




                                                                                                          
             

 
 

UYUM SA LAYAMAYAN KAYBEDECEK! 
 

Mekanik dokuma tezgah yla ba layan ilk 
endüstrile me çabalar ndan bugüne geldi imizde; 
teknolojide ba  döndüren geli meler dünyay  4. 
Sanayi devriminin ayak sesleri ile tan t rm  ve 
yeni bir heyecana vesile olmu tur. Geleneksel 
üretim mant ndan, yeni bir dönü üm sürecine 
girilmi tir. 
Sanayi 4.0 kavram ; 2011 y l nda Almanya’n n 
Hannover Fuar ’nda ilk kez kullan lm  ve Alman 
Hükümeti’nin talebiyle ilgili uzmanlar taraf ndan 
özel bir çal ma ile tüm dikkatleri üzerine çekmi tir. 

 
4. Sanayi Devrimi’nin beklendi i gibi 2020 y l nda tam olarak uygulamaya geçmesi 
konusunda bunun çok kolay bir süreç olmad  uzmanlar taraf ndan kabul görmü  bir gerçek 
olsa da, bu yönde h zla yol al nd  da ba ka bir gerçektir. 
 
Sanayi 4.0; küresel boyutta sanayi üretimini yüksek teknoloji ile donatarak, makineler aras  
ileti im ça na, siber fiziksel sistemlere geçi i esas almakta olup, ekonomiden sosyal düzene 
kadar yapaca  radikal dönü ümler ile neden yeni bir sanayi devrimine geçilece ini de ortaya 
koymaktad r. Bu süreçte, ak ll  fabrikalar ile ak ll  ürün uygulamalar  kendini göstermektedir. 
Di er yandan, tüm üretim süreçlerini tek ba na yönetmeye aday robotlar n dönemine geçi , 
insano lunun korkulu rüyas  olan makinele menin i gücü talebini azaltaca na dair 
dü üncesini de robot teknolojisi ile birlikte yeniden gündeme ta m t r. Yani “teknolojik 
i sizlik” kavram  devreye girecektir. 
 
Oxford Üniversitesi’nin yapt  bir çal maya göre; önümüzdeki 20 y l içerisinde ABD’deki 
i lerin yüzde 47’si yok olma riski ile kar  kar yad r. Sadece çal anlar n de il, irketlerin de 
i leri yok olma yolundad r. Artan teknoloji, de i en dünya düzeni, ihtiyaçlar n farkl la mas  ve 
bu ihtiyaçlara ayak uyduramayanlar n sistemden ç kaca na ili kin öngörüler her geçen gün 
artmaktad r. 
Bu ekilde de erlendirdi imizde; bizim de politikalar m z 4. sanayi devrimi do rultusunda 
güncellenmelidir ki, yüksek gelirli ekonomiler grubuna dahil olabilelim ve bu geli melerin 
d nda kalmayal m. Teknolojiyi kullanma alan ndaki ba ar m z n üçte birini üretmek 
anlam nda kullanabilirsek çok önemli bir yol katedece imiz inanc nday m. Bu aç dan belki de 
topyekün bir seferberli e ihtiyac m z olacak. Aksi takdirde kaç n lmaz bir son olan, rekabet 
gücünü kaybetme ve küresel ekonominin gerisinde kalarak vasatl ktan ç kamama ile kar  
kar ya kalaca z. Çünkü Sanayi 4.0’a uyum sa layamayan kaybedecektir. 

Oysa ki, küresel boyuttaki bu geli meler do rultusunda yapt m z ara t rmalarda ülkemizde 
Sanayi 4.0’ n çok fazla gündemde yer almad n , çok fazla bilinmedi ini üzülerek gördük.  
Odam z n May s ay  Meclis toplant s nda sadece “Sanayi 4.0”  i ledi im sunum sonras nda 
üyelerimizin konuya olan ilgileri de, böyle bir ihtiyac n oldu unu bizlere göstermi tir. Bu 
nedenle de; üretim teknolojilerinde ya anacak yeni bir dönü üme dair fark ndal k yaratmak, 
gelecek 10 y lda bizleri neyin bekledi ini sizlere k sa da olsa anlatmaya çal mak için böyle 
bir yay n  haz rlad k. 
Ümit ederiz ki, arzu etti imiz fark ndal k yarat l r ve söz konusu çal mam z sizlere faydal  
olur.  
Sayg lar mla, 
Ender YORGANCILAR  
Yönetim Kurulu Ba kan  
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anayi 4.0’  anlayabilmek için öncelikle sanayi tarihinin geli imini ve 
günümüz üretim süreçlerine nas l ula ld n  incelemek gerekmektedir. 
Bu ba lamda, a a da ilk üç Sanayi Devrimi kapsam nda, üretim 

süreçlerinin, geçmi ten günümüze nas l bir evrim geçirdi ine yer verilmi tir: 

I. SANAY  DEVR M : Sanayi 1.0 

lk Sanayi Devrimi, 1760’l  y llarda 
ba lay p, 1830’lara kadar devam 
eden süreyi kapsamaktad r. Bu 
süreçte;  genel olarak üretim, el ve 
beden eme inden makine gücüne 
do ru bir evrim geçirmi tir. Nitelik 
ve nicelik yönünden art  gösteren 
makineler, buhar gücüyle i lev 
kazanm lard r. lgili süreçte ayn  
zamanda odun ve bio-yak t yerine 
kömürün kullan lmaya ba lanmas , 
makinelerin daha da 
yayg nla malar n  sa lam t r.  

ngiltere’de ba layan ve bahsi 
geçen özellikler do rultusunda 
ilerleme kaydeden Sanayi Devrimi, 
k sa sürede tüm Avrupa’ya ve 
ABD’ye yay lm t r.  

Üretim yap s ndaki bu köklü 
de i im, ekonomi dünyas n  oldu u 
kadar toplumsal yap y  da büyük 
ölçüde de i tirmi tir. Zira söz 
konusu geli melerin nda, 
ortalama ya am süresi uzam  ve 
nüfusta art  gözlenmi tir.  

Ayr ca gündelik ya am büyük ölçüde pratikle mi  ve böylece ya am kalitesi 
artm t r. Makinelerin üretimi pratikle tirmesiyle, üretilen ürün say s nda 
büyük bir art  kaydeden Avrupa’n n, bu ürünleri pazarlayabilece i ve ayr ca 
yeni hammadde kaynaklar  elde edebilece i Orta, Yak n ve Uzak Do u 
topraklar na yönelmesi ise uluslararas  ili kileri etkilemi  ve ülkelerin 
s n rlar n  ba tan a a  yeniden çizmi tir. 

S 
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II. SANAY  DEVR M : Sanayi 2.0 

I. Sanayi Devrimi kapsam nda 
üretimin mekanikle mesinden bir 
süre sonra, 1840’l  y llardan itibaren, 
teknolojinin daha da ilerlemesiyle, II. 
Sanayi Devrimi’nin temelleri 
at lmaya ba lanm t r. Bu ba lamda, 
genel olarak 1840 – 1870 dönemini 
kapsayan bu süreç, teknoloji devrimi 
olarak da bilinmektedir. 

II. Sanayi Devrimi’nin ortaya 
ç kmas nda demiryollar  ba ta olmak 
üzere ula m a n n geli mesinin 
büyük rolü olmu tur. Ula m n 
kolayla mas , hammadde teminini 
de büyük ölçüde kolayla t rm , 
üretim sürecinden ç kan ürünlerin 
yeni ve uzak pazarlara ula mas n  
sa lam t r.  

II. Sanayi Devrimi’nin bir di er 
önemli özelli i de, elektrik 
teknolojisinin geli mesi ve üretim 
hatlar nda kullan lmaya 
ba lanmas d r. Buhar gücünden çok 
daha güçlü olan bu yeni ve üstün 
teknoloji, makinelerin daha çok 
geli mesine ve üretimin büyük 
oranda artmas na yard mc  
olmu tur. Böylece dünya, seri üretim 
kavram yla tan m t r. Söz konusu 
dönemde seri üretimin en bilinen ve 
çarp c  örneklerinden biri, Henry 
Ford’un, Ford Motor irketi 
olmu tur.   

Hammadde olarak demir ve çeli in yayg n bir biçimde kullan lmaya ba land  
ve a r sanayinin geli ti i, II. sanayi devriminin dünyadaki ana yürütücüleri 
ngiltere, Almanya, ABD ve Japonya olmu tur. 
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III. SANAY  DEVR M : Sanayi 3.0 

20. yüzy l n ilk yar s , iki büyük 
dünya sava yla ve ülke s n rlar n n 
alt üst olmas yla ekillenmi  ve 
sanayile me ile teknolojik ilerleme 
anlam nda, önceki dönemlere 
k yasla yava lama ortaya ç km t r. 
Bu dura anl kta, sava lar kadar pek 
çok ülkede, özellikle de ilk iki devrim 
sürecinde sanayile mi  olan 
ülkelerde, y k c  etkiler yaratan 1929 
küresel krizi gibi olumsuz ekonomik 
geli meler de rol oynam t r. 

Bu do rultuda sanayinin yeni bir 
geli me yakalayabilmesi ancak krizin 
etkilerinin azalmas  ve 2. Dünya 
Sava ’n n bitmesinin ard ndan, 
1950’li y llarda mümkün olabilmi tir. 
1950’li y llarla birlikte, dijital teknoloji 
geli meye ba lam  ve III. Sanayi 
Devrimi’nin temelleri at lm t r. 
Özellikle Z1 olarak adland r lan ve 
mekanik elektrikle çal an hesap 
makinesinin üretilmesi, akabinde de 
bilgisayara kadar uzanan, ç r aç c  
dijital geli meler, üretim süreçlerine 
de yeni bir boyut kazand rm t r. III. 
Sanayi Devrimi’ni ortaya ç karan bir 
di er önemli geli me süper 
bilgisayarla birlikte ileti im 
teknolojilerinin geli mesidir.  

 
Üretim süreçlerinde bilgisayar ve ileti im teknolojilerinin kullan lmaya 
ba lanmas , çok daha küçük, mekanik ve pratik ürünlerin gündelik hayata 
girmesini sa lam t r. Öyle ki; bu süreçte makineler, i  hayat nda oldu u gibi 
gündelik hayata da hakim olmaya ba lam , böylece beden gücüne duyulan 
gereksinim ki isel ya am içerisinde de ortadan kalkmaya ba lam t r.  
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IV. SANAY  DEVR M : Sanayi 4.0 

4. Sanayi Devrimi, sanayide, genel 
olarak makinelerin insan gücüne 
gerek kalmaks z n kendilerini ve 
üretim süreçlerini yönetmeye 
ba lamalar yla ortaya ç km t r. 
Makineler bu üst düzey ve güncel 
yap lar n ; bilgisayar, ileti im ve 
internet teknolojilerinin 
harmanlanmas yla ortaya ç kan 
karma teknolojiye borçludurlar. 

“Nesnelerin nterneti” kavram yla 
an lan bu ileri düzeyde geli mi  yap , 
nerdeyse üretim gerçekle tiren bir 
fabrikan n kendi kendini 
yönetebilmesine kadar uzanm t r.  

4. Sanayi Devrimi ya da di er s k 
kullan lan ad yla Sanayi 4.0, ilk kez 
2011 y l nda Hannover Fuar ’nda 
dile getirilmi tir. Fuara kat lan 
uzmanlar taraf ndan, bili im ça n n 
modern yüzünün, üretim süreçlerine 
yepyeni bir boyut kazand rd  ve 
yeni bir Sanayi Devrimi’nin 
ya anmakta oldu u ifade edilmi tir. 
Almanya Hükümeti’nin, dile getirilen 
bu görü leri, yeni bir sanayi stratejisi 
olarak ele almas yla, 4. Sanayi 
Devrimi kavramsal olmaktan öte, 
resmi bir nitelik de kazanm t r.         

Söz konusu fuardan sonra 4. Sanayi Devrimi üzerinde bir çal ma grubu 
kurulmu  ve çal ma grubu, bir y l sonra, Sanayi 4.0’ün stratejik biçimde 
uygulanabilmesi yönündeki önerilerini hem yine Hannover Fuar ’nda sunmu  
hem de Almanya Hükümeti’ne raporlam t r. Bu çal ma grubunun 
ba kanl n  ise Bosch irketinde yönetici olan Siegfried Dias ve SAP AG 
firmas nda üst düzey yönetici olan Hennig Kagermann üstlenmi tir.  
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GÜNÜMÜZDE SANAY  4.0’IN 
GEL M  

Resmi ba lang c  2011 y l  kabul 
edilen Sanayi 4.0, sadece 4 y ll k bir 
süre içerisinde teknik bir terim 
olmaktan öteye geçip, milyarlarca 
Euro’luk bir piyasa haline gelmi tir. 
2020 y l na kadar sadece Avrupa’da, 
bu alanda y ll k 140 milyar Euro’luk 
yat r m gerçekle tirilmesi 
beklenmektedir.  

 

Ayr ca yine 2020 y l nda, nesnelerin 
interneti arac l yla 14 milyar 
cihaz n birbirleriyle etkile ime 
geçmi  olmas  planlanmaktad r. 
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anayi 4.0, Almanya’da ortaya ç km  olmas  itibariyle, Avrupa’da yayg n 
biçimde bilinmekte ve küresel ölçekte de giderek daha çok tan nmaktad r. 

çinde bulundu umuz süreçte, h zla yayg nl k kazanan 4. Sanayi Devrimindeki 
temel amaç, kendini yönetebilen üretim süreçlerinin oldu u ak ll  fabrikalar n 
hayata geçirilmesidir. Ak ll  fabrika olu turmak ise ancak “Siber-Fiziksel 
Sistem” ve “Nesnelerin nterneti” ile mümkün olabilmektedir.   

O nedenle Sanayi 4.0’  anlayabilmek için terminolojisi içerisinde s kl kla 
kullan lan bu gibi kavramlar  öncelikle bilmekte fayda vard r. Bu kavramlardan 
birço unun bugün hayata geçirilmi  olmas  her birini Sanayi 4.0’ n ilk i aretleri 
olarak göstermekle birlikte, gelecekte neler olabilece ine dair de önemli 
ipuçlar  vermektedir. 

Özellikle de bugünden hayat m za giren ve birçok alanda etkilerini 
görebildi imiz 3 Boyutlu Yaz c lar ve Nesnelerin nterneti bireye dokunan en 
önemli ipuçlar na örnektir. 

 

 

SANAY  
4.0

(3D) 
Yaz c lar  

Nesnelerin 
nterneti 

Ak ll  
Fabrikalar 

Siber-
Fiziksel 

Sistemler 

Büyük Veri 

Otonom 
Robotlar 

Simülasyon 

Sistem 
Entgrasyonu 

Bulut 
Bili im 
Sistemi 

Art r lm  
Gerçeklik 

S
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1. ÜÇ BOYUTLU (3D) YAZICILAR 

3 Boyutlu veya 3D yaz c ; digital 3 boyutlu bilgisayar verisini (üç boyutlu CAD 
çizim), elle tutulabilecek gerçek nesnelere dönü türen bir makinedir.  
Elektronik parçalar ve motorlar d nda neredeyse bütün mekanik parçalar 3D 
yaz c  taraf ndan bas labilmektedir. De i ik türlerde ve tekniklerde bask  
yapabilen 3D yaz c lar vard r. En yayg n kullan ma sahip olan üç boyutlu 
yaz c lar n çal ma prensibi bilgisayar ortam nda haz rlanm  herhangi bir 3D 
nesnenin sanal olarak katmanlara bölünmesine ve her bir katman n n eritilen 
hammadde dökülerek üst üste gelecek ekilde bas lmas na dayanmaktad r. 
Dünya genelinde her sene yüzde 25–30 oran nda büyüyen 3D yaz c  sektörü 
halihaz rda 4 milyar dolarl k bir market hacmine sahiptir.  

3D yaz c  teknolojisi asl nda yeni bir teknoloji olmay p, ilk uygulamas  1984 
y l na dayanmaktad r. Ancak geçti imiz 20 y lda bu yöntem h zl  prototipleme 
alan n n d nda çok fazla ilgi görmemi tir. 2006’da ba layan Reprap  projesi 
ile çok daha geni  kitlelere ula m t r. Birçok gelecek bilimciye göre 3D bask  
ile insano lu, “yenilikçilik” konusunda bir ça  atlam  durumdad r. 3D yaz c lar 
ile birlikte hiçbir ey eskisi gibi olmayacakt r. Buna küçük bir örnek ise 3D 
yaz c larla birlikte stok yapman n da ortadan kalkaca d r. Çünkü; tüm üretim 
bilgileri bilgisayar ortam na yüklenece i için istendi i zaman istendi i kadar 
ürün üretilmesi daha k sa sürede sa lanabilecektir. Kullan lmadan stoklanan 
yedek parçalarla, stoklama bedelleri sorun olmaktan ç karken, verimlilik 
artacak ve israf da önlenmi  olacakt r. 

3D Yaz c lar Nas l Çal r? 

Modelleme: Üretilecek ürünün 3 boyutlu tasar m programlar  (CAD) ya da 3 
boyutlu tarama sistemleri ile bilgisayar verisi olu turulmaktad r. Olu turulan 
model genellikle STL dosya format na çevrilerek 3D bask  sürecine 
geçirilmektedir. 

3D Bask : 3D bask  i leminde obje, katmanlar halinde üst üste serilerek 
olu turulmaktad r. Günümüz teknolojisinde bu katmanlar plastik ergitme, lazer 
sinterleme, sterolitografi gibi farkl  yöntemler ile gerçekle tirilebilmektedir. 
Makinenin bu katmanlar s ras ndaki tak m yolunu takip etmesi için STL 
dosyas , haz rlanm  model dilimleme yaz l m  ile katmanlara ayr lmaktad r. 

Yüzey yile tirme: 3D yaz c  ile gerçekle tirilen objeler geleneksel teknolojiler 
ile kar la t r ld nda boyutsal aç dan daha hatal  olabilmektedir. Bu nedenle 
kritik objelerde son bir yüzey temizleme, iyile tirme ve son ölçüye getirme 
i lemi uygulanabilmektedir. 
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3D Yaz c lar n Teknolojileri 
 
3D yaz c lar birçok farkl  teknolojileri kullanarak üretim yapabilmektedir. 
Günümüzde en popüler yöntem FDM (Fused Deposition Modelling) yani 
birle tirmeli y ma teknolojisidir. Bu yöntemde s  ile ekillendirilebilen 
termoplastik polimer malzemeler (PLA, ABS) kullan lmaktad r. Plastik 
malzemeler grubunda en yüksek malzeme mukavemetine bu teknoloji ile 
ula lmaktad r.  

3D yaz c  teknolojilerinin tamam  katmanlar  üst üste y ma prensibi ile 
çal maktad r. Ancak katmanlar  nas l olu turduklar  oldukça 
farkl la abilmektedir. Katman y ma teknikleri günümüzde geçerli olan birçok 
farkl  teknolojiden faydalanabilmektedir. Örne in lazerler, elektron n 
kaynaklar , UV kürleme vb… FDM’den sonra en s k kullan lan ikinci yöntem 
SLS-selective laser sintering- yani seçici lazer sinterlemedir. Sinterleme, 
genellikle toz metalurjisinde kullan lan ve toz metallerin s  ve bas nç alt nda 
kat  cisimlere dönü türülmesi ile ilgili bir teknolojidir. Lazer n , lazer taray c  
denen bir parça vas tas  ile insan gözünün alg lamakta güçlük çekebilece i 
h zlarda, katmanlar olu turabilmektedir. Bu teknolojide kullan lan lazer gücüne 
ba l  olarak metal, plastik ve seramik olmak üzere neredeyse birçok farkl  
malzeme ve malzeme kombinasyonu kullan labilmektedir. 

3D Yaz c lar ile Neler Yap labilir? 

3D yaz c  teknolojiler ile birçok farkl  
malzeme ve yöntem kombinasyonlar  
kullan larak oldukça geni  bir 
alana  hitap edilebilir. Genetikten 
bili im teknolojilerine, t ptan 
sanayiye, ehir planlamadan g daya 
ve kuyumculu a kadar tüm 
hayat m z  de i tirmeye aday 3D 
yaz c larda modellemeye ba l  olarak 
bask  süresi de uzay p 
k salabilmektedir. 3D yaz c lardan; 
Biyo-organik maddeler ile yapay damardan, böbre e kadar gerekli insan dokular  
ve canl  hücrelere sahip insan kula ndan oyunca a, müzik aletlerinden, ngiliz 
anahtar na kadar neredeyse her ey üretilebilmektedir. Geli tirilecek dev 
yaz c lar ile çok katl  binalar n yap lmas  dahi olas l klar dahilindedir. 
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Üretim maliyetlerini büyük oranda 
dü üren bu cihazlar, geli mekte olan 
ülkeler için de üretim ve inovasyon 
konusunda ç r açacakt r.  Üretim 
teknolojisinde devrim yaratacak 
nitelikte de i iklikler ve yenilikler 
getiren " 3D yaz c lar" ile yarat c  fikirler 
ve tasar mlar gerçek modellere, son 
ürünlere, parçalara ve prototiplere h zl  
bir ekilde dönü ebilecektir. 

Tasar m n sanal ortamda olu turulmas  çe itli CAD (Computer aided design-
Bilgisayar destekli tasar m) programlar  vas tas yla sa lanabilirken, 3D 
taray c lar ile mevcut bir objenin dizayn  sanal ortama taranarak 
aktar labilmektedir. Günümüzde 3D yaz c larla hareket edebilen, s n rs z renk 
seçenekleriyle birlikte i ler haldeki prototipler de üretilmektedir. 

Business News Daily’nin haberine göre, 
3D yaz c  endüstrisi 2012 ve 2017 y llar  
aras ndaki ortalama yüzde 14 büyüme 
projeksiyonuyla 2020 y l na kadar 5,2 
milyar dolara ula acakt r.  

Dört Boyutlu (4D) Yaz c lar 
 

Bilim dünyas nda durmaks z n sürdürülen 
çal malar n, yak n bir gelecekte üretimde 
4D yaz c lar n kullan lmalar n  sa layaca  
öngörülmektedir. 4D yaz c dan ç kan 
ürünlerin fark , üç boyutlu olmalar yla 
birlikte içinde bulunduklar  çevre artlar na 
göre kendili inden ekil de i tirebilme 
özellikleri olacakt r.   

 
 

 
 
Düz bir metal parçan n su alt na 
yerle tirildi inde kendili inden boru eklini 
almas , ya murlu ve güne li hava ayr m n  
alg lay p kendili inden bota ve sandalete 
dönü ebilen ayakkab  gibi örnekler, 4D 
yaz c lar n hayat m za getirece i yenilikleri 
temsil etmektedir. 
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2. NESNELER N NTERNET  

Nesnelerin interneti, insanlar n gündelik hayat na nerdeyse tamamen hakim 
oldu undan, geni  ve kapsay c  bir kavram haline gelmi tir. Ancak, gündelik 
hayatta kullan lan internet ile i  dünyas nda kullan lan internet, farkl  yönler 
ta maktad r.  

Bu farkl l a dikkat çeken önemli 
isimlerden biri olan Moor 
Insights&Strategy firmas  ba kan  ve 
analisti Patrik Moorhead taraf ndan, 
“Endüstriyel Nesnelerin nterneti” ve 
“ nsansal Nesnelerin nterneti” 
biçiminde iki farkl  tan mlama 
yap lm t r. 

Nesnelerin interneti; dijital a a ve 
internete sahip olan nesnelerin, 
sanal bir kimlik kazanmas  yoluyla, çevreleriyle fiziksel ve sosyal ba lamda 
ileti im halinde olmalar d r. Bir di er tan m ise, nesnelerin, interneti arac  
olarak kullanmalar  vas tas yla birbirleriyle ileti im içerisinde olmalar  ve i leri 

kendileri yönetmeleri eklindedir.  

Nesnelerin internetinin aktif ve detayl  
biçimde kullan ld  bir fabrikada, u 
avantajlar n yer almas  beklenmektedir: 

a. Üretim ve üretim süreci yönetimi 
pratikle ecektir: 

Fabrikadaki farkl  birim yöneticileri, hangi 
konumda olurlarsa olsunlar, ak ll  

telefonlar  ve tabletleri arac l yla üretim sürecini anl k olarak tamamen 
yönetebileceklerdir. Üretim sürecinde istenmeyen herhangi bir geli me 
ya and  anda, üst yönetici taraf ndan, yine telefon veya tablet arac l yla 
üretim hemen durdurulabilecektir.  

Daha geli mi  bir nesnelerin interneti sisteminin kullan ld  bir fabrikada ise, 
üretim süreci makine ve robotlar taraf ndan yönetilecek, bir terslik söz konusu 
oldu unda süreç makineler veya robotlar taraf ndan otomatik olarak 
durdurulacakt r.  
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b. Tedarik zinciri daha ak ll  hale 
gelecektir: 

Nesnelerin internetinin ürünlere 
sa layaca  kolayl klar kapsam nda, 
tedarik zinciri de daha ak ll  hale 
dönü ecektir. Üzerlerine 
yerle tirilecek sensörler ve ak ll  
etiketler, tedarik zinciri boyunca 
ürünlerin kendini yönetmesini 
sa layacakt r. Bu ayn  zamanda, 
ürünlerin ne kadar n n tüketicilere 
ula t  konusunda da, fabrika 
yönetimine anl k bilgi verilmesini 
sa layacak; sat  ve stok 
yönetiminin pratikle mesi anlam nda 
çe itli avantajlar sunacakt r.  

 

c. Enerji ve altyap  maliyetleri 
azalacakt r: 

Enerji maliyetleri, bir fabrikadaki giderlerin 
ba n  çekmektedir. Zira, fabrikalarda 
ba ar l  bir üretim süreci yönetimi, yüksek 
enerji giderlerine katlanmay  da zorunlu 
k lmaktad r.  

Nesnelerin interneti, makineler ve robotlar 
arac l yla enerjinin tüketimini daha az 
gerekli k laca ndan, enerji maliyetlerinde 
de verimlilik sa lanacakt r. Makinelerin 
üzerinde yer alacak olan ak ll  ölçüm 
cihazlar  ve sensörler, nerede ne kadar 
enerji kullan lmas  gerekti ini ölçerek, 
optimum enerji düzeyini belirleyecek ve 
gereksiz enerji kullan m n  da 
engelleyecektir. 
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d. Daha az insan kayna na ihtiyaç 
duyulacakt r: 

Makinelerin ve robotlar n üretim 
sürecini yönetti i bir fabrikada, insan 
kayna na duyulan gereksinim de 
azalacakt r. Bu ba lamda, kas ve 
beden gücüne dayal  insan kayna  
yerine ak l ve bilgi gücünü kullanabilen 
insan kayna  istihdam edilecektir.   

  

e. Gelir ve kar düzeyinde art  sa lanacakt r: 

Nesnelerin interneti, ayn  zamanda gelir ve kar art n  da beraberinde 
getirecektir. Üretim sürecinin daha verimli bir biçimde yönetilmesi, maliyetlerde 
ve giderlerde azalma sa larken, gelirleri de art racakt r.  

 

 
 
 
 

 

Nesnelerin nternetinin Y llar tibariyle Geli imi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. AKILLI FABR KALAR 
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3. AKILLI FABR KALAR 

1950’li y llarda ba layan ve sadece 
50 y lda yüzy llard r kaydedilmemi  
ölçüde ilerleme kaydeden 
dijitalle me, insanl  ak ll  ya am 
kavram yla tan t rm t r. Zira, 
geçmi te tamamen beden gücüyle 
yürütülen gündelik ya am n i lerinin 
tamam , günümüzde art k makineler 
ve internet a lar  ile 
gerçekle tirilebilmektedir. 

Konu, sanayi ba lam nda ele al nd nda, gündelik hayata benzer do rultuda, 
makinelerin, robotlar n ve internet a lar n n üretim süreçlerine nerdeyse 
tamamen hakim oldu u gözlenmektedir. Bu da i  dünyas n , ak ll  üretim 
süreçlerinin kullan ld  ak ll  fabrikalarla ve bu fabrikalardan ç kan ak ll  
ürünlerle tan t rm t r. 

Ak ll  üretim, geli mi  yaz l m ve bilgisayar programlar n n, makinelere entegre 
edilmesi sonucu ortaya ç km t r.  

Sanayi 4.0’ n birincil gere i ve en somut göstergesi olan ak ll  fabrikalar n 
özellikleri u ekildedir: 

- Ak ll  fabrikalar, karma k üretim süreçlerini h zl  ve sorunsuz bir ekilde 
yönetmek konusunda oldukça ba ar l d rlar.  

- Ak ll  fabrikalardan ç kan ürünler daha sorunsuz ve daha uzun ömürlü 
olmaktad rlar. 

- Ak ll  bir fabrikada insanlar, makineler ve üretim kaynaklar  birbirleriyle derin 
bir etkile im içindedirler. 
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BUGÜNÜN FABR KALARI GELECE N AKILLI 
FABR KALARI 

1. Makinelerin önceden yap land r lmaya 
ihtiyac  vard r ve her kullan m ve 
de i iklikte ayarlanmas  ve de i tirilmesi 
gerekmektedir. Bunlar birbirinden 
ba ms z olarak çal maktad rlar. 

1. Makineler di er makinelerle ileti im 
kurarak ayarlar n yan  s ra güvenlik 
mekanizmalar  etraf nda ak ll ca 
çal maktad r. 

2. Süreç izleme oldukça zordur. Her bir 
ki i, ancak kendi verimlilikleri oran nda 
ve tek bir problem odakl  
çal maktad r. 

2. Süreç izleme neden sonuç ili kisi 
içinde kapsaml  olarak 
gerçekle tirilmektedir. Böylece 
makineler üretimi durdurma yetene ine 
sahip olarak sorunlar  düzeltmek için 
sinyal vermektedir. 

3. Ürün özelle tirme çal malar ; 
zaman, maliyet ve kaynak gibi faktörler 
ba lam nda oldukça zahmetlidir. 
S radan ürünlerin üretimi kolay 
yap l rken, özel ürünlerin üretiminde 
gecikmeler olmaktad r. 

3. Ürün özelle tirme çal malar ; 
lojistik, güvenlik, güvenilirlik, zaman 
maliyetleri ve sürdürülebilirlik faktörleri 
yoluyla en ideal sistem ve ak ll  
derleme yoluyla elde edilmektedir. 

4.  Envanter, süreçteki de i imi dikkate 
almak amac yla stoklanmaktad r. 

4. Makineler kendi üretim kaynaklar n  
planlayabilmektedirler. Böylece yal n 
bir üretim ekli ve tam zaman nda 
üretim gerçekle tirmesi mümkün 
olmaktad r. 

5. Makineler, insan n fiziksel yap s  ve 
i gücü temelinde s n rl d r. 

5. Makineler çevresindeki insanlara 
duyarl d r ve çevresindeki insanlara 
uyum sa layacak biçimde 
çal maktad rlar. 
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4. S BER-F Z KSEL S STEMLER 

1950’li y llarda ilk örnekleri ortaya ç kmaya ba layan bilgisayarlar, günümüzde 
ceplerimize s abilecek kadar pratikle mi tir. Her geçen gün daha da ak ll  
hale gelmeye devam eden bilgisayarlar n, saniye ba na hesaplama h zlar  ve 
güçleri de ayn  do rultuda yükselmektedir. 

Bilgisayarlar n bu h zl  ilerleyi i, üretim süreçleri ve ürünlerle olan 
etkile imlerini de art rm t r. Sadece 20 y l önce gerçekle tirilmesi imkans z 
olarak de erlendirilen i ler, bugün makinelere bilgisayarlar n entegre edilmesi 
sonucu mümkün k l nm t r.  

Ulusal Bilim Kurumu (The National Science Foundation), siber-fiziksel 
sistemleri u ekilde tan mlamaktad r: 

Siber-fiziksel sistemler; gözlemleme, koordinasyon ve kontrol gibi üretim 
süreçlerindeki temel prensiplerin, hesaplama ve ileti im bile kesinden olu an 
karma teknoloji taraf ndan yönetildi i sistemlerdir. Söz konusu karma teknoloji 
daha aç k bir ifadeyle, fiziksel makineleri siber teknoloji ile bütünle tirme 
yoluyla çok daha ak ll  hale getirmektedir. Bu ba lamda, süreç bir bütün 
halinde siber-fiziksel sistemler olarak an lmaktad r.   

Günümüzde, siber dünya ile makineler aras ndaki bu bütünle me bizi ayn  
zamanda nano-teknoloji ile de tan t rm t r.  
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5. BÜYÜK VER  

Teknolojinin ç r aç c  düzeyde ilerlemesi ile birlikte internetin ve sosyal 
medya araçlar n n gündelik hayata hakim olmas  sayesinde, bilgiye eri im 
büyük ölçüde kolayla m t r.  

Bilgiye eri imin ve bilgi payla m n n bu ölçüde yayg nla mas , yarars z ve 
yanl  bilgi sorununu da ayn  ölçüde art rm t r. Bu yüzden tüm bu bilgi y n , 
bilgi çöplü ü olarak nitelendirilmeye ba lanm t r. Zira bu verinin saklanmas  
ve raporlama sistemlerinde yararl  yönde kullan lmas  imkans z olarak 
de erlendirilmi tir. Ancak, geli en bilim teknolojisi bilgi çöplü ü olarak 
nitelendirilen bu engin alandan, yararl  bilgilerin de ay klanabilmesine olanak 
tan m t r. Daha aç k bir ifadeyle,  çok fazla bilginin bulundu u bu ortamdan 
gerçek ve güvenilir olanlar n ay klan p, saklanmas  mümkün olmu tur ki; bu da 
bizi, “Büyük Veri” kavram na götürmektedir. 
Bu ba lamda büyük veri; “toplumsal medya payla mlar , a  günlükleri, blog, 
foto raf, video, log dosyalar  vb. gibi de i ik kaynaklardan toparlanan tüm 
verinin, anlaml  ve i lenebilir biçime dönü türülmü  biçimi” olarak 
tan mlanmaktad r. Büyük veri; web sunucular n n loglar , internet istatistikleri, 
sosyal medya yay nlar , bloglar, mikrobloglar, iklim alg lay c lar  ve benzer 
sensörlerden gelen bilgiler, GSM operatörlerinden elde edilen arama kay tlar  
gibi büyük say da bilgiden olu maktad r. 

Büyük veri; do ru analiz metotlar  ile yorumland nda irketlerin stratejik 
kararlar n  do ru bir biçimde almalar na, risklerini daha iyi yönetmelerine ve 
inovasyon yapmalar na imkan sa lad ndan firmalar için büyük önem 
ta maktad r. Do ru stratejilerin ancak do ru bilgilerden yola ç karak 
üretilebildi i dikkate al nd nda, Büyük Veri’nin Sanayi 4.0 için önemi de 
kavranmaktad r. Özellikle Sanayi 4.0’ n yüksek rekabet ortam nda, firmalar n 
bir ad m öne geçebilmek için fark yaratmak zorunda olmalar , en ufak bir 
bilginin bile büyük önem ta d n  ve büyük veri arac l yla do ru bilgilere 
hakim olman n gereklili ini ortaya koymaktad r. 

Büyük Veriyle ilgili dünyadaki tüm irketlerin; k sa zamanda verimi art racak, 
maliyetleri dü ürecek ve mü terilere daha iyi ula may  sa layacak ekilde bir 
analiz yapmalar  gerekmektedir. McKinsey firmas  taraf ndan 2011’de 
haz rlanan rapor; büyük verinin sadece firmalar aç s ndan de il ulusal 
ekonomiler üzerinde ve kamu sektöründe de önemli rol oynayaca n  ortaya 
koymaktad r. Örne in, Büyük Veri kullan m  sayesinde ABD'de sa l k 
harcamalar n n yüzde 8 oran nda azalt labilece i ya da ortalama bir perakende 
firmas n n faaliyet kar marj n  yüzde 60 oran nda art rabilece i tahmin 
edilmektedir. 
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6. OTONOM ROBOTLAR 

Robot, genel olarak “önceden 
programlanm  görevleri yerine 
getirebilen elektro-mekanik cihaz” 
olarak tan mlanmaktad r. Robotlar 
do rudan bir operatörün kontrolünde 
çal abildikleri gibi, bir bilgisayar 
program  arac l yla ba ms z olarak 
da çal abilmektedirler. 

Günümüzde robotlar n en büyük 
kullan m alan  endüstriyel üretimdir. 
Özellikle otomotiv endüstrisinde çok 
say da robot kullan lmaktad r. 

Robot teknolojisi modern literatürde,  
“Robotik” veya “Mekatronik” olarak 
isimlendirilmektedir.  

Mekatronik, “mekanik” ve “elektronik” kelimelerinin birle tirilmesinden 
olu mu tur ve ilk kez  Japonya'da kullan lm t r. 
Makine, elektronik, yaz l m   ve kontrol mühendisli ine dayanan, çok kontrollü 
bir mühendislik dal d r. 

 

7. S MÜLASYON 

Simülasyon, “Teknik anlamda gerçek 
bir dünya süreci veya sisteminin 
i letilmesinin zaman üzerinden taklit 
edilmesi” olarak tan mlanmaktad r. Bu 
ba lamda simülasyon, 
sistem nesneleri aras nda tan mlanm  
ili kileri içeren sistem veya süreçlerin 
bir modelidir. 

Pe i s ra geli en ilk üç sanayi devrimi 
boyunca fabrikalara ve i  dünyas na 
giren buhar, elektrik, bili im 
güçlerinden sonra art k simülasyon 
teknolojileri de fabrikalara girmektedir. 
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8. S STEM ENTEGRASYONU  
Sistem Entegrasyonu, birden fazla 
sistemin bir araya getirilerek tek bir 
sistem olarak çal malar n  
sa lamaktad r. Sistem entegratörler 
bilgisayar a lar , kurumsal uygulama 
entegrasyonu, i  süreç yönetimi 
veya programlama gibi çe itli 
teknikleri kullanarak ayr k sistemleri 
bir araya getirirler. 

Sistemlerin i levselli ini artt rabilmek 
için birçok alt sistemin birbiri ile 
entegre olmas  gerekmektedir.  

Sistem entegrasyonu bu yüzden mevcut birçok sistemin birbirleri ile 
entegrasyonunu içerir. Bugünün dünyas nda, sistem entegrasyonunda 
mühendislerinin rolü daha da önemli hale gelmektedir. Sistemler art k 
tasarlan rken, kendi içlerinde çal p di er sistemlerle de entegre olacak 
ekilde geli tirilmektedir. 

 

9. ARTIRILMI  GERÇEKL K 

Art r lm  gerçeklik (Augmented Reality), 
gerçek dünyadaki çevrenin ve 
içindekilerin bilgisayar taraf ndan 
üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS 
verileriyle zenginle tirilerek meydana 
getirilen canl , do rudan veya dolayl  
fiziksel görünümüdür.  

Bu kavram k saca gerçekli in bilgisayar 
taraf ndan de i tirilmesi ve 
art r lmas d r. Kullan c , geli en art r lm  
gerçeklik teknolojisinin de yard m yla 
etraf ndaki bilgi ile etkile ime girebilir. 
Bahsi geçen say sal bilgi i lenmeye 
elveri lidir. Bulunulan çevreyle ilgili 
yapay bilgi ve ögeler gerçek dünyayla 
ba da abilir.  

 



                                                                                                          
 EBSO            Sanayi 4.0 

 
22 

 

10.  BULUT B L M S STEM  

Bulut bili im (Cloud computing) veya i levsel anlam yla çevrim içi bilgi 
da t m ; bili im ayg tlar  aras nda ortak bilgi payla m n  sa layan hizmetlere 
verilen genel isimdir. Bulut bili im bu yönüyle bir ürün de il, hizmettir. Temel 
kaynaktaki yaz l m ve bilgilerin payla m  sa lanarak, 
mevcut bili im hizmetinin; bilgisayarlar ve di er ayg tlardan elektrik 
da t c lar na  benzer bir biçimde  bili im a  (tipik olarak internetten) 
üzerinden kullan lmas d r.  

Bilgisayar kuramc lar  taraf ndan internetin gelece inin bulut bili imden geçti i 
iddia edilmektedir. Buna göre gelecekte, bilgisayar hard 
disklerinin yerine çevrim içi bulutlar n kullan laca  öngörüsü hakimdir. Bu 
bili im ayg tlar nda herhangi bir altyap  haz rlamadan, tamamen çevrim içi a  
vas tas yla i levsel uygulamalara ula mak anlam na gelmektedir. Bu sektörün 
geli mesiyle, özellikle bili im teknolojisi tüketen toplumlarda birçok bilgi 
da t m  sa layan firman n önemli bir konuma gelece i, hatta sektördeki 
rekabetin hukuksal sorunlara neden olabilece i tart lmaktad r. Çünkü tüm 
bilgi-i lem uygulamalar n n çevrim içi altyap ya kayd r lmas na giden yol; 
ki isel bilgilere istenilmeyen eri imleri do urabilme tehlikesini ta maktad r.  

Sahip olunan tüm uygulama, program ve verilerin sanal bir sunucuda yani 
bulutta depolanmas  ve internete ba l  olundu unda herhangi bir ortamda 
cihazlar arac l yla bu bilgilere, verilere, programlara kolayca ula m 
sa lanabildi i hizmetler bütününe Bulut Bili im veya Bulut Teknolojisi 
(Cloud Computing) denmektedir.  
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nceki bölümlerde Sanayi 4.0’ n ortaya ç k na ve Sanayi 4.0 ile ilgili 
kavramlara yer verilmi tir. Ancak konunun as l önemli noktas , Sanayi 
4.0’ n firmalara nas l bir de i im getirece idir. Zira, Sanayi 4.0’ n 

getirdi i yenilikleri ve teknolojik ilerlemeleri firmalara uygulamak söz konusu 
de i imleri incelemekten ve her bir firman n bu de i imlerin tam olarak 
neresinde oldu unu analiz etmesinden geçmektedir. 

Konu son derece önemli olmas na ra men, hala az msanamayacak ölçüde 
bilinmemesi, Sanayi 4.0 hakk nda daha çok bilgi sahibi olunmas n  gerekli 
k lmaktad r. Örne in; 2014 y l nda Almanya’da makine üreticileri aras nda 
yap lan bir pazar ara t rmas nda, yüzde 16’l k bir kesim Sanayi 4.0 hakk nda 
bir fikri olmad n , yüzde 35’lik bir kesim ise Sanayi 4.0’ n mühendislikle 
alakal  oldu unu belirtmi tir. 

 

2017 y l na kadar Sanayi 4.0’dan neler bekleniyor? 

 

 

 

 

 

%35 

%33 

%16 

%16 

0 5 10 15 20 25 30 35

Sanayi 4.0' n mühendislik ile ilgili odu unu
dü ünenler

Sanayi 4.0 hakk nda herhangi bir fikri
olmayanlar

Sanayi 4.0' n konsept olarak olumlu
oldu unu  dü ününler

Sanayi 4.0' n mühendislik ile ilgili
olmad n  dü ünenler

Ö 



                                                                                                          
 EBSO            Sanayi 4.0 

 
24 

 

Sanayi 4.0 ile ortaya ç kan 
de i imleri ise genel olarak u 

ekilde ifade edebiliriz: 

 Nesnelerin interneti ve siber -
fiziksel sistemler ile daha 
karma k ve ak ll  ürünler 
üretilebilmektedir. 

 Seri üretimden-mü teri 
ihtiyaçlar na göre özel üretime 
geçilmektedir. 

 Üretim tesisleri ile ürünlerin 
gerçek zamanl  olarak veri ve 
bilgi al veri ine ba lanmaktad r. 

 Ürün tasar m , geli tirilmesi ve 
üretimi için gerekli veri ve bilgi 
miktar  çok büyük hacimlere 
ula maktad r. 

 Hammadde ve kaynak tüketimi en aza indirgenirken, verimlilik artmakta ve 
ye il enerji dönemine geçilmektedir. 

 Kendi kendini organize eden üretim yöntemleri sayesinde üretim için gerekli 
kaynaklara (enerji, insan, makine vb.) olan ihtiyaç azalmakta, robotlar 
üretim süreçlerini yönetir hale gelmektedir. 

 Robotlar n yayg nla mas  i gücüne duyulan gereksinimi azaltt ndan, yeni 
istihdam politikalar  geli tirilmektedir. 

 Ürün-ya am döngü süresi k sal rken, üretimdeki hata pay  minimuma 
inmektedir. 

  sa l  ve güvenli i, robotlarla daha iyi sa lanmaktad r.  
 Robotlar üretim süreçlerini h zland rd ndan, çal ma saatleri çok daha 

esnek hale gelmektedir. 
 3D yaz c larla, dünyan n her noktas nda her türlü hammadde, ara mamul ve 

nihai ürün üretilebilmektedir. 
 Sanayi 4.0’a uyum sa layan firmalar n küresel pazarda pay  büyümekte,  

üretim sanal dünya ile daha iç içe geçmeye ba lamaktad r. 
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Sanayi 4.0’ n Dört Ana Faydas  
Tüm bu anlat lanlar nda; üretim 
sektörünün verimlilik art nda ve 
ekonomik büyümede önemli bir katalizör 
olaca  öngörülen Sanayi 4.0’ n faydalar , 
dört ana ba l kta u biçimde özetlenebilir: 
1. Üretkenlik: Önümüzdeki 5-10 y l 

içinde pek çok irket Sanayi 4.0’a 
uyum sa layacak ve hammadde hariç 
üretim maliyetleri yüzde 15-25 
aras nda iyile ecektir. Bu iyile menin, 
sadece Almanya’da üretim sektörüne 
90-150 milyar Euro’luk etki yapaca  
öngörülmektedir. Hammadde 
maliyetleri dahil edildi inde, toplam 
üretkenlik kazan mlar n n yüzde 5 ile 
8’e ula aca  belirtilmektedir.  

2. Ciro art : Sanayi 4.0 sayesinde 
üreticilerin geli mi  ekipman ve yeni 
veri uygulama iste i, mü terilerin 
ki iselle tirilmi  ürünlere yönelik 
gittikçe artan talebiyle paralel olarak 
artacakt r. Almanya örne inde bu 
geli menin GSYH’n n yüzde 1 
artmas n  sa layarak y ll k 30 milyar 
dolar civar nda büyüme getirmesi 
beklenmektedir. 

3. stihdam: stihdam ile ilgili birçok kar t görü e ra men, Sanayi 4.0 
sayesinde üretim sektöründe yüzde 6-10’luk istihdam art  beklenmektedir. 
Yeni i gücüne talep en fazla mekanik-mühendislik sektöründe 
hissedilecektir. Öte yandan dü ük kalifiye i gücüne yönelik istihdam 
olanaklar  azal rken, farkl  yetkinliklere sahip elemanlara olan talep ise 
artacakt r.  

4. Yat r m: Üretim süreçlerini ‘Sanayi 4.0’a adapte edebilmek için üreticilerin 
cirolar n n yüzde 1 ile 1,5’ini yat r ma ay rmas  öngörülmektedir. Bu rakam n 
Almanya örne inde, önümüzdeki 10 y l için 250 milyar Euro olmas  
beklenmektedir. 
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Sanayi 4.0’ n bir firma özelindeki faydalar  genel olarak a a daki ekilde 
görüldü ü gibidir:  

 

Sanayi 4.0 oldukça kapsaml  bir de i im ve dönü üm sürecini içermektedir. 
Bunca kapsaml  bir de i im ise baz  zorluklar  da beraberinde getirmektedir. 
Bu zorluklar özetle u ekilde ifade edilebilir: 

 Yeni sanayi devrimine do ru yürüyü ü h zland rmak için yeterli beceri ve 
bilgi eksikli i bulunmaktad r. Siemens, Bosch gibi büyük Alman firmalar  
y llar n verdi i tecrübe ile bu süreçte ba  çeken isim konumundad rlar. 
Sahip olduklar  bilgileri en yeni teknolojiyle donatarak Sanayi 4.0 ça na en 
h zl  ayak uyduran isimlerden olacaklard r. 

 Sanayi 4.0 demek, i  gücü talebinin azalmas  demektir. Bu nedenle, 
kurumlardaki departmanlarda fazla i gücü tehdit olu turmaktad r. 

 Üçüncü sanayi devriminin ritmine ayak uyduran firmalarda, Sanayi 4.0 için 
genel bir isteksizlik havas  bulunmaktad r. 
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anayi 4.0’ n farkl  sektörler üzerinde, farkl  etkileri bulunmaktad r. Ancak 
genel olarak; yüksek teknolojiye odaklanan ve yüksek katma de er 
yaratan sektörlerin, Sanayi 4.0’a daha h zl  uyum sa lad klar  ve Sanayi 

4.0’ n rehberli ini üstlendikleri gözlemlenmektedir. 

Sanayi 4.0’ n getirdi i yeniliklerle birlikte, ilgili sektörlerin 2025 y l na kadar 
yüksek büyüme oranlar  sergilemesi beklenmektedir. Söz konusu muhtemel 
geli meler a a daki tabloda özetlenmi tir:  

Küresel Ölçekte Sanayi 4.0’ n Sektörlere Etkisi  

SEKTÖRLER 

Gayri Safi Katma 
De er  

(Milyar Euro) 
De i im (%) 

2013 2025 2013-
2025 (%) 

Y ll k Ort.  
% 

Kimya Sanayi 40,1 52,1 30 2,2 
Motorlu Araçlar ve Otomotiv 
Parçalar  74,0 88,8 20 1,5 

Makine 76,8 99,8 30 2,2 
Elektrikli Araçlar 40,7 52,4 29 2,2 
Tar m ve Ormanc l k 18,6 21,3 15 1,2 
Bilgi ve leti im Teknolojileri 93,7 107,7 15 1,2 
 

a. malat Sektörü  

Sanayi 4.0 ile kaydedilen geli meler, imalat süreçlerini ço unlukla 
dijitalle tirme yönünde olmak üzere yeniden in a etmi tir. Bu ba lamda, 
Sanayi 4.0’ n imalat süreçlerinde ortaya ç kard  de i imler, genel olarak, 
“dijital üretim” ad  alt nda an lmaktad r.  Bu ba lamda dijital üretim, dijital 
teknolojilerle yürütülen üretim süreçlerini ifade etmektedir.   

Dijital bir üretim sürecinde ön plana ç kan yenilikler ise u biçimdedir: 

Sensörler: malat sürecinin her evresinde sensörler kullan lmaya 
ba lanacakt r. Sensörler, hem hammadde hakk nda detayl  bilgi aktarabilecek, 
hem de geri bildirim sa layabilir nitelikte olacakt r.  

S 
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Endüstriyel kontrol sistemleri: Süreç kontrol mekanizmalar , çok daha 
karma k yap lar  çözebilir ve olas  sorunlara an nda müdahale edebilir 
nitelikte olacakt r.    

Radyo-frekans teknolojileri: Radyo dalgalar  arac l yla bilgi ta may  
mümkün k lan teknolojiler, günümüzde kablosuz a  teknolojisine kadar eri mi  
olup, üretim sürecinde çok daha h zl  ve pratik bilgi aktar m na yarayacakt r.   

b. Otomotiv Sektörü 

Sanayi 4.0’ n kendini en somut biçimde gösterdi i sektörlerin ba nda otomotiv 
gelmektedir. Zira otomotiv, hane halk n n artan talebi kar s nda, ileri teknolojik 
geli meleri durmaks z n uygulayan ve daha da geli tiren sektörlerdendir.  

Durumu bir örnekle aç klamak gerekirse, ilk sanayi devriminde ancak buhar 
gücüyle çal t r labilen ve ancak s n rl  düzeyde bir h zla ula m sa layabilen 
otomobiller, günümüzde ak ll  telefonlarla çal t r labilir ve çok yüksek h zlara 
eri ebilir hale gelmi tir. Sensörler yard m yla araban n kendi kendine park 
edebilme özelli i de, otomotiv sektöründe geli en teknolojinin bir uzant s d r. 
Gelecek dönemlerde ise insans z, otomatik sürü  gerçekle tirebilen 
otomobillerin tüketicilerin hizmetine sunulmas  öngörülmektedir. 
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c. Tekstil Sektörü 

Sanayi 4.0; tekstil sektörünün esnek, h zl  ve daha çok ürün elde edilmesini 
sa layan üretim süreçlerine kavu mas n  sa lamaktad r. Zira nesnelerin 
interneti,  tekstil makinelarinin ileri teknolojiyle kendi aralar nda bilgi ak  
gerçekle tirmesini mümkün k lm t r. Siber-fiziksel sistemler ve nesnelerin 
interneti ile donat lm  olan söz konusu yeni tekstil türüne, “Ak ll  Tekstil” ad  
verilmektedir.  

Ak ll  tekstiller, teknik tekstiller içerisinde katma de eri en yüksek ve en ileri 
teknoloji kullan lan alanlardand r.  Özellikle t bbi, askeri, teknik alanlarda 
kullan lmakta olup, günümüzde önemli bir k sm  prototip a amas ndad r.  
A.B.D., Almanya, Japonya ak ll  tekstilde ilk akla gelen ülkelerdir. 

Bunun d nda, uyumak üzere olan sürücüleri uyand ran araba koltuklar , kalp 
at lar n  dinleyen yatak çar aflar , oda s cakl na göre renk de i tiren 
dokumalar, gibi ürünler giyim d nda kullan lan ak ll  tekstillere örnek 
gösterilebilir.  

Ak ll  Tekstil ile;  

Dokuma tezgahlar ; sensörler 
yard m yla üretim yönetimini 
kendileri yönetir hale gelmi lerdir. 

leme ve desen teknolojileri; çok 
boyutlu hale gelmi tir. 3 boyutlu 
desen ve dokuma i lemleri, ak ll  
tekstilin bu anlamdaki en belirgin 
örne idir.  

Örme teknolojisi; insan bedeninin 
farkl  özelliklerine göre kendilerini 
yenileyebilen giyim e yalar  elde 
edilebilmektedir. Örne in; insan 
vücut s s n n de i imine göre 
k yafet katman n n hava alma 
özelli inin artmas  veya azalmas , 
bunun belirgin bir örne idir. Sanayi 
4.0 yolunda önemli bir ad m olan 
nano teknoloji özellikle leke 
tutmayan k yafet ürünlerinde kendini 
göstermektedir.  
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Özetle, nano-teknolojik tekstilin baz  genel özellikleri a a daki gibidir: 

 Leke tutmama 
 Kendi-kendini temizleme 
 K r mama  
 Antibakteriyel yap  
 Su geçirmezlik 
 Zararl  UV nlar n  bertaraf etme 
 Renk de i tirebilme 
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nceki bölümlerde de bahsedildi i üzere, Sanayi 4.0’ n ortaya ç k , 
Almanya’da dünyan n önde gelen çe itli firmalar n n Ar-Ge ara t rmalar  
ve bu ara t rmalar sonucunda geli tirdikleri yeni teknolojiler sonucunda 

olmu tur. Almanya hükümetinin, Sanayi 4.0’ n teorik düzeyde detayl ca ele 
al nmas na yönelik, firmalar  ve konuyla ilgili uzmanlar  desteklemesi ile konu 
derinlik kazanarak dünya genelinde yayg nla m t r.  

Sanayi 4.0, günümüzde farkl  kesimlerce giderek daha çok tan nmakta ve 
firmalar bu sürecin içerisinde yer almak için daha çok çaba göstermektedirler. 
Sürecin temelleri Almanya’da at lm  olup, ilk olarak Avrupa’da yayg nl k 
göstermi tir. Ancak süreç k sa süre içerisinde ABD ve Japonya’da da kendine 
yayg nl k sahas  bulmu tur. ABD’de konunun ara t r lmas na ve 
geli tirilmesine yönelik, “Ak ll  Üretim Teknikleri Liderlik Koalisyonu” kurulmu  
olmas  da önemlidir.  

A a daki grafik farkl  AB ülkelerinin Sanayi 4.0 yolunda hangi konumda 
olduklar n  göstermesi bak m ndan dikkat çekicidir: 

Kaynak: Industry 4.0, Think Act 

Ö 



                                                                                                          
 EBSO            Sanayi 4.0 

 
32 

 

ABD’de her geçen gün, nesnelerin interneti ile donat lm  ak ll  ehir 
uygulamalar na geçi te yeni bir örne e rastlanmaktad r. Güncel olarak New 
York’ta çöp kutular n n, kablosuz internet (Wi-Fi) iletim noktas  biçiminde 
tasarlanmaya ba lanmas , nesnelerin internetinin yayg nla ma derecesini 
ortaya koymas  ba lam nda güzel bir örnektir. Proje kapsam nda her bir çöp 
kutusunun, saniyede 50-75 megabit h z nda internet eri imi sa layaca  
hesaplanmaktad r. 
 

 

 
Bu ba lant  h z  ile internet kullan c lar  bir HD filmi 9 dakikada indirebilecek, 
200 foto raf  30 saniyede yükleyebileceklerdir. Böylece, kablosuz internet 
eri imi her bir soka a kadar yayg nla m  olmaktad r.  

New York Belediyesi ile çöpçülük uzman  Bigbelly firmas  i birli iyle ortaya 
ç kan çöp kutular  hali haz rda “ak ll ” nitelikte say labilecek baz  ek vas flara 
da sahiptir. Güne  paneli tak l  olan çöp kutular  buradan üretti i elektrikle, 
kutunun içindeki bir düzenek iletimiyle çöpü s k t rmakta, at k suyunu 
kanalizasyona yollamaktad r. Ayr ca çöp kutusu, nesnelerin internet donan m  
sayesinde dolmaya ve kokmaya ba lad nda merkeze bildirimde 
bulunmaktad r. Gelen bildirimlere göre çöpçüler hangi çöp kutusunu önce 
bo altmalar  gerekti ini bir listeye göre izlemektedirler.  
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Bununla birlikte, her y l düzenli olarak gerçekle tirilen en inovatif irketler 
çal mas  da Sanayi 4.0’  birebir takip eden, izledikleri yenilikçi politikalarla 
Sanayi 4.0’a yol veren irketler hakk nda genel olarak bilgi edinmemizi 
sa lamaktad r: 

En novatif irketler (2014) 

1 Apple 11 HP 21 Volkswagen 31 Procter&Gamble 41 Fast Retailing 

2 Google 12 General 
Electric 22 3M 32 Fiat 42 Wal-Mart 

3 Samsung 13 Intel 23 Lenovo 
Group 33 Airbus 43 Tata Group 

4 Microsoft 14 Cisco 24 Nike 34 Boeing 44 Nestle 

5 IBM 15 Siemens 25 Daimler 35 Xiaomi 
Technology 45 Bayer 

6 Amazon 16 Coca-Cola 26 General 
Motors 36 Yahoo 46 Starbucks 

7 Tesla 
Motors 17 LG 27 Shell 37 Hitachi 47 Tencent 

Holdings 
8 Toyota 18 BMW 28 Audi 38 McDonald's 48 BASF 

9 Facebook 19 Ford Motor 29 Philips 39 Oracle 49 Unilever 

10 Sony 20 Dell 30 Softbank 40 Salesforce 50 Huawei 
Kaynak: BCG 

 

 

Bu genel bilgilerin ard ndan izleyen sayfada, Sanayi 4.0’ n gerek teorik, 
gerekse pratik yönden ortaya ç kmas n  sa layan ve teknolojik ilerlemelerin 
yürütücülü ünü üstlenen firmalar ve çal malar özelindeki k sa 
de erlendirmeler uygulama aç s ndan fikir verecektir. 
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Bosch 

Almanya’n n ve dünyan n en köklü firmalar ndan biri olan Bosch, 2012 y l nda, 
Sanayi 4.0’ n üretim ve lojistik yap s n  nas l etkileyece i yönünde ara t rma 
yapma ve strateji geli tirmeye yönelik bir ara t rma grubu olu turmu tur. 
Ayr ca Almanya Hükümeti’nce talep edilen Sanayi 4.0 hakk nda rapor 
haz rlanmas na yönelik sürece de Bosch’un liderlik etmesi, Bosch’u Sanayi 4.0 
ile bütünle tirmektedir. Ancak çal ma grubu, konuyla ilgili ara t rmalar n  
sadece Bosch düzeyinde sürdürmekle kalmay p, Sanayi 4.0’ün Almanya 
genelinde nas l geli tirilebilece i ve uygulanabilece i konusunda da 
çal maktad rlar. Bosch, çal malar  kapsam nda 2013 y l nda 1 milyonu a k n 
sensörü üretim süreçlerine dahil etmi tir.  Bosch’un Sanayi 4.0 kapsam ndaki 
uygulamalar ;  

 Ak ll  ev ve ofis araçlar   
 leri endüstriyel yap lar 
 Lojistik ve ak ll  sistemler  
eklinde grupland r lmaktad r. 

Konu, Bosch’un nesnelerin interneti teknolojisini referans alarak geli tirdi i 
yeni sistemleri göstererek örneklendirilebilir. Ev ve ofislerin daha güvenli, pratik 
ve ergonomik olmalar n  sa lamaktad r. Bir örnekle aç klamak gerekirse, ev 
veya ofis içine yerle tirilmi  sensörler internete ba lanarak, hava durumu 
tahminleri konusunda bilgi edinmekte, ya mur söz konusuysa pencereleri 
otomatik olarak kapatmaktad rlar.  

Bununla birlikte bir ki i, ak ll  telefonu arac l yla, evinde veya ofisinde 
bulunmasa dahi, pencerelerin kapat lmas , s t c lar n çal t r lmas , yeme in 
pi irilmesi gibi gündelik hayat n gerektirdi i i levleri uzaktan yerine 
getirebilmektedir. 
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Festo 

Sanayi 4.0’ün temel uygulay c lar ndan 
biri olan Festo, farkl  sektörlerde, 
Sanayi 4.0’a uygun ürünlerin üretimine 
yönelmi tir.  

Festo, Sanayi 4.0 ve inovasyon ile ilgili 
uygulamalar n , “Sürdürülebilir 
novasyon Yönetimi” yakla m yla 

sürdürmektedir. Dünya genelindeki 20 
farkl  teknoloji- mühendislik 
merkezinde üretilen y ll k ortalama 100 
yeni ürün bu durumun aç k bir 
göstergesidir.  

Festo’nun özellikle robot teknolojisini geli tirme ba lam nda, insanlar ve di er 
canl  türlerindeki biyonik-hareketlerle özde  hareket edebilen makineler 
geli tirme yönündeki çal malar  dikkat çekicidir. Festo, bu konudaki çal malar n  
üniversiteler, Ar-Ge Merkezleri ve otomasyon teknolojisi geli tirme odakl  
firmalarla yürütmektedir. 

Mitsubishi 

Mitsubishi, Sanayi 4.0 kapsam nda, 
makineden makineye (M2M) 
platformu olu turmu  olup, bu 
platform ba lam nda farkl  makineler 
aras nda ba lant  ve nesnelerin 
interneti üzerinde çal maktad r. 
Özellikle bu platform kapsam nda, 
CNC ve robot teknolojilerinin 
birle tirilmesi dikkat çekicidir.  Bu 
bütünle ik teknoloji sayesinde, ultra 
modern olarak nitelendirilen ak ll  
ürünler elde edilebilmektedir.  

Bu ba lamda, elde edilen ürünler 
özellikle endüstriyel robotlar üzerine 
yo unla maktad r. 
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Siemens 

Siemens, Sanayi 4.0 kavram  ortaya ç kt ktan sonra bu konudaki geli meleri 
yak ndan izledi ini ve mü terilerinin kaydedilen ilerlemelere birebir uyum 
sa lamalar  yönünde çal malar gerçekle tirece ini aç klam t r.  Bu ba lamda 
Siemens, öncelikle “dijital-ak ll  fabrika” yap lanmas n  ön plana ç karmaya 
ba lam  ve bu konuda ödül kazanm t r.  

Siemens, Sanayi 4.0’ n temeli olan nesnelerin interneti konusuna, dijitalle me 
çal malar  ad  alt nda yakla makta ve çal malar n  “yeni nesil üretim, yeni 
nesil-altyap  ve siber-güvenlik”  ba l klar  alt nda grupland rmaktad r.  

Yeni nesil üretim çal malar , ak ll  fabrikalarda otomasyon haline getirilmi  
üretim süreçlerinde hatas z ve ak ll  ürünler elde etme üzerine 
sürdürülmektedir.  
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eli en makine ve robot teknolojisi, i  dünyas n  ve gündelik hayat  
büyük ölçüde pratikle tirmesiyle, son 50 y l n en dikkat çekici ve en 
çok tart lan konular ndan biri haline gelmi tir. Konu özellikle, geçmi  
yüzy llarda gerçekle tirilmesi imkans z olarak görülen pek çok i levi 

kolayl kla yerine getirebilir nitelikte oldu undan avantajlar yla ön plana 
ç kmaktad r. Özellikle i  dünyas nda ve fabrikalarda endüstriyel robotlar n 
getirdi i avantajlar, bu alandaki makinele menin yayg nl n  h zla 
art rmaktad r. 

 

ABD merkezli, “Uluslararas  Robotik Federasyonu” taraf ndan endüstriyel 
robotlara talebin geçmi  y llar itibariyle h zla artt  ve artmaya da devam 
edece i aç klanm t r. Bu durum, Sanayi 4.0’ n yayg nla t n  gösteren en 
önemli göstergelerdendir. 
Endüstriyel robotlar n y ll k arz na bakt m zda; özellikle üretimin bat dan 
do uya kayd  bir süreçte Asya’daki yükseli  dikkat çekicidir:

 
           Kaynak: World Robotics: * 2014-2017 aras  tahmindir. 

 G 
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Robot teknolojisinde Çin her ne kadar en h zl  büyüyen robot pazar  olarak 
bilinse de, faaliyet gösteren endüstriyel robot say s nda Japonya önde 
görünmektedir. 2012 rakamlar na göre; Japonya'da robot say s  310 bin iken, 
Çin'de 96 bin ve ABD'de 168 bin robot tespit edilmi tir. 

Endüstriyel üretim d ndaki en büyük robot pazar  olan savunma ve tar mdan 
sonra en çok gelecek vaat eden pazarlar olarak sa l k-bak m görülmektedir. 
Bu alanda kullan lmak üzere tasarlanan robotlar n fiyat  ise oldukça yüksektir. 

gücü Piyasas  De erlendirilmesi 

Küresel istihdam sorununun her geçen gün artt  bir dönemde; robotlar n bu 
derece yayg nl k kazanmas , i gücüne duyulan ihtiyac n niceliksel olarak 
azalmas  ba ta olmak üzere, istihdam yap s n  tamamen yeni bir niteli e 
kavu turmu tur. Robotlar n i gücü ve istihdam yap s na etkileri, “teknolojik 
i sizlik” ba l  alt nda incelenmeye ba lanm t r.  

Bu ba lamda; teknolojik i sizlik, genel olarak 
teknolojik geli meler sebebiyle ortaya ç kan i  
ve meslek kayb n  ifade etmektedir. Ancak 
teknolojik i sizlik konusundaki yakla mlar 
tart mal d r. Özellikle konu, k sa ve uzun 
vadedeki etkilerine göre de erlendirilmekte 
olup, olumlu veya olumsuz yönde görü  belirten 
veya robotlar  tamamen bir lütuf olarak gören  
farkl  fikirler vard r. 

Konuyu olumlu yönde de erlendirenler, teknolojik geli melerin k sa vadede 
i gücü yap s n  de i tirece ini ve k smen i sizli e sebep olabilece ini ancak, 
uzun vadede i gücünü nitelik ve nicelik yönünden art raca n  öne 
sürmektedirler. Bu yakla ma göre, geçmi te beden gücü önemliyken, her 
geçen gün ak l gücü daha önemli hale gelmektedir.  

Ak l gücüne duyulan gereksinim, e itim düzeyini ve niteli ini de art rmaktad r. 
Böylece, uzun vadede yüksek düzeyde ve nitelikli e itim alm  bireyler 
istihdam edilmekte, istihdam yap s  daha kalifiye hale gelmektedir.  

Buna kar n, konuyu olumsuz yönde de erlendiren uzmanlar; mevcut 
sistemde, herkesin e it düzeyde ve ayn  nitelikte e itim almas n n mümkün 
olmad ndan, artan nüfusun da etkisiyle i sizli in h zla yükselece ini, bunun 
da ciddi sosyal sorunlara yol açaca n  belirtmektedirler. 
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Konu, ister olumlu ister olumsuz ele al ns n, robotlar n i  dünyas n n 
kaç n lmaz birer parças  haline geldikleri bir gerçektir ve bu insanlarla 
robotlar n birlikte hareket etmelerini, bir arada uyum içerisinde yönetilmelerini 
zorunlu k lmaktad r.   

Pew Ara t rma Merkezi’nin A ustos 2014 tarihli ara t rmas  “2025 te Say sal 
Hayat: Yapay zekâ, robotlar ve i lerin gelece i” adl  anket çal mas na kat lan 
1.896 teknoloji yetkilisi ve analistin yüzde 48 i robotlar n mavi ve beyaz yakal  
istihdam n  yerinden edece i konusunda hemfikirdir. Bu yorumu yapan 
yetkililere göre, bu da gelir da l m nda e itsizli i art racak, sosyal düzende 
bozulmay  beraberinde getirecektir. 

Kalan yüzde 52 sine göre ise; teknoloji 2025 y l nda, yaratt ndan daha fazla 
i  kayb na yol açmayacakt r. Bu yan t  veren uzmanlar, bugün insanlar n 
yapt  birçok i i robotlar n veya say sal yap lar n üstlenece i gerçe ini 
yads mamaktad r. Ancak bu kesim, insanlar n yeni istihdam alanlar  ve 
sektörler yaratmak konusundaki becerisine güvendiklerinin de alt n  
çizmektedir. Ayr ca, teknolojinin daima yeni istihdam olanaklar  yaratt na da 
vurgu yap lmaktad r. 

 

 

 

 

 

 

gücü piyasas  aç s ndan temel nokta; bireylerin üretim ve teknolojideki 
de i imlere nas l ayak uydurdu udur. Teknolojinin uza ndaki bir bak  aç s , 
ki ileri i gücü piyasas ndan uzakla t r rken, robotlar  tercih noktas na 
ta yabilir. Bir satranç oyunu misali, do ru hamleler yap ld nda kazanan 
insan olacakt r. 

O nedenle de tavsiye edilen durum, irketlerin yarat c  dâhileri i e almalar  ve 
bunlar  o i lerinde tutmalar d r.  

Di er önemli bir husus ise, robotlar n karar verirken dü ünemedikleri, iyiyi, 
kötüyü ay rt edemedikleri için herhangi bir güvenlik sorunu ya atma 
ihtimallerinin olmas d r. Çünkü geçmi  y llarda da tecrübe edildi i gibi 
insanlarla birlikte fabrikalarda çal an robotlar n insanlara zarar verebildi i 
görülmü tür. Güvenli i eksik programlanm  robotlar, insanl n da korkulu 
rüyas  olmaktad r. Bu eksiklik; etik kurallara göre geli tirilecek robotlarla 
giderilebilecek ve robotik bilimine de farkl  boyut getirecektir. Henüz test 
sürü leri a amas nda olan sürücüsüz arabalar, bu eksikli in ne kadar 
giderildi ine dair de önemli i aretler verecektir. 
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nsanlar ve Robotlar Nas l Birlikte Yönetilebilirler? 

nsanl k, kaç n lmaz biçimde di er tüm canl  varl klar gibi robotlar n varl na 
da al mak zorundad r. Zira robotlar ve makineler, birer araç olmaktan ziyade 
art k giderek kendi kendilerini yönetebilen birer varl k haline gelmektedirler. 

Her geçen gün otomasyon artacak olsa da, insana ihtiyaç her zaman olacakt r. 
Robotun programlanmas ndan, bak m na kadar olan süreçte yine insan 
ba roldedir. 

Çünkü, robot endeksli bir sistemde bile lider yarat c  insanlar olmazsa 
olmazd r. Gelecek dünyas nda özellikle; yarat c  ve liderlik özelli i geli mi  
beyaz yakal lar bir ad m önde olacakt r. 

Robotlar n en yayg n kullan m alan  olan fabrikalar ise, bu de i ime kendilerini 
çok daha verimli biçimde haz rlamal d rlar. Zira Sanayi 4.0’ n bir gere i olarak, 
fabrikalarda yer alan robotlar, tek görevi insanlara yard m etmek olan birer 
araç olmaktan ziyade, birer çal an ve çal an ekiplerin de aktif birer üyesi 
haline gelmektedirler. Bunun için de, insanlar n ve robotlar n en proaktif 
biçimde birbirleriyle uyum içerisinde çal malar n  sa lamak, büyük önem 
ta maktad r. 

Bu noktada, nesnelerin internetini aktif biçimde kullanan bir fabrikada, genel 
olarak; robotlar, insanlar için beden gücü gerektiren a r i leri yüklenirlerken, 
insanlar ise bili imsel ve yönetimsel i lere odaklanacaklard r.  

Bununla birlikte robotlar n; in aat i çili i, maden ç kartma, gemi in as  ve 
tuvalet/la m temizleme gibi i çi sa l na zararl  olan hatta onlar  öldürebilen 
i leri yapmak için kullan lma ihtimali oldukça yüksektir.  

Ayr ca, örne in garsonluk yapan, ofislerde yerleri silen ve çöpçülük yapan 
robotlar insano luna hizmet etmekle de programlanabilecektir. 
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Otomobil üreticisi Ford Motor Company'nin kurucusu olan Henry Ford ile 
sendika ba kan  Walter Reuther' n aras nda geçen bir diyalogda: Ford’un, yeni 
robotlar  i aret ederek, "Bu robotlardan nas l sendikal  i çi elde edeceksiniz?" 
sorusuna Reuther, "Peki siz bu robotlar n arabalar n z  almas n  nas l 
sa layacaks n z?" eklinde cevap vermi tir. 

 

Gelecekte, daha aktif karma gruplar n 
geli mesiyle birlikte, insanlar ve 
robotlar birbirlerinden kar l kl  olarak 
destek alacaklard r. Dü ünüldü ünde 
robotlar, insanlar n zorunlu çal ma 
saatlerini k salt rken, böylelikle onlar n 
ki isel ve mesleki geli melerine daha 
fazla zaman ay rmalar n  da 
sa layacakt r. 

 

 

Sonuç olarak; robotlarla-insanlar n 
etkile imlerinin bu derece yo un 
oldu u bir ortamda, insanlar ve 
robotlar aras ndaki ileti imin sa l kl  
biçimde yönetilebilmesi, ancak etkin 
bir yönetim stratejisinin 
uygulanabilmesine ba l d r. 
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uraya kadar olan bölümlerde Sanayi 4.0’ n ortaya ç k  sebepleri, 
geli imi, günümüzde geldi i nokta ve i  dünyas  ile gündelik hayata 
getirdi i yenilikler hakk nda bilgilere yer verilmi tir.   

Söz konusu bilgiler; Sanayi 4.0 ile ç r aç c  geli meler ya and n , ayr ca 
teknolojinin durmaks z n ilerlemeye de devam etti ini ve bu ilerleyi in gerisinde 
kalan firmalar n yok olmaya mahkum oldu unu aç k biçimde ortaya 
koymaktad r. Özetle Sanayi 4.0’le birlikte ekildeki geli melerle 
kar la lacakt r: 

 

Tüm bu geli meler bizi, firmalar m z n Sanayi 4.0’a ne ölçüde haz r olduklar  
ve bu yeni sürece tam olarak adapte olabilmeleri için ne yapmalar  gerekti i 
konusuyla yüzle tirmektedir. Bu ba lamda, firmalar m z n gerek Sanayi 4.0’ n 
getirdi i yeniliklerle tam olarak bütünlük sa lamalar , gerekse teknolojiyi 
sadece izler de il yönetir bir konuma eri ebilmeleri için ad m atmalar  
faydalar na olacakt r.  

 

 

 

B 
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2011 y l nda, Alman Hükümeti’ne sunulan raporda, Sanayi 4.0’ n hayata 
geçirilebilmesi için a a daki önerilerde bulunulurken, yap lan anket 
çal mas nda da verilen cevaplara göre, öne ç kan ba l klar grafikte yer 
almaktad r. 

 Firmalar aras  standardizasyon: Firmalar n, teknolojik geli meleri birebir 
uygulayabilmeleri için belirli standartlara eri mi  olmalar  ve di er firmalar n 
gerisinde kalmamalar  gerekmektedir.  

 Karma k sistemlerin yönetilmesi: Fabrikalar n ak ll  hale gelmesi, üretim 
süreçlerinin kendilerini yönetebilir hale dönü mesi ve robotlar n 
yayg nla mas , firma içi sistemleri eski dönemlere göre çok daha karma k 
hale getirmektedir. Bu ba lamda, yönetim prensipleri de bu karma k 
sistemleri yönetebilir nitelikte olmal d r. 

 Geli mi  bir altyap : Kapsaml , güvenilir ve yüksek kaliteli bir güvenlik, 
telekomünikasyon ve ileti im a  geli tirilmesi gerekmektedir. Bu da, 
geli mi  bir dijital altyap  geli tirilmesini zorunlu k lmaktad r.  

 Aç k vermeyen bir güvenlik sistemi: Üretimin ak ll  hale gelmesi ve dijital 
hayat n bu derece yayg nla mas , güvenlik sistemlerinin de çok daha ileri 
boyutlara ta nmas n  gerekli k lmaktad r. Zira nesneler aras  internet 
a n n yayg nla mas , siber-sald r  olas l n  da art rmaktad r. Ayr ca 
Sanayi 4.0 ile birlikte gelen yeni üretim tekniklerinin sadece kendi dijital 
yap s na de il insanlara ve çevreye olan olumsuz taraflar n n da bertaraf 
edilmesi yönünde de güvenlik önem kazanmaktad r.  

  organizasyonu ve tasar m : Sanayi 4.0 ile birlikte, ak ll  yap ya dönü en 
firma ve fabrikalarda, i  ak  emalar  ve tasar mlar  da de i mektedir. 
Özellikle robotlar n yayg nla mas , sadece birer makine olarak de il, birer 
çal an olarak ele al nmalar n  ve insanlarla birlikte uyum içinde 
yönetilmelerini zorunlu k lmaktad r.  

 Düzenli e itim ve profesyonellik: Sanayi 4.0, firmalar için e itim ve teknik 
bilgi düzeyinin çok daha yüksek düzeylerde olmas n  gerektirmektedir. Bu 
anlamda özellikle, mesleki ve teknik e itim önem kazanmaktad r. 

 Yasal düzenleme:  dünyas n n dijitalle mesi ve makinelerin adeta birer 
çal an haline gelmesi, firmalara ili kin yasal düzenlemelerin de kapsaml  
bir biçimde yeniden ele al nmas n  ve düzenlenmesini gerektirmektedir. 

 Kaynak etkinli i: Sanayi 4.0, hammadde ve kaynaklar n, ak ll  sistemlere 
uygun biçimde, çok daha etkin düzeyde yönetilmelerini sa lamaktad r.  

 



                                                                                                          
 EBSO            Sanayi 4.0 

 
44 

 

 

Söz konusu maddelerdeki aç klamalar  dikkate alarak, firmalar n ve ülkelerin 
Sanayi 4.0 ile bütünle ebilmeleri için öncelikle u ad mlar n at lmas  gerekti ini 
ifade edebiliriz: 

 

Üreticilerin öncelikleri belirlemesi ve i gücünün 
niteli ini art rmalar : 
> Geli imin ve de i imin temel noktalar  belirlenmelidir.                   

>De i imin i gücüne uzun vadedeki etkisi ortaya 
konmal d r.  
             

 
 
 
 
 
 

Üreticilerin teknoloji düzeylerini dengelemeleri: 
> Yeni taleplere yönelik yeni i  modelleri tan mlanmal d r. 

> Analitik araçlara yönelik yeni teknolojiler geli tirilmelidir. 

> Dijital dünyaya uygun yeni i birlikleri sa lanmal d r.  

> Standartlar belirlenmeli ve uygulanmal d r. 

Alt yap  sistemleri ve e itim uyumunun sa lanmas : 
> Teknolojik altyap  olanaklar  güçlendirilmelidir. 

>Bili im teknolojilerini, inovasyonu ve giri imcili i 
güçlendirmeye yönelik e itim programlar  ve üniversite 
bölümleri olu turulmal d r. 

1 

2 

3 



                                                                                                          
 EBSO            Sanayi 4.0 

 
45 

 

 

ürkiye, dünyan n en büyük 20 
ekonomisi aras ndaki yerini 
son dörtte kalarak korusa da; 

küresel rekabetten, inovasyona, i  
kolayl ndan, e itimin niteli ine 
kadar birçok uluslararas  
s ralamada kendine yak mayan bir 
tablo sergilemektedir.  
Yüksek orta gelirli ekonomiler 
aras nda yer alan Türkiye’de imalat 
sanayi, dü ük ve orta dü ük 
teknoloji grubunda yo unla m t r. 
Oysa ki; orta gelir tuza nda 
bulunan Türkiye’nin yüksek gelirli 
ekonomiler aras na girebilmesi için, 

yüksek teknolojili üretime h zla 
geçi  yapmas  kaç n lmazd r. 
Sanayi 4.0’daki geli meler de, bu 
geçi in ne kadar h zl  olmas  
gerekti ini aç kça ortaya 
koymaktad r. 
 
 

 Arjantin 
 Brezilya 
 Çin 
 Malezya 
 Romanya 
 Güney Afrika 
 Türkiye

Türkiye’nin sanayi üretimindeki ve ihracat ndaki teknoloji kullanma yo unlu u 
da, yüksek katma de erli ürünleri art rmas n n gereklili ini göstermektedir.  
Zira 2023 hedeflerimiz olan; 2 trilyon dolar milli gelir, 500 milyar dolar ihracat 
ve 25 bin dolar ki i ba  gelire ula abilmenin yolu da buradan geçmektedir. 
Bunun için de haz rlanan stratejik belgelerin hayata geçirilmesi ve 
sürdürülebilir olmas  gerekmektedir. Bakt m zda; 
Türkiye 2003-2014 y llar  aras nda dü ük ve orta dü ük teknolojili ürünlerde 90 
milyar dolar d  ticaret fazlas  verirken, yüksek ve orta yüksek teknolojili 
alanlarda 438 milyar dolar d  ticaret aç  vermi tir. 2014 y l  ihracat  158 
milyar dolar olarak gerçekle mi tir. 
Yüksek ve orta-yüksek teknoloji aleyhine olu an bu durum neden teknoloji 
seviyesinin art r lmas  gerekti inin cevab d r. 
Teknoloji seviyesi artt kça gelir artmakta, ücretler artmakta refah artmakta bu 
da tasarruflar n artmas na yard mc  olmaktad r. 2014 y l nda ihracat n teknoloji 
düzeyine göre da l m nda yüzde 35,8 dü ük teknolojili ürünler ilk s rada yer 
almaktad r.  

 

Yüksek 
Teknolojili 

Ürünler 

Orta Dü ük 
Teknolojili 

Ürünler 
Dü ük 

Teknolojili 
Ürünler 

Orta Yüksek 
Teknolojili 

Ürünler 

hracat n Teknoloji Düzeyine Göre Da l m  (2014;%)  

T 
Yüksek-Orta Gelirli Ekonomiler 
(4.126- 12.745 Dolar )  

%31,6 

%35,8 

%3,4 

%29,2 
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Oysa ki; ithalat incelendi inde; yüksek teknolojili ürünlerin pay  yüzde 14’e 
ç karken, orta-yüksek teknolojili ürünlerin pay  yüzde 42 ile ilk s rada yer 
almaktad r. 
 

 
 
1960'l  y llar n ikinci yar s ndan itibaren Türkiye ile ayn  seviyede bulunan 
özellikle de Güney Do u Asya ülkeleri ve birçok Latin Amerika ülkesi, sanayi 
yap s n  de i tirerek, ithal ikamesine dayal  modelden, ihracata dönük bir 
modele geçi  yapm lar ve 1970 y l ndan itibaren ekonomilerinde artan bir 
ivme kaydetmi lerdir. 
 

Yüksek Teknoloji hracat n Toplam hracat çindeki Pay  (%)  
Dünya Bankas , 2013 

 

 

Yüksek 
Teknolojili 

Ürünler 

Orta Yüksek 
Teknolojili 

Ürünler 
Orta Dü ük 
Teknolojili 

Ürünler 

Dü ük 
Teknolojili 

Ürünler 

thalat n Teknoloji Düzeyine Göre Da l m  (%)  

 43,5  

 27,1  

 27,0  

 26,5  

 25,9  

 22,4   20,4  

 20,1   19,1  

 17,8  

 16,8  

 16,3  

 16,1   15,9  

 1,9  
 -

 5,0
 10,0
 15,0
 20,0
 25,0
 30,0
 35,0
 40,0
 45,0
 50,0

%13,5 

%30,5 

%42,1 

%14,0 
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Kaynak: TÜRKONFED Orta Gelir Tuza ndan Ç k ; Hangi Türkiye   
 

Özellikle, bu süreçten sonra yabanc  sermaye ithalat  yerine, teknoloji 
ithalat na öncelik vererek, sanayide rekabet gücünü art rman n hedeflenmi  
olmas , ülkeleri bu noktaya getirmi tir. Yap lan bir çal mada, dü ük-orta gelir 
düzeyinde geçirilen süre Çin’de 17, Kore’de 19, Türkiye’de 50 y ld r.  

HRACAT 
Dü ük 

Teknoloji Kg. 
Ba na Fiyat 

Orta-Dü ük 
Teknoloji Kg. 
Ba na Fiyat 

Yüksek-Orta 
Teknoloji Kg. 
Ba na Fiyat 

Yüksek Teknoloji Kg. 
Ba na Fiyat 

AB-28 3,2 1,8 9,3 163,9 
ABD 1,6 1,6 4,9 162,9 
Almanya 2,2 2 8,5 127,7 
Brezilya 0,9 1,2 3,8 123,5 
Çin 0,8 1,4 4,6 86,0 
Fransa 2,7 1,7 7,3 180,3 
G.Afrika 0,9 2,1 3,2 21,0 
G.Kore 3,3 1,4 4 139,7 
ngiltere 4,4 3 9,9 117,7 
spanya 2,7 1,1 4,4 68,6 
srail 8,2 2,9 2,1 235,7 
talya 3,9 1,8 8,4 84,1 

Japonya 5,2 1,6 8,7 176,2 
Polonya 2,2 1,6 4,2 46,5 
Türkiye 3,6 0,9 4,5 34,4 

THALAT 
Türkiye 1,4 1,4 3,5 79,4 

Kaynak: Giri imci Bilgi Sistemi (GBS) 

Teknoloji düzeyine göre kg ba na ihracat fiyat nda ülkelerle aras ndaki fark  
çok net ortaya koymaktad r. 

1950 Sonras nda Dü ük-Orta Gelirli Olup; Yüksek Orta Gelir Düzeyine Ula an Ülkeler 

Ülke 

Dü ük 
Orta Gelir 
Düzeyine 

Ula ld  Y l 

Yüksek 
 Orta Gelir 
Düzeyine  

Ula ld  Y l 

Dü ük  
Orta Gelir Düzeyinde 

Geçirilen  
Süre (Y l) 

Geçi  Dönemi 
Boyunca Ortalama 
Büyüme H z  (%) 

Ç N 1992 2009 17 7,5 

MALEZYA 1969 1996 27 5,1 

KORE 1969 1988 19 7,2 
Ç N (TAYPE ) 1967 1986 19 7,0 

TAYLAND 1976 2004 28 4,7 

BULGAR STAN 1953 2006 53 2,5 

TÜRK YE 1955 2005 50 2,6 

KOSTA R KA 1952 2006 54 2,4 

OMAN 1968 2001 33 2,7 
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TEKNOLOJ K DÜZEYE GÖRE TÜRK YE HRACATININ SEKTÖREL DA ILIMI 

1. YÜKSEK TEKNOLOJ L  ÜRÜNLER Toplam hracat 
çindeki Pay  (%) 

T pta ve eczac l kta kullan lan kimyasal ve bitkisel  kaynakl  ürünler 0,6 
Hava ve uzay ta tlar  0,6 
Büro, muhasebe ve bilgi i leme makineleri 0,1 
Radyo, televizyon, haberle me teçhizat  ve cihazlar  0,001 
T bbi aletler; hassas optik aletler ve saat 0,001 

2. ORTA YÜKSEK TEKNOLOJ L  ÜRÜNLER 
Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlar  0,091 
Ba ka yerde s n fland r lmam  ula m araçlar  0,071 
Motorlu kara ta t   ve römorklar 0,012 
Ba ka yerde s n fland r lmam  makine ve teçhizat 0,009 
Kimyasal madde ve ürünler 0,005 
Ba ka yerde s n fland r lmam  elektrikli makine ve cihazlar 0,004 

3. ORTA DÜ ÜK TEKNOLOJ L  ÜRÜNLER 
Deniz ta tlar  0,8 
Ana metal sanayi 0,01 
Plastik ve kauçuk ürünleri 0,005 
Metal e ya sanayi (makine ve teçhizat   hariç) 0,005 
Kok kömürü, rafine edilmi  petrol ürünleri ve nükleer yak tlar 0,004 
Metalik olmayan di er mineral ürünler 0,003 

4. DÜ ÜK TEKNOLOJ L  ÜRÜNLER 
G da ürünleri ve içecek 7,1 
Tekstil ürünleri 0,010 
Giyim e yas  0,009 
Mobilya ve ba ka yerde s n fland r lmam  di er  ürünler 0,005 
Ka t ve ka t ürünleri 0,001 
Dabaklanm  deri, bavul, el çantas , saraciye ve ayakkab  0,0007 
A aç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); has r vb. örülerek yap lan 
maddeler 0,0005 
Tütün ürünleri 0,0004 
Bas m ve yay m; plak, kaset vb. 0,0001 
Kaynak: TÜ K 
Türkiye’nin hedefleri do rultusunda hangi sektöre veya sektörlere yo unla aca  
çok önemlidir. Bir ya da iki sektör belirlenerek, sadece o sektörler üzerinde küresel 
ekonomide yer alabilecek ve katma de er yaratacak ekilde konuya 
odaklan lmas , üzerinde dü ünülmesi gereken bir husustur. 
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SANAY  STRATEJ  BELGELER  
Bakanl k taraf ndan haz rlanan Sanayi Stratejisi’nin uzun dönemli vizyonu 
“Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’n n tasar m ve 
üretim üssü olmak” eklinde belirlenmi tir. 
 
2015-2018 y llar n  kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi’nin genel amac  ise 
“Türk sanayisinin rekabet edebilirli inin ve verimlili inin yükseltilerek, dünya 
ihracat ndan daha fazla pay alan, a rl kl  olarak yüksek katma de erli ve ileri 
teknolojili ürünlerin üretildi i, nitelikli i gücüne sahip ve ayn  zamanda çevreye 
ve topluma duyarl  bir sanayi yap s na dönü ümünü h zland rmak” olarak tespit 
edilmi tir. 
 
Belirlenen 3 stratejik hedef ise; 
 

 
 
 

Hedef 3:  
Sosyal ve bölgesel 

geli meye katk  
sa layan ve nitelikli 

i gücüne sahip 
sanayinin 

geli tirilmesi 

Hedef 2: 
Kaynaklar n etkin 
kullan ld , daha 
ye il ve rekabetçi 
sanayi yap s na 

dönü ümün 
sa lanmas  

ef 2: 
ar n etkin

, daha 
rekabetçi

    Hedef 1: Orta ve 
Sanayide bilgi ve 
teknolojiye dayal  

yüksek katma de erli 
yerli üretimin 
geli tirilmesi,  

ef 3: 
e bölgesel 
eye katk
ve nitelikli
ne sahip 
ayinin
rilmesi
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E T M 
Kalk nma yolunda ileri teknoloji, ileri teknoloji için de nitelikli e itim olmazsa 
olmazd r. 
O nedenle de, e itim sanayi 4.0’ n en önemli yap ta lar ndan biridir. Ak ll  
makineler ve ak ll  ürünleri üretecek ve kullanabilecek nitelikli i gücünün 
temini, uzman üretim mühendislerinin yeti tirilmesi, siber fizik sistemlerini 
alg layabilecek bir yap n n olu turulmas , müfredat n ilkokuldan üniversiteye 
kadar bu çerçevede güncellenmesi çok önemlidir.  
 
P SA Testi Sonuçlar  

  

TÜRK YE Ç N KORE JAPONYA TAYVAN ALMANYA RUSYA 

FEN  43 1 7 4 13 12 37 

MATEMAT K 44 1 5 7 4 16 35 

OKUMA 
YETERL L  42 1 5 4 7 19 41 

Kaynak: OECD 

 
Dünyan n en kapsaml  e itim ara t rmas  olan ve 3 y lda bir yap lan 
Uluslararas  Ö renci De erlendirme Program ; 15 ya  ve üstü ö rencilerin 3 
ana konuda kazanm  olduklar  bilgi ve becerileri de erlendiren bir ara t rma 
projesidir.  
 
Bu tablo bize unu anlatmaktad r: Okudu unu anlamakta zorlanan 
çocuklar m z n, fen ve matematik alanlar ndaki yetersizlikleri ile hedefledi imiz 
yüksek katma de erli üretime geçi  yapabilmemiz böyle bir süreçte çok zordur. 
Çünkü, 65 OECD ülkeleri aras nda Türkiye fen alan nda 43., matematik 
alan nda 44. ve okuma yeterlili i alan nda 42. s rada yer almaktad r. 
 
Geli mekte olan ekonomilerin sonuçlar n n ba ar l  olmas , neden teknolojide 
ba ar l  olduklar n  da göstermesi aç s ndan çok önemlidir. 
 
Kaybedecek daha fazla zaman m z olmad  için neden ve niçin’lere çok 
tak lmadan söz konusu ülke örneklerini masaya yat rarak NASIL bir yol haritas  
çizece imizi seçmek zorunday z.  
 
Ara t rmam z n içeri i aç s ndan en son ba l k e itim olsa da, bugün at lacak 
ilk ad m e itim konusunda olmal d r ki, 10 y l sonras na nitelikli bireyler 
yeti tirebilelim. 
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SONUÇ 
enel olarak de erlendirdi imizde; Türkiye’nin tüm kesimlerce kabul 
gören 2023 hedefleri ve sanayi strateji belgeleri küresel ihtiyaca cevap 
verebilmek ad na çok önemli ad mlard r. Ancak ülke olarak, belirlenen 

hedefler do rultusunda zaman nda eyleme geçme konusunda ciddi anlamda 
s k nt lar m z da vard r. Ad mlar çok sonradan gelmekte birlikte, yaratt  etki 
de bir o kadar az olmaktad r. 
Bununla birlikte, firmalar n tek ba na Sanayi 4.0’a yat r m yapabilmesi için, 
ülkedeki gerekli ko ullar n da yani ekosistemin de buna uygun olmas  
gerekmektedir. Bugün itibari ile bunun da mümkün olmad  bir gerçektir. O 
nedenle de, zaruri ad mlar n bugünden at lmas  da en büyük gerekliliktir.  
Bu tezi destekleyen bir ara t rma The Boston Consulting Group (BCG) 
taraf ndan yap lm t r. Haz rlanan raporda; “..Türkiye’nin üretim üssü statüsünü 
sa lama almas  da, irketlerin, Sanayi 4.0’ n getirdi i teknolojik avantajlar  ne 
kadar kapsaml  ve h zl  uygulayacaklar na ba l  olacak. Üretim üssü olma 
konusunda yar an Türkiye için bu devrimin öncülerinden olmak bir 
tercih de il zorunluluk olmal  ve bu yolda ad mlar h zl  at lmal ” diye 
belirtilmi tir. 
Di er yandan, Avrupa Ekonomik Ara t rmalar Merkezi Ba kan  Clemens 
Fuest, Alman ekonomisinin a rl kl  olarak orta ölçekli i letmelerden 
olu mas n n, Sanayi 4.0 konusunda bir avantaj bile olabilece i kan s ndad r. 
"Bunun için elimizdeki potansiyeli kullanmam z gerek. Özellikle birle en 
Avrupa'da pazar m z  büyütmemiz laz m. Yan gelip yatamay z.” diye bir 
aç klama yapm t r. 
Almanya gibi sanayi devi bir ülkenin bile “Sanayi 4.0 sürecinde yan gelip 
yatamay z.” sözü, önümüzdeki yolun ne kadar uzun ve me akatli oldu unu 
ortaya koymakla birlikte, bir an evvel harekete geçmemizin ne kadar gerekli 
oldu unun da alt n  çizmektedir.   
Sürdürülebilir rekabet gücüne sahip olman n art ; teknolojiye yat r m 
yapmakt r. Sanayi 4.0 yolunda hiçbir ad m atamaz isek; küresel ekonominin 
gerisinde kalmakla birlikte, rekabet edebilmek neredeyse imkans z bir hal 
alacakt r. O nedenle çal andan, makinelere, firmalardan, ülkenin ekonomik 
yap s na kadar geni  bir kitlenin yeteneklerini sanayi 4.0 do rultusunda 
art rmam z gerekmektedir. Bunun anlam , belki de topyekün bir seferberliktir. 
Gerek jeopolitik konumu ve gerekse potansiyeli ve dinamik özel sektörü itibari 
ile, Türkiye, küresel piyasalar n her zaman gözdesi olmu  ve olacak bir ülkedir. 
Ancak, oyun kurucu bir ülke olmak istiyorsak tüm bu anlat lanlar nda 
olmazsa olmazlar  da hayata geçirmek zorunday z. Aksi takdirde kaç n lmaz 
bir son olan, dünyan n ilk 20 ekonomisinin gerisinde kalmaktan da 
kurtulamay z ve kaybedenler kulübündeki yerimizi al r z. 
 
 

 

G 
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SON SÖZ 
 

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden 
kuvvet al yor ve ona göre 

yürüyoruz. 
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