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Yönetici özeti 
 

Almanya dünyadaki en rekabetçi imalat 

sektörlerinden birini sahiptir ve imalat ekipmanı 

sektöründe dünya lideri konumundadır. Bu 

Almanya'nın yenilikçi imalat teknolojileri konusunda 

araştırma, geliştirme ve üretiminde ve karmaşık 

endüstriyel süreçlerin yönetiminde uzmanlaşmış 

olması nedeniyle oldukça açık farkta bir liderliktir. 

Almanya'nın güçlü makine ve tesis imalat sektörü, 

dünyada önde gelen IT yeterlilik seviyesi ve gömülü 

sistemlerdeki ve otomasyon mühendisliğindeki bilgi 

birikimi, imalat mühendisliği sektöründeki lider 

pozisyonunu geliştirmesi için onu oldukça iyi bir 

konuma getirmektedir. Almanya bu nedenle, 

Industrie 4.0. gibi yeni bir sanayileşme türü 

potansiyelini kullanma hususunda benzersiz bir 

konumda bulunmaktadır. 

 
İlk üç sanayi devrimi mekanizasyon, elektrik ve 

IT'nin sonucunda ortaya çıkmıştır. Şimdi, Nesnelerin 

ve Hizmetlerin İnterneti'nin imalat ortamına girmesi 

dördüncü bir sanayi devrimini müjdelemektedir. 

Gelecekte, işletmeler makinelerini, depo sistemlerini 

ve üretim tesislerini Siber-Fiziksel Sistemler 

formunda bir araya getirecek küresel ağlar 

kuracaklardır. Bu Siber-Fiziksel Sistemler bağımsız 

olarak bilgi alışverişinde bulunabilen, eylemleri 

başlatabilen ve birbirlerini kontrol edebilen akıllı 

makineleri, depolama sistemlerini ve üretim 

tesislerini içermektedir. Bu imalat, mühendislik, 

malzeme kullanımı, tedarik zinciri ve yaşam 

döngüsü yönetimine ilişkin endüstriyel süreçlere 

temel iyileştirmeler yapılmasını kolaylaştırmaktadır. 

Halihazırda ortaya çıkmaya başlayan akıllı 

fabrikalar üretime tamamen yeni bir yaklaşım 

getirmektedir. Akıllı ürünler benzersiz biçimde tespit 

edilebilirler, her zaman yerleri belirlenebilir ve kendi 

geçmişlerini, şimdiki durumlarını ve hedef 

durumlarına ulaşmak için kullanacakları alternatif 

yolları bilirler. Gömülü imalat sistemleri 

fabrikalardaki ve girişimlerdeki iş süreçlerine dikey 

olarak şebekelendirilmiş olup – siparişin verildiği 

andan sevkiyat lojistiğine kadar gerçek zamanlı 

yönetilebilen dağınık değer şebekelerine yatay 

olarak bağlanmaktadır.  Buna ek olarak her ikisi de 

tüm değer zinciri boyunca uçtan uca 

mühendisliği mümkün kılmakta ve buna 

ihtiyaç duymaktadır. 

 
Industrie 4.0'ın potansiyeli çok büyüktür. Akıllı fabrikalar her 

bir müşterinin gereksinimlerinin karşılanmasına olanak 

verir ve tek sefer üretilecek ürünlerin bile karlı biçimde 

imal edilebilmesini sağlar. Industrie 4.0'da dinamik iş 

ve mühendislik süreçleri üretime son dakikada 

değişiklikler yapılabilmesine imkan sağlar ve örneğin 

tedarikçiler açısından gerçekleşen aksaklıklara ve 

başarısızlıklara esnek biçimde cevap verilebilmesini 

sağlar. İmalat sürecine uçtan uca şeffaflık sağlanmış, 

optimize edilmiş bir karar verme sürecinin yolu 

açılmıştır. Industrie 4.0 ayrıca değer yaratma ve yeni 

iş modelleri oluşturma konusunda yeni yollar 

açacaktır. Özellikle de, genç şirketlere ve küçük 

işletmelere grup içi hizmetler geliştirme ve sunma 

fırsatını verecektir. 

 
Buna ek olarak, Industrie 4.0 dünyamızın karşı 
karşıya olduğu kaynak ve enerji verimliliği, kentsel 
üretim ve nüfus yapısı değişimi gibi birçok zorluğa 
cevap verecek ve bunlara çözüm getirecektir. 
Industrie 4.0, bütün değer şebekesinde sunulacak 
sürekli kaynak üretkenliği ve verimlilik kazanımlarını 
mümkün kılmaktadır. İşin nüfus değişimleri ve sosyal 
faktörler hesaba katılarak düzenlenebilmesini 
sağlamaktadır. Akıllı yardım sistemleri çalışanların 
rutin görevleri yapma zorunluluğunu ortadan 
kaldırarak, onların yaratıcı, katma değerli faaliyetlere 
yoğunlaşmasını mümkün kılar. Yaklaşan kalifiye işçi 
azlığı sıkıntısı göz önünde bulundurulduğunda, bu 
çalışanların çalışma sürelerini uzatmalarına ve daha 
uzun süre üretken kalabilmelerine imkan verecektir. 
Esnek iş organizasyonu çalışanların işlerini, özel 
hayatlarını ve sürekli mesleki gelişimlerini daha verimli 
biçimde bir araya getirerek, daha iyi bir iş-hayat 
dengesi ortaya koyacaktır.   

 
İmalat mühendisliği sektöründeki küresel rekabet 

gittikçe daha zorlu bir hale gelmektedir ve Almanya 

imalat endüstrisinde Nesnelerin ve Hizmetlerin 

İnterneti'nin kullanılması trendini fark eden tek ülke 

değildir. Buna ek olarak, Alman endüstrisine tehdit 

oluşturan tek rakipler Asya'dakiler değildir –  ABD de 

“gelişmiş imalatı” teşvik eden programlar yoluyla 

sanayisizleşme ile mücadele etmek için önlemler 

almaktadır.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endüstriyel üretimden Industrie 4.0'a geçişin 

sağlanması için, Almanya'nın ikili bir strateji 

benimsemesi gerekmektedir. Almanyanın imalat 

ekipmanı sektörünün, akıllı imalat teknolojilerinde 

lider tedarikçi konumuna gelebilmek için, bilgi ve 

haberleşme teknolojilerini geleneksel yüksek 

teknoloji stratejilerine sürekli olarak entegre ederek 

küresel pazardaki liderliğini korumaya çalışması 

gerekmektedir. Aynı zamanda, CPS teknolojileri ve 

ürünleri için de yeni lider pazarlar yaratılması ve 

yürütülmesi gerekecektir. Bu ikili CPS stratejisi 

amacına ulaşmak için, Industrie 4.0'ın aşağıdaki 

özellikleri kullanılmalıdır: 

 

 Değer şebekelerinde yatay entegrasyon  

 Tüm değer zinciri boyunca uçtan uca dijital 

mühendislik entegrasyonu  

 Dikey entegrasyon ve şebekelenmiş imalat sistemleri  

 
Industrie 4.0'a giden yol Almanya'nın araştırma ve 

geliştirmeye büyük miktarda efor harcamasını 

gerektirecektir. İkili stratejinin uygulanması için, 

imalat sistemlerinde yatay ve dikey entegrasyon ve 

uçtan uca mühendislik entegrasyonu konusunda 

araştırma yapılması gerekmektedir. Buna ek olarak, 

Industrie 4.0 sistemlerinin sonucu olarak ortaya 

çıkacak olan işyerindeki yeni sosyal alt yapılara ve 

CPS teknolojilerinin sürekli geliştirilmesine önem 

verilmesi gerekmektedir.  

 
Industrie 4.0 başarılı biçimde uygulanacaksa, 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin uygun endüstriyel 

kararlar ve endüstriyel politika kararları ile birlikte 

yürütülmesi gerekecektir. Industrie 4.0 Çalışma Grubu, 

aşağıdaki anahtar sekiz alanda eyleme geçilmesi 

gerektiğine inanmaktadır:  

 

•  Standardizasyon ve referans mimari: Industrie 

4.0, çok sayıda farklı şirketin değer şebekeleri 

üzerinden şebekelenmesini ve entegre 

edilmesini içerecektir. Bu işbirlikçi ortaklık ancak 

tek bir ortak standart grubu geliştirilirse mümkün 

olacaktır. Bu standartların teknik tarifinin 

verilmesi ve uygulamalarının kolaylaştırılması 

için bir referans mimariye ihtiyaç olacaktır. 

•  Karmaşık sistemlerin yönetilmesi:  Ürünler ve imalat 

sistemleri giderek daha karmaşık hale gelmektedir. 

Uygun planlama ve açıklayıcı modeller bu artan 

karmaşıklığın yönetilmesi için bir temel oluşturabilir.  Bu 

nedenle mühendislerin bu modellerin geliştirilmesi için 

gerekli olacak yöntemlerle ve araçlarla donatılması 

gerekmektedir.  

•  Sektör için kapsamlı bir geniş bantlı altyapı:  Güvenilir, 

kapsamlı ve yüksek kaliteli haberleşme şebekeleri 

Industrie 4.0 için anahtar bir gereksinimdir. Bu nedenle 

geniş bantlı internet altyapısının hem Almanya içinde 

hem de Almanya ve ortak ülkeleri arasında büyük 

ölçekte genişletilmesi gerekmektedir. 

•  Güvenlik ve emniyet: Güvenlik ve emniyet akıllı imalat 

sistemlerinin başarısı için kritik niteliktedir. Üretim 

tesislerinin ve ürünlerinin kendisinin insanlara ya da 

çevreye tehlike oluşturmuyor olduğundan emin 

olunması önemlidir. Aynı zamanda hem üretim 

tesislerinin hem de ürünlerin, özellikle de içerdikleri 

veriler ve bilgilerin kötüye kullanım ve izinsiz erişime 

karşı korunmaları gerekmektedir. Bu, örneğin entegre 

güvenlik ve emniyet mimarilerinin ve özel tanıtıcıların 

kullanılmasını, ayrıca eğitim ve sürekli mesleki gelişim  

içeriklerine ilgili iyileştirmelerin yapılması gibi 

hususları gerektirecektir.  

•  İş organizasyonu ve tasarımı:  Akıllı fabrikalarda, 

çalışanların rolü ciddi ölçüde değişecektir. Git gide, 

gerçek zamanlı kontrol iş içeriğini, iş süreçlerini ve 

çalışma ortamının çehresini değiştirecektir. İş 

organizasyonuna sosyo-teknolojik bir yaklaşım 

getirilmesi çalışanların daha fazla sorumluluk 

alabilmesini ve kişisel gelişimlerini iyileştirmelerini 

sağlayacaktır. Bunun mümkün olabilmesi için, katılımcı iş 

tasarımlarının ve yaşam boyu öğrenme tedbirlerinin 

kullanılması ve model referans projelerin başlatılması 

gerekli olacaktır.  

•  Eğitim ve sürekli mesleki gelişim: Industrie 4.0 

çalışanların işlerini ve yeterlilik profillerini kökten 

değiştirecektir. Bu nedenle uygun eğitim stratejilerinin 

uygulanması ve işi öğrenmeyi teşvik eden, hayat boyu 

öğrenmeyi ve işyeri tabanlı CDP'yi mümkün kılan 

biçimde organize etmek gerekli olacaktır.  
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Bunun başarılabilmesi için, model projeler ve  

“en iyi uygulama şebekeleri” teşvik edilmeli ve 
dijital öğrenme teknikleri araştırılmalıdır. 

 

•  Düzenleyici çerçeve:  Industrie 4.0'da bulunan 

yeni imalat süreçleri ve yatay iş şebekelerinin 

yasalara uyumlu olması gerekse de, yeni 

buluşların göz önünde bulundurulabilmesi için 

mevcut yönetmeliklerin de uyarlanması 

gerekecektir. Zorluklar arasında kurumsal 

verilerin korunması, mesuliyet sorunları, kişisel 

verilerin idare edilmesi ve ticaret kısıtlamaları 

bulunmaktadır. Bu işletmeler adına yalnızca 

yönetmelikleri değil, farklı türden eylemleri de 

gerektirecektir – kılavuzlar, model sözleşmeler ve 

şirket sözleşmeleri ya da denetim gibi öz-

değerlendirme girişimleri de dahil olmak üzere 

geniş kapsamlı uygun araçlar mevcuttur.   

•  Kaynak verimliliği:  Yüksek maliyetler bir yana, 

imalat sektörünün büyük miktarlarda hammadde 

ve enerji tüketimi çevreyi ve tedarik güvenliğini 

çeşitli şekillerde tehdit etmektedir. Industrie 4.0 

kaynak üretkenliğinde ve veriminde kazanımlar 

sağlayacaktır.  Akıllı fabrikalara yatırımı 

yapılması gereken ilave kaynaklar ile üretilen 

potansiyel tasarrufların arasındaki ödünleşimin 

hesaplanması gerekli olacaktır.  

 
Industrie 4.0'a giden yol evrimsel bir süreç olacaktır. 

Mevcut temel teknolojilerin ve deneyiminin imalat 

mühendisliğinin spesifik gereksinimlerine adapte 

edilmesi gerekecek ve yeni yerler ve yeni pazarlar 

için yenilikçi çözümlerin keşfedilmesi gerekecektir. 

Bu başarılı biçimde gerçekleştirilirse, Industrie 4.0 

Almanya'nın küresel alandaki rekabetçiliğini 

arttırmasına ve ulusal imalat sektörünü korumasına 

yardımcı olacaktır. 
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1 Giriş 
 

Alman imalat endüstrisinin geleceğini güvence 
altına almak  

Almanya dünyadaki en rekabetçi imalat 

sektörlerinden birine sahiptir. Bu, farklı ortaklarla 

farklı coğrafi bölgelerde farklı görevlerin yerine 

getirildiği karmaşık endüstriyel süreçleri yönetebilme 

becerisinden kaynaklanmaktadır. Ülke bunun için 

onlarca yıldır bilgi ve haberleşme teknolojilerini 

(ICT) başarılı biçimde kullanmaktadır – günümüzde, 

tüm endüstriyel imalatın yaklaşık yüzde 90'ı ICT 

desteklidir. Geçtiğimiz 30 yıllık süreçte, IT devrimi 

yaşadığımız ve çalıştığımız dünyada, birinci ve ikinci 

Sanayi Devrimlerinde mekanizasyon ve elektriğin 

yarattığı etkiyle kıyaslanabilecek köklü değişikliklere 

yol açmıştır.1 PC'lerin akıllı cihazlara evrimi, akıllı 

şebekeler (bulut bilgi işlem) üzerinden git gide daha 

fazla IT altyapısının ve hizmetlerinin verilmesi 

trendiyle birlikte gerçekleşmiştir. Dünyanın git gide 

daha küçük hale gelmesi ve İnternetin durdurulamaz 

ilerleyişi ile birlikte, bu trend her zaman her yerde 

bulunan bilişimin hayatın bir gerçeği haline geldiği 

yeni bir dünyanın kapılarını açmaktadır.  

Güçlü, otonom mikrobilgisayarlar (gömülü sistemler) 

git gide birbirleriyle ve İnternet ile kablosuz ağlar 

oluşturmaktadır. Bu fiziksel dünyanın ve sanal 

dünyanın (siber gerçeklik) bir Siber-Fiziksel 

Sistem (CPS) olarak birleşmesi ile 

sonuçlanmaktadır. 2012 yılında yeni internet 

protokolü IPv62 'nin tanıtılmasıyla birlikte, artık 

İnternet üzerinden akıllı nesnelerin evrensel olarak 

doğrudan şebekelendirilmesi için yeterli sayıda 

adres mevcut hale gelmiştir. 

Bu, artık ilk defa ağ kaynaklarının, bilgilerinin, 

nesnelerin ve kişilerin Nesnelerin ve Hizmetlerin 

İnterneti'ni oluşturmasının mümkün olması 

anlamına gelmektedir. Bu olayın etkileri ayrıca 

endüstri tarafından da hissedilecektir.   

İmalat dünyasında, bu teknolojik evrim, 

sanayileşmenin dördüncü devresi, ya da Industrie 

4.03 (Şek. 1) olarak tanımlanabilmektedir. 

Sanayileşme, 18. yüzyılın sonlarında mekanik 

imalat ekipmanlarının tanıtılması ile birlikte 

başlamış, mekanik dokuma tezgahı gibi makineler 

malların üretim yöntemlerinde çığır açmıştır. Bu 

birinci sanayi devrimini 20. yüzyılın başlarında 

ikinci bir devrim izlemiş, bu da iş bölümü temelli  
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elektrikli seri mal üretimi şeklinde gerçekleşmiştir. 

Bu devrimin yerini 1970'lerin başlarında başlayıp 

günümüze kadar gelen bir üçüncü sanayi devrimi 

almıştır. Bu üçüncü devrimde imalat süreçlerinin 

daha fazla otomasyonunu sağlamak için elektronik 

ve bilgi teknolojileri (IT) kullanılmış, makineler "el 

işinin" büyük bir bölümünü devralmakla kalmayıp, 

"zihin işinin" de bir kısmını üstlenmiştir. 

Almanya'nın, imalat ekipmanı tedariği ve gömülü 

sistemler alanında dünya lideri olarak sahip olduğu 

güçle, Nesnelerin ve Hizmetlerin İnterneti'nin 

yayılımından faydalanması, böylelikle 

sanayileşmenin dördüncü devresine giden yolu 

açması gerekmektedir. 

Industrie 4.0'ın uygulamaya konması Almanya'nın 

rekabetçi konumunu güçlendirmekle kalmayacak, 

aynı zamanda da küresel zorluklar (kaynak ve enerji 

verimliliği gibi) ile ulusal zorluklar (nüfus değişiminin 

yönetilmesi gibi) açısından çözümler geliştirecektir. 

Öte yandan, teknolojik yeniliklerin sosyokültürel 

açıdan ele alınması da önemli bir noktadır 4, çünkü 

kültürel ve sosyal değişimler de kendi içlerinde 

yenilikçiliğin önemli lokomotiflerindendir. Örneğin 

nüfus değişikliğinin, eğitimin organize edilişi, 

insanlar daha uzun yaşamlar sürdürdüklerinden 

dolayı işin ve sağlığın doğası ve yerel toplulukların 

altyapısı gibi, toplumumuzdaki tüm anahtar alanları 

değiştirme potansiyeli bulunmaktadır. Bu da 

Almanya'nın üretkenliği üzerinde ciddi etkiler 

yaratacaktır. Teknolojik ve sosyal yenilikçilik 

süreçleri arasındaki ilişkiyi optimize ederek, Alman 

ekonomisinin rekabet gücüne ve üretkenliğine 

önemli bir katkıda bulunacağız.5 

Nesnelerin ve Hizmetlerin 
İnternetinin imalatta kullanılması  
Nesnelerin ve Hizmetlerin İnterneti, fabrikaları akıllı 

bir ortama dönüştüren bütün imalat sürecini bir 

araya getiren ağlar yaratılmasını mümkün 

kılmaktadır., Siber-Fiziksel Üretim Sistemleri, dijital 

olarak geliştirilmiş ve tedarik lojistiğinden üretime, 

pazarlamaya, sevkiyat lojistiğine ve hizmete kadar 

uzanan uçtan uca ICT tabanlı entegrasyon 

bulunduran akıllı makinelerden, depolama 

sistemlerinden ve üretim tesislerinden oluşmaktadır. 

Bu üretimin daha esnek şekilde yapılandırılmasına 

imkan vermekle kalmayıp, anı zamanda çok daha 

farklılaştırılmış yönetim ve kontrol süreçlerinin 

sunduğu fırsatlardan faydalanabilmektedir.    

Mevcut IT tabanlı süreçlerin optimize edilmesine ek 

olarak, Industrie 4.0 ayrıca daha önce kayda 

geçirilmesi mümkün olmayan çok daha fazla 

farklılaştırılmış detaylı süreç ve küresel ölçekte6 

genel etki takibinin sunduğu potansiyele 

ulaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca iş ortakları 

(tedarikçiler ve müşteriler) ile çalışanlar arasında 

daha yakın bir işbirliği oluşturacak, karşılıklı fayda 

yaratan yeni fırsatlar sunacaktır.7 

 
Dünyanın lider imalat ekipmanı tedarikçisi olarak, 

Almanya bu yeni sanayileşmenin potansiyelini 

kullanma açısından benzersiz bir konumda 

bulunmaktadır.8 Almanya'nın küresel pazar liderleri 

arasında özelleştirilmiş çözümler sunan çok sayıda  

“gizli şampiyon” -Almanya'nın başlıca 100 küçük ve 

orta büyüklükte işletmelerinin (KOBİ'ler) 22'si 

makine ve tesis imalatçılarıdır- bulundurmakta, 

bunların üçü ilk onda yer almaktadır .9 Gerçekten 

de, makine ve tesis imalatı sektörünün lider 

oyuncuları, esas rakiplerini yurtiçi oyuncular olarak 

görmektedirler.10 Makineler ve tesisler ayrıca 

otomobiller ve kimyasallarla birlikte Almanya'nın en 

önemli ihracat ürünleri arasında bulunmaktadır.11 

Ayrıca, Alman makine ve tesis imalatçıları gelecekte 

de bu lider konumlarını sürdürmeyi 

beklemektedirler. 

 

 

  

 
Esas itibarıyla, Industrie 4.0, CPS'lerin imalat ve lojistik alanlarına teknik entegrasyonunu ve 

endüstriyel süreçlerden Nesnelerin ve Hizmetlerin İnterneti'nin kullanımını içerecektir.  Bu durum 

değer oluşturmada, işletme modellerinde, kurum içi hizmetlerde ve iş organizasyonunda önemli 

etkiler yaratacaktır. 

 
 

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 

 

» Industrie 4.0, Almanya'ya 

bir imalat yeri, imalat 
ekipmanı tedarikçisi ve IT iş 
çözümleri tedarikçisi olarak 
konumunu daha da 
güçlendirme şansını tanıyor. 
Almanya'daki tüm 
paydaşların artık 
uygulamada ilerlemek 
amacıyla Industrie 4.0 
Platform için birbirleri ile 
yakından çalışıyor olduğunu 

görmek cesaret verici. « 

Prof. Dr. Henning Kagermann 

acatech – Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi 

Endüstri-Bilim Araştırma Birliği'nin İletişim Girişimcileri Grubu'nun 

Sözcüsü ve Industrie 4.0 Çalışma Grubu'nun Eş Başkanı  

 

Bunların %60'ı önümüzdeki beş sene içinde 

teknolojik rekabet gücü avantajlarının daha da 

artacağına inanırken, %40'ı ise şu anda sahip 

oldukları konumu korumayı umuyor.12 Bununla 

birlikte, imalat mühendisliği sektöründeki küresel 

rekabet gittikçe daha zorlu bir hale gelmektedir. 

Ayrıca Alman endüstrisine tehdit oluşturan tek 

rakipler Asya'dakiler değildir –  ABD de “gelişmiş 

imalatı” teşvik eden programlar yoluyla sanayisizleşme 

ile mücadele etmek için önlemler almaktadır. Ayrıca, 

imalat sürekli olarak daha karmaşık ve daha 

dinamik bir hale gelmektedir. Örneğin lazer 

sinterleme teknolojisindeki ilerlemeler, artık saatler 

içinde yüksek kalite standardına sahip kompleks 3D 

yapıların "baskı" yoluyla çıkarılabildiği anlamına 

gelmektedir. Bu, nihai müşterinin artık sürece çok 

daha yakından dahil olduğu - müşterilerin kendi 

tasarımlarını yaratarak bunları bir "kopya 

atölyesine" e-posta ile gönderebildiği ya da 

nesneleri taratarak "kopyalayabildikleri" - tamamıyla 

yeni işletme modellerinin ve hizmetlerinin ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. 

Endüstriğ-Bilim Araştırma Birliği'nin girişimi üzerine, 

Industrie 4.0 Platformundaki ortaklar, Alman 

endüstrisinin rekabet gücünü güvence altına almak 

adına Alman hükümetinin stratejik girişimini 

uygulamaya geçirmek üzere kendilerine hedef 

koymuşlardır.13 

 

 
Industrie 4.0 girişiminin muazzam bir potansiyeli 
vardır: 

 

• Müşterilerin bireysel gereksinimlerine cevap 

veren Industrie 4.0, bireysel, müşteriye özgü 

kriterlerin tasarım, konfigürasyon, sipariş 

verme, planlama, imalat ve işletme aşamalarına 

dahil edilebilmesine ve bunlarda son dakika 

değişiklikleri yapılabilmesine imkan 

vermektedir. Industrie 4.0'da, tek seferlik 

üretimler yapıp çok düşük üretim hacimlerine (iş 

büyüklüğü 1 olan) sahip olurken hala kar elde 

edilebilmesi mümkündür.  

 
 

 
 



   

 
 
 
 

• Esneklik 

CPS tabanlı plansız şebeke oluşturma, iş 

süreçlerinin kalite, süre, risk, sağlamlık, fiyat ve 

çevre dostu olma gibi farklı özelliklerinin dinamik 

biçimde yapılandırılabilmesine imkan 

vermektedir. Bu, malzemelerin ve tedarik 

zincirlerinin sürekli olarak "düzeltilmesini" 

kolaylaştırmaktadır. Bu ayrıca mühendislik 

süreçlerinin daha çevik hale getirilmesi, imalat 

süreçlerinin değiştirilebilmesi, geçici aksaklıkların 

(örneğin tedarik sorunlarından dolayı) telafi 

edilebilmesi ve üretim çıkışındaki büyük artışlara 

kısa zaman içinde erişilebilmesi anlamına 

gelmektedir. 

• Optimize edilmiş karar verme süreci 

Küresel bir pazarda başarılı olabilmek için, 

doğru kararları genellikle çok kısa süreler içinde 

alabilmek kritik önem kazanmaktadır. Industrie 

4.0 gerçek zamanlı uçtan uca şeffaflık 

sağlayarak, mühendislik kapsamındaki tasarım 

kararlarının erkenden doğrulanabilmesine ve 

aksaklıklara daha esnek cevaplar 

verilebilmesine, üretim kapsamındaki şirket 

sahalarının küresel optimizasyonuna imkan 

vermektedir.  

• Kaynak üretkenliği ve verimi 

Endüstriyel imalat süreçleri için genel stratejik 

hedefler Industrie 4.0 için de geçerlidir: belirli 

hacimdeki kaynaklardan mümkün olan en yüksek 

üretim çıkışını sağlamak (kaynak üretkenliği) ve 

belirli bir üretim hacmini mümkün olan en düşük 

kaynak kullanımıyla sağlamak (kaynak verimi). 

CPS imalat süreçlerinin tüm değer şebekesi 

boyunca üretimden üretime optimize 

edilebilmesine imkan sağlamaktadır. Ayrıca, 

üretimin durdurulmak zorunda kalınmasındansa, 

sistemler üretim esnasında kaynak ve enerji 

tüketimi açısından veya emisyonlarının 

düşürülmesi açısından sürekli olarak optimize 

edilebilmektedir.14 

• Yeni hizmetler üzerinden değer fırsatları 

oluşturulması  

Industrie 4.0 örneğin kurum için hizmetler yoluyla yeni 

değer oluşturma yöntemleri ve yeni istihdam alanları 

yaratmaktadır.  Yenilikçi hizmetler sağlamak adına, akıllı 

cihazlar tarafından kaydedilen büyük miktarda ve çeşitli 

verilere (büyük veriler) akıllı algoritmalar 

uygulanabilmektedir. Özellikle de KOBİ'ler ve 

genç şirketler için, Industrie 4.0'a kurumlararası 

hizmetler geliştirme konusunda önemli fırsatlar 

mevcuttur.  

• İşyerindeki nüfus değişimine cevap 

verme  

İş organizasyonu ve yeterlilik geliştirme 

girişimleri ile birlikte, insanlar ve teknolojik 

sistemler arasındaki işbirliği işletmelere nüfus 

değişimini kendi avantajlarına kullanma 

hususunda yeni yöntemler sunacaktır. Kalifiye 

eleman eksikliği ve iş gücündeki artan çeşitlilik 

(yaş, cinsiyet ve kültürel özgeçmiş açısından) 

karşısında, Industrie 4.0 insanların daha uzun 

süreler çalışmaya devam etmesine ve üretken 

olmasına olanak verecek çeşitli ve esnek kariyer 

yollarını açacaktır. 

• İş-Hayat Dengesi 

CPS kullanan şirketlerin daha esnek iş 

organizasyonu modelleri, bu şirketlerin 

çalışanlarının işleri ve özel hayatları arasında, 

ayrıca kişisel gelişimleri ve sürekli mesleki 

gelişimleri arasında daha iyi bir denge kurmaya 

yönelik artan isteklerine cevap verebilecek 

konumda oldukları anlamına gelmektedir.  

Örneğin akıllı yardım sistemleri, iş 

organizasyonunun şirketlerin gereksinimlerine ve 

çalışanlarının kişisel ihtiyaçlarına cevap veren 

yeni bir esneklik standardı sunacak şekilde 

yapılması için yeni fırsatlar sunacaktır. İş 

gücünün büyüklüğü azaldıkça, bu da CPS 

şirketlerine en iyi çalışanları işe alma konusunda 

net bir avantaj sağlayacaktır. 

• Rekatçi olmaya devam eden yüksek ücretli bir ekonomi  

Industrie 4.0’ın ikili stratejisi, Almanya'nın lider 

bir tedarikçi olarak konumunu geliştirmesini ve 

ayrıca Industrie 4.0 çözümleri için lider pazar 

haline gelmesini mümkün kılacaktır. 

 
Bununla birlikte, Industrie 4.0 ilgili sektörlere 

yalnızca teknolojik ya da IT'ye ilişkin bir zorluk 

oluşturmayacaktır. Değişen teknolojinin ayrıca 

organizasyonun derinlerine uzanan etkileri olacak, 

yeni işletme modellerinin ve kurumsal modellerin 

geliştirilmesi için bir fırsat tanıyarak, çalışanların 

işlerine daha çok bağlı olmasını kolaylaştıracaktır. 

Almanya, 1980'lerin başında Programlanabilir Mantık 

Kontrolörlerini (PLC) imalat teknolojisine entegre edip 

daha esnek otomasyonlu bir imalata ulaşırken aynı 

zamanda da bunun iş gücü üzerindeki etkilerini sosyal 

ortaklığa dayalı bir yaklaşımla idare etmeyi başararak, 

üçüncü Sanayi Devrimi'ni ("Industrie 3.0") başarıyla 

uygulamaya geçirmiştir. 

 
 

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

Güçlü endüstriyel temeli, başarılı yazılım sektörü ve 

anlamsal teknolojiler üzerine sahip olduğu bilgi 

birikimi15 Almanya'nın Industrie 4.0'ı uygulamaya 

geçirmek için mükemmel bir konumda olduğu 

anlamına gelmektedir. Teknoloji kabul etme 

sorunları ya da işçi pazarındaki sınırlı kalifiye 

elemanlar havuzu gibi mevcut engellerin üstesinden 

gelinmesi mümkün olacaktır. Öte yandan, ancak 

tüm ilgili paydaşların Nesnelerin ve Hizmetlerin 

İnternet'inin imalat sektörüne sağladığı 

potansiyellere erişmek için birlikte çalışması yoluyla 

Alman endüstrisinin geleceğini güvence altına 

almak mümkün olacaktır.  

2006'dan beri, Alman hükümeti başarıyla 

başlatılmış olan Yüksek Teknoloji Stratejisi 

kapsamında Nesnelerin ve Hizmetlerin İnterneti'nin 

tanıtımını yapmaktadır16. 

Endüstri-Bilim Araştırma Birliği şu anda bu girişimi 

Industrie 4.0 projesi üzerinden sektörler arası 

seviyede ilerletmektedir. Industrie 4.0 Platformunun 

BITKOM, VDMA ve ZVEI gibi profesyonel birlikler 

tarafından birlikte oluşturulmuş bir Sekreterya ile 

kurulması, uygulamaya geçirilmesindeki bir sonraki 

mantıklı adımdı. Bir sonraki görev ise anahtar 

öncelik temaları için Ar-Ge yol haritalarının 

üretilmesi olacaktır. 

Alman imalat endüstrisinin geleceğini güvence 

altına almak – Industrie 4.0 Platform'undaki 

ortakların kendilerine koymuş olduğu hedef budur. 

Platform, birlikte devrimsel vizyonunun başarıyla 

hayata geçirilmesini sağlayabilmemiz için,  tüm ilgili 

paydaşları Industrie 4.0'un sağlamakta olduğu 

fırsatları keşfetmeye devam etmeye davet ediyor. 

 
 
 

 

1 “Geçtiğimiz otuz yıl içinde, devam eden bilgisayar devrimi, içinde yaşadığımız dünyayı 

muhtemelen geçtiğimiz 200 yılda hiçbir şeyin değiştirmediği kadar köklü bir biçimde 

değiştirmiştir. Ayrıca dünya üzerinde sadece birinci Sanayi Devrimi ile kıyaslanabilecek 

ölçekte bir etkiye neden olmuştur.” Alıntı: Kornwachs, Klaus: Ergänzung und Verdrängung 

der Arbeit durch Technik – Eine Herausforder- ung für die Technikwissenschaften (İşlerin 

Teknoloji Yoluyla İyileştirilmesi ve Değiştirilmesi – mühendislik bilimleri için zorlu bir 

görev), in: ibid. (Ed.): Bedingungen und Triebkräfte technologischer Innovationen 

(Teknolojik Yenilikleri Mümkün Kılanlar ve Başını Çekenler) (acatech DISCUSSES), 

Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2007, s. 177 

2 2012'nin yazında çıkarılan Internet Protokolü Sürüm 6 (IPv6), protokolün önceki versiyonu 

4'ün yerini alıyor. IPv6 daha önceden kullanımda olan 32-bit adresler yerine 128-bit 

adresler kullanarak, mevcut adres sayısını 4.3 milyardan 340 sekstilyona çıkarıyor.  

3 Birim Industrie 4.0 olarak adlandırdığımız olaya, dünyanın farklı yerlerinde farklı isimler 

verilmektedir. Diğer terimler arasında "Endüstriyel İnternet" ve "3. Sanayi Devrimi" de 

bulunmaktadır, ayrıca bkz. Bölüm 6.  

4 Yenilikçilik ve gelecek teknoloji senaryoları hakkında daha fazla bilgi için bkz. acatech (Ed.): 

Technikzukünfte. Vorausden- ken – Erstellen – Bewerten (Gelecek Teknoloji Senartoları. 

Planlama, Üretim ve Değerlendirme) (acatech IMPULSE), Heidelberg ve ark.: Springer Verlag 

2012, s.16, şu gözlemi içermektedir: “Gelecek hakkında düşünürken, teknolojik yenilikleri 

sosyokültürel bağlamları dışında ele almaktan kaçınmak kritik önem taşır. Örneğin, farklı 

enerji taşıyıcılarının gelecekteki rolü, çoğunlukla toplum tarafından ne kadar iyi kabul 

edildikleri, ekonominin durumu ve küresel politik durum ile belirlenecektir. 'Yenilik 

sistemleri" ve "inovasyon kültürü" gibi terimler son zamanlarda bu geniş sosyokültürel 

bağlama daha fazla vurgu yapılması trendine birer kanıt niteliğindedir..” 

5 Bu rapor, Industrie 4.0'ın teknolojik yenilik açısından potansiyelinin tartışılması üzerine 

yoğunlaşmaktadır.  
6 Günümüzde küreselleşmiş imalat, örneğin otomotiv endüstrisinde görüldüğü üzere, halihazırda 

bir gerçeklik haline gelmiştir. "Alman" arabaları esasında artık Asya'dan, Avrupa'dan ve ABD'den 
alınan bileşenlerle yapılan uluslararası ürünler haline gelmiş olup, hatta montajları da hedef 
pazarlarında gerçekleştirilmektedir. Ancak, bilgi teknolojisinin bu bağlamda kullanımı, şimdiye dek 
bu lojistik ve imalat şebekelerinin varlığını yansıtmayı başaramamıştır. Şu anda, IT sistemleri hala 
şirket ya da fabrika sınırlarını aşmama eğilimindedir.  

7 Geçmişe bir bakış ayrıca IT'nin bir şeyleri yapma biçimimizi değiştirme konusunda nasıl 
muazzam bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor: "Teknik açıdan bakıldığında, 
elektronik veri işlemenin fabrikadaki tüm parçaların birbirine küresel bir bilgi sistemi 
üzerinden bağlanmasına imkan verdiği gelecek fabrika tasarımları için, uçtan uca bir akış 
anahtar nitelikte olacaktır. 

En yüksek seviyedeki bilgisayar donanımlı fabrika organizasyonunun karakteristik özelliği, 

bireysel alt sistemlerin entegrasyonu için bir stratejidir.”, in: Spur, Günther: Evolution der 

industriellen Produktion, in Spur, Günther (Ed.): Optionen zukünftiger Produktionssysteme, Berlin, 

Akademie Verlag 1997, s. 23. 

8 200.5 milyar euro'ya varan yıllık satışlar ve yaklaşık 931,000 kişilik (2011 yılı için ortalama 

sayı) iş gücü ile, makine ve tesis imalatı sektörü Alman ekonomisinin oldukça önemli bir 

parçasıdır.  

9 Wirtschaftswoche Sıralaması, WiWo, 4/2013, ss. 40-50. 
10 VDMA: Tendenzbefragung. Internationale Wettbewerbsposition des deutschen Maschinen- und 

An- lagebaus (Güncel Trendlerin İncelenmesi. Alman Makine ve Tesis İmalatçılarının Küresel 
Rekabetçilik Konumları), Ekim 2012. 

11 Federal İstatistik Bürosu, 2011 değerleri. Şu adreste online olarak mevcuttur: 
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/151019/umfrage/exportgueter-aus-
deutschland/ 

12 VDMA: Tendenzbefragung. Internationale Wettbewerbsposition des deutschen Maschinen- und 
An- lagebaus (Güncel Trendlerin İncelenmesi. Alman Makine ve Tesis İmalatçılarının Küresel 
Rekabetçilik Konumları), Ekim 2012. 

13 Bkz. Alman hükümetinin Yüksek Teknoloji Stratejisi (HTS) Eylem Planı, Stratejik Girişim Industrie 
4.0, s. 52ff. Şu adreste online olarak mevcuttur:  http://www.bmbf.de/pub/HTS-Aktionsplan.pdf 

14 Bkz. Vogel-Heuser, Birgit ve ark.: Forschungsfragen in “Produktautomatisierung der Munich 
2012, s. 28. 

15 "Hizmetlerin İnterneti" amiral gemisi projenin himayesi altında, Alman hükümeti İnternet 
üzerinde mevcut olan bilgilerin değerini maksimize etme ve bunları daha iyi kullanma 
amacı güden yeni, İnternet tabanlı bilgi altyapılarının denemeye alınmasını ve 
geliştirilmesini teşvik etmek adına, THESEUS araştırma programını 2007 ve 2012 yılları 
arasında finanse etmiştir. Araştırma programı, geleneksel yaklaşımlar (harf 
kombinasyonları gibi) kullanılarak içeriğin (kelimeler, görüntüler, sesler) tespit 
edilmesindense, bilginin anlamsal içeriğini tanıma ve sınıflandırabilme özelliğine sahip 
anlamsal teknolojiler üzerinde yoğunlaşmıştır. Daha fazla bilgi online olarak şu adreste 
mevcuttur: http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Internet-der-Zukunft/internet-der-
dienste,did=360458.html 

16 Daha fazla ayrıntı için, bkz.: Promotorengruppe Kommunikation der Forschungsunion Wirtschaft 
– Wissen- schaft (Ed.): Im Fokus: Das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 – 
Handlungsempfehlungen zur Umsetzung (İletişim Girişimcileri Grup Raporu), Berlin,  2012. 
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2 Vizyon: Akıllı, şebekeli bir 
dünyanın parçası olarak 
Industrie 4.0  

 

"Akıllı, şebekeli bir dünyada", Nesnelerin ve 

Hizmetlerin İnterneti, varlığını anahtar alanların her 

birinde hissettirecektir.1 Bu dönüşüm, enerji tedariği 

alanında akıllı şebekelerin, sürdürülebilir hareket 

stratejilerinin (akıllı hareket, akıllı lojistik) ve sağlık 

sektöründe akıllı sağlığın ortaya çıkmasına yol 

açmaktadır. İmalat ortamında, gittikçe daha akıllı hale 

gelen ürünlerin ve sistemlerin oluşturduğu değer 

şebekesi boyunca uçtan uca mühendislik ve yatay 

entegrasyon, dördüncü bir sanayileşme aşamasının  – 

“Industrie 4.0”'ın habercisi olacaktır. 

 
Industrie 4.0 akıllı ürünler, prosedürler ve süreçler 

oluşturmaya yoğunlaşmıştır. Akıllı fabrikalar 

Industrie 4.0'ın anahtar bir özelliğini 

oluşturmaktadır. Akıllı fabrikalar karmaşık işlemleri 

yönetme özelliğine sahiptirler, aksaklıklardan daha 

az etkilenirler ve malları daha verimli biçimde imal 

edebilirler. Akıllı fabrikada, insanlar, makineler ve 

kaynaklar birbirleri ile sosyal bir ağ içinde doğal 

şekilde iletişim kurarlar. Akıllı ürünler ne şekilde 

imal edildiklerine dair detayları ve hangi amaçla 

kullanılacaklarını bilirler. "Ne zaman yapıldım?", 

"beni işlemek için hangi parametreler kullanıldı?", 

"nereye teslim edilmeliyim?" vb. sorulara cevap 

vererek imalat sürecini aktif olarak desteklerler.   

Akıllı hareket, akıllı lojistik ve akıllı şebekeler içeren 

arayüzleri akıllı fabrikayı yarının akıllı altyapılarının 

anahtar bir bileşeni haline getirecektir. Bu 

geleneksel değer zincirlerinin değişim geçirmesine 

ve yeni işletme modellerinin ortaya çıkmasına yol 

açacaktır.2 

Industrie 4.0'a bu nedenle tek başına 

yaklaşılmamalı, eylem gerektiren çok sayıdaki 

anahtar alandan biri olarak görülmelidir. Buna bağlı 

olarak, Industrie 4.0 disiplinler arası bir yöntemle ve 

diğer anahtar alanlar ile yakın işbirliği içinde 

uygulamaya konulmalıdır. (bkz. Şek. 2).  

 

2.1 Industrie 4.0'ın vizyonunu şekillendirmek 

Industrie 4.0'ın sunulması için gerekli olan 

paradigma kaymasına ulaşılması uzun süreli bir 

projedir ve dereceli bir süreç içerecektir. Bu süreç 

boyunca, mevcut imalat sistemlerinin değerlerinin 

korunmasının sağlanması anahtar teşkil edecektir. 

Aynı zamanda, erken bir aşamadan itibaren fayda 

sağlayan yer değiştirme stratejileri bulunması 

gerekli olacaktır (bkz. ayrıca Bölüm 3 ve 5.4). Yine 

de, bazı sektörlerde önemli atılımlar teşkil eden 

yenilikler ortaya çıkabilir.  

 
 

 

Şekil 2: 
Nesnelerin ve 
Hizmetlerin 
İnternetinin bir 
parçası olarak 
Industrie 4.0 ve 
akıllı fabrikalar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Alman endüstrisi hayatta kalıp kalkınacaksa, bu 

dördüncü sanayi devriminin şekillendirilmesinde 

aktif bir rol oynaması gerekmektedir. Alman 

endüstrisinin ve Alman araştırma komünitelerinin 

geleneksel güçlerinden yararlanılması elzem 

olacaktır: 

• Makine ve tesis imalatında pazar liderliği  

• Küresel çapta önemli IT yeterlilik grupları 

• Gömülü sistemler ve otomasyon mühendisliğinde 

lider bir yenilikçi  

• Oldukça yetenekli ve motive bir iş gücü  

• Tedarikçilere ve kullanıcılara yakınlık ve bazı 

durumlarda yakın işbirliği  

• Üstün araştırma ve eğitim tesisleri  

 
Industrie 4.0'ın uygulanmasında, amaç mevcut 

teknolojik ve ekonomik potansiyelin, Almanya iş 

gücünün becerisine, performansına ve bilgi 

birikimine dayanan sistematik bir inovasyon süreci 

üzerinden kullanılarak ideal bir genel paket 

oluşturmaktadır. Industrie 4.0 aşağıdaki genel 

hususlar üzerinde yoğunlaşacaktır:  

• Değer şebekeleri üzerinden yatay entegrasyon  

• Bütün değer zinciri üzerinde uçtan uca dijital 

mühendislik entegrasyonu  

• Dikey entegrasyon ve şebekeli imalat sistemleri  

 

Bu hususlar, Bölüm 3'te ikili strateji bağlamında 

daha detaylı bir biçimde ele alınmaktadır. 

2.2 Industrie 4.0 ile gelecek nasıl 
görünecek?  

Industrie 4.0 mühendislikte, planlamada, imalatta, 

işletme ve lojistik süreçlerinde en yüksek kalite 

standartları ile birlikte daha fazla esneklik ve 

sağlamlık sunacaktır. Dinamik, gerçek zamanda 

optimize edilen, kendi kendini organize eden, 

maliyet, mevcudiyet ve kaynak tüketimi gibi çeşitli 

kriterlere dayalı olarak optimize edilebilen değer 

değer zincirlerinin ortaya çıkmasına yol açacaktır. 

Bu uygun bir düzenleyici çerçeve gerektireceği gibi, 

aynı zamanda standardize edilmiş arayüzler ve 

uyumlu hale getirilmiş işletme süreçleri de 

gerektirecektir.   

 
Aşağıdaki hususlar Industrie 4.0'ın vizyonunu 

nitelendirmektedir:  

 

• İmalata dahil olan tüm aktörler ve kaynaklar 

arasında yeni bir sosyo-teknik etkileşim seviyesi 

ile nitelendirilecektir. Bu otonom özellikle, farklı 

durumlarda kendilerini kontrol edebilme yetisine 

sahip olan, kendi kendini yapılandıran, bilgiye 

dayalı, sensörle donatılmış, mekansal olarak 

dağınık ve ilgili planlama ve yönetim sistemlerini 

içinde bulunduran imalat kaynakları şebekelerinin 

(imalat makineleri, robotlar, konveyör ve 

depolama sistemleri ve üretim tesisleri) 

çevresinde oluşacaktır. Bu vizyonun anahtar bir 

bileşeni olan akıllı fabrikalar şirketler arası değer 

şebekelerine yerleştirilecek ve hem imalat 

sürecini hem de üretilen ürünü kapsayan, dijital 

ve fiziksel dünyaları sorunsuz biçimde birleştiren 

değer şebekelerine gömülü hale getirilecektir. 
 

 

Üretim ve otomasyon mühendisliği ve IT alanlarında yatay entegrasyon, şirket içinde (tedarik 

lojistiği, üretim, sevkiyat lojistiği, pazarlama gibi) ve birçok farklı şirket arasında (değer şebekeleri) 

malzeme, enerji ve bilgi alışverişini içeren imalat ve işletme planlama süreçlerinin farklı 

aşamalarında kullanılan farklı IT sistemlerinin entegrasyonu anlamına gelmektedir. Bu 

entegrasyonun amacı, uçtan uca bir çözüm yolu sunulmasıdır.  

 
Üretim ve otomasyon mühendisliği ve IT alanlarında dikey entegrasyon, farklı hiyerarşik seviyelerde 

bulunan (tahrik düzeneği ve sensör, kontrol, üretim yönetimi, imalat ve icraat ve kurumsal planlama 

seviyeleri gibi) bulunan farklı IT sistemlerinin uçtan uca bir çözüm yolu sunulabilmesi için entegre 

edilmesi anlamına gelmektedir.  

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akıllı fabrikalar imalat süreçlerinin artan 

karmaşıklığını orada çalışan kişiler için idare 

edilebilir hale getirecek ve üretimin aynı 

zamanda cazip, kentsel ortamda sürdürülebilir 

ve karlı şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. 

• Industrie 4.0'daki akıllı ürünler kendine özgü 

biçimde tespit edilebilir ve her zaman konumları 

belirlenebilir. Yapıldıkları anda bile, kendi imalat 

süreçlerinin detaylarını bileceklerdir. Bu, belirli 

sektörlerde, akıllı ürünlerin kendi üretimlerinin 

aşamalarını tek tek, yarı otonom biçimde kontrol 

edebilecek olması anlamına gelmektedir. Ayrıca, 
nihai mamullerin ideal olarak işlev görebilecekleri 

parametre aralıklarını bilmelerini, yaşam 

döngüleri boyunca yıpranma ve aşınma 

işaretlerini tanıyabilmelerini sağlamak mümkün 

olacaktır. Bu bilgiler bir havuzda toplanarak akıllı 

fabrikaların işletme yönetimi uygulamalarına 

entegre edilmek üzere lojistik, konuşlanma ve 

bakım açısından optimize edilmesi sağlanabilir.    

» Nesnelerin ve 

Hizmetlerin İnteneti 
imalat yenilikleri 
açısından muazzam 
potansiyel taşıyor. 
Ayrıca Web tabanlı 
hizmetleri de Industrie 
4.0'a entegre etmekte 
başarılı olursak, bu 
potansiyelin kapsamını 
sınırsız derecede 

arttıracağız. « 

Dr. Johannes Helbig 

Deutsche Post AG 

Endüstri-Bilim Araştırma Birliği'nin İletişim Girişimcileri Grubu'nun Üyesi  

• Gelecekte, Industrie 4.0 ile birlikte, tasarım, 

konfigürasyon, sipariş verme, planlama, üretim, 

işletme ve geri dönüşüm aşamalarında 

müşteriye ve ürüne özel özelliklerin dahil 

edilmesi mümkün olacaktır. Hatta imalat 

öncesinde ve sırasında, ayrıca muhtemel 

olarak işletme sırasında da acil değişiklikler için 

son dakika taleplerinin dikkate alınması dahi 

mümkün olacaktır. Bu tek seferlik malzemelerin 

ve çok az miktardaki malların karşı biçimde imal 

edilmesini mümkün kılacaktır.   

• Industrie 4.0 vizyonunun uygulamaya 

geçirilmesi, durum ve bağlam hassasiyeti içeren 

hedeflere dayalı akıllı imalat kaynağı 

şebekelerinin  ve imalat adımlarının çalışanlar 

tarafından kontrol edilmesini, düzenlenmesini 

ve yapılandırılmasını mümkün hale getirecektir.  

Çalışanlar rutin görevleri yapmak zorunda 

kalmayacaklar, yaratıcı, katma değerli 

faaliyetlere yoğunlaşabileceklerdir. Bu nedenle 

özellikle de kalite güvencesi açısından anahtar 

rol oynayacaklardır. Aynı zamanda, esnek 

çalışma koşulları da iş ve özel ihtiyaçları 

arasında daha iyi uyum olmasını sağlayacaktır. 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Industrie 4.0 vizyonunun uygulanması ilgili 

şebeke altyapısının genişlemesini ve hizmet 

seviyesi anlaşmaları üzerinden şebeke hizmet 

seviyesi kalitesinin belirlenmesini 

gerektirecektir. Bu yoğun verili uygulamalardaki 

yüksek bant genişliği ihtiyaçlarına cevap 

verilmesini ve hizmet sağlayıcılarının zamanın 

kritik olduğu uygulamalarda çalışma sürelerini 

garanti edebilmesini mümkün kılacaktır.  
 

2.3 Yeni iş fırsatları ve modelleri  

Industrie 4.0, kişisel, son dakika müşteri gereksinimlerinin 

karşılaşması için çok daha iyi tasarlanmış olan yeni iş ve 

ortaklık modellerinin geliştirilmesine yol açacaktır. Bu modeller 

ayrıca KOBİ'lerin mevcut lisans ve işletme modelleri 

kapsamında karşılayamayacakları hizmetleri ve 

yazılım sistemlerini kullanabilmesine imkan 

verecektir. Yeni iş modelleri, müşterilerin ve 

rakiplerin durumlarınını hesaba katan dinamik 

fiyatlandırma ve hizmet seviyesi sözleşmelerinin 

(SLA'lar) kalitesine ilişkin sorunlara, iş ortakları 

arasında şebeke ağı ve işbirliği ile karakterize 

edilen bir bağlamda çözümler getirecektir.  

Potansiyel işletme faydalarının değer zincirindeki 

yeniler de dahil olmak üzere tüm paydaşlar 

arasında adil biçimde paylaştırılmasını sağlamak 

için çaba göstereceklerdir. 

 CO
2 

emisyonlarının azaltılması gibi daha geniş 

düzenleyici gereksinimler (bkz. Bölüm 5.8), iş 

şebekelerinde bulunan ortaklar tarafından birlikte 

karşılanabilmeleri için bu iş modellerinin içine 

entegre edilebilir ve edilmelidirler (bkz. Şek.3)  

 
Industrie 4.0 "şebekeli imalat", "kendini organize eden 

uyarlanabilir lojistik" ve "müşteri entegreli mühendislik" 

gibi tek bir şirkettense esasen oldukça dinamik bir 

işletmeler ağı tarafından uygulamaya konulacak işletme 

modelleri gerektirecek hususlara ilişkin durum 

senaryoları kullanmaktadır. Bu finansman, geliştirme, 

güvenilirlik, risk, sorumluluk ve IP ve know-how 

korumasına dair birçok sayıda soru işareti 

oluşturacaktır. Şebekenin organizasyonu ve 

hizmetlerinin kalifiye farklılaşması söz konusu 

olduğunda, sorumlulukların iş şebekesi içinde doğru 

biçimde tayin edilmesi, ilgili ilzam edici belgeler ile 

desteklenmesi kritik önem taşıyacaktır.  

İş modellerinin gerçek zamanlı olarak detaylı biçimde takibi 3 

de ayrıca işleme adımlarının ve sistem durumlarının 

belgelenmesinde ve sözleşme şartları ile yönetmelik 

şartlarına uyum sağlandığının ispat edilmesi 

açısından anahtar bir rol oynayacaktır.  

 
 

 

Şekil 3: Yatay 
değer şebekesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Hewlett-Packard  2013 
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İşletme süreçlerinin her bir adımı her zaman 

izlenecek, tamamlandıklarına dair belgelerle kanıtlar 

sunulacaktır (bkz. ayrıca 5.7). Tekil hizmetlerin 

verimli temin edilmesini sağlamak için, ilgili hizmet 

yaşam döngüsünün neye benzeyeceğinin 

belirlenmesi, hangi sözlerin taahhüdünün 

verilebileceğinin ve hangi lisans modellerinin ve 

koşullarının yeni ortakların - özellikle de KOBİlerin - 

iş şebekelerine katılmına izin vereceğini belirlemek 

gerekli olacaktır. 

Yukarıdakilerin ışığında, Industrie 4.0'ın 

öngörülemeyen küresel etkilere ve çok dinamik bir 

ortama neden olacağını söylemek mümkündür. 

Yeni teknolojilerin aksaklık yaratıcı niteliği ve yasal 

hususlar üzerindeki etkisi (teknoloji, hassa kurumsal 

veriler, sorumluluk, veri koruması, ticaret 

kısıtlamaları, kriptografi kullanımı vb. gibi hususlara 

yönelik olarak) mevcut yasaların uygulanması 

üzerinde tehdit oluşturabilir. Kısa inovasyon 

döngüleri düzenleyici çerçevenin sürekli olarak 

güncellenmesi ihtiyacını doğurmakta ve 

uygulanmaları konusunda da kronik başarısızlıklara 

yol açmaktadır. Bu nedenle teknolojilerin yasalara 

uygunluğunun geliştirme öncesinde ve sonrasında 

teste tabi tutulduğu yeni bir yaklaşımın 

benimsenmesi gerekli olacaktır (bkz. Bölüm 5.7). 

Industrie 4.0 girişiminin başarısı için anahtar teşkil 

eden bir başka faktör ise, emniyet ve güvenlik 

konusudur (bkz. Bölüm 5.4). Benzer şekilde, bu 

alanda da çok daha korumacı bir yaklaşıma 

gerekecektir. Ayrıca, Güvenli Tasarım kavramının 

yalnızca fonksiyonel bileşenlerle sınırlı olmamasını 

sağlamak önemli olacaktır. 

 

2.4 İşyerinde yeni sosyal altyapılar  

Industrie 4.0 nüfus değişiminden muzdarip ülkelere 

çok sayıda yenilikler getirecektir – Almanya, 

Japonya'dan sonra dünyadaki en yaşlı ikinci nüfusu 

barındırmakta olup, birçok Alman imalat şirketinde 

çalışan iş gücünün ortalama yaşı kırklı yaşların 

ortaları civarındadır. Genç çalışan sayısı sürekli 

olarak düşüş halindedir ve bazı mesleklerde 

halihazırda kalifiye eleman eksikliği ve stajyerlik 

başvuruları sayısında eksiklikler bulunmaktadır. 

Nüfus değişiminin mevcut yaşam standartlarını 

tehlikeye atacak şekilde meydana gelmemesini 

sağlamak adına, Almanya'nın Industrie 4.0 için 

mevcut iş gücü pazarı reservlerini daha iyi  

kullanması, bir yandan da iş gücünün üretkenliğini 

sürdürmesi ve iyileştirmesi gerekli olacaktır. Yaşlı 

vatandaşların ve kadınların istihdam oranının 

yükseltilmesi özellikle önem teşkil edecektir. Son 

araştırmalar, kişisel üretkenliğin kişinin yaşına bağlı 

olmadığını, bundan ziyade belli bir pozisyonda ne 

kadar süre boyunca bulundukları ile, işlerinin 

organize edilmesi biçimiyle ve çalışma ortamları ile 

bağlantılı olduğunu göstermektedir. Üretkenlik daha 

uzun çalışma süreleri boyunca sürdürülecek ve 

arttırılacaksa, bu nedenle işyerinin sağlık yönetimi 

ve iş organizasayonu, yaşam boyu öğrenme ve 

kariyer yolu modelleri, ekip yapıları ve bilgi yönetimi 

gibi farklı özelliklerinin koordine edilmesi ve 

değiştirilmesi gerekli olacaktır.4 Bu yalnızca 

işletmeler tarafından değil, özellikle de eğitim 

sistemi tarafından üstesinden gelinmesi gereken bir 

zorluk olacaktır.  

Bu sebeple, Almanya'nın gelecekteki rekabet gücünü 

belirleyen faktörler yalnızca yeni teknik, işletme ve 

yasal faktörler olmayacak, aynı zamanda da yenilik 

süreci içinde çalışanların yapısal olarak çok daha iyi 

biçimde dahil edilebileceği Industrie 4.0 işyerlerindeki 

yeni sosyal altyapılar olacaktır.  

 
Fabrikanın dışında sanal, mobil işyerlerinden 

yapılabilen yeni işbirlikçi fabrika işleri ile birlikte, 

Industrie 4.0'ın getirdiği insan-teknoloji ve insan-

çevre etkileşimi konusundaki paradigma kaymaları 

da önemli roller oynayacaktır. Çalışanlar 

çokdoruklu, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzleri 

bulunduran akıllı yardım sistemleri tarafından 

çalışmalarında destekleneceklerdir.   

Kapsamlı eğitime ve CPD tedbirlerine ek olarak, iş 

organizasyonu ve tasarım modelleri iş gücü 

tarafından koş karşılanan başarılı bir geçiş sürecinin 

yürütülmesinde anahtar olacaktır. Bu modeller 

yüksek derecede kendiliğinden düzenlenen otonomi 

ile merkezi olmayan liderlik ve yönetim 

yaklaşımlarını bir araya getirmelidir. Çalışanların 

kendi kararlarını alma hususunda daha fazla 

serbestliği olmalı, işe daha aktif şekilde dahil olmalı 

ve kendi iş yüklerini düzenleyebilmelidirler.  

Industrie 4.0 girişiminin yenilik sürecinde insan 

çalışmasının önemine daha fazla önemin verildiği 

sosyo-teknik yaklaşımı, acilen ihtiyaç duyulan 

yeniliklerin geliştirilmesi için yeni bir potansiyel 

açığa çıkaracaktır.  

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 

2.5 Yeni hizmet tabanlı gerçek zamanlı 
CPS platformları  

 
Stratejik girişim Industrie 4.0, akıllı fabrikaların ve 

akıllı ürün yaşam döngülerinin her hususunda 

işbirlikçi endüstriyel iş süreçlerini ve buna bağlı iş 

şebekelerini destekleyen yeni CPS platformlarının 

ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 

Bu platformların sunduğu hizmetler ve uygulamalar 

insanları, nesneleri ve sistemleri birbirine bağlayarak 

(bkz. Şek. 4) aşağıdaki özellikleri taşıyacaklardır:  

 

• Hizmetlerin ve uygulamaların, CPS tabanlı 

yazılım da dahil olmak üzere hızlı ve basit 

orkestrasyonunun sunduğu esneklik  

• İş süreçlerinin App Stores modelinde olduğu gibi 

basit bir biçimde tahsis ve tayin edilmesi  

• Bütün iş sürecinin kapsamlı, güvenli ve güvenilir 

şekilde desteklenmesi 

• Sensörlerden kullanıcı arayüzlerine kadar her 

unsurda emniyet, güvenlik ve güvenilirlik  

• Mobil uç cihazlar için destek 

• İş şebekelerinde işbirlikçi imalat, hizmet, analiz ve tahmin 

süreçleri için destek.  

 
İş şebekeleri bağlamında, burası endüstriyel 

süreçlerde CPS, uygulamaların ve hizmetlerin yatay 

ve dikey entegrasyonu için özel gereksinimlerin 

ortaya çıktığı nokta olduğundan, paylaşımlı CPS 

platformları üzerindeki hizmetlerin ve uygulamaların 

orkestrasyonuna yönelik IT geliştirme çalışmalarının 

yapılması özellikle gerekli olmaktadır (bkz. ayrıca 

Bölüm 5.1).  Industrie 4.0 için, 'orkestrasyon' 

terimini, web hizmetleri için olduğundan daha geniş 

bir anlam dahilinde yorumlamak önemlidir. Özellikle 

de işbirlikçi şirketler arası süreçlerde ve iş 

şebekelerinde bulunan paylaşımlı hizmetlerin ve 

uygulamaların kurulmasını içermelidir. emniyet ve 

güvenlik, güven, güvenilirlik, kullanım, operatör 

model birleşimi, gerçek zamanlı analiz ve tahmin 

gibi sorunların hepsinin orkestrasyon için ve 

ardından işbirlikçi imalat ve hizmet süreçlerinin 

verimli, güvenilir, emniyetli ve güvenli işletilmesi, 

ayrıca da CPS platformları üzerindeki dinamik iş 

süreçlerinin yerine getirilmesi açısından gözden 

geçirilmesi gerekecektir. 

 
 

 

Şekil 4: 
Nesnelerin ve Hizmetlerin 
İnterneti – Kişileri, 
nesneleri ve sistemleri 
ağa dahil etmek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Bosch Software Innovations 2012 
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Diğer hususların yanında, bu çok sayıda farklı veri 

kaynağı ve uç cihazlarının oluşturduğu zorluklarla 

ilgilenilmesini içerecektir. Yukarıda bahsi geçen 

gereksinimler günümüzde standart bulut altyapısı 

girişimleri ile ancak çok ilkel bir biçimde 

karşılanabilmektedir. CPS platformlarının IT, yazılım 

ve hizmet sağlayıcıları tarafından şirketlerarası 

kullanımı ve kullanıcıların kendileri tarafından 

kullanımı, ICT ve imalat sektörlerini farklı 

perspektiflerden ele alması gerecek olan bir 

Industrie 4.0 referans mimarisine ihtiyaç duyacaktır.  

(bkz. Bölüm 5.1). Modellenmiş yöntemlerin, artan 

işlevsellik, kişiye uyarlama ve farklı disiplinlerle 

organizasyonlar arasında dinamizm ve işbirliğinden 

doğan karmaşıklığı yönetebilmesi için, bu CPS 

platformları için yeni uygulamalar ve hizmetler 

geliştirmesi gerekecekti (bkz. Bölüm 5.2).  

 

Yüksek bant genişliği bulunduran güvenli ve verimli 

bir şebeke altyapısının bulunması, gerekli güvenli veri 

alışverişinin garanti altına alınması açısından anahtar 

olacaktır (bkz. Bölüm 5.3).  

 

2.6 Industrie 4.0'a uzanan yol 

Industrie 4.0'ın vizyonunun uygulanması, farklı şirketlerde 

ve sektörlerde farklı hızlarla ilerleyecek evrimsel vir süreci 

içerecektir. Yılın başında profesyonel birlikler BITKOM, 

VDMA ve ZVEI tarafından "Industrie 4.0 tahminleri" 

üzerine yapılan bir anket, Alman endüstrisinin rekabet 

gücü için bu konunun önemini doğrulamış ve daha dolu 

ve daha iyi hedeflenmiş bilgilere ihtiyaç olduğunu 

belgelemiştir (bkz. Şek. 5). Ankete katılan şirketlerin 

yaklaşın yüzde 47'si5 halihazırda Industrie 4.0 ile aktif 

olarak iç içe bulunduklarını söylemişlerdir. Bu 

şirketlerin yüzde 18'i, Industrie 4.0 araştırmaların 

dahil olduklarını belirtirken, yüzde 12'si ise bunu 

halihazırda uygulamaya koyduğunu iddia etmiştir.   

 
 
 
 
 

 

 

Şekil 5: 
Industrie 
4.0 
trendleri 
anket 
sonuçları 
(Ocak 
2013) 

 

 

  
Ankete çoğu makine ve tesis üretim endüstrisinden olmak üzere 278  şirket katılmıştır. Katılan 
şirketlerin 205'inin 500'den az çalışanı bulunmaktadır.  

* Sayılar şirket sayılarını göstermektedir ** Ortalama skor tüm şirketlerin vermiş olduğu cevaplara dayalıdır Kaynak: BITKOM, VDMA, ZVEI 2013 

 

 

      

 

 
      

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   

 
 
 
 
 

Vizyonun uygulanması konusunda belirlenen en 

büyük üç zorluk standardizasyon, iş organizasyonu 

ve ürün mevcudiyetidir.  

Çalışma gruplarına aktif olarak dahil olmanın 

dışında, şirketlerden Industrie 4.0'ın 

uygulanmasında kendilerine yardımcı olması için 

talep edilen diğer destek tedbirleri arasında 

deneyimlerini paylaşabilecekleri hedef seminerleri 

ve düzenli haber bültenleri bulunmaktadır. İletişimin 

düzenli olarak sağlanması, sosyal ortaklarla, 

akademik gruplarla ve halka yakından 

çalışılmasının sağlanmasında profesyonel birlikler 

önemli bir rol oynayacaklardır. Ankete katılan 

şirketlerin yaklaşık yüzde 50'si Industrie 4.0 

hakkında halihazırda kendi meslek birlikleri 

üzerinden bilgi edinmiş olduklarını belirtmişlerdir.   

Yukarıdakilere ek olarak, Çalışma Grubu, Industrie 

4.0'ın işletmelerde sorunsuz geçişinin sağlanması 

için aşağıdaki tedbirleri anahtar olarak kabul 

etmektedir:  

 

• Gerçek zamanlı CPS çözümlerinin uygulanması, 

alan, teknik kalite ve güvenilirlik açısından 

hizmetlerin ve şebeke altyapısının elverişliliği 

konusunda önemli talepler oluşturacaktır. 

Almanya'nın uluslararası alanda rekabet gücünün 

güvence altına alınabilmesi için, hizmetlerin ve iş 

modellerinin ilgili uluslararası standartların 

tanıtılması yoluyla uyumlu hale getirilmesi süreci 

hem ulusal hem de küresel kanun koyucular 

tarafından desteklenmelidir (ayrıca bkz. Bölüm 

5.1 ve 5.3).  

• İmalatçılıktaki iş süreçleri şu an için hala durağan 

olup, esnek olmayan yazılım sistemleri üzerinden 

uygulamaya geçirilmektedir. Ancak, bu sistemler 

kolaylıkla bir günde hizmet odaklı sistemlerle 

değiştirilemeyecektir. Yeni teknolojilerin eskilere 

(ya da tam tersi) entegre edilmesi esas olacaktır 

– eski sistemlerin gerçek zamanlı sistemlere 

yükseltilmesi gerekecektir.  

• Nesnelerin ve Hizmetlerin İnterneti'nde imalat 

için yeni iş modellerinin geliştirilme hızı, 

İnternet'in kendisinin gelişim hızına ve 

dinamizmine yaklaşacaktır.  

• Çalışanlar, erken safhalarda iş 

organizasyonunun, CPD'nin yenilikçi sosyo-

teknik tasarımına ve teknolojik gelişimine dahil 

edileceklerdir (bkz. Bölüm 5.5).  

• Industrie 4.0'a geçişin sağlanabilmesi için, (kısa 

inovasyon döngülerine alışık olan) ICT 

sektörünün (çok daha uzun inovasyon 

döngülerine yönelik düşünme eğiliminde olan) 

makine ve tesis imalatçıları ve mekatronik sistem 

tedarikçileri ile yakından çalışması, tüm ortaklar 

için kabul edilebilir işletme modellerinin 

geliştirilebilmesi açısından gerekli olacaktır. 

 

 

 
 
 

1 2009'da, Endüstri-Bilim Araştırma Birliği, eylem için beş anahtar alan belirlemiştir: 

iklim/enerji, hareketlilik, sağlık, güvenlik ve iletişim; daha fazla bilgi online olarak şu adreste 

mevcuttur: www.forschungsunion.de. 

2 3. sanayi devriminden bu yana, ICT yalnızca imalatta maliyetin ve verimliliğin optimize edilmesi 

için değil, ayrıca da lojistik, tanılama, kalite güvence, bakım, enerji yönetimi ya da insan kaynakları 

planlaması gibi imalatla ilgili ya da çakışan süreçler için de kullanılmıştır. Ancak, zamanla farklı IT 

sistemleri ayrı ayrı geliştirilmiş ve bunların ayrı evrimi ve mimarilerinin çoğunlukla kapalı olan 

yapısı nedeniyle, teknik açıdan bunların entegre edilmesi aşırı karmaşık bir süreç olacaktır. Bu 

durum IT sistemlerinin kapsamlı şebekelendirilmesinin ve imalat sistemlerinin esnek biçimde tekrar 

yapılandırılmasının özellikle zorlaşmasına neden olmakta, bu da bu yaklaşımın sunduğu 

potansiyelden yararlanmanın çoğunlukla mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Industrie 4.0'da 

bu kısıtlamalar artık geçerli olmayacaktır. 

 

3 “Gerçek zaman”, gecikmenin yaşandığı veri işlemenin aksine, gerçek dünyanın olaylarıyla 

senkronize biçimde gerçekleşen veri işleme anlamına gelmektedir. 

4 Bkz. Altern in Deutschland, Vol. 9: Gewonnene Jahre, Empfehlungen der Akademiengruppe, 

Nova Acta leopoldina NF No. 371, Vol. 107, Stuttgart 2009, s. 49, 56. Göçmenler ve kalifiye 

olmayan işçiler (daha fazla eğitim alırlarsa) ayrıca iş pazarı için henüz faydalanılmamış 

kaynaklar oluşturmaktadırlar, bkz. OECD: Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte: Deutschland, 

2013, online olarak şu adreste mevcuttur: 

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/zuwanderung-auslandischer-

arbeitskrafte- deutschland-german-version_9789264191747-de 
5 Ankete 278 şirket katılmıştır, Kaynak: BITKOM, VDMA ve ZVEI, Ocak 2013. 

 

Akıllı üretim, akıllı lojistij, akıllı şebekeler ve akıllı ürünlerle birlikte, imalatta Nesnelerin ve Hizmetlerin 

İnternet'inin artan kullanımı, değer zincirlerinin çehresini değiştirerek yeni işletme modellerinin ortaya 

çıkmasına yol açacaktır. 
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ÖRNEK UYGULAMA 1: Bir araç gövdesi montaj 
hattı kullanımda değilken tükettiği enerjinin 
azaltılması  

 

Günümüzde, enerji verimliliği makineler için halihazırda önemli bir gereksinim durumundadır. Bu gereksinimin 

karşılanması için anahtar bir faktör, üretimdeki kesintiler sırasında bir hattın aktif olmayan bölümlerinin sistematik 

olarak gücünün kesilebilmesidir. Industrie 4.0 mevcut fırsatlardan daha iyi faydalanarak, bu özelliğin üretim 

tesislerinin planlama ve işletme süreçlerine sürekli olarak entegre edilmesini sağlamak suretiyle bunu 

başaracaktır.  
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1 Robotlar PROFIenergy kullanılarak 
kontrol edilmektedir 
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Günümüzde, birçok üretim hattı ya da bunların 

parçaları üretimin olmadığı molalarda, hafta 

sonlarında ve vardiyalarda çalışarak büyük 

miktarlarda enerji tüketimine devam etmektedir. 

Örneğin, lazer kaynaklama teknolojisi kullanan bir 

araç gövdesi montaj hattının toplam enerji 

tüketiminin yüzde 12'si üretimdeki molalar sırasında 

meydana gelmektedir. Hat haftada beş gün üç 

vardiyalı sistemle çalışmaktadır. Bu karmaşık 

makine aksamı hafta sonlarında kullanımda 

olmamasına rağmen, hafta sonu sona erdiğinde 

derhal üretime kaldığı yerden devam edebilmesi 

adına güç beslemesi almaya devam etmektedir. 

Molalar sırasındaki enerji tüketiminin yüzde 90'ını 

şunlar oluşturmaktadır: robotlar (yüzde 20-30), 

aspiratörler (yüzde 35-100 arası) ve lazer kaynakları 

ve bunların soğutma sistemleri (yüzde 0-50). 

 
Enerji verim potansiyelini yükseltecek önlemler: 

Gelecekte, robotlar üretimdeki kısa molalarda dahi 

standart olarak kapatılacaktır. Üretimdeki daha uzun 

aralarda Wake-On-LAN modu olarak bilinen bir tür 

standby moduna gireceklerdir.1 Aspiratörler 

kendileri gibi kontrol edilemeyen motorların yerine 

gereksinimleri sağlayacak hız kontrollü motorlar 

kullanacaktır. Lazar kaynakları için ise, iyileştirme 

kaydedilmesinin tek yolu tamamen yeni sistemlerdir.  

Birlikte, bu önlemler toplamda yüzde 12'lik bir enerji tüketimi 
azalmasına (45,000kWh/w 'dan yaklaşık 40,000kWh/w'a), 
üretimdeki aralar sırasındaki enerji tüketiminde ise birlikte yüzde 
90'lık düşüşe imkan verecektir. Bu enerji verimlilik hususlarının, CPS 
tasarımının erken aşamalarından itibaren hesaba katılması 
gerekmektedir.   

 

 

Bir araç gövdesi montaj hattının koordineli biçimde açılması ve kapatılması, iyileştirilmiş enerji verimliliğine yol 

açmaktadır. Mevcut makinelerin yükseltilmesinin maliyet/risk oranı ve maliyet uygunluğu çok cazip olmasa da, 

bu yaklaşım Industrie 4.0'ın lider tedarikçileri tarafından geliştirilecek yeni makinelerde oturtulmuş bir teknik 

standart haline gelecek, daha iyi enerji verimliliğinin sağlanması mümkün kılınacaktır.  

 

 
 



 

 
 
 
 
 

3 İkili strateji: lider 
bir pazar ve 
tedarikçi olma  



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 İkili strateji: 

lider bir pazar ve tedarikçi olma  
 

Dördüncü endüstriyel devrim (Industrie 4.0), Almanya'da 

imalat sektörü için muazzam potansiyel taşımaktadır. 

Alman fabrikalarında CPS'in gittikçe artan şekilde 

kullanımı, yurtiçi üretimin verimini yükselterek Alman 

imalat sektörünü güçlendirecektir. Aynı zamanda, CPS 

teknolojisinin geliştirilmesi, teknolojilerin ve ürünlerin 

ihracatı için de ciddi fırsatlar sunmaktadır. Buna bağlı 

olarak Industrie 4.0 girişiminin uygulanması, bir tarafta 

CPS'in imalatta kullanımı, diğer tarafta da CPS 

teknolojisinin ve ürünlerinin Almanya'nın imalat ekipmanı 

sektörünü güçlendirmek için pazarlanması olmak üzere, 

iki unsur barındıran ikili bir strateji yoluyla Alman imalat 

sektörünün1 pazar potansiyelini güçlendirmeyi 

hedeflemelidir. 

 

3.1 Lider tedarikçi stratejisi 

Lider tedarikçi stratejisi, Industrie 4.0'ın potansiyelini, 

ekipman tedarikçi sektörünün bakış açısından 

irdelemektedir. Alman ekipman tedarikçileri imalat 

sektörüne dünya lideri teknolojik çözümler sağlamakta, 

bu nedenle de Industrie 4.0 ürünlerinin 

geliştirilmesinde, üretiminde ve dünya çapında 

pazarlanmasında küresel liderler haline gelmek üzere 

en başta yer almaktadırlar. Şu an için anahtar, 

yenilikçilikte büyük bir adım atılması amacıyla, bilgi 

teknolojisinin sunmuş olduğu yeni potansiyeli üstün 

teknolojik çözümlerle birleştirmenin akıllı yollarını 

bulmaktır. Hızla değişen pazarların ve karmaşıklığı 

artan pazar süreçlerinin yönetilmesini, böylelikle 

şirketlerin kendileri için yeni pazar fırsatları 

yaratabilmesini sağlayacak olan da işte bu bahsi 

geçen bilginin ve bilgi teknolojisinin geleneksel yüksek 

teknolojili stratejiler ile sistematik olarak bir araya 

getirilmesidir. 

 

• Mevcut temel IT teknolojilerinin imalatın spesifik 

gereksinimlerine uyarlanması ve bu örnek 

uygulama akılda tutularak geliştirilmeye devam 

edilmesi gerekmektedir. Ölçek ekonomilerine 

ulaşmak ve yaygın etkinliği sağlayabilmek için, 

Industrie 4.0'a geçilme stratejisi kapsamında 

CPS özellikli mevcut tesislerin imalat teknolojisi 

ve IT sistemlerini iyileştirmek gerekli olacaktır. 

Aynı zamanda da, yeni sahalarda CPS imalat 

yapılarının tasarımı ve uygulanması için modeller 

ve stratejiler geliştirilmesi gerekli olacaktır.  

• Almanya, Industrie 4.0 ekipmanı tedarikçisi olarak sürekli bir 

liderlik elde etme hedefine ulaşma amacındaysa, araştırma, 

teknoloji ve eğitim girişimleri otomasyon mühendisliği, 

modelleme ve sistem optimizasyonu alanlarında metodolojiler 

ve pilot uygulamalar geliştirme maksadıyla öncelikli olarak 

teşvik edilmelidir. (bkz. Bölüm 5.2).  

• Bir başka anahtar zorluk da yeni değer şebekeleri oluşturmak 

için teknolojinin kullanımı olacaktır. Bu özellikle de ürünleri 

uygun hizmetlerle bağlayan yeni iş modellerinin geliştirilmesi 

işlemini içerecektir.   

3.2 Lider pazar stratejisi 

Industrie 4.0 için lider pazar, Almanya'nın yurtiçi imalat 

sektörüdür. Bu lider pazarın şekillendirilmesi ve 

başarılı biçimde büyütülebilmesi için, farklı 

noktalarda bulunan işletmelerin, farklı girişimlerle 

daha yakın işbirliği içinde yakından çalışmaları 

gerekmektedir. Bu da sonuç olarak ürünlerin 

farklı değer yaratma aşamalarının ve yaşam 

döngülerinin, ürün yelpazelerinin ve buna karşılık 

gelen imalat sistemlerinin mantıklı ve uçtan uca 

dijital entegrasyonu ile sonuçlanacaktır. 

Zorluklardan özellikle biri de günümüzde küresel 

olarak faaliyetini sürdüren yüksek ölçekli 

kurumların ve genellikle yalnızca bölgesel 

seviyede faaliyet gösteren KOBİ'ilerin ortaya 

çıkan yeni değer şebekelerinin aynı anda 

entegrasyonunun sağlanması olacaktır.  

Almanya'nın imalat sektörünün gücü, çok sayıda 

küçük ve orta büyüklükte işletme ve daha az 

sayıda büyük ölçekli kuruluşları içeren dengeli bir 

yapıya sahip olduğu için oldukça fazladır. Bunun 

yanında, birçok KOBİ, ya gerekli uzman kadrodan 

yoksun oldukları için ya da henüz aşina 

olmadıkları bir teknolojiye karşı dikkatli ve şüpheli 

yaklaşımlarının sonucu olarak Industrie 4.0'ın 

getireceği yapısal değişiklikler için hazır değildir. 

 
 



   

 
 
 
 
 

» Almanya'nın 

ekonomisi, güçlü 
endüstriyel temeli, 
özellikle de makine ve 
tesis imalatı, otomotiv 
ve enerji sektörleri ile 
karakterize 
edilmektedir. Industrie 
4.0'ın uygulanması 
gelecek gelişimi için 
mutlak derecede 
anahtar rolü 
oynayacaktır - 
endüstrinin durağan 
hale geçmesine izin 
veremeyiz. 
Ernst Burgbacher  

Siyasi Devlet Müsteşarı   

Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı 

Bu nedenle, KOBİ'lerin küresel değer şebekelerine 

entegre edilmesi için anahtar stratejilerden biri de 

kapsamlı bir bilgi ve teknoloji transferi girişiminin 

tasarlanması ve uygulanmasıdır. Örneğin, büyük 

ölçekli şirketler ve KOBİ'lerden oluşan ağların pilot 

uygulamaları ve en iyi uygulama örnekleri, şebekeli 

değer zincirlerinin potansiyelinin daha görünür hale 

gelmesine yardımcı olabilir ve küçük ile orta 

büyüklükte işletmeleri lider tedarikçilerin metodolojik 

ve örgütsel araçlarını kullanmaya ikna edebilir. Bu, 

KOBİ'lerin CPS metodolojilerini öğrenmesinin 

önündeki engelleri kaldırarak onları da sürece dahil 

ederek kendi işletmelerinde uygulamaya koyacaktır. 

Bunu mümkün kılmak için, yüksek hızlı geniş bantlı 

veri iletimi de dahil olmak üzere teknolojik altyapının 

kullanımının ve gelişiminin hızlandırılması esas 

olacaktır (bkz. Bölüm 5.3). Buna paralel olarak, 

karmaşık çalışma düzenleri için uyarlanmış ve 

verimli örgütsel tasarımların geliştirilmesiyle (bkz. 

Bölüm 5.5), kalifiye işçilerin eğitilmesi ve 

bilgilendirilmesi de önemli olacaktır (bkz. Bölüm 

5.6).  

3.3 İkili strateji ve anahtar özellikleri 
 

Industrie 4.0'ın hedeflerinin ideal biçimde 

gerçekleştirilmesi ancak lider tedarikçi ve lider pazar 

stratejileri potansiyel faydalarının birbirini 

tamamlamasını sağlamak adına koordine 

edilmesiyle mümkün olacaktır. Buradan itibaren bu 

yaklaşıma ikili strateji adı verilecektir. Strateji üç 

anahtar özelliği içinde bulundurmaktadır (bkz. ayrıca 

Bölüm 2.1):  

• Şirketler arası değer zincirlerinin ve şebekelerinin 

yatay entegrasyon yoluyla geliştirilmesi  

• Hem ürünün hem de ilgili imalat sisteminin tüm 

değer zinciri boyunca dijital uçtan uca 

mühendislik  

• İşletmeler içindeki esnek ve yeniden 

yapılandırılabilir imalat sistemlerinin geliştirilmesi, 

uygulanması ve entegrasyonu  

 
Bu özellikler imalatçıların oldukça dengesiz 

pazarlarda değişen pazar gereksinimlerine karşı 

değer yaratma faaliyetlerini esnek biçimde adapte  

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 

ederken stabil bir konum elde edebilmeleri 

açısından anahtar özelliklerdir. Bu ikili CPS stratejisi 

kapsamında özeti verilen özellikler imalat 

şirketlerinin oldukça dinamik bir pazardaki pazar 

fiyatları üzerinden hızlı, zamanında, hatasız üretime 

ulaşmasını sağlayacaktır. 

 

3.3.1 Değer şebekeleri üzerinden yatay 

entegrasyon Değer şebekeleri üzerinden yatay 

entegrasyon modelleri, tasarımları ve uygulamaları, 

aşağıdaki anahtar soruya cevaplar vermelidir:  

 
Şirketlerin iş stratejileri, yeni değer şebekeleri 

ve yeni iş modelleri CPS kullanılarak nasıl 

sürdürülebilir biçimde desteklenebilir ve 

uygulamaya geçirilebilir?  

 
Bu soru, araştırma, geliştirme ve uygulama 

alanında da aynı ölçüde geçerlidir (bkz. Şek. 6). "İş 

modellerine" ve "farklı şirketler arasında işbirliği 

türlerine" ek olarak, ayrıca "sürdürülebilirlik", "know-

how koruması", "standardizasyon stratejileri" ve 

"orta ile uzun vadeli eğitim ve kadro geliştirme 

girişimleri" gibi konulara da değinilmesi 

gerekmektedir.  

3.3.2 Tüm değer zinciri boyunca 
uçtan uca mühendislik 
Dijital ve gerçek dünyaların bir ürünün tüm değer 

zinciri boyunca ve farklı şirketlerde aynı zamanda 

müşteri gereksinimlerini de hesaba katarak entegre 

edilebilmesi için, mühendislik sürecinde uçtan uca 

dijital entegrasyon sağlanması hedefine bağlı 

olarak, aşağıdaki anahtar soru ortaya çıkmaktadır:  

 
CPS, mühendislik iş akışı da dahil olmak üzere 

uçtan uca iş süreçlerinin sağlanmasında nasıl 

kullanılabilir?  

 
Bu bağlamda, modelleme teknolojik sistemlerin 

artan karmaşıklığının idare edilmesinde anahtar rol 

oynamaktadır (bkz. Bölüm 5.2). Ürün geliştirmeden 

imalat sistemi mühendisliğine, üretime ve hizmete 

kadar tüm değer zincirine uçtan uca destek 

sağlanabilmesi için uygun IT sistemleri kullanıma 

geçirilmelidir (bkz. Şek. 7). Farklı teknik disiplinlere 

yayılan bütünsel bir sistem mühendisliği yaklaşımı 

gereklidir. Bunun mümkün olabilmesi için, 

mühendislerin uygun eğitimi alması gerekecektir.  

 
 

 

 

Şekil 6: 
Değer şebekeleri 
üzerinden yatay  
entegrasyon  

 
 
 
 
 

 
Kaynak: Siemens 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 Dikey entegrasyon ve şebekeli 
imalat sistemleri 
Dikey entegrasyon söz konusu olduğunda, 

aşağıdaki anahtar soruya cevap verilmesi 

gerekmektedir:  

CPS esnek ve yeniden yapılandırılabilir imalar 

sistemlerinin oluşturulmasında nasıl 

kullanılabilir?  

 
Dikey entegrasyonun gerçekleştiği ortam fabrikadır. 

Yarının akıllı fabrikalarında, imalat yapıları sabit ve 

önceden belirlenmiş olmayacaktır. Bunun yerine, her bir 

durum için, spesifik bir yapının (topolojinin) kendiliğinden 

olaydan olaya inşa edilebilmesi için kullanılabilecek bir IT 

yapılandırma kuralı seti belirlenecek, buna modeller, 

veriler, iletişim ve algoritmalar açısından gerekli 

gereksinimler de dahil olacaktır. (bkz. Şek. 8).  

Dikey entegrasyonun sağlanabilmesi için, farklı 

seviyelerdeki tahrik ve sensör sinyallerinin ERP 

seviyesine kadar çıkacak şekilde uçtan uca dijital 

entegrasyonunun sağlanması elzem niteliktedir. 

Ayrıca imalat sistemlerinin, uygun akıllı sistem 

kapasite tanımları ile birlikte plansız şebekelenmesi 

ve yeniden yapılandırılmasını mümkün kılmak adına 

birimlere ayrıştırma ve yeniden kullanım 

stratejilerinin geliştirilmesi de gerekli olacaktır. 

Ayrıca, formenlerin ve operatörlerin bu 

yaklaşımların imalat sisteminin çalışmasında ve 

işletilmesindeki etkisini anlayacak şekilde 

eğitilmeleri gerekecektir.  

 

 
 

 

Şekil 8: 
Dikey entegrasyon 
ve şebekeli imalat 
sistemleri  

 
 
 
 

 
Source: Siemens 2012 

 

 
 
 
 

 
 
 

1 İmalat sektörü, bir imalat sisteminde ham maddelerin ve yarı mamul ürünlerin işlenmesi yoluyla 

fiziksel bir ürün ortaya koyan (ya da bunu başkasına yaptıran) tüm şirketleri kapsamaktadır. Buna 

makinede işleme ve sürece dayalı işleme de dahildir.  

2 Ekipman tedarikçisi makine ve tesis imalatçılarını, otomasyon ürünleri, sistemleri ve çözümlerinin 

tedarikçilerini ve örneğin Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM), imalat veya lojistik yazılım 

uygulamalarını veya iş planlama yazılım sistemlerini tedarik eden yazılım ş irketlerini 

kapsamaktadır.   

 
3 Topoloji, bir imalat sisteminin imalat kaynakları kullanılarak yapılandırılması yöntemi (makineler, 

işler, lojistik gibi) ve buna bağlı etkileşimler (malzeme akışı gibi) anlamına gelmektedir.   

 

Industrie 4.0 stratejik bir seviyede yatay değer şebekeleri oluşturabilir, işletme süreci seviyesinin tüm 

değer zincirinde, mühendislik de dahil olmak üzere uçtan uca entegrasyon sağlayabilir ve imalat 

sistemlerinin dikey entegre edilmiş ve şebekelendirilmiş tasarımına imkan verebilir.   

Industrie 4.0 stratejik girişiminin uygulanması  – hem araştırma finansman hem de somut geliştirme ve 

uygulama tedbirleri açısından- bu nedenle Almanya'nın imalat şirketleri arasında lider bir pazar 

yaratılması ve Almanya'nın imalat ekipmanı sektörünü lider bir tedarikçi haline getirmek şeklinde iki 

hedefe ulaşılmasına yönelik bir ikili stratejiye dayalı olmalıdır. 

 
 

 



 

ÖRNEK UYGULAMA 2: Değer zincirinin büyünü 
için uçtan uca sistem mühendisliği  

 

Faydaları: Uçtan uca dijital sistem mühendisliği ve sonucunde elde edilen değer zinciri optimizasyon, müşterilerin 

artık imalatçı tarafından önceden belirlenen bir ürün gamından seçmek zorunda olmadığı, bunun yerine kendi 

özel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tekli fonksiyonları ve bileşenler birbirleriyle karıştırarak eşleştirebileceği 

anlamına gelmektedir. 

 

 

Bugün 
IT destek sistemleri arasında çeşitli arayüzler   

 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Siemens 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Yarın 
Tüm değer zinciri boyunca 

uçtan uca sistem mühendisliği  

 
 
 
 
 
 

 
Kaynak: Siemens 2013 

 
 
 

Günümüzün değer zincirleri – müşteri 

gereksinimlerinden ürün mimarilerine ve üretime 

kadar  – çoğunlukla uzun yıllar süren dönemlerin 

sonucunda ortaya çıkmıştır ve göreceli olarak 

durağan olma eğilimindedirler. IT destek sistemleri 

çok sayıda arayüz üzerinden bilgi alışverişinde 

bulunur, ancak bu bilgileri sadece spesifik münferit 

durumlar için kullanabilirler. İmalatı yapılan ürünün 

perspektifinden bir küresel genel bakış 

bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak, müşteriler 

ürünlerinin işlevlerinin ve özelliklerinin hepsini 

aslında teknik olarak bu mümkün olsa da, serbestçe 

seçememektedirler. Örneğin station vagon bir 

otomobil için arka cam sileceği sipariş etmek 

mümkündür, ancak aynı şirketin yaptığı bir limuzin 

için bu sipariş mümkün değildir. Buna ek olarak, IT 

sistemi bakım maliyetleri de hala oldukça yüksek 

seyretmektedir.  

 

 
CPS'in sağladığı modele dayalı geliştirme, müşteri 

gereksinimlerinden ürün mimarisine ve nihai ürünün 

imalatına kadar uçtan uca, modellenmiş, dijital bir 

metodolojinin kullanılmasını mümkün kılmaktadır. 

Bu tüm karşılıklı bağımlılıkların tespit edilmesini ve 

bir uçtan uca mühendislik aracı zincirinde 

gösterilmesini sağlamaktadır. İmalat sistemi paralel 

olarak aynı paradigmalara dayalı olarak 

geliştirilmektedir, bu da ürün gelişimiyle paralel 

gelişeceği anlamına gelmektedir. Bunun sonucu 

olarak, tekil ürünlerin imalatı makul hale 

gelmektedir.  

Bu araç zincirine birçok aşamada dereceli olarak 

geçmek suretiyle mevcut kurulu temelin değerinin 

korunması mümkündür. 
 

 

 

Daha geniş bir pazar ve daha yüksek müşteri memnuniyeti sayesinde daha yüksek satışlar.  

Değer zincirinin dijital uçtan uca entegrasyonu yoluyla dahili işletme maliyetlerinin düşürülmesi.  



 

 
 
 
 
 

4 Araştırma gereksinimleri 



   

 
 
 
 
 
 

 
 

4 Araştırma gereksinimleri 
 

Industrie 4.0 çoğunlukla sektörün kendisi tarafından 

uygulanacak olsa da, yine de araştırma yapılması 

için temel bir ihtiyaç bulunmaktadır. Industrie 4.0 

Çalışma Grubu Ekim 2012'de esas orta ve uzun 

vadeli araştırma gereksinimlerini ve eylemleri 

sunmuştur. Bunlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. 

Industrie 4.0'ın esas amacı, lider tedarikçinin ve 

lider pazar stratejilerinin koordinasyonuna dayalı ikili 

bir stratejinin (bkz. Bölüm 3) uygulamaya 

konmasıdır. Bu da araştırma faaliyetleri ile 

desteklenmelidir. Industrie 4.0'da, devrimsel 

uygulamaların prensipte ICT'nin imalat ve 

otomasyon teknolojisi ile birleştirilmesinin sonucu 

olarak meydana gelmesi beklenmektedir.. 

Bunun olması için, mevcut CPS özelliklerinin imalat 

sistemlerinde kullanılması amacıyla orta vadede 

adapte edilmesi gerekecektir. Bu yeni CPS oluşumu 

için hedefli, yaratıcı geliştirme süreçlerinin 

oluşturulması amacıyla makine ve tesis 

imalatçılarının entegratörler olarak güçlerinin ICT ve 

otomasyon sektörlerinin yeterlilikleriyle bir araya 

gelmesini gerektirecektir. Ürün modellerinin, imalat 

kaynaklarının ve imalat sistemlerinin uçtan uca 

entegrasyonunu sağlamak için gerekli olan yeni 

şebeke kurma seviyesi, daha uzun vadede çok 

büyük araştırma ve geliştirme çabalarını zorunlu 

kılacaktır. 

Gelecek araştırma öncelikleri tamamen 

tanımlanabilir, yönetilebilir, içerik hassasiyeti 

olan ve kontrol edilebilen ya da kendini 

düzenleyen imalat sistemlerinin araştırılmasına 

ve geliştirilmesine doğru kaymaktadır.  

Uzun vadede, bunlar ya yardım fonksiyonları 

kullanılarak yapılandırılabilen ya da üretim sırasında 

kendini mevcut altyapıya sinerjik biçimde entegre 

eden farklı disiplinlerden, modüler araç 

takımlarından alınmış fonksiyonel CPS 

bileşenlerinden oluşacaktır. Ayrıca sanal olarak 

planlanan ve gerçek imalat süreçlerinin çok daha 

iyileştirilmiş entegrasyonuna ulaşılması da mümkün 

olacaktır. Uzun vadede, bu nedenle araştırmacıların 

herhangi bir model akıllı fabrikanın anahtar özelliği 

olarak modüler CPS ve ilgili bileşen kataloglarını 

geliştirmesi gerekecektir.  

İnovasyonda büyük atılımlara ancak mevcut temel 

teknolojiler imalat ortamının spesifik ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek şekilde uygulamalı bir yöntemle 

geliştirilmiş ise ulaşılabilecektir. Sonuç yöntemleri, 

yaklaşımları ve en iyi uygulama örnekleri, disiplinler 

arası bilgi ve teknoloji transferine ulaşılabilmesi için 

farklı değer şebekelerine dağıtılacaktır. Bu nedenle, 

ikili strateji üzerine yazılan bölüm (bkz. Bölüm 3) 

beş çekirdek araştırma temasının üçüne 

derinlemesine bir bakışta bulunmuştur: 

 
1. Değer şebekeleri içinden yatay entegrasyon  

2. Tüm değer zinciri boyunca uçtan uca 

mühendislik  

3. Dikey entegrasyon ve şebekeli 

imalat sistemleri  

 
Uzun vadede, imalat sistemi uygulamalarına 

yoğunlaşan bu teknolojik araştırma, çoğunlukla 

küçük ve orta büyüklükteki makine ve tesis 

imalatçıları için stratejik bir sağlayıcı görevini gören 

şirketler arası ya da birimler arası disiplinler arası 

işbirliğinde artışa neden olacaktır.  Bu sektörün 

pazar gereksinimlerine çok daha hızlı cevap 

verebilmesini ve oldukça geniş bir yeni ürün, hizmet 

ve iş modeli yelpazesinde lider bir tedarikçi olarak 

yerini sağlamlaştırmasını sağlayacaktır. 

Öte yandan, disiplinler arası olma durumu yalnızca 

mühendislik ve otomasyon mühendisleri arasındaki 

daha yakın işbirliği yoluyla meydana gelmeyecektir. 

Dördüncü sanayi devriminin yarının endüstriyel işleri 

üzerindeki kayda değer etkisi, hem araştırmada 

hem de uygulama seviyesinde irdelenmesi gereken 

bir durumdur. Bu da bizi dördüncü araştırma 

gereksinimine getirmektedir:  

 
4. İşyerinde yeni sosyal altyapılar  

Sosyal sorumluluk adına, çalışanları hem yaratıcı 

tasarım hem de planlama süreçleri açısından hem 

de işletilen çalışma ortamı içinde becerilerini ve 

deneyimlerini kullanmaları yoluyla işe bağlanmaları 

konusunda teşvik etmek ve işe dahil olma 

düzeylerini yükseltmek gerekli olacaktır. CPS bu 

nedenle çalışanların üretkenliğini arttırmak ve 

bireylerin hayat boyu gelişimini destekleyen örgütsel 

yapıların sağlanması amacıyla tüm değer 

şebekesini kapsayan yeni organizasyon yapılarına 

ihtiyaç duyacaktır.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

» Industrie 4.0 ile ayrıca 

insan-teknoloji 
etkileşiminde bir 
paradigma kaymasına ön 
ayak olacağız. İnsanların 
ihtiyaçlarına adapte olanlar 
makineler olacak, bunun 
tersi olmayacak. Çok 
modlu kullanıcı arayüzleri 
içeren akıllı endüstriyel 
yardım sistemleri dijital 
öğrenme teknolojilerini 
doğrudan işyerine 
getirecek. 
Prof. Dr rer. nat. Dr h. c. mult. Wolfgang 

Wahlster Alman Yapay Zeka Araştırma 

Merkezi (DFKI GmbH) CEO'su 

Endüstri-Bilim Araştırma Birliği'nin İletişim Girişimcileri Grubu Üyesi  

 

Mühendisler, IT uzmanları, psikologlar, 

ergonomistler, sosyal ve mesleki bilim 

adamları, doktorlar ve tasarımcılardan oluşan 

bir ekibin uzmanlığından faydalanılarak, bu 

konular için disiplinler arası bir yaklaşım 

benimsenmelidir.  

Yukarıda sunulan temel genel bakış, imalat ve 

otomasyon mühendisliği dünyasında işbirlikçi 

çalışmaların mümkün kılınmasını sağlayan 

uygulama yöntemlerinin ve temel teknolojilerinin şu 

anda hala bir çok alan için kullanılamaz olduğuna 

işaret etmektedir.  

Farklı şirketler için ve farklı IT sistemleri, kaynakları 

ve yeterlilikleri olan olan farklı sektörler için 

kullanılabilmelerini sağlamak için, temel ICT 

teknolojilerinin otomasyon mühendisliği 

gereksinimlerine göre adapte edilmesi 

gerekmektedir. Bir başka başarı anahtarı da 

uygulamaya yönelik referans mimarilerin 

oluşturulması olacaktır. Diğerleri ile birlikte, bu unsur 

Bölüm 2'de bahsedildiği üzere dikey ve yatay 

entegrasyon için  

hizmete dayalı gerçek zamanlı altyapıların ICT 

platformları olarak oluşturulması ihtiyacını 

yansıtmaktadır. Bu altyapıların farklı şirketler 

tarafından kullanılabilmesi ve uygun web hizmetlerinin 

oluşturulması üzerinden paylaşımlı iş şebekelerinin 

yaygın oluşumunu mümkün kılmak amacıyla 

teknolojik açıdan orkestrasyonunu sağlanması için 

standardize edilmeleri gerekecektir. 

Bu da bizi, Industrie 4.0 için araştırmanın ve 

eylemlerin hala gerekli olduğu son alana 

getirmektedir:  

 
5. Siber-Fiziksel Sistem teknolojisi 

 
Konsolide araştırma gereksinimleri, bu bölümde tarif 

edilen beş araştırma alanına ayrılmıştır. Industrie 

4.0 Çalışma Grubu'ndan alınan geri bildirimler, iş ve 

araştırma topluluklarından alınan katkılar da dahil 

olmak üzere, Ocak ve Eylül 2011 tarihinde iki 

Endüstri-Bilim Araştırma Birliği'ne iki rapor halinde 

ibraz edilen  İletişim Girişimcileri Grubu'nun 

tavsiyelerine eklemeler yapmaktadır. 
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Bu tavsiyelerin, ayrıca BMBF sponsorlu proje 

"Entegre Araştırma Gündemi Siber Fiziksel 

Sistemler"1 ve BMWi çalışması “Das wirtschaftliche 

Potential des Internets der Dien- ste” (Hizmetlerin 

İnternetinin Ekonomik Potansiyeli) ile birlikte 

uygulamaya konması hala cazip bir fikirdir. Buna 

bağlı olarak, bunların otomasyon ve imalat 

mühendisliğinin gereksinimlerine temel ICT 

teknolojilerinin adapte edilmesi, ayrıca bu konudaki 

genel araştırma gereksinimlerine cevap veren 

çalışmaların devam ettirilmesi ihtiyacına atıfta 

bulunduğu anlaşılmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Bkz. imalatta CPS için araştırma tavsiyeleri: “Siber Fiziksel Sistemlerin imalat sistemlerinde 

kullanımı, ürünleri, kaynakları ve süreçleri tamamen Siber Fiziksel Sistemler tarafından 

karakterize edilen akıllı fabrikalar yaratır. Bunların kendine has özellikleri, geleneksel imalat 

sistemlerine kıyasla kalite, süre ve maliyetler açısından avantajlar sunar. 2011 yılında 

çıkarılan "Industrie 4.0" girişiminin bir parçası olarak, teknolojik ve ekonomik engelleri 

ortadan kaldırmaya ve akıllı fabrikaların uygulamaya geçirilmesine ve kullanımına 

yoğunlaşan bir projenin ortaya konulmasını tavsiye ediyoruz.”   

 

Ayrıca bunlar, spesifik "endüstri mühendisliği" 

uygulaması için yukarıda tanımlanmış olan vizyonun 

uygulamaya geçirilmesi için gerekli olan eylemlerin 

somut birer tanımı olarak görülmelidirler.  

İlgili finansman programlarının oluşturulması adına 

fikirler vermek ve rehberlik etmek için, Industrie 4.0 

Çalışma Grubu ayrıca orta ile uzun vadede anahtar 

eylemleri ve araştırma gereksinimlerini tespit 

etmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alıntı: acatech (Ed.): Siber-Fiziksel Sistemler. Innovationsmotor für Mobilität, Gesundheit, Energie 

und Produktion (Siber-Fiziksel Sistemler. hareketlilik, sağlık, enerji ve üretimde yenilikçilik için 

lokomotif güç) (acatech POSITION PAPER), Heidelberg ve ark. Springer Verlag 2011, s. 35. 

 

 

Sektör ve araştırma topluluğu için kapsamlı bir finansman paketi oluşturabilmek için, ilgili bakanlıklar 

ve Industrie 4.0 Platformu arasında yoğun bir diyaloga gereksinim olacaktır. Industrie 4.0 Platformu 

kendi Endüstriyel Yürütme Kurulu'nda ve Bilimsel Danışmanlık Kurulun'da imalat, otomasyon ve IT 

alanlarından uzmanların, yasal ve yönetim uzmanlarının ve sosyal bilim insanlarının bulunmasını 

sağlamalıdır. Industrie 4.0 Platform’unun Çalışma Grupları, konsolide araştırma tavsiyelerinin her bir 

çalışma grubunun özel gereksinimleri için uyarlandığı kapsamlı Ar-Ge yol haritalarının çizilmesi 

konusundaki acil görevde yardımcı olmak üzere araştırma ve işletme topluluklarından ilave uzmanları 

davet etmelidir  

Industrie 4.0  topluluğu içinde tartışmalar ve resmi olmayan fikir alışverişleri başlatmanın yanı sıra, 

Industrie 4.0 Platformu ayrıca an itibarıyla var olan çeşitli projeler ve ortaklıklar arasındaki potansiyel 

sinerjileri tespit etmelidir. 
 

 
 



 

 
 
 
 

5 Eylem için öncelikli alanlar 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Eylem için öncelikli alanlar 
 

Industrie 4.0 çok sayıda kısmen birbiriyle kesişen alanı 

benimseyen kompleks bir girişimdir. Ekim 2012'de, 

Industrie 4.0 Çalışma Grubu orta va uzun vadeli 

araştırma gereksinimlerinden oluşan kapsamlı bir 

derleme sunmuştur. Aşağıdaki bölümler, Çalışma 

Grubu'nun tavsiyelerin uygulamaya geçirilmesi için 

somut bir endüstriyel politikaya ve işletme 

kararlarının alınmasına ihtiyaç olduğunu düşündüğü 

anahtar öncelikli alanlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Industrie 4.0 Platformu uygulama sürecini 

şekillendirmek amacıyla oluşturulmuştur.    

 
 

5.1 Referans bir mimari için 
standardizasyon ve açık standartlar  

Industrie 4.0 değer şebekeleri üzerinden şirketler 

arası şebeke oluşumu ve entegrasyonu mümkün 

kılacaksa (bkz. Bölüm 3), uygun standartların 

geliştirilmesi gerekecektir. Standardizasyon 

çalışmalarının işbirliği mekanizmalarının ve 

alışverişte bulunulacak bilgilerin ortaya konulmasına 

yoğunlaşması gerekecektir. Bu tedbirlerin tam 

teknik tarifine ve uygulanmasına, referans mimari 

adı verilmektedir.  

 
Bu nedenle referans mimari tüm ortak şirketlerin 

ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan genel bir 

model niteliğindedir.  

Industrie 4.0'a ilişkin teknolojik sistemlerin 

yapılandırılması, geliştirilmesi, entegrasyonu ve 

işletilmesi için bir çerçeve sunmaktadır. Yazılım 

uygulamaları ve yazılım hizmetleri formunda 

sunulmuştur (bkz. örneğin Şekil. 9). 

 
Industrie 4.0'ın değer şebekesi çok farklı iş 

modellerine sahip farklı şirketleri içerdiğinden, 

referans mimarinin rolü bu birbirinden farklı 

yaklaşımları tek bir ortak yaklaşıma dönüştürmektir. 

Bu, ortakların temel yapısal prensipler, arayüzler ve 

veriler üzerinde mutabık kalmasını gerektirecektir. 

İmalat sisteminin örneği, bir referans mimariye 

entegre edilmesi gerekecek olan farklı bakış 

açılarının bazılarına bir genel bakış sağlama amacı 

taşır (bkz. Şek. 10):   

 

• İşleme ve taşıma fonksiyonları açısından 
imalat süreci perspektifi  

• Akıllı otomasyon cihazları, saha cihazları, 

endüstriyel haberleşme sistemleri, 

programlanabilir mantık kontrolörleri, işetme 

cihazları, mobil cihazlar, sunucular, çalışma 

istasyonları, Web erişim cihazları, vb. gibi bir 

imalat sistemindeki şebekeye bağlı cihazların 

perspektifi

 
 

 

 

Şekil 9: 
Nesnelerin 
İnterneti'ni 
Hizmetlerin İnterneti 
ile bağlayan referans 
mimari  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Bosch Software Innovations 2012 

    

 
  

  
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Şekil 10: 
Industrie 4.0 
referans 
mimarisinde 
bulunan farklı 
perspektiflere 
örnekler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• İmalat ortamındaki sensörlerden veri alınması, 

ardışık denetim, sürekli denetim, ara kilitleme, 

faaliyet verileri, makine verileri, süreç verileri, 

arşivleme, trend analizi, planlama ve 

optimizasyon işlevleri vb. gibi yazılım 

uygulamalarının perspektifi  

• İlgili arayüzler ve imalat ortamına entegrasyonu 

da dahil olmak üzere bir ya da daha fazla işletme 

tarafından kullanılan, örneğin iş planlaması ve 

yönetimi, şirketler arası lojistik veya değer 

şebekelerinin desteklenmesi, gibi yazılım 

uygulamalarının perspektifi   

• Bir imalat sistemindeki mühendislik perspektifi 

(Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi/PLM). Örneğin, 

buna imalat sürecinden alınan verinin gerekli 

kaynakların planlanması için kullanılması da 

dahil olabilir (hem makine hem de insan 

kaynakları açısından). Bunun ardından, işletme 

ve bakım da göz önünde bulundurulurken 

makineleri, imalat sistemi kurulana ve 

çalıştırılana kadar mekanik, elektriksel ve 

otomasyon teknolojisi özellikleri açısından 

optimize etmek de mümkün olacaktır.  

Zorluklar 
İlk zorluk, aşağıdaki dünyalarda şu anda bulunan 

bazı unsurların farklı görülme şekillerini bir araya 

getirmek  

 

• üretim mühendisliği, makine mühendisliği, 
proses mühendisliği, 

• otomasyon mühendisliği ve  

• IT ile İnternet 

 
ve ortak bir yaklaşım oluşturmaktadır. Industrie 4.0 

makine ve tesis imalatı, otomasyon mühendisliği ve 

yazılım sektörleri şirketleri arasında işbirliği 

gerektireceğinden, ilk adım ortak bir temel 

terminolojinin kabul edilmesi olacaktır.  

Çok sayıda oluşturulmuş standart çeşitli teknik  

disiplinler, mesleki birlikler ve çalışma grupları 

tarafından halihazırda kullanılıyor olmasına rağmen,  

bu standartların koordineli biçimde denetimi şu an 

itibarıyla eksik durumdadır. Bu nedenle, örneğin 

otomasyon (endüstriyel haberleşme, mühendislik, 

modelleme, IT güvenliği, aygıt entegrasyonu, dijital 

fabrikalar) alanında mevcut olan standartların yeni 

bir küresel referans mimarisine dahil edilmesi 

gereklidir. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

Referans mimari, çok sayıda farklı perspektifi 

entegre etmesi gerektiğinden ve yukarıdan aşağı 

yaklaşımın her türlü durumda çok zaman 

alacağından dolayı, yukarıdan aşağı yöntemlerle 

geliştirilemez. Bu nedenle, referans mimarinin 

aşamalı olarak ve birçok farklı başlangıç 

noktasından başlanarak geliştirilmesi mantıklıdır. Bu 

bağlamda, şu an için sıklıkla yerel koşullara dayalı 

olarak projeye özel bir yaklaşımla uygulanan 

stratejilerin aşamalı bir şekilde bir uluslararası 

standarda dönüştürülmesi gerekli olacaktır. Bu 

durumda, arayüzlerin yıllar boyunca teknik açıdan 

stabil kalmasını ve kurulu temelin değerini 

korumasını sağlamak önemli olacaktır. İnternette, 

standardizasyon yaklaşımı, aşağıdaki örnekler gibi 

makine ve tesis imalatı sektöründe norm niteliğinde 

olan farklı paradigmalara dayalıdır  

 

• Açık işletim sistemleri: Linux için, 100'den fazla 

ülkede 2,000'den fazla geliştiriciyi içeren 

işletmelerden, araştırma enstitülerinden ve 

bireylerden oluşan bir topluluk, dünyanın en 

başarılı işletim sistemlerinden birini geliştirmekte 

ve sürdürmektedir. 

• Açık geliştirme araçları:  1,500'den fazla 

geliştiriciden oluşan bir topluluk ve milyonlarca 

kullanıcı, talepkar modelleme uygulamaları için 

yazılım geliştirmektedir.   

 

• Açık haberleşme altyapısı: “Yorum Talepleri”, 

Internet Topluluğu üzerinden yayımlanan, 

07.04.1969'da ilk kez oluşturulmuş olan teknik ve 

örgütsel belgelerdir. Bu belgelerin yaygın kabul 

görmesi ve kullanımı onları fiili standartlar haline 

getirmiştir. 

Çok bilinen örnekleri arasında İnternet protokolü 

(TCP/IP) ve e-posta protokolü bulunmaktadır 

(SMTP). 

 
Bu paradigmalar standardizasyon çalışmalarının 

çok daha hızlı biçimde ilerlemesini mümkün 

kılmaktadır. 

Son olarak, referans mimarisinde güven inşa 

edilmesi önemli olacaktır. Bu özellikle de know-how 

koruması açısından geçerlidir (bkz. Bölüm 5.7). Bu 

ayrıca referans mimarinin planlanan kullanıcılarının 

hepsinin erken aşamalardan itibaren tasarıma dahil 

olmasının sağlanması için anahtar olacaktır.  

 

 

 
Industrie 4.0 Çalışma Grubu, yalnızca standardizasyon ve referans mimari konuları ile ilgilenmek üzere, Industrie 4.0 

Platformu himayesinde bir Çalışma Grubu'nun oluşturulmasını tavsiye etmektedir. Çalışma Grubu'nun faaliyet 

alanı aşağıdaki görevleri içerecektir:  

 

Ortak uygulama tedbirlerinin desteklenmesi için karşılıklı güven oluşturma amacıyla, hedeflerin, 

faydaların, potansiyel ve risklerin, muhtemel içeriğin ve uygulama stratejilerinin kapsamında 

paylaşılan bir anlayış oluşturmak . Güven oluşturma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik olarak, 

mesleki birlikler liderlik edeceklerdir.   

Anahtar terminolojinin uyumlu hale getirilmesi ve ardından ortak bir “Industrie 4.0 terimler 

sözlüğünün” üretilmesi. Buna ek olarak, Industrie 4.0'ın spesifik içerikleri ile ilgili aşağıdaki hususlara 

detaylı biçimde dikkat edilmelidir:  

 

Industrie 4.0 hizmet mimarisi için standartlar  

Üst otomasyon seviyesi prosedürüne ve fonksiyonel tanımlamasına yönelik standartlar  

Terminoloji standartları ve ontolojilerin kullanımı  

 

 

 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Günümüzde var olan standardizasyon kuruluşlarının özetinin verildiği bir aşağıdan yukarıya 

haritanın oluşturulması. Güncel, oluşturulmuş “otomasyon referans mimarisi” yaklaşımları ve 

örnekleri ardından haritada belirleneceklerdir. Bu Industrie 4.0 açısından ileri gelişim ve geçiş 

üzerine farklı temaların değerlendirilmesi ve güncel olarak kapsam altında olmayan tema 

kümelerinin tespiti için bir temel görevi görebilir.  

• Yukarıdan aşağıya bir yol haritası üzerinde maliyet-fayda özellikleri ve zaman kısıtlamaları hesaba 

katılarak çalışmaya başlanması. Standardizasyon ve bireysellik arasında makul bir dengenin 

kurulabilmesi için, bütünsel bir yaklaşım benimsenmelidir. Yapı açık ve şeffaf olmalı ve tüm paydaşlar 

standartların geliştirilmesine ve kullanımına dahil olmalıdır. Lisans modelleri de ayrıca irdelenmelidir.  

• Referans mimarinin teknik uygulaması hususunda kendini sorumlu hisseden ve bunu başlatarak 

uzun vadede sürdürebilecek olan çok sayıda farklı şirketten üyeler bulunduran bir “Industrie 4.0  

topluluğunun” geliştirilmesi .  Bu uygun bir lisans verme modelinin ve uygun topluluk süreçlerinin 

seçilmesini gerektirecektir. 

• Çalışma Grubu'nun faaliyet alanını oluşturacak diğer görevler arasında moderasyon, tavsiyeler, 

değerlendirme, iletişim ve motivasyon bulunacaktır.  

 
Çalışma Grubu ayrıca referans mimarilerin başarılı geliştirilmesi ve kullanımını göstermek için uygun amiral 

gemisi projelerin oluşturulmasını tavsiye etmektedir. Şekil 11'de değer şebekeleri üzerinden yatay 

entegrasyona yoğunlaşmış muhtemel bir referans mimarinin örneği sunulmaktadır.  

Referans mimariler hakkındaki diğer konular arasında ürünlerin ve ilgili imalat sistemlerinin uçtan uca 

mühendisliği veya çok dinamik teknolojik imalat süreçlerinin yönetimi ve kontrolü için gerçek zamanlı 

süreç iletişimi de bulunabilir.  

 

 

5.2 Karmaşık sistemlerin yönetilmesi 

Ürünler ve ilgili imalat sistemleri gittikçe daha 

karmaşık hale gelmektedir. Bu artan işlevselliğin, 

artan ürün uyarlamasının, daha dinamik teslimat 

gereksinimlerinin, farklı teknik disiplinlerin ve 

organizasyonların daha fazla entegre olmasının ve 

farklı şirketler arasındaki işbirliğinin hızla şekil 

değiştirmesinin bir sonucudur.  

Modelleme, bu artan karmaşıklığın idare edilmesi 

için sağlayıcı görevi görebilir. Modeller yalnızca ele 

alınan hususla ilgili özellikleri içeren gerçek veya 

varsayımsal bir senaryonun temsilidir. Modellerin 

kullanımı dijital dünyada önemli bir stratejidir ve 

Industrie 4.0 açısından da büyük öneme sahiptir.  

 
İki tipte model arasında temel bir ayrım yapılabilir:  

 

 
• Planlama modelleri mühendislerin sağladığı 

yaratıcı katma değere yönelik olarak şeffaflık 

sağlar ve bu nedenle karmaşık sistemlerin inşa 

edilmesini mümkün kılar. Planlama modeline bir 

örnek, bir sisteme yerleştirilmiş olan 

gereksinimlerin karşılanması için mühendisin 

uygun fonksiyonları nasıl uyguladığını açıklayan 

bir şema olabilir. Bu itibarla, model mühendisin 

bilgilerini içermektedir.  

• Açıklayıcı modeller, sistem hakkında model 

üzerinde bilgi edinilebilmesi için mevcut 

sistemleri tarif ederler. Bu genellikle simülasyon 

gibi farklı analiz süreçlerinin kullanılmasını içerir. 

Örneğin, bir fabrikanın enerji tüketiminin 

hesaplanması için bir simülasyon kullanılabilir. 

Açıklayıcı modeller genellikle mühendislerin 

tasarım seçimlerini doğrulamak amacıyla 

kullanılırlar. 

 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dijital dünya bu nedenle planlama modelleri 

üzerinden gerçek dünya tasarımları üzerinde kayda 

değer bir nüfuza sahiptir, öte yandan gerçek dünya 

da açıklayıcı modeller yoluyla dijital dünyada 

kullanılan modelleri etkiler.1 

Modellerin çoğunlukla biçimsel tanımlar içeriyor 

olması, bilgisayarlar tarafından işlenebilmeleri, 

bilgisayarın hesap yapma ve diğer tekrarlı işler gibi 

rutin görevleri devralmasına izin vermeleri anlamına 

gelir. Modellerin faydalarından biri de, bu şekilde 

manuel faaliyetleri otomasyonlu hale getirmesi ve 

önceden gerçek dünyada yapılmak zorunda kalınan 

eylemlerin dijital dünyada yapılabilmesine imkan 

tanımasıdır.  

 
Modeller, yalnızca Industrie 4.0 için olmamakla 

beraber çok büyük potansiyele sahiptir. Örneğin, bir 

projede bulunan risklerin, hataların erken tespiti ya 

da sisteme yapılan taleplerin erken doğrulanması 

ve söz konusu taleplerin karşılanması için çözüm 

yollarının önerilmesi yoluyla azaltılmasına imkan 

tanırlar. Ya da disiplinler arası işbirliğini iyileştirerek 

ve daha tutarlı mühendislik verilerine olanak vererek 

daha verimli mühendisliğe imkan veren şeffaf bir 

bilgi akışı sağlayabilirler. 

Gerçek dünyadaki etkileşimleri ve davranışları tarif 

eden açıklayıcı modeller sadece geliştirme ve 

tasarım aşamalarında doğrulama amaçları için 

kullanışlı değillerdir. Gelecekte esas olarak üretim 

aşamasında kullanılarak, söz konusu üretimin 

düzgün çalıştığı kontrol edilecek, yıpranma ve 

aşınma durumları üretimin durdurulması 

gerekmeden veya bileşen hatası tahmini ya da 

başka aksaklıklar olmadan tespit edilecektir. 

 

Zorluklar 
Özellikle de KOBİ'ler için, imalat süreçlerinin 

yapılandırılması ve optimize edilmesi için model 

tabanlı simülasyonların kullanımı hala standart bir 

uygulama değildir. Industrie 4.0'ın karşılaşacağı en 

önemli zorluklardan biri de, bu nedenle daha geniş 

bir mühendislik topluluğu içinde modellerin 

potansiyeli hakkında bilinçlendirme yapmak ve 

mühendisleri sanal dünyada gerçek dünya 

sistemlerini tasvir eden uygun modellerin 

kullanılması için gerekli yöntemler ve araçlarla 

donatmaktır. (bkz. Bölüm 5.6). Uygun modellerin var 

olmadığı ya da bunların biçimsel bir modelle tarif 

edilmesinin güç olduğu bazı senaryolar (üretim 

sırasındaki kimyasal etkileşimler gibi) da vardır. 

Industrie 4.0 modellerinin açık geliştirilmesi 

başlangıçta açıkça modelleme yöntemini 

kullanmayan yaklaşımlara kıyasla daha yüksek mali 

giderler oluşturacaktır. Bu, sonrasında maliyetlerin 

düşürülebilmesi için sürecin erken bir aşamasında 

katma değerli bir faaliyetin ön plana çıkarılmasından 

dolayıdır. Bu da hemen modellemenin uygun maliyetli 

olup olmadığı sorusunu akla getirir. Sorunun cevabı 

bariz bir şekilde çoğunlukla söz konusu işletmenin 

türüne bağlıdır. Şirketler yüksek üretim hacimlerine 

sahip (otomotiv sektörü gibi) sektörlerde ya da sıkı 

güvenlik standartlarının bulunduğu (havacılık 

elektroniği sektörü2 gibi) sektörlerde daha yüksek 

başlangıç yatırımlarını kabul etme eğilimi gösterirler. 

 
 

 

Şekil 11: Bir 
CPS platformu 
için örnek 
referans mimarisi  
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Yalnızca küçük hacimlerde üretim yapıyorlarsa ya 

da tek tek üretim yapıyorlarsa buna daha az eğilim 

gösterirler. Müşteriye özel faaliyetlere karşı 

müşteriden bağımsız faaliyetlerle ilgili masrafların 

yüzdesi de ayrıca bu bağlamda önemli bir rol 

oynamaktadır. Modellerin uygun maliyetli olarak 

geliştirilmesi modeller için başarının anahtarıdır ve 

yalnızca tasarım aşamasında değil, işletme de dahil 

olmak üzere sonraki aşamalarda da üretken bir 

biçimde kullanılmalıdırlar. 

Modelleme ve simülasyon yalnızca kalifiye 

uzmanlar tarafından yapılabilir. Bu nedenle ilgili 

şirketlerin bu uzmanlara uygun kariyer olanakları 

sağlaması önemlidir. Şu anda, makine mühendisliği 

sektöründe bulunan KOBİ'lerin bu alanda kalifiye  

çalışanları çoğunlukla "olağandışı" olarak 

görülmektedirler. 

 

 

Tavsiye edilen eylemler 

 

Son olarak, Industrie 4.0 için modellemenin 

"tanıtılması" amacıyla bütünsel bir yaklaşım 

benimsenmelidir. İlk olarak, ürünü ve imalat 

sistemini modüler bir tasarımla donatma açısından 

ve farklı disiplinlerin dahil olmasının sağlanması 

(imalat mühendisliği, otomasyon mühendisliği ve IT 

gibi) açısından hesaba katmak önemli olacaktır. 

İkinci olarak, fabrikada gerçekten meydana gelen 

geliştirme, mühendislik ve imalat süreçlerinin de 

durumdan duruma ele alınması gerekecektir. Son 

olarak, modelleme işlemi  gerekli işlevselliği 

sağlayabilecek, mevcut araçlar ve süreçler ile 

entegre edilmelerini sağlayacak ve bunların bir 

başlangıç stratejisi ile hatta getirilmesini sağlayacak 

şekilde optimize ve adapte edilmesi gereken verimli 

yazılım araçlarına gereksinim duymaktadır.  

 

Industrie 4.0 Çalışma Grubu, özellikle de imalat mühendisliği alanında, yalnızca karmaşık sistemlerin yönetilmesi için bir 

yöntem olarak modelleme konusu ile ilgilenmek üzere, Industrie 4.0 Platformu himayesinde bir Çalışma Grubu'nun 

oluşturulmasını tavsiye etmektedir. Çalışma Grubu'nun faaliyet alanı aşağıdaki görevleri içerecektir: 

 

• Bu oldukça geniş konu alanının uygulama açısından en önemli özelliklerine indirgenebilmesi için, 

modelleme alanındaki en önemli gereksinimlerin oluşturulması adına bir temsili anket yapılmalıdır.  

• Modellemenin hem uygulayıcıları hem de karar vericileri arasında temel önemini vurgulamak adına, 

özellikle de KOBİ'ler arasında bir en iyi uygulama paylaşımı gerçekleştirilmelidir. Potansiyel temalar 

arasında birimlere ayrıştırma, sanal başlangıç ya da dijital tesis gibi hususlar bulunabilir. Buna ek 

olarak, giriş engellerinin ve geçiş stratejilerinin tartışılmasına imkan tanımak için uygun etkinlikler 

düzenlenmelidir (mesleki birlikler tarafından yürütülen ankette ifade edilen bilgilerin daha fazlası için, 

bkz. Bölüm 2). Ayrıca (potansiyel) kullanıcılardan modellemeye ilişkin gelecek sorulara cevap 

verecek tek durak noktası olarak görev alacak topluluklar ve uzman havuzları için moderasyon 

sağlanmalıdır.  

• Çalışma Grubu, araç kullanıcıları, araç imalatçıları (ürün müdürleri, mimarlar) ve eğitmenler için, 

katılımcıların birbirlerinin durumlarını karşılıklı olarak daha iyi anlayabilmesi maksadıyla, ortak kullanıcı 

gruplarının oluşturulmasını teşvik etmelidir. Industrie 4.0 girişimi kapsamındaki lider tedarikçiler olarak, 

araç imalatçılarına gereksinimlerine (entegrasyon, uçtan uca kapasitesi, eksiklikler ve potansiyel gibi 

konulara ilişkin) ideal şekilde cevap verecek bir platform sağlanabilmesi için, odak noktası "makine ve 

tesis imalatı" hedef kullanıcı grubu üzerinde olmalıdır. İlgili konularda fikirlerini almak için spesifik 

mühendislik araçlarının mevcut kullanıcı gruplarının davet edilmesi de tercih sebebi olacaktır. 

• Buna ek olarak, Çalışma grubu uygun esasların ve tavsiye edilen eylemlerin geliştirilmesinde 

çalışmalıdır. 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

5.3 Sektör için kapsamlı bir geniş 
bantlı altyapının sunulması  

CPS'ler geniş bir tabanda görücüye çıkacak olursa, 

genel açıdan, güncel haberleşme şebekeleri 

tarafından sağlanan veri alışverişinden kayda değer 

derecede daha yüksek hacimde ve daha yüksek 

kalitede alışverişe imkan sağlayan bir altyapının 

oluşturulması gerekli olacaktır. Industrie 4.0'ın temel 

gereksinimlerinden biri de bu nedenle mevcut 

haberleşme şebekelerinin garantili bekleme süreleri, 

hizmet kalitesi ve evrensel olarak elverişli bant 

genişliği sunacak şekilde iyileştirilmesidir. 2011 

Dijital Altyapı Yıllığı'nda sunulan Ulusal IT Zirvesi'nin 

tavsiyelerine uygun olacak şekilde, geniş bantlı 

İnternet altyapısının hem Almanya'da hem de Almanya 

ile imalatçı ortak şirketleri arasında büyük ölçekte 

genişletilmesi gerekmektedir.3 

 
“Yüksek işletme güvenilirliği ve veri bağlantısının 

mevcut olması, makine mühendisliği ve otomasyon 

mühendisliği uygulamaları için kritik önem 

taşımaktadır. Garantili bekleme süreleri ve stabil 

bağlantılar anahtardır, çünkü bunların uygulama 

performansı üzerinde doğrudan etkisi vardır. […] 

Şebeke operatörleri işletmelerin isteklerini karşılamaktan 

daha fazlasını yapmalıdırlar.  

 

• İlzam edici ve güvenilir SLA'lar (Hizmet 
Seviyesi Sözleşmeleri) 

• Trafik kapasitesinin elverişli olması ve 

performansı  

• Veri bağlantısı hata giderme/takip etme için 

destek, özellikle de ilgili teknik yardımların temini 

 
 

 

• Yaygın olarak mevcut / garantili trafik 
kapasitesinin temini (sabit/garantili geniş 
bant)  

• Tüm mobil şebeke operatörlerinde SMS 

gönderim durumu bildirimi   

• Tüm sağlayıcıları (SIM kartı aktivasyonu / 

deaktivasyonu) kapsayacak ön hazırlık için 

Standardize Uygulama Programlama Arayüzleri 

(API'ler)  

• Tarife yönetimi   

• Mobil hizmet kontratlarının maliyet kontrolü  

• Hizmet kalitesi (sabit bant genişliği) 

• Uygun fiyatlı küresel dolaşım  

• Yaygın bulunan gömülü SIM kartlar  

• Telefonun çekmediği yerlerde uydu temelli çözümler 
[az nüfuslu bölgeler].” 

 
Bu temel altyapıya yalnızca Industrie 4.0 için değil, 

enerji ve sağlık alanlarındakiler de dahil olmak 

üzere tüm CPS uygulamaları için ihtiyaç vardır (bkz. 

Bölüm 2.1).  

 

Zorluklar 
Çok sayıda kullanıcı tarafından erişilebilir, etkin bir 

geniş bant altyapısı için genel gereksinimler, 

basitlik, ölçeklendirilebilirlik, elverişlilik ve uygun 

fiyatlı olmadır.  

 

 Platform'un faaliyetleri dışında, modelleme ve sistem mühendisliğine ilişkin olarak eğitim ve sürekli 

mesleki gelişim tedbirler üzerine hedef çabalar gösterilmelidir. Bunun içinde genç mühendislerin 

eğitilmesi tedbiri ve deneyimli mühendisler için uygun CPD tedbirleri de yer almaktadır. Eğitimin içeriği 

özelikle de imalatçı şirketlerin gereksinimlerine cevap verecek şekilde olmalıdır (bkz. Bölüm 5.5 ve 5.6). 

Çalışma Grubu ayrıca, modellemenin farklı koşullardaki (mühendislik vs. işletme, seri üretim vs. hüçük 

hacimler ya da tek ürünler, imalat sektörü vs. süreç sektörü, kurum içi vs. şirketler arası, üretim vs. lojistik, 

vb.) değerini göstermek adına, mevcut modelleme yöntemlerini ve araçlarını kullanacak ve test edecek 

uygun amiral gemisi projelerin oluşturulmasını tavsiye etmektedir. 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

5.4  Industrie 4.0'ın başarısı için kritik 
faktörler olarak emniyet ve güvenlik 

İmalat tesisleri ve imal ettikleri ürüne yönelik 

olarak emniyet ve güvenlik iki anahtar husustur 

(bkz. bilgi panosu). Bir yandan, insanlar ya da 

çevre için tehlike arz etmemeleri gerekirken 

(emniyet), diğer taraftan hem üretim tesisleri hem 

de ürünlerin – ve özellikle de içerdikleri veri ve 

know-how – kötüye kullanma ve izinsiz erişime 

karşı korunmaları gerekmektedir (güvenlik). 

Güvenliğin tersine, emniyet imalat tesislerinin ve 

ürettikleri ürünlerin tasarımında yıllardır ele alınan 

önemli bir husus olmuştur. Emniyet, söz konusu 

sistemlerin inşaatını ve işletilmesini yöneten çok 

sayıda yönetmelik ve standart tarafından 

düzenlenmektedir.4 

Bilgi teknolojileri ilk kez 1960'ların sonlarına doğru 

(Industrie 3.05) mekanik ve elektronikle temasa 

geçtiğinden beri, imalat ortamında emniyet ve 

güvenlik gereksinimlerine yönelik ciddi bir artış 

söz konusu olmuştur. İşletme emniyetine somut 

deliller sunulmasının çok daha karmaşık bir hale 

gelmesi gerçeğinin yanı sıra, güvenliğin de bir 

sorun olduğu yavaş yavaş anlaşılmaya 

başlanmıştır. Industrie 3.0 (Industrie 4.0'ın "beta 

sürümü") sırasında ortaya çıkmış olan emniyet ve 

güvenlik sorunlarının çoğu hala tamamen 

çözülmeyi beklemektedir. Özellikle de güvenlik 

önlemleri uygulanamayacak kadar yavaş olup, 

çoğunlukla yalnızca kısmi çözümler sunmaktadır. 

Industrie 4.0'ın gelmesiyle birlikte, çok sayıda 

emniyet ve güvenlik gereksinimin ortaya çıkması 

yakındır. Industrie 4.0'ın CPS tabanlı imalat 

sistemleri çok sayıda insanı, IT sistemini, 

otomasyon bileşenini ve makineyi içine alan  

 
 

 
oldukça şebekelendirilmiş sistem yapılarını 

içermektedir. Teknolojik sistem bileşenleri arasında, 

çoğu otonom şekilde hareket eden yüksek hacimli 

ve çoğunlukla zaman kısıtlamalı veri ve bilgi 

alışverişleri meydana gelir. Aynı zamanda, değer 

zincirinde çok daha fazla sayıda aktör 

bulunmaktadır (bkz. Bölüm 2 ve 3). Ancak, emniyet 

ve güvenlik her zaman bütün sistemin özellikleridir. 

Bu nedenle, işletme emniyeti sorunlarına ek olarak, 

yaygın şebekeler ve en azından üçüncü bir tarafın 

erişiminin teorik olarak mümkün olması, Industrie 

4.0 bağlamında tamamen yeni güvenlik sorunlarının 

doğacağı anlamına gelecektir. Sadece aşağıdaki 

noktalar uygulamaya geçirilecek olursa Industrie 

4.0'ı uygulamak ve insanlara kabul ettirebilmek 

mümkün olacaktır:  

 
1. Anahtar tasarım prensibi olarak, Tasarımda 

Güvenlik  

Geçmişte, dış saldırılara karşı güvenlik 

çoğunlukla erişim kısıtlamaları veya diğer merkezi 

güvenlik tedbirleri gibi fiziksel önlemlerle 

sağlanmaktaydı. CPS tabanlı imalat 

sistemlerinde, sisteme yalnızca sonradan 

güvenlik özelikleri eklenmesi yeterli değildir. 

Emniyete ve özellikle de güvenliğe ilişkin tüm 

konuların en baştan sistemin içinde tasarlanmış 

olması gerekmektedir. 

2. IT güvenlik stratejilerinin, mimarilerinin ve 

standartlarının bu oldukça şebekelenmiş, açık 

ve heterojen bileşenler arasındaki etkileşimlerin 

yüksek bir gizlilik, bütünsellik ve elverişlilikle 

sağlanması için uygun şekilde geliştirilmesi ve 

uygulanmasıgerekmektedir.

 

Industrie 4.0 Çalışma Grubu, 2011 Ulusal IT Zirvesi'ndeki Çalışma Grubu 2 "Dijital Altyapı" tarafından 

teklif edilen Almanya'nın geniş bant İnternet altyapısının genişletilmesi tavsiyelerinin uygulanmasını  

şiddetle tavsiye etmektedir. Industrie 4.0 için gerekli olan bant genişliklerinin ve gerçek zamanlı 

kapasitelerin oluşturulması için somut uygulamalardan oluşan çalışmaların yürütülmesi gerekli olacaktır. 

 
Çalışma Grubu 2'nin tavsiyelerine uygun olarak, Industrie 4.0 Çalışma Grubu da ayrıca Almanya'nın 

geniş bant İnternet altyapısının genişletilmesini tavsiye etmektedir.  

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayrıca her bir imalatçının ve operatörün hem dış 

dünyaya karşı hem de farklı operatörlere ve/veya 

imalatçılara ait olan bileşenlere ilişkin dijital süreç 

bilgilerini, fikri mülkiyet haklarını hem de genel 

olarak verilerini korumak için uygun, güvenilir ve 

uygun maliyetli çözümler sunmaları 

gerekmektedir (bkz. ayrıca Bölüm 5.7).  

 
Industrie 4.0'da bu nedenle her zaman için 

emniyete ve güvenliğe küresel bir yaklaşım 

getirilmesi gereklidir. Güvenlik önlemlerinin 

(kriptografik süreçler veya kimlik doğrulama 

prosedürleri) emniyet (zaman kısıtlı fonksiyonlar, 

kaynak mevcudiyeti) üzerindeki ve emniyetin 

güvenlik üzerindeki etkilerinin ("herhangi bir alt 

sistemin belli bir emniyet fonksiyonu siber saldırı 

riskini arttırıyor mu?") göz önünde bulundurulması 

esastır. 

 

Ayrıca, mevcut durum için, emniyet ve güvenliğe 

ilişkin olarak Industrie 4.0'a bir ikili strateji 

gerekmektedir. İlk olarak, mevcut fabrikaların yeni 

gereksinimleri karşılama kiçin gerekli olan emniyet 

ve güvenlik önlemlerini yükseltmesi gerekecektir. 

Makine aksamının genellikle uzun hizmet süreleri ve 

kısa inovasyon döngüleri, heterojen özellikli ve bazı 

durumlarda oldukça eski olan ve ağa eklenmesi zor 

olan altyapılarla birleştiğinde, bunun kolay bir işlem 

olmayacağı açığa çıkmaktadır. İkinci olarak, yeni 

fabrikalar ve makineler için çözümlerin geliştirilmesi 

gerekecektir. Üçüncü sanayi devriminden 

dördüncüye geçiş mümkün olduğunda zahmetsiz 

olmalı ve tüm ilgili paydaşlar tarafından kolaylıkla 

anlaşılabilecek bir biçimde uygulamaya 

geçirilmelidir.   

 
 

“Emniyet”, teknolojik sistemlerin (makineler, üretim tesisleri, ürünler, vb.) ne insanlara ne de çevreye 

karşı bir tehlike arz etmemesi gerektiği anlamındayken, "güvenlik" sistemin kendisinin kötüye 

kullanıma ve izinsiz erişime karşı korunması gerektiği anlamına gelir (erişim koruması, saldırılara 

karşı güvenlik, veri ve bilgi güvenliği). Emniyet ve güvenliğin çeşitli noktaları Industrie 4.0 için geçerli 

olup, bu iki terim arasında net bir ayrımın yapılması gereğini doğurmaktadır:   

Güvenlik/IT güvenliği/siber güvenlik: (Dijital) sistemlerdeki verilerin ve hizmetlerin kötüye 

kullanıma, izinsiz erişime, değiştirmeye ya da imha edilmeye karşı korunmasıdır. Güvenlik 

önlemlerinin amaçları gizliliğin (spesifik makineler/insan kullanıcılar için verilere ve hizmetlere erişimin 

kısıtlanması), bütünlüğün (verinin doğruluğu/eksiksiz olması ve hizmetlerin doğru işletilmesi) ve 

elverişliliğin (bir sistemin herhangi bir işlevi belli bir zamanda yerine getirebilme becerisinin ölçülmesi 

için bir yol) arttırılmasıdır. Söz konusu teknolojik sisteme ve içinde bulundurduğu veriler ile hizmetlere 

bağlı olarak, güvenlik bilgi mahremiyeti için bir temel oluşturur, yani kişileri kendi kişisel veri 

haklarının ihlaline karşı korur. Ayrıca know-how korumasını, yani fikri mülkiyet haklarının korunmasını 

mümkün kılar.  

Emniyet: Sistemin işletilmesinden kaynaklanan insanlar ve çevre üzerinde kabul edilemeyecek 

risklerin ve tehditlerin olmayışıdır. "Emniyet" hem işletme emniyeti hem de yüksek bir güvenilirlik 

derecesi gerektirmektedir. Söz konusu teknolojik sisteme bağlı olarak, emniyet ayrıca mekanik ya da 

elektriksel tehlikelerin önlenmesi, radyasyon koruması, buhara ya da yüksek basınca yönelik 

tehlikelerin engellenmesi vb. gibi bazı ilave hususlar da içerebilir. İşletme emniyeti, emniyetin 

sistemin doğru işletilmesine bağlı olan ya da sistemin kendi sunmakta olduğu hususlarına atıfta 

bulunur. İşletme emniyetinin sağlanması için gerekli olan unsurlar arasında düşük arıza oranları, 

yüksek arıza toleransı (yani arızalar gerçekleştiğinde bile doğru çalışmaya devam edebilmesi) ve 

sağlamlık (herhangi bir arıza durumunda temel işlevleri garanti altına alabilmesi) bulunur. Güvenilirlik 

bir teknolojik sistemin belli bir ortamda belli bir süre boyunca doğru çalışabilmesi olasılığı anlamına 

gelir.  

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stratejinin her iki unsuru için de anahtar olan 

noktalardan biri de tüm değer zincirindeki tüm 

aktörlerin emniyet ve güvenlik sorunlarına ve ilgili 

mimariye ilişkin, uygulama başlamadan önce bir fikir 

birliğine varmasıdır.  

 

Zorluklar 
Industrie 4.0 kapsamında emniyet ve güvenliğin 

karşı karşıya kaldığı çeşitli farklı zorluklar 

bulunmaktadır. Teknik zorluklardan farklı olarak, 

başarılı emniyet ve güvenlik çözümlerinin ayrıca 

ticari, psikolojik ve eğitimsel sorunlara da değinmesi 

gerekecektir. Örneğin, sektör şu anda yeterli 

emniyet ve güvenlik çözümlerinin uygulanmasının 

sadece birer maliyet kalemi olarak görülmemesi için 

uygulanmalarına ve maliyetlerine ilişkin sektörün 

kendine has gereksinimleri için özel olarak 

tasarlanmış tamamen standardize edilmiş işletme 

platformlarından yoksundur.  Özellikle de birçok 

emniyet ve güvenlik çözümü çoğunlukla ilk olarak farklı 

sektörler ya da uygulamalar için geliştirilmiş 

olduğundan, mevcut altyapının genişletilmesi ya da 

yükseltilmesi için yapılabilecek çok fazla şey 

bulunmamaktadır. Ayrıca, güvenlik bilinci çoğunlukla IT 

güvenlik sorunlarına ilişkin olarak anahtar bir rol 

oynamaktadır. Şu an için farklı sektörlerdeki güvenlik 

bilinci seviyelerine dair çok fazla uyumsuzluk 

bulunmaktadır. Industrie 4.0'ın bir değer zincirindeki 

çok sayıda farklı ortak arasında şebekeye 

bağlanma ve işbirliği miktarını arttıracağı 

düşünüldüğünde, ortakların birbirlerinin 

yeterliliklerine daha fazla güvenmesi (güvenlik & 

güven) ve yeterliliklerine dair somut kanıtlar 

sunabilmeleri gerekli olacaktır.    

Makine ve tesis imalatçıları yazılımların katma 

değerli potansiyelinin gittikçe daha fazla farkına 

varmaktadır, 

bu da imalat tesislerinde ve makine aksamında 

bulunan yazılım bileşenlerinin sayısında keskin bir 

artışa neden olmuştur. Ancak, ilgili IT tehditlerine 

ilişkin genellikle hala çok  az şey bilinmektedir. 

Stuxnet, Duqu veya Flame gibi kötü amaçlı 

yazılımlar hakkındaki kamuoyunda gerçekleşen 

tartışmalardan beri, otomasyon sektöründe 

endüstriyel IT güvenliği konusu ancak yeni yeni 

konuşulmaya başlanmıştır. Buna ek olarak, yazılım 

güvenliğin ve emniyetin sağlanması konusunda 

gittikçe daha büyük roller oynamaktadır, ancak bu 

henüz imalat süreçleri tarafından uygun biçimde 

dikkate alınan bir husus haline gelmemiştir – ve 

çözümlerin mevcut olduğu yerlerde de henüz 

uygulamaya geçilmiş değildir.  

Genel açıdan, Industrie 4.0, emniyete ve güvenliğe 

yönelik olarak bugüne kadar olduğundan çok daha 

proaktif bir yaklaşıma ihtiyaç duyacaktır (özellikle de 

güvenli tasarıma yönelik olarak). Şu anda, emniyet 

ve güvenlik hususları yalnızca geliştirme süreci 

sona erdiğinde ve belirli emniyet veya güvenlik 

sorunları halihazırda meydana gelmiş olduğu 

zamanlarda tepkili bir biçimde gündeme 

getirilmektedir. Ancak, emniyet ve güvenlik 

çözümlerinin bu gecikmiş uygulanışı hem 

maliyetlidir hem de ilgili sorunu kalıcı olarak 

çözmeyi çoğu zaman başaramamaktadır.  Buna 

bağlı olarak, emniyet ve güvenlik kolaylıkla 

fonksiyonel bileşenlerine ayrılamaz, bunun yerine, 

bu işleme bir süreç olarak yaklaşılmalıdır. Hızlı 

müdahale sürelerine ulaşılabilmesi için, takip ve 

kapsamlı sektörler arası bilgi alışverişi yoluyla 

destek sağlanması da önemlidir. Şu an için, risk 

değerlendirme göstergelerinin, özellikle de 

endüstriyel IT güvenliği ile ilgili olanların takibi 

yetersizdir ve emniyet ve güvenlik olaylarına ilişkin 

çok az bilgi alışverişi olmaktadır. Bu alanlarda 

harekete geçilmesi virüslerin ya da gelişigüzel 

gerçekleştirilen siber saldırıların yayılmasının 

durdurulmasına yardımcı olacaktır.  

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavsiye Edilen Eylemler 

Siber güvenlik sorunları üzerine yaptığı çalışmaların bir parçası olarak, Federal Bilgi Güvenliği Bürosu 

(BSI) Endüstriyel Kontrol Sistemleri'nin (ICS) şu anda karşı karşıya olduğu en kritik 10 tehdidin bir 

listesini6 çıkarmıştır. Industrie 4.0 Çalışma Grubu, emniyet ve güvenlik açısından harekete geçilmesi 

gereken öncelikli sekiz alanın bir tamamlayıcı listesini oluşturmak için birçok sayıda uzmanla birlikte 

çalışmıştır:  

 
1. Entegre emniyet ve güvenlik stratejileri, mimariler ve standartlar   

Industrie 4.0, sistemin tüm yaşam döngüsü boyunca modifiye edilmiş emniyet ve güvenlik 

stratejilerine, ayrıca ilgili prensiplerin ve yöntemlerin sistematik biçimde uygulanmasına ihtiyaç 

duyacaktır. Bu yaklaşıma temel olarak bir ortak  “bilgi havuzu”  oluşturulmalıdır. Bu günümüzde süreç 

otomasyonu ve makine ve elektrik mühendisliği sektörlerinde kullanılan stratejilerin ve süreçlerin, IT, 

otomotiv ve havacılık sektörlerinde kullanılan emniyet ve güvenlik stratejilerini ve süreçlerini 

benimseyerek gelişmesini, Industrie 4.0'ın gereksinimlerine ayak uydurmasını sağlayacaktır.  

 

• Farklı imalatçılara ve operatörlere ait olan işbirlikçi, varsayımsal açıdan açık alt sistemler için 

emniyet ve güvenlik stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu 

stratejiler ilk olarak makine mühendisliği ya da otomotiv tedarik sektörleri gibi bireysel sektörler 

için geliştirilmiş olabilecek tehlike senaryolarına dayalı olmalıdır, ancak bu senaryolar nihayetinde 

her sektör için geçerli olmalıdır.   

• İlgili stratejilerin ve sistemlerin araştırma ve geliştirmesinin, kimliğin güvenli biçimde ispatı, siber 

güvenlik ya da kritik altyapının korunması gibi konular hakkındaki diğer emniyet ve güvenlik 

araştırma projeleriyle yakından koordine edilmesi ve otomotiv ile havacılık sanayii gibi diğer 

endüstrilerle bilgi alışverişi yapılmasının sağlanması önemlidir.  

• Bu stratejiler temel teşkil etmek üzere, imalat sistemleri için emniyet ve güvenlik mimarileri, 

Industrie 4.0 girişimi için referans mimariler olarak tanımlanmalıdır. Bunlar mümkün olduğunca 

mevcut Industrie 3.0 sistemleri ile geriye dönük uyuma sahip olmalıdırlar.  

 
Industrie 4.0'ın başarısı için anahtar teşkil eden yaklaşımların ve prosedürlerin standardize 

edilmesinin sağlanmasına ek olarak, bu referans mimariler ayrıca test prosedürlerinin tanımlanmasını 

mümkün kılacak ve tek makineden makineler şebekesine ve uygulama aşamasına kadar her 

seviyedeki genel sistem emniyetinin ve güvenliğinin test edilmesi için kullanılabilecek olan deney 

tesislerinin kurulmasını sağlayacaktır. Referans mimariler ayrıca yeni ve özellikle de mevcut olan alt 

sistemlere güvenlik sınıflandırmaların ve sertifikaların çıkarılması için temel görevi görebilir.  Bu 

yaklaşım böylelikle geçiş stratejisinin bir parçasını oluşturacaktır.  

 
2. Ürünler, süreçler ve makineler için benzersiz ve güvenli kimlikler 

Tüm imalat süreci boyunca güvenli bilgi alışverişi, Industrie 4.0'ın kabul edilmesi ve başarılı 

olmasında anahtar niteliğindedir. Bu makineler, bileşenleri, alışverişi yapılan veri, etkilenen süreçler 

ve dahil olan örgütsel birimler için geçerlidir. Bu alışverişi mümkün kılmak için, bireysel makineler, 

süreçler, ürünler, bileşenleri ve malzemelerin benzersiz elektronik kimliklere sahip olması gereklidir. 

Ayrıca, bileşenlerin halihazırda hesaba katılan ve geliştirme esnasında müdahalede bulunulan 

risklerin ve entegratör, kurulumcu, operatör ya da kullanıcı tarafından hesaba katılması gereken 

risklerin detaylarını içeren bir tür "güvenlik pasaportu" ile çıkarılması tercih sebebi olacaktır. 

Pasaportlar ayrıca yukarıda bahsedilen güvenlik sınıflandırmasını da içerecektir. 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Güvenli kimliğin bir parçası olarak, bu pasaportlar imalat ortamındaki bir CPS'nin hem geliştirilme 

safhasında hem de üretim sırasında genel güvenliğine bir puan verilmesi için kullanılacak bir sisteme 

temel oluşturabilir. Güvenlik puanı hesaplanırken ürünün değeri, potansiyel tehditler ve modifiye edilmiş 

ya da uygun karşı önlemler hesaba katılacaktır. “Güvenli Kimlikler” üzerine stratejik girişim böylelikle 

"ürünleri", "makineleri" ve "süreçleri" içerecek şekilde genişlemeli ve fiziksel olanlar olduğu gibi sanal 

ürünleri de kapsamalıdır.  

 
3. Industrie 3.0'dan Industrie 4.0'a geçiş stratejisi 

Bir geçiş stratejisinin amacı, mevcut (uzun bir süre kullanımda kalması muhtemel olan) Industrie 3.0 

tesislerinin güvenliğini aşama aşama yükseltmek  ve bunları Industrie 4.0'a dönüşüm için hazırlamak 

olacaktır. Ancak, mevcut imalat tesislerinin heterojenliği, uzun hizmet süreleri ve bireysel nitelikleri, IT 

güvenlik çözümleri için ortak standartların geliştirilmesinin önünde engel teşkil etmektedir. Buna bağlı 

olarak, yukarıda bahsi geçtiği üzere mevcut tesislerin güncel durumlarının değerlendirilmesinin yanı 

sıra, geçiş stratejisi ayrıca bireysel güvenlik çözümlerinin hızlı, pragmatik bir biçimde ve uygun 

maliyetli olarak uygulanması için standardize edimiş bir sürecin geliştirilmesine ihtiyaç duyacaktır. Bu 

sürece, bireysel güvenlik amaçlarının tanımına dayalı mevcut (standart) IT güvenlik süreçlerinin 

adapte edilmesi ile, zayıflıkların ve tehditlerin belirlenmesi için bir durum analiziyle ve ardından 

uygulamaya geçirilebilecek önlemlerin bir listesinin oluşturulmasıyla varılabilecektir. 

 
4. Kullanıcı dostu emniyet ve güvenlik çözümleri 

İnsanlar kullanıcı dostu olmayan süreçleri ve uygulamaları kullanmaktan kaçınma eğilimindedirler. 

Bunun emniyet ve güvenlik çözümleri için, özellikle de derinlemesine şebekelendirilmiş bir ortamda 

ölümcül sonuçları olabilir. Bu nedenle kullanıcıların ihtiyaçları için tasarlanmış, kullanıcı dostu 

arayüzler içeren ve bu nedenle söz konusu uygulamanın gerçekleştirilmesini garanti altına alan 

emniyet ve güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi gereklidir. Bu faktörler ilk tasarım aşamalarından 

başlamak üzere mühendislik ve işletme aşamalarına, bakıma kadar göz önünde bulundurulmalıdır.   

 
5. İşletme yönetimi açısından emniyet ve güvenlik  

Kaçınılmaz olarak, emniyet ve güvenlik her zaman için maliyet faktörleri olacaklardır. Makine aksamı 

arıza yaptığında hem doğrudan etki (daha az üretim hacmi gibi) hem de dolaylı etki (müşterilerin, 

tedarikçilerin ve ortakların tazminat talepleri veya şirket imajının zedelenmesi gibi) gerçekleşebilir. 

Ancak, şimdiye kadar birkaç imalatçı IT sorunlarından doğan zararlara karşı sigorta yaptırmıştır. Bu 

nedenle, gerçek ya da şüphelenilen bir IT tehdidi halinde imalat tesislerinin kapatılması alternatifine 

nazaran Industrie 4.0'a bağlı risklerin ve ilgili güvenlik çözümlerinin maliyet uygunluğunun daha net 

şekilde hesaplanmasını mümkün kılacak yöntemlerin geliştirilmesi gereklidir.   

 
6. Ürünlerin korsan kullanımına karşı güvenli koruma  

Başarılı ürünler kaçınılmaz olarak ürün korsanlığının hedefi haline geleceklerdir. Küresel bir pazarda, 

yüksek ücretli ekonomilerin haaytta kalması için fikri mülkiyet koruması anahtar niteliğindedir.7 Bu 

olayla ilgili sorunlar yalnızca satış üzerindeki etkilerle sınırlı değildir, şirket imajının zarar görmesi ve 

know-how kaybı gibi sonuçlar da yaratabilmektedir. En aşırı durumlarda, vaktiyle korsan konumunda 

olanlar rakip durumuna bile gelebilirler. Ayrıca, sorun artık ürünlerin genellikle karmaşık bir işlem olan 

fiziksel kopyalanması ile sınırlı değildir – kurumsal ve ürüne yönelik know-how hırsızlığa da artık 

gittikçe daha yaygın hale gelmektedir, bu durum özellikle de hala kopyalanması kolay olan yazılım 

veya konfigürasyon formları için geçerlidir. 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Değer şebekesindeki farklı ortaklar arasında çok daha fazla işbirliği yapıldığı göz önünde 

bulundurulduğunda, ürün korsanlığına karşı koruma Industrie 4.0 için daha da büyük önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle, aynı zamanda kritik iş know-how'ı korunurken güven ve şeffaflığı da 

garanti altına alan çözümlerin bulunması için teknik bir seviyede ve özellikle de kurumsal ve rekabetçilik 

yasaları seviyesinde çalışılması gereklidir. 

 
7. Eğitim ve (kurum içi) CPD 

Bir örgütün tüm üyeleri için, IT güvenlik hususlarına yönelik bilgi sahibi olunması elzemdir. Kalifiye 

makine operatörlerinden güvenlik yazılımı geliştiricilere, tesis mühendisliği alanında çalışan planlama 

mühendislerine kadar üretimde payı olan tüm kişiler arasında bir bilinç oluşturulması kritik önem taşır. 

Güvenlik çözümleri işletmede uygulamaya konulduğunda, kullanıcı dostu olsa bile teknik bir ürünün 

yalnızca kurulumunu yapmak yeterli olmamaktadır (bkz. madde 4)  – çalışanların ayrıca ilgili güvenlik 

gereksinimlerine yönelik olarak yeterince iyi eğitilmesi gerekmektedir. İmalat ortamını hedef alan 

uygun bilinç oluşturma kampanyaları bu alandaki güncel eksikliklerin giderilmesine yardımcı olabilir, 

bir yandan da bu konuyla ilgili daha yüksek eğitim kurumlarında zorunlu derslerin verilmesi de iş 

gücünü geleceği hazırlamaya yardımcı olacaktır (bkz. ayrıca Bölüm 5.6).  

 
8. Industrie 4.0'da veri koruması için “topluluk oluşturma”  

Industrie 4.0,  daha sıkı veri koruması düzenlemelerine ihtiyaç duyacaktır, çünkü örneğin çalışanların 

sağlığına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi ve analiz edilmesi, akıllı fabrikalarda bulunan makineler 

üzerinden ya da akıllı yardım sistemleri üzerinden mümkün olacaktır. Kişisel bilgilerin kullanımı 

özellikle de bilgiye yönelik hür iradeye sahip olma hakkının üzerinde yoğunlaşılan bir konu olduğu 

Almanya'da hassas bir konudur. Dolayısıyla, veri koruma konusuna “Güvenli Kimlikler” üzerine 

stratejik girişim, Federal Bilgi Güvenliği Bürosu (BSI), Federal ve bölgesel Veri Koruma Yetkilileri ve 

ticari sendikalar ile şirket iş konseyleriyle yakın işbirliği içinde değinilmesi tavsiye edilmektedir. (bkz. 

Bölüm 5.7).  

 

 
Industrie 4.0 Platform'unun bir yol haritası çizilmesi ya da gereksinim listesinin oluşturulması maksadıyla 

derinlemesine bir tartışmaya gitmesi gerekecektir. Industrie 4.0 için ideal çözüm öngörüsünde 

bulunulurken, yalnızca makineler ve bileşenleri arasında güvenli iletişimin sunulmasını değil, aynı 

zamanda bireysel makinelerin de kendi güvenliklerinin göz önünde bulundurulması önemli olacaktır. 

Odak noktasının, uzun vadeli "ideal" çözümlerin geliştirilmesi beklenmeden mevcut tesislerde hızla 

uygulamaya geçirilebilecek pragmatik çözümler üzerinde olması tavsiye edilmektedir (bkz. Bölüm 2.1).  

 
Almanya hem karmaşık IT çözümlerinde hem de emniyet alanında bir dünya lideri olup, Almanya'nın 

emniyet ve güvenlik uzmanları dünya genelinde kusursuz bir itibar sahibi olmanın tadını çıkarmaktadır. 

Ancak, geleneksel IT güvenlik ürünleri çoğunlukla ABD ve İsrail gibi farklı ülkelerde üretilmektedir. CPS 

ve CPS ürünlerinin geliştirilmesine paralel olarak, Almanya'nın imalat ve otomasyon süreçleri, 

mekatronik mühendisliği ve gömülü sistemler hakkındaki spesifik yapım bilgisinin sağladığı rekabet 

avantajını kullanmak suretiyle Industrie 4.0 için kendi güvenlik sektörünü inşa etme fırsatı 

bulunmaktadır. Bu avantajın Industrie 4.0'da tam potansiyeli ile kullanılmasını sağlamak için çabuk 

harekete geçilmesi önem taşıyacaktır.  

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.5 Dijital sanayi çağında iş 
organizasyonu ve iş tasarımı 

Industrie 40.'ın işyerinde yarattığı etki ne 

olacaktır? CPS'in yaygın olduğu, merkezi 

sistemden uzaklaşmış yüksek teknoloji bir 

ekonomide işletmelerin karşılaşacağı 

sorumluluklar neler olacaktır? İş dünyası bu 

değişikliklere nasıl cevap vermelidir? Yükselen 

otomasyon ve gerçek zamanlı kontrol sistemleri 

ile karakterize edilmiş bir gelecekte, insanların 

mesleklerinin iyi, emniyetli ve adil olmasını nasıl 

sağlayabiliriz? Bu soruların cevapları mevcut 

inovasyon ve üretkenlik rezervlerinin harekete 

geçirilmesinin ve otomatik kontrollü, bilgiye dayalı, 

sensörlü imalat sistemlerinin genele yayılması 

yoluyla rekabet avantajının elde edilmesinin 

mümkün olup olmamasını belirleyecektir.  

İnovasyon çalışmalarının yalnızca teknolojik 

zorlukların üstesinden gelinmesine 

odaklanmasına izin verilemez.  

 
 
 

» Industrie 4.0, küçük ve 

orta büyüklükte 
işletmelerin ihtiyaçlarına 
uyarlanmış teknolojik ve 
örgütsel çözümlerin 
geliştirilmesini 
gerektirecektir. 
İşletmelerdeki uzman 
yapım bilgisinden 
faydalanılması gerekli 
olacaktır.  

İşçi dostu iş 

organizasyonu ve işyeri 

tabanlı eğitim, 

uygulanmasında anahtar 

olacaktır.  
Dr. Georg Schütte 

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı  

Devlet Bakanı 

Çalışanlar teknolojik yeniliklerin uygulanmasında ve 

özümsenmesinde anahtar rol oynayacaklarından, 

inovasyonun faaliyet alanının, iş ve çalışan 

becerilerinin akıllı organizasyonunu dahil edecek 

şekilde tutarlı biçimde genişletilmesi gerekmektedir. 

Rollerinin açık, sanal çalışma platformlarının ve 

yoğun insan-makine ve insan-sistem etkileşimlerinin 

sonucu olarak ciddi düzeyde değişmesi kuvvetle 

muhtemeldir. Çalışma içeriği, çalışma süreçleri ve 

çalışma ortamı esneklik, çalışma süresi 

düzenlemesi, sağlık hizmetleri, nüfus değişimi ve 

kişilerin özel hayatları üzerinde sonuçlar doğurmak 

suretiyle çarpıcı bir biçimde şekil değiştirecektir. 

Bunun sonucu olarak, yarının teknolojilerinin 

başarılı entegrasyonunu sağlamak için, bunların 

yenilikçi bir sosyal organizasyonun içine (işyeri 

içinde) akıllı biçimde yerleştirilmesi gerekecektir. 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

Zorluklar 
Industrie 4.0'daki işin niteliğinin, karmaşıklığın idare 

edilmesi, soyutlama ve problem çözümü açısından 

iş gücünün tüm üyelerinden çok daha fazla talepte 

bulunması kuvvetle muhtemeldir. Çalışanlardan 

ayrıca çoğunlukla kendi inisiyatiflerini kullanarak 

hareket etmeleri ve kendi işlerini organize etmek 

için mükemmel iletişim becerilerine sahip olmaları 

beklenecektir. Kısacası, çalışanların subjektif 

becerileri ve potansiyelleri açısından daha büyük 

talepler olacaktır. Bu da çalışmalarının kalite 

açısından zenginleşmesi için fırsatlar, daha ilginç bir 

çalışma ortamı, daha fazla özerklik ve kişisel gelişim 

için daha fazla fırsat sunacaktır.  

Yine de, yeni, sanal işyerinin talepleri aynı zamanda 

da insan sermayesinin gözetilmesi ve sürdürülmesi 

üzerinde bir tehdit oluşturacaktır. Teknolojik 

entegrasyon derecesi arttıkça, çalışanlardan daha 

esnek olmalarının ve daha zorlu görevleri yerine 

getirmelerinin beklenmesi mümkün olacağı gibi, 

sanal dünya ve çalışanın kendi deneyim dünyası 

arasındaki gerilim de artabilecektir. Bu çalışanların iş 

ve iş süreçlerinin gittikçe daha çok soyutlaştırılması ve 

sanallaştırılmasının sonucunda kontrol kaybı 

yaşamalarına ve işlerine yabancılaşmalarına neden 

olabilir. Ayrıca "eski" ve "yeni" tehditlerin birleşerek 

yeni bir boyut oluşturması, kayda değer yaratıcılık ve 

üretkenlik kayıplarına ve çalışanların fazla çalışma 

eğilimi göstermesine neden olması mümkün olabilir.  

Son olarak, imalat sektöründe IT varlığının artış 

göstermesinin çalışan sayısı üzerinde yaratacağı 

etkinin ele alınması da önemlidir. Basit manuel 

görevlerin sayısının düşüş göstermeye devam 

etmesi muhtemeldir. Bu bazı çalışan gruplarına, 

özellikle de yarı nitelikli işçilere bir tehdit 

oluşturabilir. Bu senaryo hem çalışanların kendisi 

tarafından hem de sosyal içerme boyutundan 

bakıldığında kamuoyunun bakış açısı yönünden 

kabul edilemez olacaktır. Ayrıca, Industrie 4.0 

girişiminin başarılı biçimde uygulanmasının önünde  

de ciddi engel teşkil edecektir.  

 
Teknolojiye ve çalışma organizasyonuna 

tutarlı bir yaklaşım  

Akıllı fabrikalar, iş gücünün çıkarlarının gözetildiği 

yeni bir işyeri kültürünün yaratılması için bir fırsat 

sunmaktadır. Ancak bu potansiyel kolaylıkla  kendi 

kendine gerçeğe dönüşmeyecektir. 

 

Çalışanların kendi kararlarını vemekte daha serbest 

oldukları, işle daha ilgili oldukları ve iş yüklerini 

kendilerinin düzenlediği, aynı zamanda da esnek 

çalışma düzenlemelerinin mümkün olduğu yüksek 

derecede kişisel sorumluluk ve özerkliği ademi 

merkeziyetçi liderlik ve yönetim yaklaşımlarıyla 

birleştiren çalışma organizasyonu ve tasarım 

modellerinin kullanılması kritik önem taşıyacaktır.   

Teknolojinin çok farklı amaçlar için kullanılması 

mümkündür. Sistemler bir kişinin çalışmasının her 

dakikası üzerinde sıkı kontrol uygulayacak şekilde 

ayarlanabilir, ya da çalışanların kendi kararlarını 

almak için bir temel olarak kullandıkları bir açık bilgi 

kaynağı olarak yapılandırılabilirler. Bir başka 

deyişle, kişilerin çalışma kalitesi teknolojiyle ya da 

teknolojik sınırlamalarla değil, akıllı fabrikaları 

modelleyip uygulayan bilim insanları ve yöneticiler 

tarafından belirlenecektir.  

Bu nedenle çalışma organizasyonunun, sürekli 

mesleki gelişim tedbirlerinin ve teknolojiyle yazılım 

mimarilerinin birbirleriyle yakınlık içinde geliştirilerek 

tüm değer zincirindeki çalışanlar ve/veya teknoloji 

işletim sistemleri arasında akıllı, işbirlikçi ve 

kendinden organize etkileşimleri sağlamaya 

yoğunlaşan tek bir tutarlı çözüm sunan sosyo-

teknik bir yaklaşımın benimsenmesi gereklidir. 

 
Endüstriyel değişim için bir fırsat ve 

ölçüt olarak “daha iyi, daha ucuz 

değil”  

Bu sosyo-teknik yaklaşım, Industrie 4.0'ın yeni 

verimlilik kazanımlarına ulaşılacak şekilde 

çalışanlarla ortaklık içinde uygulanması için, 

oldukça standardize ve monoton işlerin sıklıkla 

tekrarlanmasına dayalı Taylorist yaklaşımın daha 

aşırı bir versiyonunun benimsenmesinin kesinlikle 

doğru bir yaklaşım olmadığını savunmaktadır. Akıllı 

fabrikaların oldukça karmaşık, dinamik ve esnek 

sistemler olarak yapılandırılacak olması, karar verici 

ve denetimci olarak hareket etme yetkisine sahip 

çalışanlara ihtiyaç duyulacağı anlamına 

gelmektedir. Bunun mümkün olması için 

öğrenmenin ve özerk çalışmayı destekleyen ve 

sistematik kadro gelişimi ve kariyer ilerlemesini 

teşvik eden aktif bir araç olarak tasarlanmış  

kapsamlı sürekli mesleki gelişimin teşvik edildiği 

geniş tabanlı eğitim, çalışma organizasyonu 

modelleri gerektiren müşteri odaklı meslek profilleri 

tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Industrie 4.0'da, teknolojik gelişim hedefleri ve iş 

organizasyonu modelleri spesifik ekonomik ve sosyal 

koşullara uygun biçimde birlikte yapılandırılmalı ve 

oluşturulmalıdır. Aynda anda çalışanların işleri ve özel 

hayatları arasında net sınırlar oluştururken daha esnek 

imalatın mümkün kılınması, çalışanların gerçekçi bir iş-

hayat dengesi kurabilmelerinin sağlanması gerekli 

olacaktır. 

Bu bağlamda, "daha iyi, daha ucuz değil" sloganı 

altında ticaret sendikaları tarafından tanıtılan 

inovasyon stratejisi sağlam standartlara ve iyi, adil 

işlerin yaratılmasına giden yollara, imalat sahaları 

ve çalışanları için güvenli bir geleceğe ışık tutabilir.   

Strateji iyileştirilmiş katılım hakları, yönetime katılma 

ve eğitim fırsatları bulunduran işçi odaklı bir örgütsel 

dizayn içermektedir. Yine de, küresel rekabetçilik ve 

daha fazla esneklik ihtiyacı taleplerine cevap 

verebilecek niteliklere sahiptir. “Daha iyi, daha ucuz 

değil”8 stratejisi Alman endüstrisinin geleceğini 

güvenceye almak için teknoloji liderliğini temel 

olarak hedef almaktadır. Dolayısıyla, iyi işler, 

teknolojik inovasyon ve işçilerin yönetime katılması 

Industrie 4.0 girişimi kapsamında birbirlerinden ayrı 

unsurlar değildir. Aksine bunlar, sosyal açıdan 

sürdürülebilir teknolojik açıdan verimli çözüm 

arayışında kullanılacak ileriye dönük yaklaşımın 

parçalarını oluşturmaktadırlar.  

 
 
 
 

 

Tavsiye edilen eylemler 

• Industrie 4.0 Platformu, disiplinler arası uzman bir çalışma grubu üzerinden "Industrie 4.0'da 

Kişiler ve Çalışma" hususu üzerinde çalışmaya devam etmelidir. Çalışan grubunun faaliyet alanı 

üç ana amacı kapsamalıdır:   

 
 

1. Çalışma ve iş üzerindeki etkiyi (fırsatlar ve riskler), çalışan odaklı iş ve eğitim politikalarına ulaşmak için gerekli 

olan eylemleri belirlemek ve belgelemek   

2. İlgili referans projeleri ile birlikte, sosyo-teknik yaklaşımın geliştirilmesi ve uygulanması için esaslar ve uygulama 

yardımcıları ortaya koymak  

3. Yaşa, cinsiyete ya da vasıflara bakılmaksızın tüm iş gücünü kucaklayan katılımcı çalışma organizasyonu ve yaşam 

boyu öğrenme için yenilikçi yaklaşımlar teşvik etmek  

 

• Platform, Industrie 4.0'ın uygulanmasına yönelik anahtar ilerlemeleri, sorunları ve potansiyel 

çözümleri şeffaf bir biçimde tespit etmek ve tartışmak amacıyla sosyal ortaklar arasında düzenli 

bir diyalog oluşturmalıdır. 

 

• Platform şirket içinde ve dışında, hem ulusal hem de uluslararası seviyelerde paydaşlar arasında 

etkin bilgi transferi yapılması için ayarlamalar yapmalıdır. Yenilikçi bilgi yönetimine ek olarak, bu 

ayrıca geniş tabanlı sosyal ağların oluşturulmasını gerektirecektir. 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.6 Industrie 4.0 için eğitim ve sürekli 
mesleki gelişim  

 

Yukarıda tarif edildiği üzere, Industrie 4.0'ın 
uygulanması işçi odaklı bir sosyo-teknik fabrika ve 
çalışma sistemi ile sonuçlanmalıdır. Bu sonç 
olarak mesleki ve akademik eğitim ve sürekli 
mesleki gelişim (CPD) için yeni zorluklar ortaya 
çıkaracaktır. Bu zorluklar arasında imalat 
mühendisliği bileşenlerinin geliştiricileri ve 
kullanıcıları için provizyonların genişletilmesi de 
bulunur. 
Industrie 4.0'ın iki trendin sonucu olarak meslek ve 

yetenek profillerini ciddi ölçüde değiştirmesi 

muhtemeldir. İlk olarak, oldukça net bir iş bölümü 

ile karakterize edilen geleneksel imalat süreçleri 

artık karar verme, koordinasyon, kontrol ve destek 

hizmeti fonksiyonları ile desteklenecekleri yeni bir 

örgütsel ve işletimsel yapının içine gömülü halde 

olacaklardır. İkinci olarak, sanal ve gerçek 

makineler, tesis kontrol sistemleri ve üretim 

yönetimi sistemleri arasındaki etkileşimlerin 

organize edilmesi ve koordinasyonu gerekli 

olacaktır.   

Esas olarak, bu ICT, imalat ve otomasyon 

teknolojisinin ve yazılımlarının birleşmesinin artık 

birçok işin çok daha geniş bir teknolojik, örgütsel 

ve sosyal bağlamda gerçekleştirilmesi ile 

sonuçlanması anlamına gelmektedir.  

Industrie 4.0 ayrıca IT uzmanlarının eğitilme 

biçimlerinde de temel değişikliklere gidilmesini 

gerektirecektir. Farklı sektörlerdeki uygulama 

gereksinimlerinin tespit edilebilmesi ve dünyanın 

dört bir yanından geliştirme ortaklarının işe 

alınabilmesi, yalnızca saf teknolojik uzmanlığa 

kıyasla gittikçe daha çok önem kazanacaktır. 

Potansiyel uygulamaların yelpazesinin çok geniş 

olması, standardize eğitim programları üzerinden 

başarılabileceklerin bir sınırı olduğu anlamına 

gelmektedir. Dijital ekonominin gereksinimlerinin 

eğitim tedbirlerine yansıtılmasını sağlamak için 

imalat sektörü ile diyalog içine girilmesi gittikçe 

daha önemli hale gelecektir. Bu itibarla, işletmeler 

ve yüksek eğitim kurumları arasındaki eğitim 

ortaklıkları gelecekte günümüzde olduğundan 

dahi daha önemli hale gelecektir. Kısa temel 

eğitim programlarının ardından işe yerleştirme ve 

ileri çalışma derslerinin gelmesi gerekecektir. 

Bilim ve mühendislik çalışmalarına erişim 

sağlanması, iş ve proje yönetimi gibi devredilebilir 

beceriler üzerine daha fazla vurgu yapılması önemli 

olacaktır. IT uzmanlarının akademik eğitimine 

yapılacak değişikliklerin başını çekecek olanlar 

işletmeler ve müşterileri olmalıdır. Industrie 4.0'ı 

destekleyen prensiplere uygun olarak, bu ayrıca IT 

ve üretim mühendisliği eğitiminin yakından 

birleşmesini içerecektir. Industrie 4.0 için ilgili 

öğrenme içeriğinin bu nedenle tespit edilmesi ve 

uygun eğitsel ve yöntemsel yaklaşımların 

geliştirilmesi gerekmektedir. Disiplinler arası ürün ve 

süreç geliştirme gibi işlerin bazı yaratıcı alanlarının 

özellikle tamamen yeni vasıflar gerektirecek olması 

muhtemeldir. Bunlar şirketlerin küçülen bir işçi 

pazarı ve yüksek pazar dengesizliğinin oluşturduğu 

zorluklara karşı gelebilmesini sağlayan ikili 

stratejinin bir kısmını oluşturacaktır.   

Bu bağlamda, mesleki yetişkin eğitim tedbirlerinin 

geliştirilmesi (öğretim yöntemleri, kariyer profili) 

anahtar olacaktır. Mesleki ve akademik eğitim ile 

farklı eğitim ve CPD programları ve sistemleri 

arasındaki hareketliliğin arttırılması için, anı 

zamanda bir çalışanın uzmanlık alanına bağlı 

olmasa da işyeri için yine de geçerli olabilecek 

yeteneklerin tanınmasının geliştirilebilmesi için 

yetenek değerlendirmeleri9 kullanılmalıdır. Kişilerin 

genel bağlama aşina olması ve imalat sürecine dahil 

olan tüm aktörler arasındaki etkileşimleri anlayabilmesine 

yönelik olarak sürekli artan bir ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, 

üstbilişsel becerilere yönelik artan talebe ek olarak, 

daha önceden sınırlarla belirlenmiş birimler ve 

disiplinlerin artık daha fazla birbirine entegre 

olmasından kaynaklanan gerçek hayat ve bilgisayar 

tabanlı etkileşimlerin öneminin artması nedeniyle 

sosyal beceriler de artık git gide önem kazanmaktadır. 

Teknik açıdan, henüz yapılacak çok işin olduğu bir 

alan olan disiplinler arası beceriler üzerine daha fazla 

düşülecektir. 

Kişilerin eğitim potansiyelinin şeffaf biçimde 

tanınabilmesi ve tarif edilebilmesi için, yaygın eğitim 

ve resmi olmayan eğitimin tanınması için standartlar 

geliştirilmesi önemli olacaktır. Burada amaç kişilere 

yeni, bütünsel bir örgütsel modelin prensiplerini 

öğretmek ve çalışanların yaptıklarından emin 

olmaları için sistemlerin şeffaf biçimde tarif 

edilmesini sağlamaktır. 

 
 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The Academy Cube 
The Academy Cube, Industrie 4.0'dan doğan yeni eğitim formatları ve içerik ihtiyaçlarını 

incelemek için Alman ve uluslararası endüstriyel teşebbüslerin devlet kurumları ile birlikte 

başlatmış olduğu bir girişimdir. Şu anki tedbirler, özellikle de işsizliğin* yüksek olduğu güney Avrupa'da 

bulunan kalifiye işçileri hedeflemektedir. The Academy Cube , ilgili  kişilere ülkelerinde ve yurtdışında 

becerilerini ve bilgilerini nasıl kullanabileceklerine ilişkin online bilgiler sunmaktadır.   

The Academy Cube ICT ve mühendislik alanlarındaki işsiz mezunlara hedeflenmiş vasıflar edinmeleri 

için imkanlar sağlamakta ve onları doğrudan endüstriyel girişimlerle temasa geçirmektedir. Bu 

şirketlerin ve kurumların e-öğrenme kursları verdiği ve spesifik iş pozisyonu boşluklarını duyurduğu 

bulut tabanlı bir platform üzerinden gerçekleştirilmektedir. Platform iş arayanlara spesifik pozisyonlara 

başvurmaları için ihtiyaçları olan eğitimi almalarında yardımcı olurken, aynı zamanda bunlar için 

gerekli sertifikaları da onlara vermektedir. Standart müfredatlara dayalı olan bu sertifikalar potansiyel 

işverenlerin eğitim standardına yönelik olarak kendilerinden emin olmasını ve içeriğine ilişkin şeffaflık 

sağlanmasını güvence altına almaktadır. En iyi adaylar otomatik olarak katılımcı şirketlerin üst 

seviyeli boş iş pozisyonlarına yönlendirilmektedir.  

The Academy Cube kavramı, Ulusal IT Zirvesindeki Dijital Toplum için Eğitim ve Araştırma üzerine 

BMBF -ve SAP AG- tarafından yönetilen Çalışma Grubu 6 esnasında geliştirilmiş ve CeBIT 2013'te 

resmi olarak başlatılmıştır. Mart 2013'ten beri program Industrie 4.0 alanında on iki spesifik kurs ve 

altı eksiksiz müfredat sunmaktadır. Öğrenme içerikleri arasında otomasyon, büyük veri analizi, imalat 

ve lojistik süreçleri ile güvenlik ve veri koruma gibi alanlar bulunmaktadır.  

 
Daha fazla bilgi için: www.academy-cube.com 

 

 

Şekil 12: 
Academy Cube ile 
farklı aktörlerin 
şebekeye 
bağlanması 

 
 
 
 
 

6. 
Üniversiteler 
yetenekli 
mezunların iş 
bulmasını sağlar  

 

 
1. Mezunlar/ iş 

arayanlar 
iş bulur 

 
 
 
 

 
2. Öğrenci
ler yeni 
kariyer 
yolları 
keşfeder 

 
 

 

5. İş bulma kurumları 
adayları sunar 

4.  

İçerik sağlayıcıları 
eğitim tedariği 
için yeni pazarlar 
bulur 

3. İşverenler 
yüksek 

yetenek 
sahibi 
çalışanlar 
bulur  

 
 
 
 
 
 
 

 
Kaynak: Academy Cube 2013 

 
 

* 2012'de İspanya'daki işsizlik yüzde 27 iken, İspanya ve Yunanistan'daki işsiz gençler yüzde 52'ye kadar çıkmıştır (Kaynak: Eurostat 2012). Avrupa Komisyonu 2015 yılı itibarıyla 

Avrupada 700,000 ICT çalışanı eksik olacağını hesaplamaktadır (Kaynak: Avrupa Komisyonu Haberleri, 20.3.2013); BITKOM Almanya'da yıllık 9,000 IT mezunu açık olduğunu 

hesaplamaktadır (Kaynak: BITKOM 2012). İtalya'da 10,100, Polonya'da 18,300, İspanya'da 41,800 ve Almanya'da 87,800 ilave ICT uzmanına ihtiyaç vardır (Kaynak: Eurostat 

2012). 
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Eğitim sisteminin tüm farklı seviyeleri etkileniyor 

olsa da, CPD'nin genişlemesine özel olarak öncelik 

verilmelidir. Özellikle de, işyerindeki CPD sağlığın, 

fiziksel aktivitenin ve yaşam tarzının önemine dikkat 

çekerek, uzun bir çalışma hayatını güvence altına 

almalıdır.  

 
Çalışmayı öğrenmeyi teşvik eden bir biçimde 

organize ederek ve uygun eğitim stratejilerini 

uygulamak suretiyle, imalata çalışanların eğitim, 

deneyim ve beceri farklarını hem kişilerin hem de 

işletmelerin yenilikçilik kapasitesini güçlendirecek 

bir biçimde hesaba katan insan merkezli bir 

yaklaşımın getirilmesi mümkün olacaktır. 

Öğrenmeyi teşvik eden bir iş organizasyonu ayrıca 

yaşam boyu öğrenme için de anahtar bir 

gereksinimdir. CPS tabanlı sistemlerin 

tanıtılmasının sonucunda beklenen hızlı teknolojik 

değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda, bu 

aynı zamanda akıllı fabrikanın da amaçlarından biri 

olmalıdır. Gelecek araştırmaların konusu, kurum içi 

 
 
 
 

Tavsiye edilen eylemler 

 

vs. kurum dışı öğrenmenin ve genel vs. mesleki 

eğitimin karşılaştırmalı etkisi olmalıdır. 

Ayrıca, Industrie 4.0 işleri, çalışanlar arasında 

iletişimin iyileştirilmesi ve işyerinde iş desteği, iş 

öğrenme ve fiziksel eğitimin uygun aralıklarda 

standart çalışma günlerinin içine entegre edilmesi 

için CPS gibi teknolojileri kullanmak üzere 

tasarlanacaktır. Bu çalışanların iş yüklerinin sürekli 

olarak takip edilmesini gerektirecektir.   

İş tasarımı ayrıca çalışanlar tarafından oynanan 

farklı rolleri (kalifiye olmayan ve kalifiye işçiler ya da 

ileri mesleki ve teknik vasıflara sahip çalışanlardan 

lisans ya da yüksek lisans diploması gibi akademik 

kalifikasyonlara sahip kadro üyelerine ve kalifiye 

mühendislere kadar), ayrıca yaş, eğitim, deneyim 

veya kültürel özgeçmiş gibi farklılıkları da göz 

önünde bulundurmalıdır.   

 

Industrie 4.0 Çalışan Grubu kalifikasyonlara, eğitime ve CPD'ye yönelik Industrie 4.0 bağlamında 

aşağıdaki önlemlerin alınmasını tavsiye etmektedir:  

1. Model projelerin teşvik edilmesi 

Projeler, eğitim ve CPD stratejilerinin geliştirilmesi için kullanılabilecek eylemleri içermektedir. Bunlar 

arasında mesleki ve akademik eğitim arasındaki ve farklı eğitimle CDP kursları ve sistemleri arasındaki 

hareketliliği teşvik edecek ve çalışanların spesifik uzmanlık alanları dışında sahip oldukları diğer yetenekleri 

de tespit edecek stratejiler içermelidir.  

2.  “En iyi uygulama şebekelerinin” kurulması ve teşvik edilmesi 

Bilgi transferini ve sürdürülebilirliği garanti altına almak için, rekabete dayalı ihale ile eğitim ve CPF (en iyi 

uygulama şebekeleri" kurulmalıdır. Bu şebekelere durum çalışmalarını geliştirme ve belgeleme, farklı 

aktörleri şebekelendirme ve bilgi transferini destekleme görevi verilecektir. 

3. İşyerinde bilgi ve beceri edinimi için yeni yaklaşımların incelenmesi, dijital 

öğrenme tekniklerinin geliştirilmesi  

Dijital medya ve yenilikçi öğrenme teknolojileri (e-öğrenme) bilgi transferinde ve yetenek gelişiminde 

önemli bir rol oynayacaktır. Teknolojik ve nüfusa yönelik değişimler ve farklı öğrencilerin farklı 

gereksinimleri olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, yeni öğretme yöntemlerinin ve 

öğrenme yardım sistemlerinin geliştirilmesi gerekli olacaktır.   

4. İş organizasyonuna ortak yaklaşımlar getirilmesinin teşvik edilmesi  

Tüm Industrie 4.0 kalifikasyon, eğitim ve CPD tedbirlerinin araştırma ve uygulama ortaklıkları formunda 

kapsamlı araştırmalarla desteklenmesi gerekecektir. 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

5.7 Düzenleyici çerçeve 

Tüm diğer temel teknolojik yenilik gibi, Industrie 

4.0'a ilişkin yeni imalat süreçleri de kendilerini 

mevcut düzenleyici çerçeve ile yüzleşmiş olarak 

bulacak, bu durum birbirine bağlı iki farklı zorluk 

doğuracaktır. Bir tarafta yeni teknolojinin yasallığına 

ya da bundan doğan sorumluluklara yönelik 

belirsizlikler ve veri koruma sorunları kabul edilmesi 

önünde engel oluşturabilir ve inovasyon sürecini 

yavaşlatabilir. Bunun aksine, yeni teknolojilerin ve 

işletme modellerinin fiili gücü öylesine fazla olabilir 

ki, mevcut yasaların uygulanması neredeyse 

imkansız hale gelebilir. Buna bağlı olarak, kısa 

teknolojik inovasyon döngüleri ve yeni teknolojilerin 

ezber bozucu özellikleri mevcut düzenlemelerin 

teknolojik değişime ayak uydurmayı 

başaramamasıyla bir "yaptırım eksikliği" tehlikesi 

oluşması ile sonuçlanabilir. 

Industrie 4.0,  tamamen ayak basılmamış bölgeler 

üzerinde yürüyor olmasa da, sahiden de ilgili 

düzenleme konularının karmaşıklığını ciddi düzeyde 

arttırmaktadır. 

 

 
Düzenleme ve teknolojinin uzlaştırılması için iki şeye 

ihtiyaç vardır: yeni teknolojilerin yasalara uyumlu 

olmasını sağlayacak bir kriter formülasyonu ve 

düzenleyici çerçevenin inovasyonu kolaylaştıracak 

şekilde geliştirilmesi. Industrie 4.0 bağlamında, genellikle 

bunun ortak yasa kontratları ile başarılması mümkün 

olacaktır. Her iki faktör de yeni teknolojilerin düzenleyici 

analizinin, bunlar kullanılmaya başlanana kadar 

beklenmesindense Ar-Ge sürecinde mümkün 

olduğunda erken başlamasınını gerektirmektedir.   

 

Zorluklar 
1. Kurumsal verilerin korunması 

Akıllı fabrikalarda Nesnelerin İnterneti oluşturulmaya 

başlandıkça, üretilen kurumsal verilerin hem hacmi 

hem de detay seviyesi artacaktır. Ayrıca işletme 

modellerinde artık yalnızca tek bir şirket olmayacak, 

bunlar oldukça dinamik şirket şebekeleri ve örneğin 

RAN Projesi10 'nin göstermiş olduğu gibi tamamen 

yeni değer zincirleri içereceklerdir. 

İş organizasyonu, süreç tasarımı, yönetim ve işbirliğine yönelik sorunların Industrie 4.0'da 

çalışmanın ve eğitimin evrimi üzerine etkileriyle birlikte araştırılması büyük önem taşıyacaktır. Bunda 

ayrıca yaşlı çalışanların artan bir yaşam beklentisi tabanında istihdam edilebilirliklerini nasıl 

koruyacakları hususuna da değinilmelidir. Çalışmayı öğrenmeyi teşvik edecek bir biçimde organize 

edebilmek için, uygun eğitim stratejilerinin, analiz yöntemlerinin ve yönetim modellerinin geliştirilmesi 

gerekli olacaktır. Genel olarak, bu  durum eğitim ve CPD açısından, kapsamlı sürekli mesleki gelişim 

tedbirleri ve eğitim sisteminin en azından bazı bölümlerine değişiklikler getirilmesi ihtiyacı da dahil 

olmak üzere çok sayıda kayda değer zorluk yaratacaktır.  

 

Bir sistem mühendisliği yaklaşımı getirilmesi için, tüm disiplinler arasında (imalat mühendisliği, 

otomasyon mühendisliği ve IT) disiplinler arası bir işbirliğin teşvik edilmesi gerekli olacaktır. 

. 

 

 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 

 

Veriler akıllı makineler tarafından özerk biçimde 

üretilecek ve iletilecektir ve bu veriler kaçınılmaz 

olarak şirket sınırlarını aşacaktır. Bu yeni 

bağlamda bazı spesifik tehlikeler bulunmaktadır – 

örneğin ilk olarak farklı şirketler arasındaki imalat ve 

lojistik faaliyetlerinin koordine edilmesi için üretilen 

ve paylaşılan veriler, diğer verilerle birlikte 

okunduğunda, ortak şirketlerden birinin iş stratejileri 

hakkında fikir verebilecek oldukça hassas bilgilerin 

üçüncü taraflara açık edilmesine sebep olabilir. 

Şirketler rekabet avantajlarını korumak amacıyla 

söz konusu bilgilerin sır olarak tutulması için 

geleneksel bir strateji izleme amacındalar ise, yeni 

araçlara ihtiyaç olacaktır. Yeni, düzenlenmiş iş 

modelleri ayrıca gerekli olacaktır – üretilen ham 

veriler üçüncü taraflar için değerli olabilecek bilgiler 

içerebilir ve şirketler bu nedenle bunların 

paylaşılması için bir ücretlendirme yapmak 

isteyebilirler. Bunun gibi yenilikçi iş modellerinin 

ayrıca yaratılan katma değerin dinamik 

fiyatlandırma modellerinin kullanımı ile adil biçimde 

paylaşılmasını sağlamak için hukuki korumalara 

(çoğunlukla sözleşme şeklinde) ihtiyaçları olacaktır. 

Kurumsal verilerin korunması için mevcut olan 

düzenlemeler bu tehlikelerin sadece bazılarına 

değinmekte ve genel olarak verilerin iş sırrı ya da 

ticari sır olarak kullanım kısıtlamasına tabi 

tutulmasını gerektirmektedir. Ayrıca, bunlar 

genellikle yalnızca hukuk dışı ifşaat durumları için 

geçerli olmaktadır. Kural olarak, yasal kapsam 

altında, örneğin sahibinin izniyle edinilen gizli bilgiler 

ardından farklı amaçlar için de kullanılabilmektedir. 

Ancak, gizlilik sözleşmeleri gibi öz düzenlemeler bu 

yasal açıkların kapatılmasını mümkün hale 

getirmelidir. Sözleşme hukuku çok sayıda farklı 

senaryonun özelleştirilmiş biçimde düzenlenmesi 

için bir yol sunmaktadır. Bunun için verinin 

hassaslığının ve koruma derecesinin durumdan 

duruma belirlenmesi gerekecektir – belirli durumlar 

için, bireysel veri koruma yasası prensipleri bu 

açıdan bir model sunabilir.  

Ancak, her durum için risklerin hesaplanması ve 

sözleşmelerin ayrı ayrı müzakere edilmesi orantısız 

bir iş yükü yarattığından dolayı, iş gönüllü hukuki 

ayarlamaların yönetilmesine geldiğinde, 

sözleşmelerin de bazı limitleri vardır. 

Bu nedenle, işletmelerin girişimcilik esnekliği 

sağlarken aynı zamanda "kendi" verileri üzerinde 

 hakimiyetlerini sürdürmelerine imkan verecek  

yeni sözleşme modellerinin geliştirilmesi gereklidir. 

 
2. Sorumluluk 

Farklı şirketler arasında hassas veriler 

paylaşıldığında, bunların yasa dışı kullanılması 

ve/veya ifşa edilmesi, ya da örneğin alıcı uygun IT 

güvenlik önlemlerini almadığında üçüncü taraflarca 

hack'lenmesi riski vardır. Bu sorunun bir çözümü, 

halihazırda yaygın kullanımı olan ve gerekli teknik ve 

örgütsel ayarlamaları ve diğer ilave önlemleri ortaya 

koyan (tüm güvenlik sorunlarının ya da ihlallerinin 

bildirilmesi zorunluluğu gibi) ve bunlara uyulmadığı 

durumlar için cezaları belirten bir tür sözleşme 

maddesi tarafından sunulmaktadır. Ancak, Industrie 

4.0'da imalat tesisleri eskisine nazaran daha fazla 

durum için sorumlu olmaktadır. Artık yalnızca birincil 

sorumluluklarını (ürünün sağlamlığı, doğru 

çalıştırılması ve görünümü açısından)  yerine 

getirmediklerinde değil, akıllı nesnelerden oluşan bir 

şebekenin bir parçası olarak üstlendikleri rollerle 

ilgili başarısızlıklarında da mesuliyet davaları ile 

karşı karşıya kalabilirler.  

Bu senaryolarda, mesuliyet ve sorumluluk konusu 

daha da önemli hale gelmektedir – şebekelerde 

otonom sistemler kullanıldığı zaman, yapısal 

şeffaflığın olmayışı belli bir eylemi kimin 

gerçekleştirdiğinin kesin olarak belirlenmesini 

neredeyse imkansız hale getirebilir, bu da yasal 

sorumluluk açısından bir belirsizlik oluşturabilir. 

Otonom veri işleme kullanan imalat sistemleri 

çalıştıran işletmelerin imalat tesislerinin ve 

ürünlerinin güvenliğinden üçüncü şahıslar nezdinde 

sorumlu oldukları doğrudur. Mevcut haksız 

muamele ve ürün sorumluluğu yasaları halihazırda 

bu alanda yeterli çözümler sunmaktadır. Ancak bir 

şebekedeki diğer ortakların müştereken sorumlu 

tutulmaktan kaçınmak istemesi halinde ya da en 

azından diğer ortaklara rücu haklarına sahip olmak 

istedikleri durumlarda, o halde sorumluluklarının en 

baştan sözleşme ile ortaya konulması ve/veya 

eylemlerin açıkça bu sistemlerin sahiplerine 

atfedilmesi önemlidir. Bunun ayrıca artık riskin 

sigorta edilebilirliği ve sigorta sektörünün ilgili 

primleri hesaplama biçimi üzerinde de etkileri vardır.   

Sorumluluğun doğru biçimde tayin edilmesi farklı 

imalat adımları ve sistem durumlarına yönelik (bazı 

bireylere ilişkin detaylı protokol verileri veri koruma 

yasaları açısından sorunlara yol açabilecek olsa da)  

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hassas belgelenmiş kanıtların temin edilmesiyle 

kolaylaştırılacaktır. Dolayısıyla, kişisel ve aygıt 

tabanlı imzalar gibi teknolojiye dayalı belgeleme 

prosedürleri Industrie 4.0'da çok daha önemli roller 

oynayacaktır. 

 
3. Kişisel verilerin idare edilmesi 

Çalışanlar ve CPS arasındaki etkileşim arttıkça, 

çalışanların her biri için tutulan kişisel verilerin detay 

seviyesi ve hacmi de artacaktır. Bu özellikle de 

çalışanın konumu, hayati verileri ya da işlerinin 

niteliği hakkında bilgiler kaydeden yardımcı 

sistemler için geçerlidir. Bu durum çalışanın 

bilgilerine yönelik öz idare hakkına tehdit 

oluşturabilir. Uluslararası boyutlara sahip senaryolar 

bu açıdan özellikle problemlidir. Alman veri koruma 

yasaları akıllı fabrikalarda edinilen verilerin 

analizinin Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa 

Ekonomik Alanı (AEA) dışında bulunan şirketlere 

(aynı gruba ait şirketler de dahil olmak üzere) 

iletilmesi veya Avrupa dışına çalışanlar hakkında 

kişisel bilgiler içeren kurumsal verilerin ifşa edilmesi 

üzerine ciddi kısıtlamalar getirmektedir. Bu 

kısıtlama özellikle de veriyi alan ülkede bulunan veri 

koruma standartlarının Avrupa'dakilere kıyasla daha 

düşük olduğu için uygulanabilirdir. Bu küresel olarak 

şebekelendirilmiş değer zincirleri için problemli 

sınırlamalar oluşmasına neden olabilir.  

Mevcut yönetmelikler bu sorunlara yeterince 

değinememektedir. Dışarıdan sağlanan veri işleme 

modelleri, Avrupa dışındaki ülkelerde yerel veri 

koruma standartları genellikle uygulanabilir nitelikte 

olmadığından halihazırda zorluklarla 

karşılaşmaktadır (örneğin bulut bilişim dünyasında), 

bu da uygulamada müşteri şirketlerin veri koruma 

sorumluluklarına uyum göstermesinin mümkün 

olmadığı anlamına gelmektedir. 

Bu nedenle işletmelerin kişisel verilerin idare 

edilmesi için yasal olarak belirsizlik içermeyen ve 

pratik bir çözüme ihtiyacı giderek daha da 

artmaktadır. Belli bir noktaya kadar, bunu kurum içi 

ilzam edici kurumsal kurallar, toplu sözleşmeler ve 

şirket sözleşmeleri yoluyla başarmak mümkün 

olabilir, ancak, bunların hiçbir koşul altında mevcut 

veri koruma standartlarının etrafından 

dolaşmamasını sağlamak önemli olacaktır. Her 

durumda, bu belgelerin Industrie 4.0'ın spesifik 

özelliklerini göz önünde bulunduracak şekilde 

adapte edilmeleri gerekecektir.  

Özel ürün özellikleri için veri koruma yasası 

gereksinimleri, söz konusu ürüne ve uygulamaya 

bağlı olacaktır. Industrie 4.0 için özellikle alakalı 

olan bir husus da, örneğin, veri işleme bileşenlerinin 

son ürüne dahil edilmesidir. Bu bileşenler ilk olarak 

imalat sürecinde kullanılıyor olsa da, bunlara 

nihayetinde ilk olarak yapmak için tasarlanmış 

olmadıkları amaçlar için onları kullanacak olan nihai 

müşteriler sahip olabilir. Bunun olmasını engellemek 

ve gömülü bileşenlerin kullanılabilecekleri veri 

işleme türlerine kısıtlama getirmek için, kapasiteleri 

veri koruma yasaları tarafından belirlenen ve 

kesinlikle gerekli olan amaçlarla sınırlanmalıdır. 

 
4. Ticari kısıtlamalar 

Industrie 4.0'da gittikçe daha karmaşık sistemler 

kullanıldıkça, bileşenlerinin tek tek ulusal ve 

uluslararası ticari kısıtlamalara maruz kalması daha 

da muhtemel olmaktadır. CPS iletişiminin gizliliğini 

ve bütünlüğünü sağlamak için, şifreleme teknolojileri 

hem gereklidir hem de müşteriler tarafından 

istenmektedir. Ancak, Çin gibi birçok gelişmekte 

olan pazarda, şifreleme ürünlerinin kullanımı, satışı, 

ithalatı ve ihracatına yalnızca ruhsat kapsamında 

izin verilmektedir. Öte yandan AB'de, Avrupa içinde 

ve Japonya, Kanada ve ABD gibi belirli bazı 

ülkelere şifreleme teknolojilerinin sevk edilmesine 

izin verilmektedir, ancak bunlar çift kullanımlı 

mallar11 olarak sınıflandırılmakta ve diğer birçok 

istikamet için ihracat kısıtlamalarına tabi 

tutulmaktadır. Günümüzde dahi, yarının anahtar 

pazarlarında küresel bir varlık sahibi olmayı isteyen 

şirketler, şifreleme bileşenleri daha büyük imalat 

tesislerinin içine gömülü halde olduğunda, bir 

noktaya kadar kendilerini yasal açıdan gri alanlarda 

faaliyet gösterirken bulmaktadırlar. Bu yasal 

belirsizlik Industrie 4.0 ile artış gösterecek ve 

ticaretin önünde ciddi bir engel oluşturacaktır. 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavsiye edilen eylemler 

Yukarıda tarif edilen düzenleme zorlukları önemsiz değildir ve Industrie 4.0 girişiminin başarılı olması 

isteniyorsa bunlara karşı çözümler getirilmesi zorunlu olacaktır. Çoğunlukla, bu "çözümler" mevzuatları 

içermeyecek, bunun yerine düzenleyici, teknik ve politika unsurlarını içeren belgelerin bir karışımını 

içerecektir. Ayrıca, mesleki birliklerin ve devlet bakanlıklarının çoğaltan olarak hareket etmek üzere 

duruma dahil edilerek yukarıda bahsedilen sorunlara dair KOBİ'ler arasında bir bilinç oluşturmak önem 

teşkil edecektir.  

 
KOBİ'ler için özellikle önemli olacak olan bir husus da, uygulama esaslarının, kontrol listelerinin ve 

model sözleşme maddelerinin geliştirilmesidir. Yeni sözleşme modellerinin bir taraftan iş ve ticaret 

sırlarının korunmasını garantiye alması, diğer taraftan da yeni iş modellerinin ürettiği tüm katma değerin 

adil biçimde paylaştırılmasını sağlaması gerekecektir. Bu nedenle çeşitli ortakların rollerinin mümkün 

olduğunca kesin biçimde belirlenmesi (farklı bilgi komisyoncusu türleri gibi yeni roller de dahil olmak 

üzere) gerekli olacaktır.  

 
Konu sorumluluğa geldiğinde, sağlanan desteğin özellikle de malların bir ortaktan diğerine teslim 

edildiği kritik noktalarda, veri güvenliğine ve belgeli kanıt sağlama gereksinimine odaklanması 

gerekmektedir. Çalışan verisi koruması açısından da, örnek şirket sözleşmeleri içeren en iyi uygulama 

modelleri geliştirilerek, Industrie 4.0 gereksinimlerinin çalışanların veri koruma haklarına tecavüz 

etmemesinin sağlanması gerekmektedir. Üçüncü taraflara ait olan hassas kurumsal verilerin güvenli ve 

gizli biçimde idare edilmesi açısından, denetimler veya IT güvenlik standartlarına uyumluluk sertifikası 

gibi öz düzenleme tedbirlerinin teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar yapılması tercih sebebi olacaktır.   

Yine de, bazı hususlara kanun uygulaması gerekli olacaktır. Bunlar arasında veri işleme faaliyetlerinin 

dışarıya verilmesi de olacaktır, öte yandan şu an için bu alandaki kanun ihtiyacı AB seviyesindedir.  

 
Ayrıca, özellikle de şifreleme ürünleri için, ticari kısıtlamalar bağlamında bir acil uyumlulaştırma ihtiyacı 

bulunmaktadır. Almanya'nın Industrie 4.0'da lider bir tedarikçi olarak pozisyonunu başarıyla 

koruyabilmesini sağlamak için, ortak uluslararası düzenlemelerin, örneğin Dünya Ticaret Örgütü yoluyla 

teşvik edilmesi için orta ve uzun vadede çalışmalar üstlenilmelidir.  

 
Daha genel açıdan, Industrie 4.0'ın teknolojinin düzenlemelerle karşı karşıya geldiği alanlarda ortaya 

çıkardığı zorluklar, disiplinler arası araştırma yapılmasını gerektirecektir. Hukuki uzmanların Ar-Ge 

sürecinin erken aşamalarından itibaren konuya dahil olmasını sağlamak önemli olacaktır. Aynı şekilde, 

mühendislerin hukuki partnerleri ile tam bir diyaloga girebilmeleri için hukuki sorunlara yönelik temel bir 

anlayış edinmesi gittikçe daha fazla gerekli olacaktır. Mühendisler ve hukuki uzmanlar arasında bu şekilde bir 

ortaklığın olması, Almanya'ya Industrie 4.0 pazarında gerçek bir rekabet avantajı kazandırabilir. Bu itibarla, 

Industrie 4.0 Platformu'nun, hukuki danışmanların erkenden çeşitli çalışma gruplarına dahil edilmesini 

sağlaması gerekecektir. 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.8 Kaynak verimliliği 
 
 

İmalat sektörü, doğası gereği endüstriyel uluslarda 

açık arayla en büyük ham madde tüketicisidir. Özel 

sektörle birlikte, ayrıca birincil enerjinin ve elektriğin 

de başlıca tüketicilerindendir. Yüksek maliyetler 

içerdiği gibi, bu durum ayrıca çevreye karşı ve 

düzenlemelerle en aza indirilmesi gereken tedarik 

güvenliği için riskler barındırmaktadır. Buna bağlı 

olarak, sektör enerji ve kaynak tüketimini azaltmak 

veya alternatif kaynaklar bulmak için ciddi çabalar 

harcamaktadır. Ancak bu çabaların başarılı olma 

şansı olması için uzun yıllar boyunca sürdürülmesi 

gerekecektir. Sonuç olarak, bu imalat süreçlerinde ve 

makine ve tesis tasarımında değişiklikler olmasını 

gerektirecektir, çünkü yalnızca bu alanlar malzeme ve 

enerji tüketiminde sahici değişiklikler yapılabilecek 

alanlardır.  

Başlangıç noktası, imalatçı şirketler tarafından hem 

şirketin kendi içinde hem de değer şebekesi boyunca 

kullanılan kaynak miktarıdır. Kaynakları ve kullanım 

biçimlerini üç farklı kategoride incelemek 

mümkündür:   

 
1. Ham maddeler, katkı maddeleri, işletme 

malzemeleri ve bir enerji türünün diğerine 

çevrilmesi de dahil olmak üzere tüm farklı enerji 

taşıyıcıları  

2. İnsan kaynakları, yani insan iş gücü 

3. Mali kaynaklar, yani gerekli yatırım ve işletme 

maliyetleri  

 
Bu kaynakların kullanım biçimi açısından, belli bir 

kaynak miktarı ile ulaşılan çıkış hacminin maksimize 

edilmesine ya da belirli bir çıkış hacmine ulaşılması 

için mümkün olan en az miktarda kaynağın 

kullanılmasına odaklanılması mümkündür. Birinci 

senaryoda, vurgu kaynak üretkenliğinin 

hesaplanması üzerineyken, ikinci senaryoda odak 

noktası kaynak verimliliğidir. Bu ölçümlerin 

gerçekleştirilmesi için artık bir ölçü yelpazesi 

mevcuttur (Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri, 

karbon ayak izi çıkarma12, vb.). 

Zorluklar 
Genel açıdan, Industrie 4.0'ın endüstriyel imalat 

süreçleri sırasında tüketilen kaynakları bir bütün 

olarak ve üretimde kullanılan makine ve ekipman 

açısından azaltma yollarını araştırması ve 

uygulamaya geçirmesi gerekecektir. Müşterek 

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ve 

Alman Mühendislik Federasyonu (VDMA) “Verimlilik 

Fabrikası” (Effizienzfabrik)13 girişimi, bu açıdan bir 

model olarak kullanılabilir. Verimli imalat süreçleri 

uygulanırken, sadece temel fonksiyonların değil 

aynı zamanda da sıklıkla durma ve başlama ve 

hasarlı ürünlerin engellenmesi (ki bunlar malzeme 

ve enerji israfıdırlar) gibi dinamik koşullar altında 

süreçlerin stabilitesinin göz önünde bulundurulması 

önemlidir.  

Bu sebeple, üretkenliği, sonuç itibarıyla ürünün 

onarılmasını ya da tamamen yeniden imal 

edilmesini gerektirecek kalite sorunları ile 

sonuçlanacak dengesiz süreçlerin engellenmesi 

açısından ele almak gereklidir. Elverişliliğin de 

ayrıca ele alınması gerekmektedir. İmalat ekipmanı 

arıza yapabilir (bu yüzden hata riskini en aza 

indirmek adına yedekler bulundurulması önemlidir), 

kaynaklara istendiğinde kolaylıkla ulaşılamayabilir 

ve envanter seviyeleri gereksinimlere uygun 

olmayabilir (yarı mamul ve mamul mallar).  

 
Industrie 4.0 için anahtar zorluklardan biri de 

CPS'nin hayata geçirilmesi için yatırımı yapılan ilave 

kaynakların ve buna bağlı altyapıların mühendislik, 

imalat, üretim kontrolü, bölge içi lojistik, tedarik ve 

dağıtım lojistiği sırasında kullanılan kaynakların 

toplam miktarına dayalı olarak kaynak üretkenliği ve 

verimliliği sağlayacak yeterli imkanları sağladığının 

kanıtlanmasıdır.  

Industrie 4.0,  durumdan duruma genel kaynak 

üretkenliği ve verimliliği amaçlarına ulaşılmasının 

optimize edilmesi için olanaklar sağlamaktadır. 

 
 

 



   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
1 Modeller çok geniş çeşitlilikte gerçek veya varsayımsal senaryoları inceleyebilir: örneğin, 

ürünler, imalat kaynakları gibi teknolojik sistemler veya bütün imalat sistemleri, yaşayan 

varlıklar (insan davranışı ya da biyolojik etkileşimler gibi), fiziksel ya da kimyasal 

etkileşimler ve etkiler ve organizasyonlar (örgütsel yapılar ve iş süreçleri ya da akışları 

gibi).  
2 Havacılık elektroniği ( “Havacılık” – Latince avis, ya da kuş – ve  “elektronik” kelimelerinden 

türetilen bir terim) bir uçakta bulunan tüm elektrikli ve elektronik ekipman anlamına 
gelmektedir.  

3 Bu alıntı buradan alınmıştır: Arbeitsgruppe 2 des Nationalen IT Gipfels (Ed.): Digitale Infrastruk- 
turen. Jahrbuch 2011/2012, 2012, ss. 176-177. 

4 Bu yönetmeliklere örnekler arasında Avrupa Makine Yönergesi 2006/42/EG ve Ekipman ve 
Ürün Emniyeti Yasasının Dokuzuncu Düzenlemesi formundaki Alman transpozisyonu, 9. 
ProdSV bulunmaktadır. 

5 İlk programlanabilir mantık kontrolörü (Modicon 084) imalatta 1969'da kullanılmıştır, bkz. 
Bölüm 1. 

6 BSI Siber Güvenlik Analizleri, BSI-A-CS 004, Sürüm 1.00, 12.4.2012. 
7 Alman Mühendislik Federasyonu (VDMA) tarafından yapılan son ankete göre, Almanya'nın 

makine ve tesis imalat sektörü 2011 yılında yaklaşık 8 milyar euro satış kaybı yaşamış 
olup, bu iki yıl önceki son ankete göre yüzde 24'lük bir artıştır. Bu şekilde kaybedilen para 
geri kazanılabilseydi, bu sektörde 37,000 kişilik istihdam yaratılmasına yeterli olacaktı. 
Ankete katılan şirketlerin neredeyse üçte ikisi artık ürün korsanlığından etkilenmekte, bu 
1,000'den fazla çalışanı olan ve genellikle de uluslararası alanda en fazla aktif olan 
şirketler için %93'e çıkmaktadır. (bkz. VDMA: Studie der Arbeitsgemeinschaft Produkt- und 
Know-how-Schutz, Produktpiraterie 2012, Kasım 2012). 

8 Bkz. Tanja Fondel/Jochen Schroth: Innovationsführerschaft durch Mitbestimmung? In: Martin 
Allespach/ Astrid Ziegler (Ed.): Zukunft des Industriestandortes Deutschland 2020, Marburg, 
2012, ss. 174-192. 

9 Alman Kalifikasyonlar Çerçevesi (DQR), görevin ve alanın karmaşıklığına ve bağımsız 
karar verme seviyesine bağlı olarak sekiz yetenek seviyesi oluşturmuştur. Sektörün 
mesleki birliklerine ve ticari sendikalarına göre, "yetenekler", "kişinin güncel ve gelecekteki 
açık uçlu karmaşık durumlarda bağımsız olarak hareket edebilme becerisi" olarak 
tanımlanmaktadır: BITKOM, Gesamtmet-   all, VDMA, ZVEI (Ed.): Die Anforderungen des 
Beschäftigungssystems. Ein Beitrag zur Gestaltung des Deutschen Qualifikationsrahmens, 
2007, s. 10. 

10  RAN (RFID-Tabanlı Otomotiv Şebekesi) projesi Federal Ekonomi ve Teknoloji 

Bakanlığı'nın “AUTONOMICS: Tüm küçük ve orta büyüklükte işletmeler için simülasyon tabanlı 

sistemler" teknoloji programının himayesinde olan 14 projeden biridir. RAN, otomotiv sektöründe 

şeffaf ve ideal süreç kontrolü sağlanmasını amaçlamaktadır. Proje, sipariş karşılama süreçlerinin 

şirketler arası yönetimi için uygun maliyetli yöntemler ve yeni yaklaşımlar üzerine araştırma 

yapmaktadır. Workstream 3, oto kimlik verilerinin iş süreçlerinin geliştirmekte kullanılabilmesi için 

farklı şirketler arasında paylaşılmasını sağlayan standardize bir IT altyapısı geliştirmektedir. Daha 

fazla bilgi için: www.autoran.de. 

11  “Çift kullanımlı mallar” terimi, özellikle de ihracat kontrolü alanında,birden fazla amaç için 

kullanılabilecek malları tarif etmek için kullanılmaktadır (makineler, yazılım veya 

teknolojiler gibi). Bu mallar esas olarak sivil uygulamalar için üretilmiş olsalar da, özellikleri 

(içerdikleri malzemeler ya da performans özellikleri), askeri amaçlar için de 

kullanılabilecekleri anlamına gelmektedir.   

12 Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri (LCA'lar) bir ürünün imalatı, kullanımı ve ardından 

imha edilmesi , ayrıca ilgili hazırlama ve ayrıştırma süreçleri de dahil olmak üzere (ilgili 

ham maddelerin, katkıların ve yakıtların üretimi gibi; bkz. ayrıca ISO standartları 14040 ve 

14044) tüm yaşam döngüsü boyunca çevreye yaptığı toplam etkinin (cevherler veya ham 

petrol gibi imalatı için çevreden çıkarılan her şey ve atık ya da CO2 emisyonları gibi 

çevreye salınan tüm maddeler de dahil olmak üzere) kapsamlı bir analizini içermektedir. 

LCA'lar, ürünün sürdürülebilir şekilde tasarlanmasını sağlamak için ürün planlama ve 

tasarım aşamaları sırasında kullanılabildiği gibi, pazarlama aşaması sırasında ürün 

beyanlarının formülize edilmesi ve yeniden tasarım amaçları ile de kullanılabilir. Bir ürünün 

karbon ayak izi, tüm yaşam döngüsü boyunca toplam sera gazı emisyonları anlamına 

gelmektedir. Bir başka deyişle, bu gösterge LCA'ların kapsamını, ürünün iklim değişimi 

üzerine etkisi ile daraltmaktadır.  

13 Müşterek BMBF (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı) ve VDMA (Alman Mühendislik 

Federasyonu) “Verimlilik Fabrikası” inovasyon platformu, BMBF finansman önceliği 

"İmalatta Kaynak Verimliliği" kapsamında gruplanmış olan 31 projenin araştırma 

bulgularını yaymaktadır. Platform, kaynak verimliliği olan imalat için sonradan ilgili 

şirketlerin kullanımına sunulabilecek entegre çözümlerin geliştirilmesini mümkün 

kılabilmek adına farklı bireysel projelerdeki trendlerin analiz edilmesine yoğunlaşmaktadır. 

Daha fazla bilgi  online olarak şu adreste mevcuttur:  www.effizienzfabrik.de. 

 

Industrie 4.0 Çalışma Grubu, yalnızca kaynak üretkenliği ve verimliliği konusuyla ilgilenmek üzere 

Industrie 4.0 Platformu üzerinden bir Çalışma Grubu'nun oluşturulmasını tavsiye etmektedir. Çalışma 

Grubu'nun faaliyet alanı aşağıdaki görevleri içermelidir:   

 

BMBF/VDMA “Verimlilik Fabrikası”  girişiminin sonuçlarının adapte edilmesi ve geliştirilmesi. 

Üretkenlik ve elverişlilik sorunlarından kaynaklanan yer değiştirme süreçlerinden kaçınılmasına dayalı 

olarak, imalat ortamında üretkenlik ve verimliliğin iyileştirilmesi ile sağlanan kaynak tasarruflarının ispat 

edilmesi.   

CPS'in ve ilgili altyapılarının uygulamaya geçirilmesi için gerekli olan kaynaklar ve sağlanan potansiyel 

tasarruflar arasındaki dengelerin hesaplanması ve değerlendirilmesi. Bu ayrıca üretim hatlarının 

modernize edilmesi ya da yenilerinin inşa edilmesi ve gerekli otomasyon ekipmanı türü ile ilgili karar 

alma durumu söz konusu olduğunda, farklı kaynak kategorileri için de yapılmalıdır. By değerlendirmeler 

söz konusu endüstriyi veya sektörü ve değer şebekesinin kapsamının bölgesel ya da küresel olması 

hususlarını de göz önünde bulundurmalıdır.  

Güncel projelerde ve girişimlerde kaynak üretkenliğinin ve verimliliğinin ve çevre dostuğunun 

değerlendirilmesi için kullanılan çeşitli ölçülerin ve APG'lerin (anahtar performans göstergeleri) hesaba 

katılması da gerekli olacaktır. Yeşil Üretim Endeksi gibi karar destekleyici APG'lerin geliştirilmesi de 

ayrıca özellikle de endüstriyel otomasyon alanındaki kaynak odaklı şeffaf yatırım kararlarının alınması 

için gerekli temel verilerle birlikte göz önünde bulundurulmalıdır. 

 
 

 

http://www.autoran.de/
http://www.effizienzfabrik.de/


 

 
 
 
 

 

 

 

İlk uygulamalar, MOS çözümleri ve paylaşımlı IT platformları, yukarıda belirtildiği üzere göreceli olarak yakın 

zamandai yani önümüzdeki birkaç ay içinde ortaya çıkmaya başlayacaktır. Ancak uçtan uca CPS özellikle 

dinamik üretim hatları görmeye başlamadan birkaç yıl geçmesi gerekecektir. Yine de, imalat sürecinin belirli 

kısımlarına odaklanan uygulamaların biraz daha erken zamanlarda meydana gelmesi beklenebilir.  

 

 

 

ÖRNEK UYGULAMA 3: Özel imalatın desteklenmesi: 
tek bir müşterinin gereksinimlerinin nasıl 
karşılanacağına dair bir örnek  

 

Industrie 4.0'ın dinamik değer zincirleri, tasarımın, konfigürasyonun, sipariş vermenin, üretimin ve lojistiğin 

müşteriye ve ürüne özel biçimde koordine edilebilmesine olanak sağlar. Bu ayrıca üretimden hemen önce 

ve hatta üretim sırasında son dakika değişikliklerinin dahil edilebilmesi için fırsat tanır.   

Bugün 
Bir üretim hattında sıkı şekilde 

ardışık araç imalatı  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Yarın 
Ayrıştırılmış, tamamen esnek ve 

çok entegre edilmiş imalat 

sistemleri   

 
 
 

 

 

 

 

Kaynak: Hewlett-Packard  
2013 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Hewlett-Packard  
2013 

 
 

 
Günümüzün otomotiv sektörü, yeni ürün türlerinin 

imalatı için yeniden yapılandırılması zor olan 

hareketsiz üretim hatları (önceden belirlenmiş sıraları 

olan) ile karakterize edilmektedir. Yazılım destekli 

İmalat Uygulama Sistemleri (MES) normalde üretim 

hattının donanımına dayalı dar kapsamda 

tanımlanmış işlevsellikle tasarlanmakta olup, bu 

nedenle de eşit derecede hareketsizdir.   

Çalışanların işinin niteliği de ayrıca üretim hattının 

işlevselliği ile belirlenmekte olup, bu nedenle 

genellikle çok monotondur. Bireysellik teşvik 

edilmemektedir.  

Bunun sonucu olarak, aynı şirket tarafından imal 

edilen bir başka ürün grubundan herhangi bir 

unsurun eklenmesi, örneğin Volkswagen bir araca 

Porsche koltukların takılması gibi bireysel müşteri 

isteklerinin dahil edilmesi mümkün olmamaktadır.   

Industrie 4.0 dinamik üretim hatlarının ortaya 

çıkmasına yol açmaktadır. Araçlar bir CPS özellikli 

işleme modülünden diğerine montaj atölyesinde 

otonom şekilde hareket eden akıllı ürünler haline 

gelmektedirler. üretim hatlarının dinamik 

konfigürasyonu, araçlara takılan ekipmanları 

karıştırıp eşleştirmeyi mümkün kılmaktadır; ayrıca,  

bireysel değişiklikler (bir başka araç serisinin 

koltuğunun takılması gibi) lojistik hususlara cevap 

olarak (en yavaş halka gibi) merkezi olarak 

belirlenmiş zamanlamalara takılmadan istenilen 

zamanda uygulanabilmektedir. Bu türden bir 

yeniden yapılandırmanın uygulanması kolaydır ve 

arabalar ilgili iş istasyonuna otonom biçimde 

hareket ederler. İmalat Uygulama Sistemi IT 

çözümü artık başlangıçtan bitişe - tasarımdan 

montaja ve işletmeye kadar - esas bir unsur haline 

gelmiştir. 
 



 

 

ÖRNEK UYGULAMA  4: Telebulunma 
 
 

 

Uzaktan Hizmet, imalatçıların makinelere uzaktan erişip kontrol ederek müşterilere hızlı ve verimli destek 

sağlayabilmek için yıllardır kullanmakta olduğu bir araçtır. İmalat sistemlerin daha da fazla şebekelenmiş 

olması, daha çok üretkenlik kazanımlarının sağlanması için yeni bir potansiyel oluşturmaktadır.   

 
 
 
 
 

Uzaktan Hizmet, makine tedarikçisi ve kullanıcı 

arasında bireysel bir iletişimin kurulmasıyla 

mümkün olmaktadır. Teknisyen genellikle makineyi 

doğrudan modem üzerinden bağlar. İnternet'in 

başlangıcından beri, VPN bağlantıları (Sanal Özel 

Ağlar) da müşterinin kurumsal ağına güvenli erişim 

sağladıklarından dolayı popülerlik kazanmıştır. Bu 

yaklaşımın amacı, plansız araların ve kullanım dışı 

sürelerin kısaltılması için makineye uzaktan teşhis 

konulması ve makinenin kontrol edilmesidir. 

Bugün 

 
 

 
Kaynak: Trumpf 2013 

Bağlantı linklerinin konfigürasyonu ve yönetimi, kullanım şartlarının her bir müşteri ile ayrı ayrı 

kararlaştırılması gerektiğinden, ciddi bir yönetim iş yükü oluşturmaktadır. Ayrıca, bu yaklaşım şu an için 

yalnızca tepkisel hizmetler sunulmasında, yani bir olay gerçekleştikten sonra bakım yapılmasında 

kullanılabilmektedir.   

Yarın 
Industrie 4.0'da, teknisyenlerin artık servisini 

yaptıkları makineyi elle bağlamaları 

gerekmeyecektir. İmalat sistemleri "sosyal 

makineler" olarak - sosyal ağlara benzer olan 

şebekeler içinde - çalışacak ve söz konusu durumla 

ilgilenilmesi için uygun uzmanların aranması için 

otomatik olarak bulut tabanlı platformlara 

bağlanacaktır. Uzmanlar bunun ardından entegre 

bilgi platformlarını, video konferans araçlarını ve 

gelişmiş mühendislik yöntemlerini kullanarak ilave 

uzaktan bakım hizmetlerini mobil cihazlar üzerinden 

daha verimli biçimde gerçekleştirebileceklerdir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Trumpf 
2013 

Ayrıca, makineler gerektiğinde, telebulunma platformlarında standardize edilmiş, güvenli iletişim linkleri 

üzerinden ilgili fonksiyonları otomatik olarak güncelleyerek ya da yükleyerek kendi kapasitelerini de sürekli 

olarak geliştirebilecek ve genişletebileceklerdir.   

Karmaşık hesaba dayalı işlerin (simülasyonlar ve tahminler gibi) makinelerden portallara kaydırılması ile, 

muazzam miktarlarda işleme gücü kullanılması ve bu işlemlerin mümkün olan en kısa zamanda 

gerçekleştirilmesinin sağlanması mümkün olacak, böylece ilave üretkenlik kazanımları sağlanacaktır.  

 
 
 

POTANSİYEL FAYDALAR 

Yakın zamanda kullanıma sunulmuş olan ilk bulut tabanlı telebulunma portalları, gelecekte nelerin mümkün 

olacağına dair fikir vermektedir. Bu portalların hızlı gelişimi önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni ufuklar açacak, 

imalat sistemlerinde devrim yaratacaktır.  

 



 

 
 
 
 
 

6 Almanya dünyanın 
geri kalanına kıyasla 
ne durumda?  



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Almanya dünyanın geri kalanına kıyasla ne durumda? 
 

Almanya, Nesnelerin İnterneti'nin (Endüstriyel 

İnternet1)  imalatta kullanımı üzerine eğilimi ve 

ilerledikçe imalat sektörü için stratejik zorluklar 

olarak endüstriyel süreçler üzerindeki bozucu 

etkisini tespit eden tek ülke değildir.  Ancak, 

Industrie 4.0 olayını tarif etmek için, dünyanın dört 

bir yanında çok sayıda farklı ifade kullanılmaktadır. 

Özellikle de İngilizce konuşan dünyada ve AB 

seviyesinde, Nesnelerin İnterneti teriminden ve 

üçüncü bir Sanayi Devrimi açısından dijitalleşmeye 

kayan eğilimden bahsedilmesi yaygındır. Bu 

rakama ya ikinci Sanayi Devrimi'ni (mekanik seri 

üretimin oluşturulması) birincinin bir parçası olarak 

kabul etmek suretiyle2 ya da sanayinin, kendi 

çapında gerçek bir devrim olan imalat süreçlerinin 

otomasyonundan kaynaklanan şekilde üçüncü şekil 

değiştirmesini saymayarak ulaşılmaktadır.3, 4 

 
 “Akıllı Üretim”, “Akıllı İmalat” veya “Akıllı Fabrika” 

terimleri, akıllı imalat sistemlerinin yaratılması için üretimin 

dijital olarak şebekeye bağlanmasına atıfta 

bulunmak amacıyla Avrupa'da, Çin'de ve ABD'de5 

kullanılmaktayken, aynı şekilde moda bir terim olan 

 “Gelişmiş İmalat” imalat ortamındaki modernleşme 

trendlerini daha geniş bir yelpazede 

kapsamaktadır.6 

Makine ve tesis imalatı, elektrik mühendisliği, 

otomasyon ve ICT söz konusu olduğunda, seçilen 

ülke örnekleri bu trendlere verilen farklı politika 

cevaplarını örnekleme görevi görmektedir.  

 

Uluslararası pazar trendleri 
2004 ve 2008 arasındaki kayda değer gelişim 

döneminin ardından, çıkış hacmi yaklaşık yüzde 38 

artış gösterdiğinde, küresel mali kriz, Almanya'nın 

makine ve tesis imalatçıları arasında sipariş ve 

üretimin ciddi biçimde düşmesine yol açmıştır. 

Ancak, işler 2009'un ortalarına doğru tekrar 

toparlanmış, şirketler kriz sırasında kaybettiklerini 

telafi etmek için çaba göstermişlerdir. Talepler şu 

anda normale dönmüş olup, 2013 yılı için yüzde iki 

büyüme tahmini yapılmaktadır.  

 
 

 

Şekil 13: 
Seçilen ülkelerde 
makine mühendisliği 
sektör satışları* 
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* Makine mühendisliği sektörüne kurulum, onarım ve bakım gibi hizmetler dahil değildir:  

satış rakamları içine,  ilgili ülkelerde imalat yapan tüm şirketler mümkün olduğu kadarıyla dahil edilmiştir Kaynak: VDMA, Stand Kasım 2012 

 
 

      

      

  
 
    

 
 

 

 
   

      

      

      

 



  

 

 
 
 
 
 
 

 

» Çalışmalarımız 

sırasında Almanya'nın 
geleceğin Nesnelerin 
ve Hizmetlerin 
İnternet'i dünyasında 
imalat teknolojisi ve 
makine mühendisliği 
dallarındaki küresel 
başarısını sürdürecek 
tüm gerekli 
yeterliliklere sahip 
olduğu belli olmuştur.   
« 
Dr. Siegfried Dais 

Robert Bosch GmbH 

Industrie 4.0 Çalışma Grubu Eş Başkanı 

 

 

Alman Mühendislik Federasyonu'nun (VDMA) 

yaptığı son ankete göre, Alman makine 

mühendisliği firmalarının çoğu kendilerini hala 

dünya liderleri arasında görmekte ve en büyük 

rakiplerini yurt içindeki rakipleri ve bunları uzaktan 

takip eden ABD ve İtalyan rakipler olarak kabul 

etmektedir. Makine mühendisliği sektöründeki 

küresel satışlar 2011'de yaklaşık 2.1 trilyon avroya 

denk gelmiştir. Seçilen ülkelerde makine 

mühendisliği sektörünün konumuna göz atıldığında, 

oldukça heterojen bir resim ortaya çıkmaktadır (bkz. 

ayrıca Şek. 13). 

 
2002'den beri, üretimin dünyanın diğer kısımlarına 

yüksek ölçeklerde transferi, ABD makine 

mühendisliği sektörünün ithalata olan bağımlılığının 

keskin bir biçimde artmasına yol açmıştır. Sektörde 

çalışan kişilerin sayısı 2002 ile 2010 yılları arasında 

yüzde 25 azalmıştır.8  Ancak 2010'dan beri hem yurt 

içi hem de ihracat talebindeki artışlarla bazı 

toparlanma belirtileri gözlenmiştir. ABD basını 

halihazırda kökten bir değişim olarak gördüğü bu 

durumu tarif etmek için "ülke içi imalatın yeniden 

tanıtılması”9 ve “iç tedarik patlaması”10 gibi terimler 

kullanmakta gecikmemiştir.  

 
Çin de ayrıca makine mühendisliği teknolojisi ve 

pazar konumunu güçlendirme açısından diğer 

ülkelerle arayı kapatmak amacıyla büyük çaba sarf 

etmektedir. Geçtiğimiz beş yıl içinde 2011 yılında 

563 milyar avroluk satış miktarlarıyla, dünyanın en 

büyük makine aksamı imalatçısı konumuna 

yükselmiştir. Aynı zamanda, Çin ihracat 

cephesindeki çabalarını da yeniden iki katına 

çıkarmıştır.  2011'de, Çin yatırım malları sektörü, 

87.7 milyar avroluk ürün ihraç etmiş, bu bir önceki 

seneye kıyasla yüzde 20'lik bir artış olmuştur. 

Böylelikle pazarda yüzde 10.2'lik payla, dünyanın 

en büyük dördüncü makine ihracatçısı konumuna 

yükselmiştir.  

2010'dan beri, Rusya'nın makine ve tesis talebinde 

gözle görülür bir artış olmuştur. Bu yılın Hannover 

ticaret fuarının resmi partneri olan Rusya, 

halihazırda Çin, ABD ve Fransa'nın ardından Alman 

makine mühendisliği firmaları için en büyük 

dördüncü ihracat pazarı konumundadır. 

 
 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

Almanya ayrıca yüzde 22.6'lık pazar payı ile, 

Rusya'nın bir numaralı makine tedarikçisidir. Rusya 

hükumeti önümüzdeki birkaç yıl için Rus pazarının 

büyümeye devam edeceğini tahmin etmekte ve bu 

büyümeyi milyarlarca avroluk bir finansman 

programı ile desteklemektedir. Daha uzun vadede, 

Alman makine ve tesis imalatçılarının Industrie 4.0 

ürünlerini Rusya'ya ihraç etmesi için ciddi bir 

potansiyel bulunmaktadır.  

2011'de, küresel elektrik mühendisliği pazarı 3,414 

milyar avro değerindeydi. 116 milyar avro ile, 

Alman elektrik mühendisliği pazarı Çin (1,119 

milyar avro), ABD (486 milyar avro), Japonya (284 

milyar avro) ve Güney Kore'nin (155 milyar avro) 

ardından beşinci durumdadır. Son yıllarda, küresel 

elektrik mühendisliği pazarının büyümesi çoğunlukla 

toplam pazar hacmi 1.7 trilyon avro olan yeni 

sanayileşmiş ülkelerin 2011 yılında ilk kez 

sanayileşmiş ülkeler ile aynı seviyeye ulaşmasından 

kaynaklanmıştır. 2012 ve 2013'te de yeni 

sanayileşmiş ülkelerdeki büyümenin sanayileşmiş 

ülkelere kıyasla çok daha fazla olması 

beklenmektedir.  

Küresel otomasyon pazarı yakın zamanda 350 

milyar avroya ulaşmıştır. Bu da artık küresel 

elektrik mühendisliği pazarının onda birinden 

fazlasına karşılık geldiği anlamına gelmektedir. 

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Çin en büyük bölgesel 

pazar konumuna yükselmiştir. Pazarı şu anda 

100 milyar avro değerinde olup bu ona küresel 

pazarda yüzde 29'luk pay vermekte ve pazarın 

yalnızca 93 milyar avro olduğu Avrupa'yı geride 

bıraktığı anlamına gelmektedir. Bu iki pazarın 

arkasından gelenler ABD (yüzde 12 ya da 40 

milyar avro) ve Japonya'dır (yüzde 8 ya da 26 

milyar avro).  21 milyar avro ile (yüzde 6), 

Almanya dünyanın en büyük dördüncü pazarıdır. 

Çin'in açtığı fark konu otomasyon ürünü imalatına 

geldiğinde daha da fazladır. Çin küresel üretimin 

yüzde 30'una, ya da toplam 350 milyar avronun 103 

milyarına karşılık gelmektedir. ABD ve Japonya 

ikinci sırada yaklaşık yüzde 11'le hemen hemen eşit 

durumdadır, bunları yüzde on ile Almanya yakından 

takip etmektedir. Ancak, Almanya dünyadaki en 

büyük otomasyon ürünleri ve sistemleri 

ihracatçısıdır (29 milyar avro) ve onu Çin (27 milyar 

avro) ile ABD (21 milyar avro) izlemektedir. 

ICT sektörünün küresel hasılatının bu yıl yüzde 

4.6 artarak 2.69 trilyon avroya çıkması 

beklenmektedir. Sırasıyla yüzde 5.2 ve 4.2 ile, iki 

anahtar segment olan bilgi teknolojisi ve 

telekomünikasyon sağlam büyüme yaşamaktadır. 

Ancak, farklı bölgelerdeki pazar trendleri arasında 

ciddi eşitsizlikler vardır. Yeni sanayileşmiş 

ülkelerde endüstri gelişmekteyken, Batı 

Avrupa'nın çoğunluğunda ya sabittir ya da 

düşüştedir. Çin, Hindistan ve Rusya birlikte 

halihazırda bu yılki küresel ICT talebinin yedide 

birine (yüzde 14) karşılık gelmektedir. Yalnızca 

Çin pazarının 2013'te yüzde 6.6 büyüyerek 235 

milyar avroya çıkması, Japonya'yı geçerek (221 

milyar avro) dünyanın ikinci en büyük ICT pazarı 

haline gelmesi tahmin edilmektedir. ABD pazarı 

ICT talebi açısından tartışmasız lider olarak 

kalmaya devam etmektedir. Son rakamlar toplam 

değerini yüzde 5.8'lik artışla 725 milyar avro 

olarak hesaplamıştır. Batı Avrupa'daki artış 

dünyanın geri kalanına kıyasla daha ağır 

olmuştur. 2013'te, ICT satışlarının yüzde 1.3'lük 

mütevazı bir artışla 625 milyar avroya çıkması 

beklenmektedir. Öte yandan, Alman bilgi 

teknolojisi pazarının 2013'te yüzde 3.0'lık artışla 

75 milyar avroya çıkması beklenmektedir. 

Almanya'nın yazılım pazarının da ayrıca ciddi bir 

büyüme yaşaması, yüzde 5.1 artarak 17.8 milyar 

avroya çıkması beklenmektedir. Dış kaynak 

kullanımı ve bakım gibi IT hizmetlerinin pazarının 

yüzde 3.0 ile 35.9 milyar avroya büyümesi 

beklenirken, donanım pazarının yüzde 1.2'lik 

mütevazı bir artış göstereceği tahmin 

edilmektedir.  

SAP, Software AG ve Telekom, ABD'nin iki büyük 

bağlı kuruluşu ile (IBM ve HP) ve Asyalı şirketlerle 

birlikte, Almanya'nın birbirine yakın biçimde 

kümelenmiş olan küresel açıdan önemli IT yeterlilik 

seviyeleri bulunmaktadır. Bu Almanya'nın Industrie 

4.0'da lider bir rol üstlenmesi için yeni bir fırsat 

ortaya koymaktadır.  

 
Seçilen ülkelerde endüstriyel politika finansman girişimleri 
Diğer ülkeler de imalat sektörünün finansman 

programları ve araştırma girişimleri üzerinden 

modernize edilmesini desteklemektedir. Ancak, mevcut 

bilgiler örneğin ABD ve Çin'de Industrie 4.0 girişiminin 

öngördüğü değişimin örneğin yeni malzemelerin ve 

teknolojilerin tanıtılması gibi çok sayıdaki trendlerden 

yalnızca biri olarak görüldüğünü göstermektedir.11 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABD 

 

ABD yönetimi tekrardan makine mühendisliği 

sektörüne öncelik vermeye başlamıştır.12 Artık 

istihdam yaratmak ve ABD'de ülke için imalatın 

yeniden tanıtılmasını teşvik etmek amacıyla aktif bir 

endüstriyel politika aramaktadır. 2011'in yazında, 

Başkan Obama, araştırma, iş ve siyaset 

topluluklarından temsilcileri "yeni teknolojilere 

yatırım yapılması ve gelişimlerinin ilerletilmesi için 

bir yol" çizmeleri amacıyla bir araya getiren özel 

sektörün liderlik ettiği bir örgüt olan Gelişmiş İmalat 

Ortaklığı'nı (AMP) başlatmıştır. AMP Yürütme 

Kurulu, en iyi mühendislik üniversitelerinin (MIT, UC 

Berkeley, Stanford, CMU, Michigan ve GIT) 

rektörlerinden ve lider ABD girişimlerinin (Caterpillar, 

Corning, Dow Chemical, Ford, Hon- eywell, Intel, 

Johnson & Johnson, Northrop Grumman, Procter & 

Gamble ve United Technologies dahil olmak üzere) 

CEO'larından oluşmaktadır. 

Temmuz 2012'de, AMP bir Ulusal İmalat İnovasyon 

Kuruluşları Ağı'nın (NNMII) kurulmasını da içeren 

16 tavsiyenin13 ayrıntılarının verildiği bir rapor 

sunmuştur. Kamu-Özel Ortaklığı formunu alan bu 

kuruluşların, ABD işletmelerinin küresel rekabet 

gücünün yükseltilmesi ve ABD imalat tesislerine 

yatırımların arttırılması için "imalatta mükemmeliyet 

için bölgesel merkezler" olarak görev yapması 

tasarlanmıştır. 14 

Ayrıca, Obama yönetimi imalat araştırmaları için 

daha fazla Ar-Ge ödeneği sağlamaktadır. 2013 

bütçesinde, gelişmi imalat için ayrılmış olan 

finansman yüzde 19 artış göstererek 2.2 milyar 

dolara çıkmıştır. Buna ek olarak, 

standardizasyondan sorumlu Ulusal Standartlar ve 

Teknoloji Enstitüsü'ne (MIST) araştırma tesisleri ve 

know-how yoluyla yurt içi imalat sektörüne teknik 

destek sağlaması amacıyla 100 milyon dolarlık 

ödenek ayrılmıştır. NIST ayrıca AMP'nin tavsiyesi 

üzerine kurulmuş olan Gelişmiş İmalat 

Portalı'ndan15 da sorumludur ve devlet, üniversite 

ve bu alandaki özel girişimler arasında ağ iletişimini 

kolaylaştırması tasarlanmaktadır. Son olarak, ABD 

yönetiminin İş ve İnovasyon Hızlandırma girişimleri, 

gelişmiş imalat alanında on adet daha Kamu-Özel 

Ortaklığı'na 20 milyon dolarlık yatırım yapmaktadır. 

 

CPS ve Nesnelerin İnterneti (IOT) uzun yıllardır 

kamu ödeneklerinden faydalanmaktadır. Gerçekten 

de, 2006 yılında Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından 

Siber-Fiziksel Sistemler anahtar araştırma alanları 

olarak tespit edilmiştir. Ancak, CPS'in imalatta 

kullanımına yönelik olarak aslen çok az şey 

yapılmaktadır.16 Şebekeleme ve Bilgi Teknolojisi 

Araştırma ve Geliştirme (NITRD) Programı, 18 

araştırma kurumunu bir araya getirerek İnsan-

Bilgisayar Etkileşimi ve Bilgi Yönetimi de dahil 

olmak üzere farklı IT alanlarında araştırmanın 

koordine edilmesi amacını gütmektedir. 2011'de, 3 

milyar dolardan fazla bir bütçe NITRD'nin 

kullanımına sunulmuş durumdaydı.  

 
Çin 

 
Çin de makine mühendisliği sektörünü genişletme 

çabası içindedir. 12. Beş Yıllık Plan (2011-2015) 

yabancı teknolojiye olan bağımlılığın azaltılması ve 

Yüksek Teknoloji Ekipman İmalatı ve Yeni Nesil 

Bilgi Teknolojisi de dahil olmak üzere yedi "stratejik 

sektörde" küresel teknoloji liderliğinin elde edilmesi 

hedefini koymaktadır17. Çin'in liderleri bu amaç için 

2015'e kadar toplam 1.2 trilyon avro ayırmakta ve arz 

ile talebi sübvansiyonlar, vergi indirimi ve diğer mali 

teşvikler yoluyla canlandırmaktadırlar. Ayrıca Ar-Ge 

yatırımlarını da 2015 yılı itibarıyla GSYH'ye oranla 

yüzde 1.5'tan 2'ye yükseltmeyi planlamaktadırlar.18 

Makine araçları sektöründe, önceliklerden biri de 

"akıllı imalat ekipmanının", "akıllı kontrol 

sistemlerinin" ve "üst sınıf nümerik kontrollü 

makinelerin" geliştirilmesi olup, IT alanındaki 

öncelikler arasında Nesnelerin İnterneti ve bunun 

"endüstriyel kontrol ve otomasyon" da dahil olmak 

üzere uygulamaları vardır.  

2010'dan veri, Nesnelerin İnterneti'ne Pekin'in 

vermiş olduğu önem ciddi oranda artmıştır.19 Çin 

2010'dan beri her yıl bir Nesnelerin İnterneti 

Konferansı düzenlemiş ve Çin'in ilk IOT merkezi bu 

konferansların ilki sırasında açılmıştır. Bu araştırma 

merkezi temel IoT teknolojilerinin ve ilgili 

standardizasyon gereksinimlerinin araştırılması için 

117 milyon ABD doları değerinde ödenek almıştır. 

Buna ek olarak, Dalian Teknoloji Üniversitesi'ndeki 

Yazılım Fakültesi de 2009 yılında faaliyet alanı 

otomasyon mühendisliğinde CPS uygulamaları olan 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

bir araştırma grubu kurmuştur. 20 Çin ayrıca 

70,000'den fazla insan çalıştıran 300 şirketle Jingsu 

Bölgesi'nde bulunan Wuxi şehrinde bir "IoT 

inovasyon bölgesi" oluşturmuştur. Çin'in liderleri şu 

andan itibaren 2015 yılına kadar IoT sektörüne 

toplam 800 milyon ABD doları yatırım yapmayı 

planlamaktadır.21 

 
AB 

 
AB seviyesinde, Nesnelerin İnterneti hakkındaki 

araştırmalar Araştırma İçin Yedinci Çerçeve 

Programı (2007- 2013)  üzerinden artan bir 

destekten faydalanmaktadır. ICT finansman önceliği 

için 9 milyar avroyu aşan bugüne kadarki en büyük 

bütçe tahsisi gerçekleşmiştir. Programın içinde, 

Nesnelerin İnterneti'nin imalat sektörüne 

uygulanmasına yönelik çok sayıda sınırlar arası 

girişimler bulunmaktadır. Siemens'in liderlik ettiği  

“IoT@Work” projesine Plug&Work konseptini 

uygulama ortamında geliştirmesi için 5.8 milyon 

avro bütçe verilmiştir. Bu sırada, "İmalat ve Üretim 

Otomasyonu" ve CPS'in her ikisini de içeren sekiz 

alt programda Ar-Ge projelerini teşvik etmek için 

ARTEMIS teknoloji platformuna toplam 2.4 milyar 

avro yatırım yapılmıştır.22 Ayrıca, akıllı, ICT 

merkezli imalat alanındaki projeler için senelik 

çağrılarda bulunan "Geleceğin Şirketleri" adlı Kamu-

Özel Ortaklığı girişimi için 1.2 milyar avro ödenek 

verilmiştir. Bu girişimin himayesinde SAP'in liderlik 

ettiği "EylemPlanıT" projesi yakın zamanda  kendi 

"İmalat için Vizyon 2.0" 'ını sunmuş olup, bu vizyon 

Araştırma İçin Sekizinci Çerçeve Programı “Horizon 

2020” (2014-2020) kapsamında gelecek araştırma 

finansman girişimleri için bir tartışma dokümanı 

olarak görev yapma amacı gütmektedir. Horizon 

2020’nin teklif edilen 80 milyar avroluk bütçesi onu 

dünyanın en büyük Ar-Ge finansman programı 

haline getirecektir. 23 

 

 
Hindistan 

 
Inovasyon finansmanı, kamu ve özel Ar-Ge 

yatırımını GSYH'nin yüzde ikisine arttırma amacı 

güden Hindistan'ın Beş Yıllık Planı'nın (2012-2017) 

temel önceliklerinden biridir.24 2011'de “Siber-

Fiziksel Sistemler Inovasyon Merkezi” projesi, insan 

görünümlü robotlar da dahil olmak üzere çok sayıda 

alanda araştırma yürütülmesi amacıyla Haberleşme 

ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı himayesi altında 

başlatılmıştır. Ayrıca, Bosch, CPS Araştırma 

Merkezi'ni Kasım 2011'de Bangalor'da kurmuştur. 

Hem Fraunhofer-Gesellschaft hem de çok sayıda 

önde gelen Hindistan araştırma merkezi bu projeye 

danışmanlık amacıyla katılım göstermektedir. 22.8 

milyar avroluk finansman alan ortaklık, geleceğin IT 

uzmanları için ideal bir araştırma ve çalışma ortamı 

yaratmayı hedeflemektedir. Gelecekte, endüstri ve 

araştırma topluluğu için, örneğin araştırma 

kontratları üzerinden destek de sunulacaktır.25 

Bugün bile, Zebra Tech Company tarafından yakın 

zamanda yürütülen bir çalışmaya göre, Hindistan 

işletmeleri IoT teknolojisinin kabul edilmesi ve 

kullanımı açısından dünya lideri konumundadırlar.26 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 2012'nin sonunda, ABD menşeili şirket General Electric (GE) Nesnelerin İnterneti (IoT) 

odaklı geniş tabanlı bir girişim başlatmıştır. GE'nin "Endüstriyel İnternet" stratejisinin çok 

sayıda farklı alanda uygulaması bulunsa da, imalat sadece küçük bir rol oynamaktadır. 

GE, IoT'nin farklı sektörlerde kullanımı yoluyla ciddi küresel tasarruflar elde edilmesi için 

potansiyel bulunduğuna inanmaktadır. Ticari hava seyahati sektöründeki yakıt tüketiminin 

15 yılda yüzde 1 azaltılabileceğini ve 30 milyar dolarlık bir tasarruf yapılacağını, sağlık 

hizmeti ve yük taşımacılığının ve raylı taşımacılık sektörlerindeki verimlilik eldesinin 

sırasıyla 66 ve 27 milyar dolar tasarruf sağlayabileceğini hesaplamaktadır. (Bkz. Evans, 

Peter C./Annunziata, Marco: Endüstriyel İnternet. Zihnin ve Makinenin Sınırlarını Zorlamak 

(GE Çalışması) Kasım 2012, s. 4) 

2 Bu terimin nasıl kullanıldığına ilişkin detaylar için bkz. Evans, Peter C./Annunziata, Marco: 

Endüstriyel İnternet. Zihnin ve Makinenin Sınırlarını Zorlamak (GE Çalışması) Kasım 2012, 

s. 7f. 

3 Bu, Mayıs 2012'de bir üçüncü Sanayi Devrimi'nden söz eden Sanayi ve Girişimcilk Avrupa 

Sorumlusu Antonio Tajani'nin yaptığı açıklamayı destekleyen mantıktır. (bkz. Avrupa Komisyonu: 

Avrupa'da Yeni Bir Sanayi Devrimi İnşa Etmek. In: Unternehmen und Industrie Magazin, Haziran 

2012.). Birkaç ay sonra, kamuya açık bir istişarenin ardından, Tajani AB, üye ülkeler ve özel 

aktörler tarafından gelecekte güçlendirilmesi gereken altı anahtar alan belirlemiştir. Bu alanların 

ikisi doğrudan Industrie 4.0'la ilgilidir: "ileri imalat teknolojilerinin" ve "anahtar sağlayıcı 

teknolojilerin" teşvik edilmesi (bkz.: Avrupa Komisyonu: Sanayi devrimi, endüstriyi Avrupa'ya geri 

getiriyor (basın açıklaması), 10 Ekim 2012). 

4 Üçüncü  Sanayi Devrimi hakkındaki söylevler belli bir ölçüye kadar aynı zamanda da yenilenebilir 

enerjinin kullanımı ve genişlemesi ile karakterize edilen yeni bir inovasyon döngüsü ile (bkz. 

Rifkin, Jeremy: Üçüncü Sanayi Devrimi: Yatay Güç Enerjiyi, Ekonomiyi ve Dünyayı Nasıl 

Değiştiriyor, 2011), kaynak üretkenliğindeki ciddi artışla ve yeni malzemelerin, maddelerin 

ve süreçlerin kullanımıyla bağlantılıdır  (örneğin 3D baskı; bkz. Hill, Jürgen: Das Potential 

von 3D-Druck, in: Computerwoche, 29.01.2013). 

5 Bkz. e.g. blog smartmanufacturing.com ya da Akıllı İmalat Liderlik Koalisyonu (SMLC) girişimi, 

daha fazla bilgi online olarak şu adreste mevcuttur:  www.smartmanufacturingcoalition.org. 

6 Gelişmiş imalat, bilginin, otomasyonun, hesaplamanın, yazılımın, algılamanın ve şebekelemenin 

kullanımına ve koordinasyonuna ve/veya nanoteknoloji, kimya ve biyoloji gibi fiziksel ve biyolojik 

bilimler tarafından mümkün kılınan son teknoloji malzemelerin ve ortaya çıkan kapasitelerin 

kullanımına ve koordinasyonuna bağlı olan bir faaliyet ailesidir. Hem mevcut ürünlerin imalatı için 

hem de yeni ileri teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni ürünlerin imalatı için yeni yollar içermektedir.”, 

ABD'nin Teknoloji trendleri üzerine en önemli danışmanlık komitelerinden biri olan 

Başkan'ın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi (PCAST) tarafından üretilen bu tanım, 

tam olarak bu terimin nasıl kullanıldığına yönelik tipik bir örnektir (bkz. PCAST: Gelişmiş İmalatta 

Amerikan Liderliğini Güvenceye Alma üzerine Başkan'a verilen Rapor, Haziran 2011, s. ii). 

7 VDMA anketine toplam 483 şirket katılmıştır (bkz. VDMA: Tendenzbefragung. Internationale 

Wettbewerbsposition des deutschen Maschinen- und Anlagebaus [Güncel Trendler Anketi. 

Alman Makine ve Tesis İmalatçılarının Küresel Rekabetçilik Pozisyonu], Ekim 2012). 

8 Bkz. Le Monde Diplomatique: Die Zukunft der Industrie liegt in Asien, in: Atlas der 

Globalisierung – Die Welt von morgen, 2012, s. 28. 

9 Bkz. Minter, Steve: ABD İmalatında Ülke İçi İmalatın Yeniden Tanıtıldığına Dair Deliller 

Büyüyor. In: The Global Manufacturer, Ekim 2012, ve The Economist: İmalatın ülkeye 

tekrar getirilmesi. Eve dönüş, Özel Rapor, Ocak 2012. 
10 Bkz. Fishman, Charles: İç Tedarik Patlaması. The Atlantic, Aralık 2012. 

11 Bkz., örneğin, McKinsey Global Institute: Geleceğin imal edilmesi: Bir sonraki küresel 

büyüme ve inovasyon çağı, Kasım 2012. 

12 Bu durum en azından kısmen İmalat Teknolojisi Birliği tarafından yapılan çağrılara ve 

Başkan'ın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi (PCAST) tarafından yapılan 

tavsiyelere cevap niteliğindedir. 2012'deki "Gelişmiş İmalatta Yurt İçi Rekabet Avantajını 

Ele Geçirme" üzerine raporunda, ABD yönetimine danışmanlık yapan PCAST, ABD'nin bir 

lider imalatçı ulus olarak konumunu kaybettiğini ve diğer sanayileşmiş ulusların aksine, bu 

konuda politika oluşturulması seviyesinde neredeyse hiçbir şey yapmadığını ileri 

sürmüştür.  

13 PCAST: Gelişmiş İmalatta Yurt İçi Rekabet Avantajını Ele Geçirme. AMP Yürütme Kurulu 

Raporu, Temmuz 2012; ayrıca bkz. Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi (NSTC): Gelişmiş 

İmalat İçin Ulusal Stratejik Plan, Şubat 2012. 

14 Şebeke şu anda geliştirilmektedir. Birkaç ABD Eyalet yönetimi ve işletmeden gelen 

finansmana, merkezi hükumet adına bir milyar dolarlık yatırım eklenecektir. Hedef, 

gelişmiş imalatın farklı noktalarına odaklanacak toplam 15 araştırma enstitüsünün 

kurulmasıdır. Bunun üniversite araştırmaları ve işletmeler bünyesindeki ürün geliştirme 

arasındaki koordinasyonu geliştirmesi planlanmaktadır (bkz. ayrıca Ek 1: Teknoloji 

Geliştirme İş Akışı Raporu: PCAST: Gelişmiş İmalatta Yurt İçi Rekabet Avantajını Ele 

Geçirme. AMP Yürütme Kurulu Raporu, Temmuz 2012). 

15 Online olarak şu adreste bulunabilir: www.manufacturing.gov. 
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17 Bu alanlarda, Plan empatik olarak "birdirbir oynama" kavramından bahsetmektedir.  
18 Bu Çin'in Ar-Ge harcamalarını 2015 yılı itibarıyla yaklaşık 215 milyar avroya, ya da Almanya'nın 

şu an araştırma ve geliştirme için harcadığı tutarın yaklaşık üç katına çıkaracaktır (bkz. Nürnberg, 
Jörg/Wang, Thomas: Alman Makine  İmala tç ı ları  İç in  12.  Beş Y ı l l ık  P lanın  
Yansımala rı ,  Nisan 2012). 
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http://en.cbf.net.au/Item/639.aspx - yazarlar tarafından en son Ocak 2013'te ziyaret edildi) 

20 Bkz. Geisberger, Eva/Broy, Manfred: agendaCPS. Integrierte Forschungsagenda Cyber-Physical 
Systems (agendaCPS. Entegre Araştırma Gündemi Siber-Fiziksel Sistemler) (acatech 
ÇALIŞMASI), Heidelberg ve ark.: Springer Verlag 2012. 
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edilen bir girişimdir.  

23 Birleşik Krallık'ta, şu anda bir grup uzman imalatın geleceğini araştırmaktadır. “İmalatın Geleceği" 
Projesi 2050 yılına kadar imalat için potansiyel geliştirme stratejilerini belirleyecektir. 
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Almanya gibi, rakiplerinin çoğu da imalat ortamında Nesnelerin İnterneti'nin kullanılmasına yönelik 

trendin farkına varmış olup, bunu birçok kurumsal ve finansal tedbir üzerinden tanıtmaktadırlar. 

Industrie 4.0 Çalışma Grubu, Almanya'nın Industrie 4.0 alanında bir küresel öncü olmak için iyi bir 

konumda olduğuna inanmaktadır. Industrie 4.0 Platformu, Almanya'nın uyguladığı ve planladığı 

tedbirler bu amaca ulaşmakta başarılı olduğu sürece, düzenli kritik değerlendirmeler yapmalıdır.   

 
Almanya'nın uluslararası rakiplerinin ve önümüzdeki 10-15 yıl boyunca hedeflemesi gereken 

pazarların daha detaylı bir analizini gerçekleştirmek için ayrı bir araştırma projesi oluşturulmalıdır. 

 
 

 

http://www.smartmanufacturingcoalition.org/
http://www.manufacturing.gov/
http://en.cbf.net.au/Item/639.aspx


 

ÖRNEK UYGULAMA 5: İmalatçının kontrolü 
dışındaki bir kriz nedeniyle üretim esnasında 
tedarikçinin aniden değişmesi  

 
 
 

İmalatçının kontrolü dışındaki beklenmedik doğal afetler ve siyasi krizler gibi koşullar, üretim esnasında 

tedarikçilerini sık sık değiştirmek zorunda kalmaları anlamına gelmektedir. Industrie 4.0, etkilenen kurum 

için hizmetlerin simülasyonlarını çalıştırarak, bu değişikliklerin çok daha kolay şekilde gerçekleştirilmesine 

yardımcı olabilir, böylelikle farklı tedarikçilerin değerlendirilmesi ve en iyi alternatifin seçilmesi mümkün olur.   

 

Bugün 
Beklenmedik tedarikçi hatası durumunda, şu an için imalatçıların bunun güncel üretim ve kurum içi süreçler 

üzerindeki etkisini değerlendirmesi ve buna zamanında müdahale etmesi zordur. Ani tedarikçi 

başarısızlıkları ciddi ilave maliyetlerle ve üretimde gecikmelerle sonuçlanır ve böylece şirketlerin işleri için 

önemli riskler barındırırlar. Kurtarıcı olarak hangi alternatif tedarikçiyi kullanacaklarına, an itibarıyla üretimde 

olan malların lojistiğini nasıl halledeceklerine, güncel stokların ne kadar süre dayanacağına, hangi 

ürünlerde halihazırda başarısız tedarikçiden gelen bileşenler bulunduğuna ve alternatif tedarikçilerin gerekli 

kapasiteyi ilgili teslim tarihi itibarıyla sağlayacak becerilere ve yeteneklere sahip olup olmadıklarına dair hızlı 

kararlar almaları gerekir. Şu an için, bu kararlarda yalnızca kısmi bir IT desteği sağlamak mümkündür.  

 
 
 

Yarın 
Industrie 4.0'da, imalat sürecindeki tüm adımların simüle edilmesi ve üretimdeki etkilerinin tasvir edilmesi 

mümkün olacaktır. Bunun içinde envanter seviyelerinin, taşımacılığın ve lojistiğin simülasyonu, üretimde 

halihazırda kullanılmış olan bileşenlerin kullanım tarihçelerinin takip edilebilmesi, ve bileşenlerin son 

kullanma süreleri dolmadan ne kadar süre tutulabileceklerine yönelik bilgilerin temini de bulunacaktır. Bu 

ürünlere özel kurulum maliyetlerinin hesaplanmasını ve üretim kaynaklarının en aza indirilecek şekilde 

yeniden konfigüre edilmesini mümkün kılacaktır. Ayrıca ilgili riskleri değerlendirmek de mümkün olacaktır. 

Böylelikle, bir tedarikçinin diğeri yerine kullanılması ile ilişkin çevresel etkinin simülasyonu da dahil olmak 

üzere, alternatif tedarikçilerin farklı maliyetlerinin ve marjlarının simülasyonunun yapılması mümkün 

olacaktır. İmalat sistemlerinin derinlemesine şebekelenmesi, alternatif tedarikçilerin ve bunların 

kapasitelerinin gerçek zamanlı olarak analiz edilebilmesine imkan tanıyacaktır. 

Tedarikçilere, tedarikçi bulutundaki uygun güvenli kanallar üzerinden doğrudan ulaşılması ve iş verilmesi  
mümkün olacaktır.   

 
 

Büyük Veri ve Bulut gibi IT inovasyonları gerçek zamanlı optimize edilmiş simülasyonların gerçekleştirilmesine 

izin vermektedir. Gerekli yazılım tasarımları halihazırda mevcuttur. Bu yaklaşımın derhal uygulamaya 

geçirilmesinin lehine olan değer yaratıcı etkenler arasında zaman ve maliyet tasarrufları ve işletme risklerinin en 

aza indirilebilmesi  bulunmaktadır. 



 

 
 
 
 
 

7 Genel görünüş 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Genel Görünüş 
 

Almanya'nın Industrie 4.0 için lider bir pazar ve lider 

bir tedarikçi olma potansiyeli vardır. Bu 

başarılacaksa, teknolojik zorlukların üstesinden 

gelinmesinin ötesinde, farklı sektörlerin ve bunların 

çalışanlarının gelişmeleri şekillendirmek için birlikte 

çalışması büyük önem teşkil edecektir. Industrie 4.0 

Platformu, Industrie 4.0'ın inovasyon potansiyelinin 

tüm sektörlerde geliştirilmesini sağlayacak kritik bir 

adım oluşturmaktadır.   

 
Industrie 4.0 vizyonunun uygulanmasına giden yol, 

farklı sektörlerde farklı hızlarda ilerleyen evrimsel bir 

süreç içerecektir. Bu nedenle ispatlayıcı projelerin 

geliştirilmesi ve yeni ürünlerin pazara mümkün 

olduğunca erken sunulması gerekmektedir. 

 
Uygulama, ikili bir strateji üzerinden yapılmalıdır. 

Mevcut temel teknolojilerin ve deneyimlerin imalat 

mühendisliğinin gereksinimlerine adapte edilmesi ve 

geniş bir temelde hızlıca hayata geçirilmesi 

gerekecektir.  

Aynı zamanda, yeni imalat sahaları ve yeni pazarlar 

için çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesi de 

gerekli olacaktır. Bu başarıyla yapılırsa, Almanya 

Industrie 4.0 için lider bir tedarikçi konumuna 

gelecektir. Ayrıca, lider bir pazarın oluşturulması da 

Almanya'yı daha cazip bir imalat noktası haline 

getirerek, ulusal imalat sektörünü korumasında 

yardımcı olacaktır.  

 
Endüstri-Bilim Araştırma Birliği, 2011'in başlarında 

Industrie 4.0 stratejik girişimini başlatmıştır. Nisan 

2013 itibarıyla, sektörün mesleki birlikleri BITKOM, 

VDMA ve ZVIE işletme ve araştırma 

topluluklarından ve sivil toplumdan gelen aktörlere 

katılacak ve girişimin uygulanmasının uyumlu bir 

şekilde ilerlemesini sağlayacaklardır. Tüm 

paydaşların karşılıklı bir teknolojik ve sosyal yenilik 

paylaşımında bulunduğu sistematik bir yaklaşım, bu 

bağlamda başarılı işbirliği için sağlam bir temel 

oluşturacaktır.  
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Stratejik girişim Industrie 4.0 
 

Industrie 4.0, Alman hükumetinin Kasım 2011'de 

Yüksek Teknoloji Stratejisi 2020'nin bir parçası 

olarak benimsenen bir “stratejik girişimidir”. 

Endüstri-Bilim Araştırma Birliği'nin (FU) İLETİŞİM 

Girişimcileri Grubu tarafından Ocak 2011'de 

başlatılmıştır. Başlangıçtaki uygulama tavsiyeleri 

acatech – Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi'nin 

koordinasyonu altında, Ocak-Ekim 2012 tarihleri 

arasında Industrie 4.0 Çalışma Grubu tarafından 

ortaya konulmuştur. Çalışma Grubu'na  Dr Siegfried 

Dais, Robert-Bosch GmbH Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı ve acatech Başkanı Prof. Henning 

Kagermann tarafından başkanlık edilmiştir. 

Tavsiyeler, Endüstri-Bilim Araştırma Birliği'nin 2 

Ekim 2012'de Produktionstechnisches Zentrum 

Berlin'de düzenlenen Uygulama Forumu'nda Alman 

hükumetine bir rapor olarak sunulmuştur. Süreç 

ilerledikçe, diğer uygulama tedbirleri de, sektörün 

mesleki birlikleri BITKOM, VDMA ve ZVEI 

tarafından yakın zamanda oluşturulmuş ve artık 

kendi Sekreterya'sının desteğine sahip olan 

Industrie 4.0 Platformu bünyesindeki çok sayıda 

çalışma grubu üzerinden ilerletilecektir.  

 2006'dan beri, Alman hükumeti, Almanya'nın güçlü 

rekabetçi pozisyonunu teknolojik yenilikler yoluyla 

güvence altına alma amacıyla, Almanya'daki 

araştırma ve geliştirme girişimlerinin birimler arası 

koordinasyonunu hedefleyen bir Yüksek Teknoloji 

Stratejisi'ni yürütmektedir. Bunun günümüzde 

vücut bulmuş hali Yüksek Teknoloji Stratejisi 2020 

olarak bilinmekte ve beş öncelikli alana 

odaklanmaktadır: iklim/enerji, sağlık/gıda, 

hareketlilik, güvenlik ve iletişim. Strateji, Endüstri-

Bilim Araştırma Birliği'nin on ile on beş yıllık bir süre 

için somut orta vadeli bilimsel ve teknolojik gelişim 

hedeflerini irdelediği bazı "stratejik girişimler" 

etrafında şekillenmektedir. Girişimler Almanya'yı 

küresel zorluklara karşı çözüm üreten bir lider haline 

getirmesi için tasarlanmış uygulama yol haritaları ve 

somut inovasyon stratejileri ortaya koymuştur.   

 
Bu rapor, Ekim 2012'de Industrie 4.0 Çalışma 

Grubu tarafından ortaya konulan tavsiyeleri 

sunmakta ve bunların üzerine eklemeler 

yapmaktadır ve Industrie 4.0 Platformu'nun Nisan 

2013'te başlayacak olan çalışmaları için temel teşkil 

edecektir.  
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Industrie 4.0 Platformu 
 

Mesleki birlikler BITKOM, VDMA ve ZVEI girişimin 

ilerletilmesi ve koordineli, sektörler arası bir 

yaklaşım getirilebilmesi için ortak Industrie 4.0 

Platformu'nu oluşturmuştur.  

 
Platform’un merkez koordinasyon ve yönetim 

yapısı, sektörün liderlik ettiği Yürütme Kurulu'dur. 

Kurul, Platform'un stratejik yolunu belirlemekten, 

çalışma gruplarını tayin etmekten ve çalışmalarına 

rehberlik etmekten sorumludur. Yürütme Kurulu, 

imalat, IT ve otomasyon sektörlerinden olduğu gibi 

birçok başka disiplinden üyeler de içeren Bilimsel 

Danışmanlık Komitesi tarafından 

desteklenmektedir. Çalışma Grupları Yürütme 

Kurulu'na rapor verir, ancak kendi yapılarını 

belirleme konusunda özgürdürler. Tüm ilgili taraflara 

açıklardır.   

 
Yönetim Kurulu, stratejiye yönelik fikir beyan 

etmekte ve Platform'un politik faaliyetlerini 

desteklemektedir. Gerekli olduğu durumlarda, 

Platformu kanun koyucular, medya ve kamuoyu 

karşısında temsil etmektedir.  

Sekreterya kadrosunda üç mesleki birliğin üyeleri 

bulunmaktadır ve bunlar Yürütme Kurulu'na örgütsel 

ve yönetimsel destek sağlamaktadırlar. Bilgi 

transferi, kurum içi ilişkiler ve benzeri girişimlerle olan 

ilişkilerle ilgilenir. Ayrıca medya ve halkla ilişkiler 

faaliyetlerinden de sorumludur.  

 
 
 
 
 

 
 

 

Şekil 14: 
“Industrie 4.0” 
Platformu'nun 
geçici 
organizasyon 
şeması 

Platform'un emniyeti üzerine fikir 
sunar 

bir sözcü yollar 
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