimliliği artıracak akıllı nesnelerin bazı temel nitelikleri 

bulunmaktadır: 

 Her akıllı nesne benzersiz bir kimliğe sahiptir. 

 Akılı nesne çevresi ile iletişim yeteneğine sahiptir. 

 Akıllı nesne kendisi ile ilgili verileri saklama özelliğine sahiptir. 

 Akıllı nesneler özelliklerini kullanabilmek için ortak bir dil üzerinden konuşurlar. 

 Akıllı nesne kendi kaderi ile ilgili karar verme süreçlerine sahiptir. 

Akıllı nesnelerin üretim süreçlerine uyarlanması ile kazanılacak önemli avantajlar 

bulunmaktadır. Bunlara kısaca göz atarsak: 

 İş süreci optimizasyonu: Üretim süreçleri çerçevesinde kullanılan akıllı nesneler, olası 

problemlerin tespitini hızlandırmakta, gerçek zamanlı bilgi vererek maliyet, etkinlik ve 

rekabet avantajı sağlamaktadır. 

 Kaynak tasarrufu: Akıllı nesnelerden gelen otomatik geri bildirimler ile kaynak 

tüketimi konusunda önemli kazanımlar elde edilmektedir. 

 Karbon ayak izi kaydı: Nesnelerin interneti ile her akıllı bileşen, kendi karbon ayak 

izini kaydetmektedir. 

[12][13][14][15][16][17] 

 

2.4. Siber-Fiziksel Sistemler 

Bilgisayarlar gibi çok amaçlı olmayıp, tek bir iş için tasarlanan cihazların içine yerleştirilen 

programlanabilir devrelere ‘’gömülü sistemler’’ denirken, gömülü sistemler fabrikalarda, uzay 

araçlarında, otomobillerde, ev aletlerinde ve hatta oyuncaklarda kullanılabilmektedir. 
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Son 10 yılda, gömülü sistem ve cihazın ayrı ayrı ele alınmasının verimsizliği ortaya çıktı. Bunun 

nedeni işlemcilerin (cihaza komut veren devrelerin) artık çok küçülmesi ve özellikle kablosuz 

iletişimin gelişmesiyle artık bir cihazın üzerinde bulunması zorunluluğun kalmamasıydı. İşte bu 

işlemlerin artık bir ağa ya da buluta taşınması zorunlu olunca siber-fiziksel sistemler, global 

olarak kabul edilen adıyla “Cyber-Physical Systems (CPS)” ortaya çıktı. 

Siber-fiziksel sistemler (CPS), sensörler ve aktüatörler yardımıyla fiziksel dünyayı sanal bilgi 

işlem dünyasıyla bağlar. Farklı kurucu bileşenlerden oluşan CPS’ler iş birliği ile global 

davranışları oluşturur. Bu bileşenler gerçek dünya ile etkileşimde bulunmak için genellikle 

gömülü teknolojiler dahil olmak üzere yazılım sistemlerini, iletişim teknolojilerini, 

sensörleri/aktüatörleri içermektedir. Bu iki dünyayı birleştiren Siber-fiziksel sistemler iki 

önemli unsurdan oluşuyor. Birbirleri ile internet üzerinden ve atanmış bir internet adresi ile 

haberleşen nesne ve sistemlerin oluşturduğu ağ ise gerçek dünyadaki nesnelerin ve 

davranışların bilgisayar ortamında simülasyonuyla ortaya çıkan sanal bir ortamdır.  

Fiziksel dünyanın sanal gerçekliğe dönüştürüldüğü ortam olarak tanımlanabilen simülasyonlar 

ile üretim hattında makine parametrelerini belirlemeden önce testler gerçekleştirilebilir, 

değişen koşullar ve farklı senaryolar için gözlem yapılabilir. Simülasyon çalışmaları, optimum 

parametreleri belirleme, doğru kararlar alma konusunda yardımcı olurken güçlü görselleştirme 

ve simülasyon yazılımları üreticilerin ürün tasarımı, test ve optimizasyonu aşamalarının 

hızlanmasını ve gelişmesini sağlamaktadır. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile mühendislik ürünlerinin birleşimiyle ortaya çıkan CPS, gelecek 

nesil hava araçları, akıllı otoyollar, akıllı arabalar, akıllı evler ve yapay zekâ gibi çalışmalarla 

gömülü sistemlerin yerini alırken, bu raporda incelenen nesnelerin interneti (Internet of Things) 

de CPS kapsamındadır. 

[18] 

 

2.5. Artırılmış Gerçeklik 

Bir nesnenin veya durumun o anki halini, bilgisayar ortamında gerçekliğini artırmak suretliyle, 

hizmet alana sunulmasına “Artırılmış Gerçeklik” denir. Bilgisayar ortamında zenginleştirme 

işleminde ses, görüntü, grafik gibi unsurların; ivmeölçer, mikro elektromekanik sensörler, optik 

sensörler, pusula, jiroskop ve GPS yardımıyla belirginleştirilerek ortaya konması veya 

koşullarının değiştirilmesiyle artırılmış gerçeklik elde edilir.  

Şirketlerin karar verme ve operasyon süreçlerini iyileştirmek ve çalışanlarına gerçek zamanlı 

bilgi ulaştırmak amacıyla kullanılan artırılmış gerçeklik unsurları, güncel örnekleriyle şu anda 

Google, Microsoft, Mattel gibi firmaların sunduğu gözlük, lens gibi interaktif hologram 

teknolojilerinin uygulamalarıdır. Ayrıca tablet, telefon, elde tutulan her türlü akıllı cihazlar, başa 

monte edilen ve tek gözden görmeye olanak tanıyan görsel sunucu cihazlar ve taranmış 

unsurların retinaya yansıtılması ile de uygulamalı olarak artırılmış gerçeklik özelliklerinden 

yararlanılabilmektedir. 
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Artırılmış gerçeklik, sektörel olarak en çok tıp, eğitim, turizm, navigasyon, mühendislik, sinema, 

mimari, arkeoloji, oyun endüstrisi, görsel şovlar ve spor dallarında kullanılmaktadır. 

[19] 

 

2.6. Bulut Bilişim 

Sahip olunan tüm uygulama, program ve verilerin sanal bir sunucuda yani bulutta depolanması 

ve internete bağlanılan herhangi bir ortamda cihazlar aracılığıyla bu bilgilere, verilere, 

programlara kolayca erişilebilen hizmetler bütününe “Bulut Bilişim” veya “Bulut Teknolojisi 

(Cloud Computing)” denmektedir. 

Bulut teknolojisine, hard disklerde depolanan verilerin internet ortamında sanal sunucularda 

saklanması işlemi de denilebilmektedir. Bulut Bilişimi, bize daha fazla depolama alanı, hızlı veri 

transferi, maliyet tasarrufu yapabilme gibi bir takım olanaklar sağlamaktadır. Buna büyük 

şirketlerdeki iş gücü tasarrufunu da ekleyebiliriz. Örneğin günümüzde kullandığımız sosyal 

ağlarda ki birçok veri (yüklediğiniz video, müzik, fotoğraf vs.) bu sitelerin kendi bulutlarında 

depolanmaktadır. Bu bağlamda günlük hayatta dolaylı olarak bulut bilişimi kullanılmaktadır. 

Bulut bilişimin bazı dezavantajlarından bahsedecek olursak; sanal ortamda depolanan 

verilerimize ulaşabilmemiz için internet bağlantısının olması gerekmektedir, yani internet 

olmayan durumlarda bilgilerimize erişmek söz konusu değildir. İnternete bağlı olarak düşük 

hızlı internete sahipseniz veri alış-veriş hızınız da o derecede daha yavaş olacaktır. Herkesin 

kafasını karıştıran en büyük dezavantajlardan birisi de güvenlik açıklarıdır. Sanal sunucularda 

saklanan verilerimizi kötü amaçlı kişilerin ele geçirme olasılığı bulunmaktadır. Bulut depolama 

hizmetlerine en iyi örnekler: 

 Dropbox (http://dropbox.com) 

 Google Drive (http://drive.google.com) 

 SkyDrive (https://skydrive.live.com) 

 iCloud (https://cloud.google.com) 

 Yandex.Disk (http://disk.yandex.com) 

 Turkcell Akıllı Bulut (http://turkcellakillibulut.com) 

 TTNET Bulut (http://ttnetbulutu.com) 

 Ubuntu One (https://one.ubuntu.com) 

 

Çeşitli modelleri, tipleri ve yapıları bulunan bulut bilişiminin 4 ayrı tipi vardır: 

 Public Cloud (Genel Bulut) 

 Private Cloud (Özel Bulut) 

 Hybrid Cloud (Melez Bulut) 

 Community Cloud (Topluluk Bulut) 

http://dropbox.com/
http://drive.google.com/
https://skydrive.live.com/
https://cloud.google.com/
http://disk.yandex.com/
http://turkcellakillibulut.com/
http://ttnetbulutu.com/
https://one.ubuntu.com/
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Günümüzde, Dünya'da ve Türkiye'deki endüstriyel kuruluşların, bilişim sektörü devlerinin, 

ulaşım-kargo-havayolu şirketlerinin, kendi sistemlerinden aldıkları veriyi ve kendi 

veritabanlarındaki bilgileri çalışanlarının kullanımına sunduğu altyapıyı bulut sisteminde inşa 

ettikleri bilinmektedir. Buna, ülkemizde bilinen en önemli örnekler Turkcell, Cisco ve Arçelik'dir. 

İlerleyen zaman içerisinde sadece şirketlerin değil, ülkelerin de kendi bulutları olacağı ve 

vatandaşlık hizmetleri, sosyal hizmetler gibi bilgilerin bulut tabanlı sistemlerle kontrolünün 

sağlanılacağı öngörülmektedir, bu noktada atılan adımlar mevcuttur. 

 

2.7. Siber Güvenlik 

Endüstri 4.0 ile birlikte gelen geniş ağ ve yüksek oranlı veri paylaşımı, firmaların siber güvenlik 

talebini hızla artıracaktır. Bu yüzden büyük şirketler siber güvenliğe yönelik uyarlanmış bir risk 

yönetim sistemi ve güvenlik stratejisine ihtiyaç duymakta, faaliyet ve kazançlarının kötü yönde 

etkilenmemesi için operasyonel güvenlik ve koruma geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. Ürünlerin, 

verilerin ve fikri mülkiyetin yetkisiz ve kötü emelli kişilere karşı korunması amacıyla şirketler 

mutlaka siber güvenlik önlemleri almalı ve Endüstri 4.0’a uyum sağlamak amacıyla mevcut 

güvenlik sistemlerini de sürekli geliştirmeliler. 

Endüstri 4.0, nesnelerin interneti (IoT), yeni servisler, veriler ve bağlantılar, aynı zamanda 

bilgisayar korsanlarına veri hırsızlığı ve endüstriyel casusluk için yeni yollar açmaktadır. Bu 

nedenle siber risk tehdidine çözüm bulmak bir zorunluluktur. 

Siber saldırılar, eğer önlem alınmazsa Endüstri 4.0 üzerinde yıkıcı bir etki yaratabilirler. Akıllı 

üretim sistemlerini, veri paylaşımını, geniş veri ağlarını bozabilecek virüsler, şirketlerin üretim 

faaliyetleri üzerinde çok kötü etkiler yaratabilir. Fakat büyük şirketler bu risklerin gelişmiş risk 

yönetimi ve güvenlik stratejileri etrafında önlenebileceğini düşünüyorlar.  

Birçok şirket bu konuda birbirlerinden farklı stratejiler geliştirirken, siber güvenlik konusunun 

bu denli önemli olmasının sebebi stratejilerin değişmesiyle tehditlerin bu stratejilere ayak 

uydurabilmesidir. Yani her geliştirilmiş güvenlik stratejisine karşı yeni bir güvenlik tehdidiyle 

karşılaşmak olağandır. Bu yüzden güvenlik önlemleri sürekli güncellenmeli ve denetlenmelidir. 

Yani saldırılara karşı korunmak isteyenler korsanlardan hep birkaç adım önde olmalıdır. İşte, 

Siemens gibi büyük kuruluşlar hem kendi şirketlerine hem de müşterilerine bu bağlamda tehdit 

risklerini en aza indirmek için kapsamlı teknikler geliştirmektedirler. Bu teknolojiler günceldir 

ve yeni tehditlere karşı hep bir devamlılık içinde uyum sağlamaktadırlar. Güvenlik önlemleri, 

sadece gelen tehdidi önlemeye çalışmakla yetinmemeli, gelecek tehditlere karşıda stratejiler 

geliştirilip önlemler alabilmelidir. Kapsamlı bir siber koruma sağlanabilmesi için bu çok 

önemlidir.  

Siemens bu yüzden devamlı ve derin bir savunma konsepti geliştirmiştir. Bu, güvenliğe çok 

kapsamlı bir bakış açısıdır ve kurumların faaliyetlerinin tüm yaşam döngüsüne entegre olacak 

devamlı bir sistemdir. Yani güvenlik faaliyetleri, geliştirme ve mühendisliğin yanı sıra servis ve 

operasyon faaliyetleri sırasında da göz önünde bulundurulacaktır. Bu kullanıcılara, fiziksel 

güvenlik, ağ güvenliği ve sistem-yazılım bütünlüğünü birleştirerek kapsamlı ve devamlı güvenlik 

mekanizmaları sağlayacaktır. 

http://www.endustri40.com/endustri-4-0-yolculuguna-nereden-baslamaliyim-atos-endustri-4-0-firsat-analizi/
http://www.endustri40.com/endustri-4-0-veya-endustriyel-buyuk-degisim/
http://beta.endustri40.com/tecnomatix-12-ile-uretim-icin-gercek-cozumler/
http://siemens.com.tr/digital-enterprise
http://siemens.com.tr/digital-enterprise
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Bahsi geçen global şirketler, veriyi depolarken kullandıkları bulut sistemlerinin güvenliğini 

sağlamak için halihazırda mekanik, elektrik, malzeme alanlarındaki ar-ge çalışmalarının 

yanında,  nitelik olarak yazılım, bilgisayar, dijital alanlarında rekabetçi olan firmalarmışçasına 

bilişim üzerine ilerlettikleri ar-ge faaliyetleri yürütmektedirler. Böylece yazılım üzerine 

geliştirilen ar-ge ile zamanın ve şartların gerektirdiği en güvenli sistemlere esnek olarak geçiş 

sağlanarak artan bir şirket güvenliği profili elde edilebilmektedir. 

Sonuç olarak, Endüstri 4.0 ile gelen bağlantı ve iletişim protokolleri ile birlikte önemli ölçüde 

artacak siber tehditlere karşı kritik endüstriyel sistemleri ve üretim hatlarını korumak büyük bir 

ihtiyaç olacaktır. Siber güvenlik konusunun önemli olmasının sebebi ise, veri hırsızlarına, 

bilgisayar korsanlarına ve endüstriyel casuslara karşı önlem alınılmazsa yıkıcı sonuçlarla 

karşılaşabilecek olunmasıdır. Bu yüzden büyük kuruluşlar geliştirdikleri güvenlik stratejileri ve 

teknikleri ile tehditleri en aza indirmeye hatta yok etmeye çalışmaktadır. 

[20] 

 

2.8. Katmanlı Üretim 

3D Print olarak bilinen katmanlı üretim (Additive Manufacturing), farklı süreçleri kullanarak 3 

boyutlu objeler üretmeyi hedefler. Modeli oluşturmak için, ardışık katmanlı malzeme, bilgisayar 

kontrolünde şekillendirilir. Her şekil veya geometride olabilen bu objeler 3D model veya diğer 

elektronik veri kaynaklarından üretilmektedir. Aslen 3D yazıcı, endüstriyel bir robottur. 

3D print teknolojisinin temel yapısını 1983’te Chuck Hull icat etmiştir. Önceleri sadece hızlı 

prototip yapma imkanı sağladığı için öne çıkan  ve tasarım süreçlerini çok hızlandırdığı için 

tercih edilen 3D yazıcılar, kullanılan teknolojinin gelişimiyle nihai ürün üretimi için de 

kullanılabilir seviyeye gelmiştir. Günümüzde 3D AM (Additive Manufacturing) teknolojisi, 

modelleme, prototip imalatı, takım imalatı, sınırlı sayıdaki üretim parçaları, spesifik parça 

imalatı uygulamaları için kullanılmaktadır. 

Teknolojinin temel avantajları, tasarımda serbestlik getirmesi, çok daha ucuz maliyetlerle 

kompleks tasarımların imal edilebilmesi, çok daha hafif tasarımlara imkan vermesi, üretim 

aşamalarının birçoğunun atlanarak bir seferde nihai ürün elde edilebilmesi olarak sayılabilir. 

Dezavantajları ise üretim hızı, yüksek hammadde ve üretim maliyetleri, tasarım ve proses 

kontrol olarak çok fazla parametrenin kontrol altında tutulması ihtiyacı, nihai ürün yüzey 

kalitesi ve boyutsal toleranslar olarak ek iyileştirmelere ihtiyaç duyulmasıdır. 

Eklemeli üretim, belirli bir malzemenin (plastik, sıvı, reçine… vb. ) üst üste eklenerek üretim 

yapılmasıdır. Geleneksel imalattan farkı, CNC'deki metal talaşı kaldırılarak-çıkarılarak büyük bir 

bloktan elde edilen daha küçük ve işlevsel tasarımlı parçanın imalatı yerine, olmayan bir 

parçanın, istenen işlevsel tasarımda katman eklenerek oluşturulmasıdır. Katman katman yapılan 

bu eklemeler ince çizgiler olarak model üzerinde gözükmektedir. Üretici tarafında ise GE yeni 

geliştirdiği LEAP uçak motorlarında yakıt nozzle imalatını katmanlı üretim metoduyla yapmayı 

planlamaktadır. 

http://www.endustri40.com/endustri-4-0-veya-endustriyel-buyuk-degisim/
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NASA ve Teksas merkezli bir şirketin hazırladığı projede, 3D yazıcı sayesinde uzun süreli uzay 

görevlerinde astronotlar, kendi yiyeceklerini üretebilecekler. Şu andaki mevcut yiyecek temin 

sistemi hem beslenme değerlerini karşılamamakta hem de raf ömrü sebebi ile uzak menzilli 

görevler için yetersiz kalmaktadır. Geliştirme aşamasında olan proje sayesinde yiyeceklerim 

vitamin değeri sabitlenebilecek ve yiyecek çeşitliliği sağlanabilecektir. 

3D yazıcılarda kullanılan seramik, reçine gibi malzemelerden ziyade, sinter metal malzemelerin 

kullanımıyla metal imalatına olanak sağlayan DMLS (Direct Metal Laser Sintering) sınıfı 3D 

yazıcıların, mevcut durumdaki maliyet handikapları ilerleyen zamanda ortadan kaldırılıp, daha 

yaygın kullanımlarının önü açıldığında, devrimsel nitelikte endüstriyel adımlar ve güç 

dengelerinde değişimler öngörülebilir. 

[21][22] 

 

2.9. Sistem Entegrasyonu 

Bir organizasyonda faaliyet gösteren birimlerin, daha etkin ve entegre biçimde çalışabilmesi için 

yatay ve dikey kademeler bütünleşmeli, bu kademeler arasında gerçek zamanlı anlık haberleşme 

sağlanmalıdır. Burada belirtilen dikey kademeler, üretim, kalite, planlama, satış ve pazarlama 

gibi organizasyonun bünyesinde bulundurduğu birimlerken; yatay kademeler, müşteri, tedarikçi 

ve distribütör gibi beraber iş yapılan iş ortaklarıdır. Endüstri 4.0 kavramının gerçek anlamda 

karşılığını bulabilmesi için firmanın sadece kendi başına değil iş yaptığı bütün faktörlerle birlikte 

bu anlamda gelişmesi ve anlık olarak haberleşmesi gerekliliktir. 

Tedarikçiden müşteriye, yönetimden üretime, değer zincirindeki tüm unsurların tam otomatik 

kontrolü için yatay ve dikey bütünleşme bir ön koşuldur. Bununla ilgili olarak geliştirilmiş bazı 

sistemler şöyledir: 

 ERP (Enterprise Resource Planning / Kurumsal Kaynak Planlaması), işletmelerde mal ve 

hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde 

kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.  

 PLM (Product Lifecycle Manufacturing / Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi), bir ürüne ait 

tüm mühendislik, imalat ve bakımına yönelik bilgileri, dijital ortamda saklayıp, kontrol 

edip, kullanıcıların hizmetine sunan bir çözümdür. PLM çözümleri, ürünlerin fikirsel 

oluşumundan başlayarak, ömürlerini tamamlayıp, sökülüp yeniden dönüşümüne kadar 

geçen tüm süreçlerin yönetilmesi ve kontrol edilmesinde kullanılmaktadır.  

 MES-MOM (Manufacturing Execution Systems / Üretim Yürütme Sistemleri) - 

(Manufacturing Operations Management / Üretim Operasyonları Yönetimi) üretimde 

kullanılan her türlü metot ile aracın toplandığı, çevrimiçi olarak entegre edilen bilgisayar 

destekli sistemdir. 4 temel işlevi yerine getirir:  

1. Eş zamanlı veri toplar,  

2. Verileri düzenleyip merkezi bir veri tabanında saklar, 

3. Planlama ve muhasebe gibi verilerin saklandığı diğer bilgi sistemlerinden 

kritik verileri de dahil ederek tüm verilerin ağ üzerinden erişilir olmasını 

sağlar, 
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4. ERP’den iş emirlerini alıp düzenleyerek üretim birimlerine aktarır. Aynı 

zamanda vakalara eş zamanlı detaylı planlama ile tepki vererek verimliliği ve 

kaliteyi arttırır. 

 

 SCM (Supply Chain Management / Tedarik Zinciri Yönetimi), müşteriye, doğru ürünün, 

doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en 

düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir. 

Bir başka deyişle zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak 

müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve iş modellerinin oluşturulmasıdır. 

[23][24] 

 

3. ENDÜSTRİ 4.0 ARAÇLARI VE UYGULAMALARI 

4. sanayi devrimi, enformasyon, otomasyon ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin bir 

sonucudur. Bu gelişmeler belirli bir seviyeye ulaşmış ve neticesinde bazı araçlar ve uygulamalar 

geliştirilmiştir. Bu bölümde günümüzde de kullanılan; fakat ilerleyen yıllarda kullanımının çok 

daha fazla yaygınlaşması ön görülen bu araç ve uygulamalardan bahsedilmektedir.   

 

3.1. Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID)  

“Radio Frequency Identification (RFID)” ya da “Radyo Frekanslı Tanımlama” şeklinde 

Türkçeleştirilirse; canlıları ya da nesneleri radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan 

teknolojilere verilen genel isimdir. Birçok tanımlama biçimi vardır ama en yaygın olanı bir 

canlıyı ya da nesneyi tanımlayan bir antene bağlanmış mikroçip (buna RFID etiketi denir) içine 

kayıt edilebilecek diğer bilgiler şeklindedir. Anten, çipin tanım bilgisini bir okuyucuya 

iletilebilmesini sağlar, okuyucu RFID etiketinden aldığı radyo dalgalarını dijital bilgiye 

dönüştürerek bilgisayar sistemine geçmesini sağlar ve bu da işe yarar bir hale gelir. 

RFID ve barkod iki farklı teknolojidir ve uygulamaları bazen benzerlik gösterse de farklıdır. En 

büyük fark barkod “line-of-sight” teknolojisini kullanır. Bu da barkodu okumak zorunda olan bir 

tarayıcının etiketi görmesini gerektirmektedir. Bu yüzden kullanıcılar tarayıcıyı barkoda tutup 

okutmak zorundadır. RFID “line-of-sight” teknolojisine gerek duymaz. RFID etiketleri RFID 

okuyucunun menzilinde olduğu sürece okunabilir. 

RFID 1970’lerden beri, var olan kendisini kanıtlamış bir teknolojidir. Günümüze kadar çok 

pahalıydı ve kurumsal uygulamalarda çok kısıtlı kullanılıyordu. Fakat eğer RFID etiketleri yeteri 

kadar ucuz üretilebilirse barkodlar ile ilgili birçok problemi ortadan kaldırabilir. Radyo dalgaları 

metal olmayan birçok yüzeyin içinden geçerek yayılırlar. Bu yüzden bir paketin içindeki RFID 

etiketi rahatlıkla okunabilir, ya da kötü hava şartlarından zarar görmemesi için korunmuş 

ürünlerin içindeki etiketler de rahatlıkla okunabilir. Etiketlerdeki mikroçip içerisinde saklanan 

seri numarası eşsizdir. Yani o numaranın dünyada başka bir eşi yoktur. Bu da ürün takip ve 

kontrol sistemlerini kaçınılmaz hale getirir. 
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RFID kullanım alanları insanların hayal gücü ile sınırlıdır. En yaygın uygulamalar tahsilât 

sistemleri (fatura gibi), havaalanı güvenlik ve bagaj otomasyonu, geçiş kontrol, üretim takibi, 

otopark otomasyonu ve varlık takibidir. Son zamanlarda şirketler RFID’ yi daha çok tedarik 

zincirlerini takip etmek gibi süreçlerde kullanmaktadır. 

RFID teknolojisi süreç takibinden depo yerleşimine kadar pek çok alanda yararlı olabilir. 

Teknoloji standartlaştıkça, tedarik zinciri yönetiminde daha çok kullanılacaktır. Amaç idari 

hataların, barkod tarama sırasındaki işçilik kayıplarının, şirket içi hırsızlığın, sevkiyat hatalarının 

ve stok düzeylerinin azaltılmasıdır. 

Bir RFID sistemi antenli bir çipten yapılan etiket (tag), ve antenli bir okuyucudan (reader) 

oluşur. Okuyucu donanım elektromanyetik dalgalar yayar. Etiket anteni bu dalgaları almak için 

ayarlanmıştır. Pasif bir RFID etiketi, okuyucudan yayılan dalgaları algılar ve bunu mikroçipin 

devrelerini harekete geçirmek için kullanır. Mikroçip bu dalgalardaki dijital bilgiyi değiştirir ve 

okuyucuya geri gönderir. 

[25][26] 

 

3.2. Akıllı Sensörler 

Sensör denilince ilk olarak, hareket gördüğünde otomatik olarak yanan ışıklarla karşılaştık. 

Böylece merdiven çıkarken karanlıkta kalma problemi sona ermişti. Yine arabalarımızdaki park 

sensörleri de herkes için büyük kolaylık sağlamıştı. Endüstride iste basitçe bize uyarı veren 

‘’müşür’’lerle üretimde kolaylıklar sağlandı. Ancak artık sensörler de aksiyon alabiliyor. Park 

sensörü arabayı çarpacağınızı fark ettiğinde siren çalmakla kalmıyor, fren yapıyor. 

İletişim ve bilişim teknolojilerinin ilerlemesiyle artık üretimlerde de akıllı sensörleri 

görebiliyoruz. Bu sensörler ışık, nem, sıcaklık, hareket, eğim, gaz, duman, hatalı ürün, lokasyon 

gibi bilgileri algıladıktan sonra görevli olduğu otomasyon birimine bununla ilgili anlık bilgi 

veriyor; alınması gereken aksiyonun ne olduğu konusunda ise sistem karar verip otomatik 

olarak aksiyon alabiliyor. 

Akıllı sensörlerin aksiyon almasına olanak veren ise, bulut ya da ağ iletişimi ile diğer cihazlarla 

da iletişim halinde olunmasıdır. Akıllı sensörler de bu raporda incelenen IoT dünyasının bir 

parçası olarak diğer cihazlarla iletişim-etkileşim halindedir. 

Örneğin akıllı sensörlere sahip bir otoparkta, sensörler sadece boş yer olup olmadığını 

algılamakla kalmıyor, aracınızla iletişime geçerek boş yerlere yönlendirme yapabiliyor. 

Akıllı sensörlerin hayati olarak işe yarayacağı belki de en önemli alan sağlık sektörü olacak. 

İnsan vücuduna ya da kıyafetlerine entegre edilecek sensörler, 7/24 check-up işlevi görecek, 

vücudumuzdaki değişimlere göre bizi bilgilendirecek, doktorumuza bilgi verecek; acil 

durumlarda ambulans çağırabilecek. Akıllı sensörlerin şu anda sıkça görülebileceği diğer bir alan 

da iş güvenliğidir. Takip mesafesini canlı algılayan sistemler ve tehlikeleri önceden haber 

verebilme özellikleriyle, akıllı sensörler bu alanda da insanlığın hizmetindedir. Akıllı sensörlerin 
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diğer kullanım alanları ise, tarım, hayvancılık, depolama sistemleri, soğuk zincirler ve hızlı 

tüketim ürünleri sevkiyatı olarak dikkat çekmektedir. 

 

3.3. Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları  

Artırılmış gerçeklik uygulamaları, öğrenmeye katkı sağlayan, kullanıcıya ürün/hizmeti daha 

etkili bir şekilde tanıtma olanağı sunan yapıda uygulamalardır. 

Birçok farklı sektörde artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanılmaktadır. Navigasyon hizmeti 

sunan servisler için, gözlüğü veya lensi kullanmak suretiyle, kullanıcının görüş çerçevesine 

adres, mesafe, trafik gibi değişkenler eş zamanlı yansıtılarak kılavuzluk yapılması sağlanıyor. 

Yolda giderken görülen konser, tiyatro ilanı; restoran, kafe, bar adresleri; oto tamircisi, benzinlik 

vs. gibi mekânlara gitmek için, tabeladaki kodunu akıllı cihazınızla eşleştirdiğiniz takdirde, akıllı 

cihazın bağlı olduğu gözlük veya lense o yerin rotası otomatik olarak yüklenip, kılavuzluk 

başlatılıyor. 

Endüstriyel anlamda artırılmış gerçekliğin sağladığı imkanlar ise uzaktan talimatla proses 

kontrolü, uzaktan operasyon ve takip, hata önleme, çalışan operatörün iş güvenliği dışına 

çıkmasını önleyici talimatlar, ürün özelliklerinin-değerlerinin izlenebilmesi için önceden 

tanıtılmış sistemlerden bilgi alma kolaylığı, depodan ürün seçme vs. olarak tanımlanabilir. 

Günümüzde kullanılan başlıca artırılmış gerçeklik uygulamalarına örnekler: 

 Karmaşık bir borulama sisteminde hangi borudan hangi akışkanın geçtiğinin artırılmış 

gerçeklikle operatöre görsel olarak gösterilmesi, 

 Operatörün amirinden uzaktan talimat alması, 

 Anlık olarak üretimdeki fiziksel verilerin ve kalite değerlerinin aktarılabilmesine olanak 

tanıyan uygulamalar, 

 Tıbbi operasyonlarda kullanılan artırılmış gerçeklik, 

 Yabancı bir metnin üzerine cihazı getirdiğinizde çeviri yapabilmeye olanak tanıyan 

uygulamalar, 

 Tamirat esnasında operatöre izleyeceği adımları ve güvenlik tedbirlerini belirten 

uygulamalar, 

 

Artırılmış gerçekliğin kazandırdıkları: 

1. Efor ve dikkatin sağlanmasında, anlama kolaylığı sağlanmasında yardımcı 

olanaklar, 

2. Hatanın azaltılmasına yönelik interaktif uyarılar, 

3. Düşük maliyet, esnek ve hızlı iş akışı modeli, 

4. Geribildirim kolaylığı, 

5. Kalite-ölçüm kolaylığı, 

[19][27] 
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3.3.1. Gelişmiş Arayüzler 

İşlere hız kazandırmanın bir yolu da gelişmiş ara yüzler hazırlamaktan geçmektedir. Bir bakımcı 

artık makinesindeki bir parçanın arıza olma ihtimali uyarısını elindeki akıllı telefonundan 

alacak, aynı ekrandan deposundaki parça stok miktarını görecek ve depoda yok ise ve kritik 

stoktan az ise yine aynı ekrandan talebini açıp ne zaman elinde olabileceğini öğrenebilecektir. 

Optimal ara yüzler sayesinde firmaların üretim planı, asgari ıskarta çıkaracak şekilde online 

gerçekleştirebilir ve anlık revizyonlar sisteme dahil edilebilir hale gelecektir. 

Sonuç olarak, süreçlerdeki faaliyetlerin gelişmiş ara yüzler kullanılarak yapılması, bu 

operasyonların sürelerini kısaltacak, verimlilikte artış sağlanmasına katkıda bulunacaktır. 

 

3.3.2. Sanal Gerçeklik 

Görüntü işleme teknolojilerinden bir diğeri olan sanal gerçeklik, gerçek hayatta var olan veya  

olmayan yerlerin veya nesnelerin en az üç boyutlu olarak bilgisayar ortamında oluşturulmasıdır. 

Eğitim, savunma sanayi, gözlem, test, eğlence, sağlık gibi alanlarda uygulamalarına sıkça 

rastlanmaktadır. 

Sanal gerçeklik uygulamaları da artırılmış gerçeklik gibi görsel ekipmanlar kullanımıyla 

gerçekleştirilebilirken, deri ve yüz tanıma, giyilebilir teknolojiler gibi örneklerin ilerletilmesiyle 

de sanal gerçeklik uygulamaları ortaya çıkmaktadır.  

Sanal gerçekliğin endüstride kullanılmasında en önemli etken, simülasyona olanak sağlamasıdır. 

Maliyeti yüksek bir operasyon, bir sanal gerçeklik simülasyonu sayesinde rahatlıkla denenip, 

sanal olarak uygulanabilir ve sonrasında ölçülen tepkiye ve şartların durumuna göre gerçek 

uygulamanın yapılmasına olanak tanınabilir. 

Sektörel olarak, eğitim, antrenman ve gelişim teknikleri, video oyunları, mimari tasarımlar, 

perakende satış, film, medya gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

[19][28] 

 

3.4. Gerçek Zamanlı Sistem Takibi  

İşletmede tüm veri üreten cihazların birbiri ile bağlanması ve beraberinde işletmenin 

hammadde alımından ürün satışına kadar geçen evrelerin tüm adımları ile şeffaf olarak 

izlenebilir olması ile gerçek zamanı sistem takibi sağlanır. 

Gerçek zamanlı izleme, yeryüzünün ve doğal kaynakların incelenmesinde değişik birçok 

sistemle, yerinde gerçek zamanlı olarak yapılması ve bu elde edilen ölçüm sonuçlarının ilgili 

birimlere günümüz teknolojisinde var olan iletişim protokolleri kullanılarak aktarılmasıdır. 

Günümüzde akıllı telefonlar ile ulaşılabilen internet hizmetlerinin yardımı ile hayatımız daha da 

kolaylaşmaktadır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak akıllı telefonlara yazılan uygulamalar ile 
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mühendislik alanında ya da operasyon anlamda karşılaşılan problemlere efektif çözümler 

sunmak mümkün olmaktadır. 

İmalat yapılan bir tesiste, üretilen ürün türleri, türlerine göre ürün adetleri, üretim şartları, 

arızalar, personel koordinasyonu, kalite raporları, erken uyarılar, stok ve sevkiyat verileri gibi 

sistem unsurlarının yetkili personele anlık olarak aktarılmasını sağlayan veritabanı ile kontrol 

kolaylığı sağlanabilmektedir.  

 

3.5. Dinamik Veri Akışı 

Büyük veri; toplanması, analiz edilmesi, depolanması konularının yanı sıra dinamik veri akışı 

özelliği ile anlık, hızlı, doğru, yeterli ve gerekli bilgiyi sunmayı sağlar. 5V kuralındaki hız 

(velocity) ve doğrulama (verification) dinamik veri akışının temelini oluşturur. 

Bilinen veri madencilik kütüphaneleri veya veri depolama sistemleri Endüstri 4.0 uygulamaları 

baz alındığında hantal ve kullanışsız kalmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte daha dinamik bir 

veritabanı yönetimi gerekmektedir. Sahadaki değişikliklere hızlı adapte olma, saha kontrolünü 

daim yapma, sahadan sürekli data alma gibi geniş hacimli veriyi eş zamanlı ve gerçek zamanlı 

olarak; sahada çalışan operatöre, sorumluya, sahayı takip eden yöneticiye, lojistik personeline ve 

en sonunda müşteriye aktarmak gerekmektedir.  

Veri akışı hızı Endüstri 4.0 uygulamalarında operasyonel süreleri doğrudan etkileyeceği için 

önemlidir. Amacın operasyonel süreleri optimize etmek olduğu uygulamalarda veri akış 

analizleri ve dinamik veri aktarımları için doğru algoritmalar, doğru haberleşme protokolleri ve 

doğru bilgi paketlerinin doğru kullanıcıya aktarılması önemlidir. 

* GCA fabrikamızda dinamik veri akışı sağlayan iAfis (=Internet Article Defects Information 

System) kullanılıyor. 

* iAfis ile üretim bilgileri, hatalar ve laboratuar sonuçları hem iAfis kullanıcılarına; hem de 

raporlanmak üzere Oracle Discoverer ve Baan sistemlerine anlık aktarılıyor. 

* Sistemin en büyük avantajı ise; üretim esnasında hataların daha hızlı farkedilip üretim 

üzerinde reaksiyon alınması. 

[29][30][31] 

 

3.6. Dinamik Fiyatlama 

Rakiplerle fiyat kıyaslamalarına ilişkin anlık verilere sahip olmak ve bu verilere göre fiyat 

değişimlerine gitmek rekabeti çok farklı bir noktaya götürüyor. Rakiplerin web sitelerinden ve 

kampanya broşürlerindeki içerikten hangi ürünlere hangi fiyatı verdikleri bilgisini toplamak, 

büyük veri teknolojileri ile artık mümkün. Eskisine göre çok daha kısa sürede toplanan rekabet 

verilerinin üzerine tüketicinin o an nerede olduğu, daha önce hangi ürünü araştırdığı, hangi 

fiyattan hangi ürünleri aldığı, o kişinin sosyal medyada fiyatlar hakkındaki yorumlarına ve hava 
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durumu gibi verilere sahip olunduğunda, akıllı ve dinamik fiyatlandırma yapmak her geçen gün 

daha mümkün hale geliyor. 

Gerçek ve gerçeğe yakın zamanlı veri toplama, farklı format ve içeriklerdeki veriyi bütünleştirme 

sonucunda türeyen zengin veri içeriği üzerinde inşa edilen analitik ya da öngörü algoritmalarına 

dayalı çalışan yazılım uygulamaları, bize dinamik fiyatlandırma yetkinliğini sunuyor. Bu sayede 

müşterinin hangi ürünü hangi fiyata almaya razı olduğu tahmin edilebiliyor. Mağaza formatı, 

satış kanalı, bölge ve günün saatine göre müşterinin tercih ettiği fiyat seviyesi, daha önceki 

kampanyalara verdiği cevapları anlamlandırıp karlılık hedefine göre fiyat tespit etmeyi 

kolaylaştırıyor. 

[32][33] 

 

3.7. Dinamik Talep Tahmini 

Beklenti ve ihtiyaçların sürekli ve hızlı bir şekilde değiştiği çağımızda sunulan hizmetlerin, 

servislerin, ürünlerin sürekliliğini sağlayabilmek için doğru zamanda doğru tahmin yapma 

yetisine sahip olmak zorunluluktur. Tahmin başarısı üretim planlamadan bütçe ve maliyet 

yönetimine, satış rakamlarından müşteri memnuniyetine bütün iş süreçlerini etkilemektedir. Bir 

bankada IT kapasite planlama ve ATM tarafında talep tahmini çalışmaları önemli iken, bir ilaç 

şirketinde satış tahminlerinin doğru yapılması önemlidir. Bir üretim şirketinde talebin doğru 

tahmin edilmesi stok yönetiminin, bütçelemenin, maliyet ve satış temsilcileri hedef planlamanın 

doğru yapılmasını sağlamaktadır. 

Tahmin modellerinde sinir ağları, regresyon gibi öngörüsel modelleme yöntemlerinin yanında 

zamana bağlı tahmin çalışmalarında zaman serileri analiz yöntemlerinin kullanılması 

gerekmektedir. Bir tahmin modelinde kullanılan modelin tahmin güvenilirliği ne kadar yüksek 

olursa olsun kısa vadede dahi başarıda sürekliliğin garantisi anlamına gelmemektedir. Yüksek 

güvenilirlikte tahmin sonucu üreten bir modelin dahi başarısı birkaç saat içerisinde düşebilir. 

Buda rakipler karşısında avantajlı durumdan beklenilmeyen bir anda dezavantajlı bir duruma 

düşülmesine neden olabilir. 

Genel olarak bakıldığında tahmin modelleri kendi performansını takip eden bir yapıda değildir 

ve tahmin sistemi üzerinde güncelleme ve değişikliğe imkân veren bir esneklik söz konusu 

değildir. Çok daha önemlisi tutarlı tahmin sonuçlarına ulaşmak çoğu zaman bir lükstür. Özellikle 

excel gibi hataya açık yapılar üzerinde geliştirilen tahmin modelleri, kurum bünyesindeki 

raporlama, finansal bütçeleme, vb. çözümler ile entegre sonuç üretmekten de uzaktır. 

Günümüzde geliştirilen sistemler ile farklı iş senaryoları kapsamında kendi kendini yönetebilen 

bir tahmin mekanizması sunulabiliyor ve yüzlerce farklı tahmin modeli içerisinden çözümün 

hangi tahmin modeli ile en yüksek başarıya ulaşabileceğine karar verilebiliyor. 

[34] 
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3.8. Tahminsel (Kestirimci) Bakım  

Bu yöntem, makine veya teçhizatın sürekli gözlenmesi ve işlem görme şartlarının ve bunların 

zamanla gelişiminin analiz edilmesini içerir. Motorların durumu periyodik olarak veya sürekli 

ölçüm alınarak tespit edilir. Ölçüm ve kontrollerin sonucuna göre üretimi etkileyecek arızanın 

oluşabileceği zaman önceden tahmin edilir. Buna göre uygun zamanlarda motorlar bakıma 

alınır. Toplanan veriler üzerinde yapılan analizler ile arızaların kaynağı ve gelişimleri öğrenilir. 

Böylece motorların en yüksek verimde kullanılması ve beklenmeyen arıza duruşları önlenir. 

Kestirimci bakımın uygulama basamakları sırasıyla; ölçüm, analiz ve onarımdır. Kestirimci 

bakımın bazı yararları aşağıdaki gibidir. 

 Arıza duruşlarını minimuma indirir veya tamamen ortadan kaldırır ve faydalı 

çalışma süresini arttırır. 

 Planlanmamış bakımı azaltır, tamirler üretimi en az etkileyecek şekilde yapılabilir 

ve bakım maliyetini düşürür. 

 Verimsiz motor performansından kaynaklanan aşırı elektrik tüketimini önler, enerji 

ihtiyacındaki maliyeti düşürür. 

 Motor performansını optimize eder, makinelerin her zaman tanımlandığı şekilde 

çalışmasını sağlar. 

 Düşük performanslı makinenin sebep olacağı düşük ürün kalitesinden dolayı garanti 

süresi ile ilgili şikâyetleri azaltır. 

 Zaman içerisinde sistemden alınan uyarılara göre istatistiki olarak planlı bakımları 

organize eder ve kullanıcıya sunar. 

[35] 

 

3.9. Sanal Alışveriş 

20. yüzyılın sonları ve 21. Yüzyılın başları itibari ile bilgisayar ve internet kullanımının 

yaygınlaşması, günümüz dünyasında mesafelerin ortadan kalkmasını sağlamış, üreticiden 

tüketiciye, pazarlamacılardan son kullanıcıya kadar sınırsız sayıda fırsatın oluşmasına da olanak 

sağlamıştır. Teknolojik alanlardaki hızlı değişimler ve internetin hayatımızın vazgeçilmez bir 

parçası olmasıyla birlikte birçok sektörde çeşitli gelişmeler yaşanmaktadır. 

Özellikle son dönemlerde internet kullanımının yaygınlaştığı, iletişim ve bilgi teknolojilerinin 

yoğun olarak kullanıldığı kesimler, bilimsel araştırma çalışmalarını hızlandırarak ekonomiye 

kazandırılabilecek sonuçlarla rekabet üstünlüğünü ellerine geçirmişlerdir. Hızla artan internet 

kullanımı, dünya üzerinde sınırların ortadan kalkmasını sağlayan ve ticari faaliyetlerin web 

tabanlı sistemlere kaydığı yeni modeller ortaya çıkartarak alışılagelmişten farklı ekonomik 

düzenlerin oluşmasına ana unsur olmuştur. Ürün, servis ve hizmet satın alma veya satma 

faaliyetlerinin internet ağları kullanılarak bilgisayar, tablet veya akıllı cihazlar kanalıyla 

yapılması elektronik ticaret olarak adlandırılmaktadır. Bütün bunlar yapılırken de sürecin 

öncesinde ve sonrasında anlık olarak müşteri desteğinin sağlanabilmesi, kurum ve son kullanıcı 

arasındaki aktif iletişimin kurulabilmesi ve geçmişe dönük veri tabanının oluşturulup ileriye 

dönük kullanılabilmesi bu kanalın kullanıcılarına yarattığı bir fayda olarak görülmektedir. 
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Tüm dünyada ve ülkemizde giderek artış gösteren bir eğilim olarak sanal alışveriş sektörünün, 

ilerleyen zamanlarda daha da büyüyeceğini öngörmek çok da zor değil. Bununla beraber pek çok 

firmanın bu konudaki yatırımlarını arttırarak yeni bir anlayışla, daha önce benzeri olmayan 

farklı iş kurgularıyla pazardaki bu durumu fırsata çevirme savaşları da başlamış durumdadır.  

[36] 

 

3.10. Mobil Uygulamalar 

Bosch'un pilot projesi olan Smart City, yol çalışmalarını ve park alanlarını takip ve optimize 

ederek veri üreten bir ulaşım ağı oluşturmayı öngörüyor. Endüstri 4.0 için bir mobil uygulama 

örneği olan Smart City, ilk olarak Monaco şehri için kullanılacaktır. 

Akıllı şehir uygulamaları:  

 Trafik, park yeri, ışıklandırma, atık yönetimi gibi konularda yerel yönetimlerin ve 

şehir sakinlerinin zamanı ve diğer kaynakları daha verimli kullanmalarını, 

işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlayan sistemlerdir. Trafik sistemlerinde; anlık 

veya geleceğe dönük tahmini trafik yoğunluğu bilgilerinin oluşturulması ve 

dağıtılmasına yönelik uygulamalar bulunmaktadır. 

 Araç park uygulamaları, gideceğiniz bölgedeki mevcut park yerlerini, park 

yerlerine ait doluluk oranlarını ve park yeri ücretini size sağlayabilmektedirler. 

 Atık yönetimi uygulamaları, çöp konteynırlarının doluluk oranlarının takip 

edilmesi ile çöp araçları ile yapılan toplama faaliyetlerinin optimizasyonu, 

konteynır noktalarının değiştirilmesi ve konteynır büyüklüklerinin değiştirilmesi 

konularında bilgi verebilmektedirler. 

 Akıllı çevre uygulamaları hava kirliliği, yağış durumu, baraj doluluğu, orman 

yangını gibi çevresel faktörlerin gözlenmesini ve gereken durumlarda acil 

eylemlerde bulunulmasını sağlamak amacıyla kurulmaktadırlar. 

 Akıllı ev uygulamaları; ışık, ısı, havalandırma, eğlence, güvenlik gibi konularda 

evlerin sağladığı hizmetlerin uzaktan yönetilmesi ve durumunun takibi amacıyla 

akıllı ev uygulamaları geliştirilmektedir. 

  

Tedarik uygulamaları; stokta azalmakta olan, son kullanma tarihi yaklaşmakta olan 

ürünlerin takibini, gerek görülmesi durumunda tekrar sipariş verilmesi gibi tedarik 

uygulamalarına katkıda bulunmaları amacıyla geliştirilmektedir. 

Akıllı hayvancılık uygulamaları; hayvanların bulunduğu ortamların ısı, zararlı gaz durumu 

gibi parametrelerinin takip edilmesi amacıyla geliştirilmektedir. 

[37] 
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4. ENDÜSTRİ 4.0 GELİŞMİNE ETKİ EDEN UNSURLAR 

 

4.1. Ağ Toplumu ve Küresel Akım  

 

Dünya giderek herkesin birbiriyle bağlantılı olduğu bir ağa dönüşüyor. İnternet teknolojisi 

dünyadaki bütün bilgisayarları birbirine bağladı ve dünya insanları arasında bir iletişim olanağı 

sağladı. Bu yapı son 10 yıldır ağ toplumu olarak tanımlanıyor. Sosyal medya, e-posta servisleri, 

arama motorları, sohbet uygulamaları, haber siteleri, bloglar vs. hepsi bu ağ üzerinde iletişim 

olanaklarını çeşitlendiren teknolojilere örnektir. 

2000'li yıllar boyunca son derece negatif bir algıyla ağ toplumu, topluma alternatif bir sanal yapı 

gibi anlaşılmaya çalışıldı. Sanal ve yalan olarak düşünüldü. Evet, isimler, meslekler, resimler 

kısacası profiller abartılmış veya yalandı ama verilen tüm tepkiler toplum baskısından arıtılmış, 

“gerçek” hayatta hiç olmadığı kadar gerçekti. Orada kurulan ilişkiler, yapılan tartışmalar, 

tanışmalar, dostluklar gerçekti. Bu gerçeklik toplumsal ilişkileri değiştirecek denli güçlüydü. 

Dolayısıyla ağ toplumu, bireylerin kimliklerini kurdukları dijital etkileşimler üzerinden 

dönüştürerek toplumun dönüşümünü sağladı üstelik bu dönüşüm sürekli devamlılığı olan bir 

değişim oldu.  

Artık İnternet, sosyal medya gibi olgular yarattıkları iletişim ortamıyla yeni bir paradigmanın, 

yeni bir toplumun kapısını açmıştır. Toplumların neye dönüşeceği, nasıl dönüşeceği ise her 

toplumun kendi kültürel, ekonomik ve siyasal yapısı ve birikimiyle belirlenecektir. 

Ericsson'un ağ toplumu konusunda yaptığı tanım şöyledir: 

Ağ toplumu= İnsanlar+Nesneler+Etkileşim Araçları+Büyük Fikirler 

[38] 

 

4.2. Yıkıcı İnovasyon  

Şirketler, günümüzün şiddetli rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için; ürünlerini, 

hizmetlerini, üretim yöntemlerini, iş modellerini vb. gibi hammaddeden müşteriye kadar uzanan 

tüm süreci devamlı olarak yenilemek ve geliştirmek zorundadırlar. Ancak bu sayede küresel 

ölçekte rekabet avantajlarını koruyabilir ve daimi olabilirler. Burada bahsi geçen geliştirmeler 

için yapılan faaliyetler de inovasyon olarak adlandırılmaktadır. 

İnovasyonun tanımı konusunda uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında OECD ile 

Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu gelmektedir. Kılavuzun halen yürürlükte 

olan 2005 sürümüne göre inovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da 

hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri 

organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. 

Yıkıcı inovasyon kavramını 1995 yılında ortaya koyan Amerikalı bilim insanı Clayton M. 

Christensen’a göre inovasyon üçe ayrılmaktadır. 
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 İyileştirici (sustaining) inovasyon: Pazarda var olan ürünün veya hizmetin daha iyi 

hale getirilmesi amaçlanır. Müşteriler ile daha karlı işlerin yapılması sağlanır. 

 Verim artırıcı (efficiency) inovasyon: Aynı ürünün veya hizmetin daha ucuza 

sunulması amaçlanır. Dolayısıyla, bu tür inovasyonlar daha çok süreç geliştirme 

odaklıdır. 

 Yıkıcı (disruptive) inovasyon: Problemli ve pahalı ürünün, hizmetin dönüştürülerek 

basit ve makul fiyatlı hale getirilmesi, böylece de ilgili ürünün, hizmetin kullanımın 

yaygınlaştırılması amaçlanır. Yıkıcı inovasyonların çoğu sektör dışı rakiplerden gelirken, 

geçmişte o ürünü tüketmeyenlerin ortaya çıkmasıyla oluşan pazar, sektörde gerçektende 

yıkıcı, dağıtıcı bir etki oluşturmaktadır. Burada, daha iyi, daha hızlı, daha güzelin yanında 

aslolan, daha basit, daha kullanışlı ve daha ucuz seçeneklerin sunulmasıdır. CD 

hâkimiyetindeki pazara Mp3’lerin girmesi, Uber ve Airbnb gibi iş modellerinin ortaya 

çıkması, GSM şirketlerinin kontrolündeki kısa mesaj pazarının WhatsApp ile neredeyse 

yok olması yıkıcı inovasyonun güzel örneklerindendir. 

Endüstri 4.0 bağlamında, makinelerin birbirleri ile haberleşmesi ve süreçlerin otonom bir 

şekilde optimize edilmesi sağlanırken, iş modellerinde ve üretim süreçlerinde gerçekleştirilecek 

yıkıcı inovasyonlar, şirketlerin sektörlerinde çok ciddi rekabet üstünlüğü elde etmelerini 

sağlayacaktır. 

[39][40][41][42] 

 

4.3. Maker Hareketi 

“Maker Hareketi (Maker Movement)” teknoloji ile “kendin yap!” kültürünün birleşmesiyle oluşan 

ve dünyada hızla yayılmakta olan bir akımdır. 3 boyutlu yazıcıların ucuzlaması ve kolay 

kullanılabilir hale gelmesi, tasarım araçlarının kolaylaşması, internet üzerinden yoğun ve ucuz 

paylaşım, insanların bir amaç doğrultusunda bir araya gelebilmesi gibi faktörler bu hareketin 

başlaması için gerekli zemini oluşturmuştur. 

Maker Hareketi kapsamında bir kişi kendine maker diyorsa o kişi maker'dır. Yemek yapmaktan, 

model uçak yapmaya, elektronik devreler ve motorlar aracılığı ile yapılan bir model araçtan, 3 

boyutlu yazıcılar ile basılan ve üretilen her ürün, süs eşyası, takı, oyuncak aslında maker 

hareketi kapsamında, maker ruhu ile yapılmış kabul edilebilir. Maker Hareketi 

öncülerinden Dale Dougherty'nin tanımına göre, maker ruhunun temelinde rekabet yerine 

paylaşım, para yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim vardır. Maker’ın kişisel 

özelliklerine bakıldığında, bir maker; 

 Araştırmacıdır; var olan kaynakları tarar, sorar, soruşturur. Son teknolojiden 

haberdardır. 

 Yaratıcıdır; ihtiyaca yönelik yaratıcı çözümler üretir. 

 Tasarımcıdır; gerekli araçları temin eder, tasarlar, üretir. 

 Çözüm odaklıdır; çözüm peşine düşer. 

 Kâşiftir; hiç var olmayan bir şeyi hayal edip üretebilir. 

 Sabırlıdır; sürecin sorunlarıyla baş edebilir. 
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 Heveslidir; sadece olması için üretir, üretmeyi sever. 

 Beceriklidir; zihni kadar ellerini de kullanır. 

 Paylaşımcıdır; edindiği bilgi ve tecrübeyi çalışma arkadaşlarıyla paylaşmaktan 

çekinmez. 

 

Maker’ların barındırdığı bu özellikler ile Maker Hareketi, açık inovasyon kavramının tam olarak 

yerini bulduğu bir hareket haline gelmiştir.  

Endüstri 4.0 bağlamında bakıldığında ise; özgürce, hiçbir kısıta bağlı kalmadan düşünen, 

tasarlayan ve üreten bu insanların geliştirdiği modeller ve yöntemler, bu gelişmeleri 

değerlendirebilen girişimciler için ciddi avantajlar oluşturacaktır. Bu kapsamda, tüketim 

toplumunun üretim toplumuna dönüşmesini sağlayan, yaratıcı fikirleri açığa çıkaran bu 

hareketin Türkiye’de de yaygınlaştırılması, buradan çıkacak değerli fikirlerin üretim ve hizmet 

sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimizin süreçlerine uyarlanabilmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Böylece, firmalarımız rekabet düzeylerini artırarak küresel pazarda daha güçlü 

hale gelebilecektir. 

[43][44] 

 

4.4. Dijitalleşme 

Dijitalleşme, entegre olmayan bir BT altyapısına sahip olmak yerine, dijitalleşmiş kaynakları, 

yeni gelir, büyüme ve şirkete değer katacak operasyonel sonuçlara dönüştürme sürecidir. Başka 

bir ifadeyle dijitalleşme, yeni iş modelleri geliştirmek, bilgi, şirket kaynakları ve dijital 

teknolojileri yeni kombinasyonlarla birleştirerek benzersiz müşteri deneyimleri oluşturmak, 

yeni ürün ve hizmetleri mümkün kılmak ve şirket kaynaklarını çok daha etkin kullanmak için 

teknolojiyi bu kaynaklara uygulamak anlamına gelir.  

Dijital dönüşüm, şirketin çalışma biçimini değiştirmeden eski teknolojinin yerine yenisini 

koyarak şirketi dijitalleştirmek demek değildir. Üst düzey yönetici ekibinin, aslında öyle 

olmadığı halde, zaman zaman şirketlerinin dijitalleşmiş olduğu yanılgısına kapılmaları son 

derece kolaydır. Süreçler basitçe dijitalleştirildiği zaman aslında tek yapılan, iş modelini ya da 

büyüme gücünü değiştirmeden sadece mevcut süreçleri kopyalayarak teknolojiyi uygulamak 

olur. Yeni teknolojiler verimliliği artırabilir ama genellikle büyüme beklentilerini değiştirmez. 

Örneğin müşteriyle etkileşimi artıran ancak geliri arttırmayan bir mobil uygulama kullanmak 

yetersiz bir dijital yaklaşımın göstergesidir. Bu durumda müşteriler yeni kanalı kullanarak eski 

alışkanlıklarını sürdürür, çünkü şirket ona ilişkiyi güçlendirmesi için iyi bir neden sunamamıştır. 

Büyüme yenilikçi bir dijital şirket olmayı gerektirir. Dijital bir şirket olmak hem içeride hem 

dışarıda büyük bir dönüşüm anlamına gelir. Şirketlerin dijital çağda başarılı olabilmeleri için 

bazı kilit kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekir. Dijital dönüşümün üç boyutu bulunmaktadır: 

 Dijital stratejiyi şirketin kurumsal stratejisi ve stratejik amaçlarıyla bütünleştirmek 

ve yeni iş modelleri geliştirmek (dijital stratejiler), 

 Dijitalleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmak ve müşteriye yönelik faaliyetleri yeniden 

yapılandırmak (dijital hizmetler), 
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 İç operasyonları ve organizasyon içinde iş birliğini dijitalleştirmektir (dijital 

operasyonel yetkinlikler). 

 [45] 

 

4.4.1. Ticarette Dijital Akım 

İçinde bulunduğumuz çağın başından itibaren internet kanalıyla paylaşılan, takip edilen ve alıp 

kullanılabilen veriler hızla artış göstermeye başlamış ve bir trend olarak ivmelenmeye de devam 

etmektedir. Bununla birlikte bu zamana kadar benimsenmiş olan klasik ticaret anlayışında yer 

alan yöntem ve metotlar da değişmeye başlamış ve çağın gereksinimlerine adapte edilerek 

farklılaşmaya başlamıştır. 

Üretim aşamalarında, montaj hatlarında, depolama ve envanter yönetimi gibi konularda 

cihazların birbirleriyle entegrasyonunu sağlamaya yönelik internet temelli dijital bir akım 

gerçekleşmeye başlamış ve nihai ürün (veya hizmet) ortaya çıkana kadarki süreç modern bir 

yapıya kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bununla ilgili iyileştirme ve düzenlemeler, günümüz 

gelişmeleri kullanılarak hala devam etmektedir. 

Sürecin devamı niteliğinde firmaların artık markalaşma çalışmalarını, reklam ve promosyon 

kampanyalarını, pazarlama ve satış faaliyetlerini yürüttükleri ortam da dijitale kayarak internet 

ortamında özellikle ticari sitelerde ve sosyal medya ağlarında günümüzdeki şeklini almaya 

başlamış ve internetin sağlamış olduğu gerek kurumsal gerekse müşteriye yönelik faydalardan 

yararlanılmaya başlanmıştır. Davranışsal olarak değerlendirildiğinde, dijitalleşmenin sağladığı 

internet ortamı, geleneksel ticaret ve alışveriş anlayışının aksine tüketicilere tam manasıyla 

özgür bir ortam yaratarak yeni bir davranış akımı oluşturmuştur. Çok daha fazla bilgiye çok 

daha çabuk bir şekilde ulaşılabilmesi, fiziksel zorlu ortamın aksine daha konforlu bir şekilde 

ihtiyaçların giderilebilmesi, rekabetçi fiyatların kolaylıkla mukayese edilebilmesi gibi konular bu 

akımın son kullanıcılar açısından getirileri olarak görülmektedir. Müşterilerin faydalanmış 

olduğu bu değerler firmalar tarafından, belirli bir birikimle ve davranış biçimlerinin 

şekillenmeye başlamasıyla orta ve uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi konusunda girdi 

bileşeni gibi değerlendirilmektedir. 

Örnek olarak Uniqlo isimli firmanın gerçekleştirmeye çalıştığı bir modele göre, yolda yürürken 

bir kimsenin üzerinde görülen giyim aksesuarının fotoğrafının çekilerek, firmanın mobil 

uygulamasına taratıldığında, o ürünün özellikleri, kesimi, bedeni, fiyatı, ödeme ve kargo 

imkânları gibi seçeneklerle ürünü anında satın alabilmek mümkün oluyor. Ayrıca kişiye özel 

tasarımlar yapılması ve bu tasarımları müşterinin seçim ve yönlendirmesine göre 

gerçekleştirmek de mümkün. Mobil ticarette ciddi bir akımı başlatabileceği öngörülen bu tür 

uygulamalarla, seçilen ürün tipi, istenilen özellikler, varsa istenilen tasarım, firmanın 

yetkililerine anında ulaştırılıp değerlendirildikten sonra, müşteriye ürünün sevkine dair 

bilgilendirme yapılıyor. 

Ticaretin dijitalleşmesiyle, bu anlayış sadece hem müşteriler hem de şirketler açısından ürün 

veya hizmet satışı gerçekleşene kadar ki süreçler bütünü olmaktan çıkıp; sonuçlarının internet 

ortamından rahatlıkla erişilerek doğru sınıflandırmaların yapılabildiği, herkes için daha faydalı 
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ve maliyet değerlendirmesinin çeşitli analizler sayesinde uygulanabildiği yeni bir ticari model 

olarak görülmektedir.  

[36][46] 

 

5. SONUÇLAR 

Endüstri 4.0 diğer devrimlerden farklı olarak, kendi içinde de sürdürülebilirliği olan bir 

evrimleşmeyi beraberinde getiriyor. Bu devrimin ortaya çıkaracağı finansal kazancın, iş gücü 

profilinde yaratacağı değişiklikler ve tetikleyeceği dev yatırımlar çığır açıcı nitelikte olacaktır. 

Endüstri 4.0, maliyet avantajıyla birlikte, rekabet avantajı da yarattığından, bu devrime hızlı 

uyum sağlayan ve ilgili gelişmeleri üretim süreçlerine adapte eden ülkeler, yeni ekonomik 

sistemde arayı açacaktır. Ülkeler düzeyinden daha küçük ölçekli ekonomileri olan firmalara 

baktığımızda Endüstri 4.0’ın aşağıdaki etkileri, bu devrimin önemi hakkında, bizlere önemli 

bilgiler vermektedir: 

 Aracıyı aradan çıkartıyor: Tüketici, isteklerini direkt üreticiye iletip, ürün talebinde 

bulunabilecek. Artık bireyin kuvvetli olduğu bir dönemdeyiz, eskiden şirketler, kurumlar 

güçlüyken, şimdi tamamen müşteriyi memnuniyeti ön planda. Şirketler, hükümetler 

bireyi anlamaya çalışıyor. Örneğin, bir kişinin memnuniyetsizliği sosyal medya ile bütün 

dünyaya yayılabiliyor, bu durumdan da firmalar ciddi şekilde etkilenebiliyor. 

 Alışveriş şeklini, iş akışı şeklini değiştirdi: Sürtünmesiz ticaret denilen sistemler 

hayata geçti, bir ürünün üretiminden müşteriye gidene kadarki süreçte var olan aradaki 

anlamsız unsurlar/kurumlar/kişiler ortadan kalkıyor. Ürünler tek tuşla evlere 

ulaştırılabilirken, yakın gelecekte mağaza, banka, zincir marketler gibi fiziksel 

mekânların kapanması söz konusu. 

 Robot kullanımı artacak: 2020 de robotların payının %25 olacağı söyleniyor. İnsanlar 

daha çok akıl gücünün ihtiyaç olduğu yerlerde çalışacaklar. İş gücü maliyeti düşük olan 

Çin’de bile robotlar kullanılıyor. Robotlar sayesinde %16 çalışan maliyetinden kazanç 

sağlanacak. 

 Süreçler entegre oluyor: Bilişim ve teknoloji tam entegre edilecek, emek yoğundan 

teknoloji yoğun üretimlere geçilecek, işçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sistemler 

ile makine kontrolü artacak, otomatik sistemler dolayısıyla ihtiyaç olan iş gücü azalacak. 

 Donanım ve yazılım yapısı değişiyor: Düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji 

harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve 

bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemleri hâkim olacak. 

 Akıllı fabrikalar doğuyor: Yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi 

için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle 

donanmış, internet bağlantılı akıllı elektronik sistemler (siber-fiziksel sistemler) olacak. 

Üretim sürecinde, fabrikalardaki makinelerde siber-fiziksel sistemler kullanılacak, 
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insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek 

üretim yapabilecek akıllı fabrikalar kurulabilecek. 

 Büyük veri ve analizi önem kazanıyor: Nesnelerin interneti (IoT) her işin içinde 

olacak.  Bunun sonucunda da daha fazla donanım, daha fazla yazılım, daha fazla 

uygulama ile daha fazla veri oluşacaktır. Herkes veriyi kullanarak değer yaratma ve para 

kazanma arayışında olacak. 

[47][48] 

 

5.1. Endüstri 4.0 Hedeflerini İlke Edinen Şirketlerin Uygulamaları  

 Schneider Electric 

Schneider Electric, adı ne olursa olsun entegrasyona çok önceden başladı. Marka için bu bir 

devrim değil uyum süreciydi. Alışkanlıklar ve ihtiyaçların bu yönde gideceği çok önceden 

belliydi. Bu doğrultuda marka tüm ürün ve çözümlerini geliştirmeye devam ediyor. 

Eskiden sürücüler, sadece hız kontrol parametrelerinin girildiği frekans ayarı yapan cihazlardı. 

Günümüzde cihaza ait tüm parametrelerinin web üzerinden, cep telefonundan değiştirildiği, 

enerji analizörü gibi parametre izlemenin yapıldığı, QR kod ile hata izleme yapılabilen tam 

entegre cihazlar haline geldi. 

Eskiden PLC, sadece lojik programların LADDER dilinde yazıldığı ihtiyaca yönelik kontrolörlerdi. 

Şu anda bu PLC’lerin yerini, birçok programlama dilinde projelerin geliştirilebildiği, Scada ile 

tam entegre ve tüm sistemle haberleşebilen ethernet genine işlemiş PLC’ler aldı. Markanın ürün 

ve çözümleri şöyledir: 

 Ethernet genlerine işlemiş cihazlar 

 Yeni nesil, tümüyle web tabanlı cihazlar 

 Uzaktan izleme, kontrol ve konfigürasyon 

 Her yerden bağlantı ve daha hızlı bakım, QR kod ile operasyonel verimlilik 

 Akıllı telefon/tablet ve pc ile daha hızlı hata ayıklama 

 

 Siemens 

Siemens, dünya pazarındaki gücünü, otomasyon teknolojilerinden alıyor. Kendi kendini 

düzenleme ve takip yeteneği olan otonom üretim sistemleri geliştiren Siemens, üretim 

akışındaki her bileşenin, sanal ve gerçek dünyanın birbiriyle bağlantılı olmasını ve bu süreçlerle 

oluşan verilerin büyük veri ile analiz edilmesini öngörüyor. 

Bu strateji için Digital Enterprise Software adını verdikleri ürün yaşam döngüsünün yönetildiği 

güçlü entegre yazılımını örnek vermek mümkün. Yıllarca geliştirilen farklı ihtiyaçlara hitap eden 

yazılım çözümlerini, bütünsel bir otomasyon haline getirmeyi amaçlayan bu yapı Siemens'in 

Endüstri 4.0 atılımı olacak. 
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Şirket, endüstriyel iletişim ağları, bütüncül güvenlik çözümleri ve büyük miktarda veriyi hızla ve 

akıllıca değerlendiren MindSphere–Siemens Cloud for Industry çözümleriyle, müşterilerinin 

dijital fabrikalara dönüşmesini sağlıyor. MindSphere sayesinde endüstriyel işletmeler SAP HANA 

tabanlı açık bir altyapı kullanıyor ve yenilikçi dijital servisler sunabiliyor. 

Tüm bunlarla birlikte Siemens'in Almanya'daki Amberg fabrikası, FoF kavramıyla karşımıza 

çıkarken, "lights-off" üretimin gerçekleştirildiği, nesnelerin birbirleriyle haberleştiği geleceğin 

fabrikasının nasıl olacağına dair en iyi örneği teşkil etmektedir. 

 Bosch 

Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet sağlayıcısı Bosch Grubu, Hamburg’da bulunan çoklu 

ürün hattındaki dokuz iş istasyonunda ortak bir ağ üzerinden üretim gerçekleştiriyor. Hızlı 

bağlantı, yapay zeka, ölçekleme ve karar alma gibi mekanizmaları içinde bulunduran bu yeni 

sistem, Bosch’un üretim hattında ulaştığı son teknolojiyi gözler önüne seriyor ve ‘Endüstri 4.0’ 

teknolojisiyle iş süreçlerinin önemli parçalarını tek bir merkezden kontrol etmeyi hedefleniyor. 

Bosch bugün, Endüstri 4.0 teknolojisi sayesinde, tek bir üretim hattında 300 kadar farklı hidrolik 

modül üretimi gerçekleştirebiliyor. Her bir parça üzerinde bulunan kimlik teknolojisi, RFID 

etiketiyle ürünün hangi şartlarda ve ne şekilde bir araya getirileceğini üretim hattında bulunan 

istasyonlara aktarıyor. Böylece modüle olan talebin oranı istasyona aktarılıyor ve dolayısıyla 

üretim hattında verimlilik en üst seviyeye çıkıyor. Çoklu ürün hattında, farklı modüllerin aynı 

anda monte edilmesi de sağlanıyor. Bu sistem, ortak bir ağ sayesinde çalışma planlarını da 

içerecek şekilde video formatında monitörlere bilgi aktarımı gerçekleştirebiliyor ve bu da 

üretimin tüm süreçlerine hâkim olmamızı kolaylaştırıyor. Aktarılan tüm bu bilgiler, sistem 

sayesinde çalışanların kullandıkları dile ve görev aldığı pozisyona göre farklı şekillerde 

sunulabiliyor. 

Böylece üretim hattındaki çalışanlar, kendilerine gerekli olan bilgiye en hızlı şekilde ulaşabiliyor.  

Gerekli durumlarda müdahale edebiliyor. Sistem bugün, Bosch’un Almanya’daki ana üretim 

üssünde stokların azalması durumunda 2.000’e kadar parçayı otomatik olarak sipariş edebiliyor. 

Sistemde üretilen hidrolik modüller farklı sanayi kolları için özel olarak tasarlanıyor. Buna örnek 

olarak; yük boşaltan veya sabanları kaldırmak üzere kullanılan kamyonlar veya traktörlerdeki 

çalışma ve çekme hidrolikleri gibi aksamları saymak mümkün. 

Ayrıca, Endustri 4.0 teknolojisiyle gerçekleştirilen üretim, rekabet gücünün korunmasına ve 

artırılmasına da yardımcı oluyor. Bosch’un bu sistemle donattığı yeni üretim hattı, Almanya’da 

bulunan ROI Management Consulting AG adlı yönetim danışmanlığı firması tarafından “Industrie 

4.0 Ödülü”ne layık görüldü. Ödülü veren bağımsız jüri, montaj hattını, Endustri 4.0 teknolojisinin 

en iyi uygulama örneği olarak seçti. 

 T-Systems  

Frankfurt merkezli telekomünikasyon servisi veren T-Systems, geleceğin akıllı fabrikalarını 

yönetecek bir CRM hizmeti üzerinde çalışıyor. Bu hizmet, üretimin en temel adımlarından son 

kullanıcıya kadar uzanan sürecin takibini öngören kapsamlı bir çözüm olarak göze çarpıyor. T-

Systems, Arrival Control adını verdiği yazılımla, akıllı fabrikaların yaygınlaşmasıyla birlikte 

doğacak bütünsel takip ve analiz problemlerine çözüm olacak gibi görünüyor. 

[49] 
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5.2. Türkiye Sanayisi İçin Önemi  

Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle diğer dünya ülkelerine, pazarlara ve kaynaklara 

uzaklık açısından avantajlıdır. Almanya ve Amerika’ya oranla üretim maliyet endeksine göre 

%2-20 arası daha düşük maliyet imkânına sahiptir. Bu, Türkiye’nin küresel değer zincirinden 

pay almak ve ihracat platformunu güçlendirmek için sahip olduğu rekabet avantajının altını 

çizmektedir. 

Türkiye mevcut rekabetçi pozisyonunu korumak ve sağlamlaştırmak için çeşitli yapısal 

zorluklarla karşı karşıyadır. Bunlar ihracat için ithalata yüksek bağımlılık, katma değerli 

ürünlerin toplam üretim içindeki düşük payı, sınırlı işgücü yetkinlikleri, çalışanların yüksek işten 

ayrılma hızı olarak sayılabilir. Bu yapısal zorlukların yanı sıra, küresel sanayinin 4.0 dönüşümü 

ile diğer ekonomilerin üretim verimliliklerinde yaşanabilecek olası artışlar Türkiye’nin 

rekabetçiliğini küresel derecede azaltabilir. 

Yeni üretim teknikleri ve bu tekniklerin tetikleyeceği dönüşüm Türkiye’ye, yukarıda sayılan 

tehditleri önleyerek, düşük katma değerli üretim kısır döngüsü yerine artan yüksek katma 

değerli yatırımlar döngüsüne erişme fırsatı verebilir. Türkiye Endüstri 4.0’ı başarılı bir şekilde 

hayata geçirebilirse üç temel fayda elde edebilir: 

 Küresel rekabet gücünün artması, 

 Küresel değer zincirinden alınan yüksek katma değerli ürünler payının artması, 

 İşgücü profilinin gelişmesi, 

Türkiye bütün bu avantajlarla beraber verimlilikte önemli bir maliyet avantajı sağlayıp bunu 

jeopolitik konumuyla birleştirerek küresel rekabette önemli bir avantaj elde edebilir. Aynı 

zamanda bu yatımla beraber elinde bulunan işgücü niteliğini artırabilir, özellikle beyaz yaka 

personelin iş gücü yeterliliklerini üst basamağa taşıyabilir. Son özellik olarak düşük katma 

değerli ürünler yerine daha teknolojik ve katma değeri daha yüksek ürünler üretilebilir. 

Türkiye’nin bu konuda ki en büyük dezavantajı, her zaman olduğu gibi bu teknolojik ve otonom 

üretim sistemlerini ve gerekli teknik desteği ihraç etmek zorunda olduğu gerçeğidir.  

Türkiye’nin bu değişimi takip etmesinde ilk etkilenecek olan sektörler otomotiv, beyaz eşya, 

tekstil, yiyecek ve içecek, makine sistemleri ve her türlü hizmet sektörüdür. 

[19] 

 

5.3. Değişimi Yönetemeyenler İçin Öngörü  

Artık değişimi yönetmek demek dalgadan kaçmak yerine dalganın üzerine binip, gidebildiğimiz 

kadar onunla birlikte gitmek demektir. Hayatta kalmak için ise yeni dalgalar yakalayıp yola 

devam etmek gerekmektedir. 

Endüstri 4.0 ile yaşanacak değişimler;  imalatta daha fazla otomasyona, müşteri tercihlerine 

daha fazla bağlı seri üretime, iyileştirilmiş imalat kalitesine, yerelleşen imalat süreçlerine, 
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inovasyon süreçlerinin hızlanmasına ve daha az kaynak kullanımına yol açacak. Tüm üretim 

süreçlerine daha fazla esneklik ve özgürlük getirebilecek sistem ve uygulamalar olacak. Bu 

uygulamalar sayesinde müşterilere yönelik tamamen kişiselleştirilmiş ürünler üretmenin 

marjinal maliyetini düşürecek. Veri iletimindeki hızın artması ve 3 boyutlu yazıcıların 

yaygınlaşması sayesinde ürünlerin müşteriye daha yakın merkezlerde üretiminin sağlanması 

mümkün olacak. 

2050’ye girerken arabaların %80’i otonom olacak, tamamen elektronik cihazlara, elektronik 

taşıtlara dönüşecek. Bugün mekanik olarak bildiğimiz otomobiller, binlerce sensörden oluşan 

akıllı araçlara dönüşecek. Otomotiv sektörü, bugün 10 birim satıyorsa o zaman 6 birim 

satacağını hesaba katarak nasıl daha fazla kazanç elde edebileceğini hesaplamak durumunda 

kalacak.  

Yıllar önceki zengin ve varlıklı olmanın yolları ile şimdinin arasında pek çok fark var. Önemli 

olan değişimi yakalayabilmektir. Gelişen dünyada değişimi yakalayamayan pek çok şirket 

batmıştır. Örneğin Nokia. Nokia’nın ürettiği küçük ekranlı tuşlu telefonların yerini koca ekranlı 

tuşsuz ve dokunmatik olan hassas teknoloji harikaları aldı. Bundan 50 yıl sonra şu ankinden çok 

daha farklı sektörler ve yatırım alanları oluşacak ve biz veya bizden sonra ki nesillerde sadece 

bu değişime ayak uydurabilenler ayakta kalacak. 2006’da Türkiye Fortune ilk 500 sıralamasında 

olan şirketlerin %70‘inin 2026’da olmayacağı söyleniyor. 10 sene önce Fortune dergisinde ilk 

500'de olan şirketlerin sadece 45 tanesi bugün de o listede.  

Endüstri 4.0 ile birlikte değişim özellikle bilişim sektöründe baş döndürücü bir hal aldı. Örneğin 

2014’ün ortasında aktif internet kullanıcı sayısı 2,5 milyar iken günümüzde 3 milyarı aştı. Yani 

daha bir yıl dolmadan internet kullanımı dünya genelinde yüzde 20 gibi bir artış gösterdi. Daha 

birkaç yıl önce hayatımızda olmayan Facebook'un aktif kullanıcısı sayısı 1.35 milyar, yani 

dünyadaki internet kullanıcılarının neredeyse yarısı Facebook’u aktif olarak kullanıyor. Sadece 

son 25 yılda elde edilen bilgi, neredeyse insanlık tarihinin geri kalınına eşit. 

Bu kapsamlı bilgilerin ışığında, eğer bir platformda rakipleriniz varken siz yoksanız; 

rekabetçiliğinizi ve itibarınızı tehlikeye attınız demektir. Bir restoranın veya turistik bir otelin 

yemeksepeti.com veya tatilsepeti.com gibi uygulamalarda olmaması, o mecradan başlayarak 

bahsi geçen şirketlerin ticari olarak değerlenmesine sekte vuran durumlardır. Şimdiki hal 

dikkate alındığında bu tür şirket sahipleri, belli müşteri kitlesine hitap ettiğini, kendisine ulaşan 

müşterinin o mecralar aracılığıyla gelmediğini savunabilir, anlık olarak bu doğrudur ancak 

gelecek zaman içerisinde durumun tersine dönmesi yüksek kuvvetle muhtemeldir. 

[50][51][52] 

 

5.4. İstihdam Temelinde Endüstri 4.0 ve Geleceğin Meslekleri  

Bugün için Endüstri 4.0 kavramı genellikle üretimde verimliliğin yükseltilmesine yönelik hedef 

ve beklentiler ile ilişkilendirilmiş olsa da, Endüstri 4.0'ın teknoloji dünyasına ve sosyal hayata 

getireceği yenilikler bunlarla sınırlı kalmayacak. Zira gerek duyulan yasal ve hukuksal 

düzenlemeler ile birlikte yeni iş alanları gündeme gelecek.  
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Endüstri 4.0 hakkındaki en büyük iki kaygıdan biri güvenlik iken, diğeri de robotik sistemlerin 

yaygınlaşması sonucunda iş kaybı yaşanması. Aslında bu kaygının gerçekçi olmadığını görmek 

için üçüncü endüstri devrimi dönemine bakmak yeterli olacaktır. Bu devrim sırasında özellikle 

otomotivde otomasyon artarken işsizlik artmadı. Tam aksine, üçüncü endüstri devrimiyle gelen 

ekonomik büyüme, yeni ve inovatif iş alanlarının doğmasına, yeni mesleklerin ortaya çıkmasına 

(otomasyondaki robot ve makinelerin bakımı/tamiri gibi), iş imkânlarının artmasına yol açtı.  

Dolayısıyla, Endüstri 4.0 için de ilk dönemlerde aynı beklenti içine girmek mantıklı olacaktır. 

Dünya genelinde kaydedilen her gelişme beraberinde bir değişim süreci getirir. Ama bu değişim 

sürecinde her zaman yeni fırsatlar doğar. Endüstri 4.0 yatırımlarının kısa vadede yüzde 6 

istihdam artışı sağlayacağı, uzun vadede ise birçok mesleğin ortadan kalkacağı öngörülmektedir. 

Nitelikli iş gücüne olan talepte ise muazzam bir yükseliş bekleniyor. Yeni ve inovatif iş alanları 

doğdukça, bu inovatif alanlarda üretim bazlı doğabilecek, ürün bakımını ve iyileştirmelerini 

öngören yeni iş alanları ortaya çıkacak. Bu beklentiler gerek devletlerin gerekse bireylerin 

eğitim sisteminden beklentilerini de değiştirecek gibi görünüyor.  

Almanya’nın önde gelen yayın kuruluşu Deutsche Welle, İstihdam Piyasası ve Meslek 

Araştırmaları Enstitüsü (IAB)'nün araştırmasını baz alarak Alman fabrikalarında doğacak 430 

bin yeni istihdam alanına karşın 490 bin alanın yok olacağı bilgisini veriyor. Basit bir 

matematikle, kayıp 60 bin civarında. 

Bir diğer açıdan bakacak olursak, çok daha az çalışanın istihdamına ihtiyaç duyan bu akıllı 

fabrikalar ile yeterli insan gücüne sahip olmayan ülkelerin, büyük sanayi ülkeleri ile rekabet 

edebilir hale gelmesi de mümkün olabilecektir. Benzer bakış açısıyla, Tayvan Ekonomi Bakanı 

Temmuz 2016’da Bursa’da yaptığı konuşmada, gelecekte çalışan sayısının azalacağına işaret 

etmiş ve bu açığı kapatmanın da akıllı fabrikalar ile mümkün olacağını belirtmiştir. 

 

5.4.1. Çağın Gözde Meslekleri 

İnsanların karmaşık mühendislik bölümlerine, mesela Endüstri ve Mekatronik gibi alanlara 

yönelmeleri geleceği şekillendirecek kuşaklara dâhil olmalarını sağlayacaklardır. Salt elektrik ya 

da elektronik veya kimya gibi tekil bölümlerden öte çoklu sistemleri içinde barındıran 

mühendislik ve bölümler geleceğin meslekleri olacaktır. Yaratıcılık en önemli meziyet haline 

gelecektir. 

Yapay zekâ, robot bilimi, nanoteknoloji, 3D baskı, genetik ve biyoteknoloji gibi alanların gelişimi 

ile birlikte önümüzdeki 20 yıl içerisinde yalnız iş modellerinde değil işgücü piyasasında da 

yaygın değişim olacak. Bazı meslekler ortadan kalkacak. Yeni yaratılacak işler daha çok 

bilgisayar ve matematik ya da mimarlık ve mühendislik gibi özelleşmiş iş gruplarından oluşacak. 

İş açısından en olumsuz etki sağlık hizmetinde yaşanacak. Sağlık hizmetini enerji, mali hizmetler 

ve yatırımcılar takip ediyor. En çok mesleğin ortaya çıkacağı sektör ise bilgi ve iletişim 

teknolojileri olacak. 

[53][54][55][56] 
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