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Endüstri ve Mühendislik

yanmaktadır. Bilgiyi en beğenilen ben-
zersiz bir biçime dönüştürüp teknoloji 
aracılığı ile en hızlı sürede beğeniciye 
sunabilen rekabetçi bir dünyada, ener-
ji açısından dışa bağımlılığı en az olan 
ülkeler ekonomik olarak gelişmişlikle-
rini yaşamlarına refah olarak aktarabil-
mektedirler. Alvin Toffler [1], insanlık 
tarihini; organize tarıma geçiş, sanayi-
leşme ve servis/bilgi ekonomisine geçiş 
olarak üç kısma ayırmıştır. Toffler’a 
göre, sosyal düzenlerin ortaya çıkma-
sında bu akımların önemi büyüktür. Or-
ganize tarım, köylü sınıfını yaratmıştır. 
Sanayileşme ile, toprak işleme yerini 
fabrikalara bırakırken, geniş ailelerden 
çekirdek ailelere doğru bir geçişe sebep 
olmuştur. Aynı zamanda tarım toplu-
munda yavaş akan hayat, sanayi toplu-
munda aşırı senkronize ve hızlı akmaya 
başlamıştır. Bilgiye dayalı toplumlarda 
ise kişisellik ön plana çıkmaktadır. 

Bilgi toplumu, 1960 ve 1970’li yıllarda 
ABD, Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri 
gibi gelişmiş ülkelerde bilgi teknoloji-
lerinin kullanımının giderek artmasıyla 
ortaya çıkan bir aşama olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle 1974’te patlak 
veren petrol krizinin etkisi ile Japonya 
gibi gelişmiş ülkeler temel stratejilerini 
gözden geçirerek, enerji tüketimi çok 
fazla olan demir ve çelik gibi sektörler-
den yüksek teknolojiye dayanan mikro 
elektronik gibi sektörlere yönlendirdi-

ler. Böylece daha çok enerji kullanımını 
öngören ve kitle üretimine dayanan sa-
nayiler terk edilmeye başlandı. Yeni en-
düstriler, çok büyük ölçüde hammadde 
ve emeğin üretim sürecindeki ağırlığını 
azaltarak bilginin önemini ön plana çı-
kardı. 1975-1990 arasında Japonya’da 
üretim üç misli arttığı halde, hammadde 
kullanımında herhangi bir artış olma-
ması da bunun en iyi göstergelerinden 
biri olarak görüldü [2]. Günümüzde 
dünya düzeni, ağırlıklı olarak bilginin 
kesintisiz, hızlı ve uluslararası ölçekte 
entegre ağlar üzerinde dolaşım ve pay-
laşımının ekonomik değer yaratması 
üzerine kuruludur. Küresel ekonominin 
yeni kurallarını, bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinde yaşanan devrim niteliğin-
deki gelişim ile artan dolaşım yeteneği 
belirlemektedir [3]. 

Yirmi birinci yüzyılda teknoloji, ser-
maye ve işgücü birbirinden ayrılmaz 
olgular olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Teknoloji, bilgi içeriği ve etkileri ba-
kımından sosyo-ekonomik bir süreç 
olarak tanımlanırken; üretim, üretim 
yöntemleri ve süreçlerinde yenilikçi 
yaklaşımı ve bu yaklaşımla birlikte, 
üretimde nitelik ve niceliği artıran, ve-
rimliliği yükselten, dolayısıyla rekabet 
üstünlüğünü ve karlılığı artırarak refah 
seviyesinin yükselmesini sağlayan bir 
anahtar olarak tarif edilmektedir [4]. 

Paradigmaların tamamen derdest ol-
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Yeni endüstriyel devrim, internet 
tarafından tetiklenerek ortaya 
çıkacak ve insanlar ile makinaların 
Siber Fiziksel Ortamda geniş ağ 
yapıları boyunca iletişimlerine 
olanak tanıyacaktır. Bu yazıda, 
özellikle gelişmiş ülkelerin 
öncülüğünde, birbirlerinin yol 
haritalarının karşılaştırmaları da 
dikkate alınarak yeni endüstriyel 
devrim ve mühendislik yaklaşımı 
incelenmektedir. Dördüncü 
Endüstriyel Devrimi anlamına gelen 
‘Endüstri 4.0’ ifadesi ilk olarak 
2011 yılında Hannover Fuarında 
kullanılmıştır. Alman Hükümeti 
tarafından 2012 yılında oluşturulan 
Endüstri 4.0 çalışma grubunun 2013 
yılında hazırladığı nihai rapor ile 
proje detaylı olarak tanımlanmıştır. 
Sanayinin bilgisayarlaştırılması 
hususunda teşvik edilerek ileri 
teknoloji ile donatılmasını amaçlayan 
bu projenin önemli temel yaklaşımları 
ve yankıları ile birlikte, mühendislikte 
oluşan yeni olgular ve gelecek 
beklentileri detaylı bir şekilde 
incelenmektedir. 

Endüstriyel Devrimin Son Sürümünde 
Mühendisliğin Yol Haritası

Melih Soner Çeliktaş 1, Görkem Sonlu 2, Serkan Özgel 3, Yusuf Atalay 4

1. GİRİŞ

Bilgi toplumuna geçişteki en büyük et-
men teknolojidir. Teknolojinin rekabet 
unsurları ise enerji, bilgi ve hıza da-

duğu günümüzde yeni ekonomi argü-
manları, kendilerine ait yaratıcılarının 
ürettiği jargonla hayatımıza girmekte 
ve hem iktisadi hem de sosyal yaşan-
tımızı etkilemektedir. Küresel ısınma, 
iklim değişikliği, karbon ayak izi gibi 
kavramsal aşılamalar, küresel ekonomi-
ye yeni çarklar olarak dahil edilmekte 
ve teknolojik olarak geri kalmış ülke-
lere yaptırım veya teknoloji transferi 
olarak dayatılmaktadır. Serbest ticaret 
adı altında pazarlanan eski ve toplumsal 
maliyeti çok yüksek olan teknolojiler, 
endüstrileşmiş ülkelerin daha önce yap-
tıkları yanlışların bedelinin gelişmekte 
olan ülkelere ödettirmesine aracılık 
etmekte ve kendileri adına yeni tekno-
lojileri geliştirebilmeleri için kaynak 
yaratmaktadır.

Bilim ve teknolojiye odaklanan, planlı 
araştırma-geliştirmeye dayalı sürdürü-
lebilir ekonomi ve sanayileşme politi-
kaları, ülkelerin rekabette ön sıralarda 
yer almasını sağlamaktadır. Kendi ulu-
sal AR-GE planı olmayan ülkelerin ik-
tisadi olarak sürdürülebilir bir kalkınma 
hamlesi içerisinde olması pek olası gö-
rülmemektedir. Gelişmiş toplumlarda 
her ülkenin bilim ve teknoloji alanında 
bir kalkınma planı bulunmaktadır. Gü-
nümüzde, örgütlü toplumlar en refah 
toplumlar olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Topyekûn kalkınmanın temelinde 
ise tümevarım yaklaşımı esas alınmakta 
ve yerelden genele kalkınma modelleri 
oluşturulmaktadır. 

Toplumların dönüşümünde teknolojik 
yeniliklerin önemli etkileri olmaktadır 
[5]. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki 
gelişmelerle birlikte, ekonominin te-
mel unsurları olan üretim, tüketim ve 
dağıtım ilişkileri ile ekonomik yapının 
tümü, bilgiyi temel alacak şekilde ye-
niden yapılanmış ve rekabetin temel 
unsuru bilgi olmuştur [6]. Teknolojik 
yenilikler, toplumların ekonomik ve 
sosyal yapılarını belirli bir süreç içeri-
sinde değiştirmekte ve dönüştürmekte-
dir [7].

Bu yazıda, bilgi toplumuna geçişte en-

düstriyel devrim olarak anılan yeni bir 
mühendislik yaklaşımının kuramsal 
çerçevesi genel hatlarıyla açıklanmaya 
çalışılmıştır. Sanayinin bilgisayarlaştı-
rılması hususunda teşvik edilerek ileri 
teknoloji ile donatılmasını amaçlayan 
ve aynı zamanda kaynak verimliliği ve 
ergonominin hem müşteriler hem de 
iş-değer sürecinde iş ortaklarının en-
tegrasyonunu karakterize etmek olarak 
ifade edilen bu projenin önemli temel 
yaklaşımları, mühendislikte yeni yakla-
şımlar şeklinde detaylı bir şekilde ince-
lenmektedir.

2. ENDÜSTRİYEL DEĞİŞİMİN 
DEVRİMSEL EVRİMİ

Geçmişte üretim süreçlerini temel-
den değiştiren üç büyük endüstriyel 
devrim yaşanmıştır. İlk endüstriyel 
devrim su ve buhar gücünün daha ve-
rimli kullanılmasını sağlayan mekanik 
tezgâhların 18’inci yüzyılın sonunda 
bulunmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
devrime yol açan en önemli gelişme-
lerden biri, 1763 yılında James Watt’ın 
İskoçya’da buharla çalışan makineyi 
icat etmesi olmuştur. Daha sonra 1784 
yılında Edmund Cartwright, mekanik 
dokuma tezgâhını icat ederek dokuma 
işleminin makineleşmesini sağlamıştır. 
İlk olarak Birleşik Krallık’ta ortaya çı-
kan bu devrim, Batı Avrupa’ya, Kuzey 
Amerika’ya ve Japonya’ya sıçramış ve 
ardından da bütün dünyaya yayılmıştır. 
İlk endüstriyel devrim ile insan eme-
ğinin yerine makineler geçmiş, maden 
ve metal kullanımı artmış ve ulaştırma 
alanında gelişmeler sağlanmıştır. İlk 
endüstri devrimi zamanındaki makine-
ler dişli, piston, kayış ve kasnak yardı-
mıyla çalışan basit mekanik aletlerden 
oluşturulmuştur [8].

“Teknoloji Devrimi” olarak da adlandı-
rılan ikinci endüstriyel devrim, 1860 ile 
1914 yılları arasını kapsar. İngiliz mu-
cit Bessemer’in 1860 yılında icat ettiği 
ucuz çelik üretim yöntemi ile başladığı 
kabul edilmektedir. Elektrik enerjisinin 
yardımıyla imalatta iş bölümü ve seri 
üretim kabiliyeti ortaya çıkmış ve ör-

neğin 1870 yılında Cincinnati’de ilk 
montaj hattı mezbahaları oluşturulmuş-
tur. İkinci endüstriyel devrim, elektrik 
ve kimyasal teknikler sayesinde geliş-
tirilmiş ve kısa süre içerisinde Avrupa, 
ABD ve Japonya’ya yayılmıştır. Bu 
devrim ile gelişen ABD ve Almanya, 
dünya lideri olmuştur. Fabrika ve kent-
lerde elektrik kullanılması, 1882’de 
Edison ile başlamıştır. Elektrikli maki-
neler ABD ve Almanya’da üretilip di-
ğer ülkelere ihraç edilmiştir. Çelik, pet-
rol ve kimya endüstrisi ABD’de hızla 
gelişmiştir. Ford’un 1913’te başlattığı 
“üretim bandı” tekniğinin diğer sektör-
lerde de kullanılmasıyla üretim verimi 
oldukça arttırılmıştır [9-10]. Birinci 
Dünya Savaşı 1914’te başladığı sırada 
Rusya, Kanada, İtalya ve Japonya he-
nüz birinci endüstriyel devrimine yeni 
başlamıştı. Çin, Hindistan, İspanya ve 
Türkiye ise ilk endüstriyel devrimine 
çok geç başlayabilmiştir [11].

İkinci Dünya Savaşından sonra yeni bir 
üretim yöntemiyle üçüncü endüstriyel 
devrim gündeme gelmiştir. Elektriğin 
seri üretimde kullanılmaya başlan-
ması ve üretim hattının geliştirilmesi 
ile bu devrim tetiklenmiştir. Üçüncü 
endüstriyel devrim böylece, üretimde 
mekanik ve elektronik teknolojilerin 
yerlerini dijital teknolojiye bırak-
masına sebep olan programlanabilir 
makinelerin kullanılmasıyla ortaya 
çıkmıştır. Bu devrim, ilk ikisine göre 
nitelik bakımından biraz farklıdır. Bu 
devrimin temel bileşenleri, “bilgi işlem 
teknikleri”, ”haberleşme teknikleri” 
ve bunların ortak gerçekleştirme aracı 
olan “mikro-elektronik”tir. Dünyanın 
bugün içinde bulunduğu ve üçüncü en-
düstriyel devrim diye adlandırılan yeni 
endüstriyel dönemi kısaca, bilgisayar 
ve internetin baş döndürücü bir hızla 
ilerlediği “informatik” devri olarak da 
kabul edilebilir. Bu dönem bilgi, işlem 
ve bilgi iletişim alanında bugüne kadar 
sağlanan gelişmelerin, bir patlamaya 
dönüşerek zamanımızda ekonomik ve 
stratejik dengeleri değiştirecek nitelik 
kazanmıştır [11].
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19. yüzyılın ortalarında başlayan sanayi 
devrimiyle dünyamız büyük gelişme-
lere sahne olmuştur. Bu devrimin te-
melinde, buhar gücü, demir yolları ve 
demir-çelik gibi ağır sanayi simgeleri 
gelişmenin yegâne ölçütleri ve strate-
jileri olarak kabul edilmişlerdir. Ağır 
sanayi stratejileri 20.yüzyılın ortaların-
da yerlerini yeni ekonomi anlayışına 
bırakmıştır. Bilgi toplumu veya bilgi 
teknolojisi olarak adlandırılan bu yeni 
ekonomi anlayışı, fiber-optik, çipler, 
atom enerjisi kullanım teknolojisi ve 
bilgisayar gibi mikro elektronik tekno-
lojiler üzerine kurulmuştur [12]. Günü-
müzde ise yeni bir endüstriyel devrime 
doğru ilerlenmektedir.  Endüstri 4.0 
olarak tanımlanan bu yeni devrim ile 
Siber-Fiziksel Sistemlere dayalı üretim 
devreye girecektir (Şekil 1). Gelişmiş 
ülkelerin üretim çoklemi adını verdik-
leri bu yeni yaklaşımda; kişiselleştirme, 
görselleştirme, hibritleştirme ve ken-
dince en iyileştirme olarak tanımlanan 
kurgusal mükemmelliğe bir yolculuk 
başlamıştır [13].

3. ENDÜSTRİYEL DEĞİŞİM VE SİBER 
FİZİKSEL SİSTEMLER 

Endüstriyel devrimin “4. sürümü” di-
ğer tüm aşamalardan oldukça farklı bir 
yaklaşımdadır. İlk endüstriyel devrim 
su ve buhar gücü ile çalışan üretim me-
kanizmasının üzerine kuruluyken, onu 
ikinci endüstriyel devrim olan elektrik 
enerjisi yardımı ile seri üretime geçiş 
izlemiştir. Daha sonrasında ise üçüncü 
endüstriyel devrim olan dijital devrim 
gerçekleşerek elektronik kullanım arttı-
rılmıştır. Fakat 4. sürüm, mevcut sana-
yinin bilgisayarlaştırma yönünde teşvik 
edilmesi ve yüksek teknolojiyle dona-
tılması projesi olarak ifade edilmekte-
dir. Bu proje ile makineler çevrelerinde 
olup bitenleri anlayabilecek ve birbir-
leriyle internet protokolleri aracılığı ile 
iletişim kurabileceklerdir. Endüstriyel 
ortamlarda kaynakların tasarruflu kul-
lanılması amacıyla, tümleşik almaç/
aktüatör ekipman, makineler arası ile-
tişim ve aktif akıllı ürün hafızaları yeni 
optimizasyon yöntemleri ile yaygın-
laştırılacaktır [9]. Bir başka ifadeyle 

4.sürüm, gömülü sistem teknolojisiyle 
akıllı ürün üretim süreçlerini birleştirip, 
yeni bir teknolojiyi ortaya çıkararak, bu 
teknolojiyi iş modellerine, ürün üretim 
zincirlerine ve endüstriye aktarmayı he-
deflemektedir. 

Bugünün iş dünyasında şirketler, geliş-
miş ürünler üretmek için büyük bilgi-
lerin sistemler arasında hızlı bir şekil-
de aktarılması konusunda problemler 
yaşamaktadırlar. Birçok üretim yapan 
sistem, akıllı ve analitik düşünen sis-
temleri olmadığı için büyük dataları sis-
temlere hızlı bir şeklide aktarma ve yö-
netme konusunda henüz hazır değildir. 
Dördüncü endüstri devrimi Siber Fizik-
sel Sistem içeren üretim ve servis ye-
niliği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Siber 
Fiziksel Sistemlerde, Bulut Bilişim gibi 
modern bilgi ve iletişim teknolojileri, 
imalat sektöründe verimliliği, kalite ve 
esnekliği artırmak için sistemlere en-
tegre edilecek, olası verim durumlarını 
analiz ederek rekabet ortamında avantaj 
sağlayacaktır. Endüstriyel devrimin bu 
yeni sürümü için daha fazla yazılım ve 
gömülü akıllı sistemlerin iç içe geçtiği, 
tahmin yapan ileri algoritmalar üreten 
yapay zekaya sahip elektroniksel sis-
temlere ihtiyaç olduğu bilinmektedir. 
Kendi kendine yönetebilen, karar ve-
rebilen anlık haberleşebilen sistemler 
üretilmesi bu projenin kapsamı içinde 
yer almaktadır  [15, 16, 17, 18, 19, 20].

Siber Fiziksel Sistemler genel olarak 
üretimdeki hesaplamaları fiziksel sü-
reçlerle birleştiren sisteme verilen isim-
dir. Gömülü sisteme sahip bilgisayarlar 
ve ağlar, genellikle geri besleme döngü-
leriyle fiziksel süreçlerin hesaplamaları 
önemli bir şekilde etkilediği sistemleri 
kontrol ve takip ederler. Bu sistemler 
çoğunlukla ağa bağlı almaçlar, çalıştırı-
cılar, kontrol ve haberleşme ünitelerin-
den oluşmaktadır. Ayrıca bu sistemlerin 
ortak özellikleri dağıtılmış kontrol ve 
yönetim, zaman sınırı olmayan, ölçek-
lenebilir ve kendi kendisini yönetme 
özelliklerine sahip olmasıdır. Fiziksel 
dünyadaki hızlı gelişmelerin var ol-
masıyla birlikte, hesaplama ve iletişim 

 
 Şekil 1. Endüstri Devrimi Tarihi [14]

kapasitesi Siber Fiziksel Sistemler için 
eşsiz bir fırsat oluşturmaktadır. Yüksek 
güvenilirlik isteyen medikal cihazlar ve 
sistemler, trafik kontrolü ve güvenliği, 
gelişmiş otomasyon sistemleri, süreç 
kontrolü, enerji koruma, çevresel ko-
ruma, ölçüm cihazları, kritik kontrol 
mekanizmaları (elektrik arz talebi, su 
kaynakları ve iletişim sistemleri gibi), 
robotik sistemler, savunma sistemleri, 
üretim ve akıllı yapılar bunlara örnek 
olarak verilebilir. Siber-Fiziksel Sis-
temler herhangi bir hatada çalıştıkları 
objeler ya da kullanıldıkları alanlara 
göre değişiklik göstermesiyle birlikte, 
insanlara zarar verebilme ihtimali ol-
duğundan bu sistemleri böyle hatalara 
karşı izole alanlarda bulundurmak daha 
güvenli hale getirecektir. Kriptografi-
lerin güvenliği için koruma mekaniz-
maları ağ sistemlerine entegre edilmiş 
durumdadır [21]. 

Siber fiziksel üretim sistemlerine da-
yanmakta olan yeni Endüstriyel Dev-
rim, 5C mimarisiyle Şekil 2 ve Şekil 
3’teki gibi tanımlanabilir. I. aşamada, 
cihazlar kendini algılayan ve sisteme 
kendiliğinden bağlantı kuracak şekilde 
tasarlanabilmektedir. Bu aşama, Akıl-
lı Bağlantı ile makinelerden doğru ve 
güvenilir veri edinme, bir siber-fiziksel 
sistem uygulaması geliştirmek için ilk 
adımdır. “Dönüşüm” düzeyinde, ken-
diliğinden bağlantı kurmuş cihazlardan 
gelen verilerle ve kendi kapasite algısı-
na sahip kritik durum özelliklerini öl-
çebilen almaçlar yardımıyla makineler, 
kendini tanıyan bilgiye sahip olur ve 
bu bilgilerle potansiyel sorunları ken-
di tahmin edebilmektedir. Bu aşamada 
veriler, doğrudan almaçlar tarafından 
ölçülebilmekte veya Kurumsal Kaynak 
Planlaması, Üretim Yürütme Sistemi, 
Tedarik Zincir Yöntemi ve Yetenek 
Olgunluk Modeli gibi kontrolör veya 
kurumsal üretim sistemleri ile elde edi-
lebilmektedir. Bu seviyede önemli iki 
faktör dikkate alınmalıdır. Veri toplama 
işlemini yönetmek ve merkezi sunucu-
ya veri aktarımı gereken yerlerde ke-

sintisiz ve ip-serbest bağlantı yöntemi 
gereklidir. Öte yandan, uygun tip ve 
özellikteki almaç seçimi diğer önemli 
husustur. Veri-Bilgi dönüşümünde ve-
rilerden anlamlı bilgi çıkarmak gerek-
mektedir. Veri-Bilgi dönüşüm düzeyi 
için kullanılabilecek birkaç araç ve 
yöntem bulunmaktadır. Son yıllarda, 
özellikle sağlık yönetimi uygulamaları 
için bu algoritmalar geliştirilmektedir. 
Sağlık değeri, kalan tahmini ömür vb. 
hesaplayarak makinelerin öz farkında-
lığı sağlanmaktadır. 

III. aşamada, yani “Siber” düzeyinde 
her makine, izlediği ve ölçtüğü kendi 
özellikleriyle kendi “ikizini” yaratmak-
ta ve “Zaman Makinesi” yöntemine 
dayanarak makine sağlık durumunu 
karakterize etmektedir. Siber uzayda 
yarattığı ikizini, kendini kıyaslamada 
ve eş düzey performans karşılaştırması 
için sentezler. Siber düzeyi, bu mimari-
deki merkezi bilgi merkezi olarak bu-
lunur. Bilgi ağı oluşturulabilmesi için 
her bağlı makineden kendisine bilgi ak-
tarılır. Geniş ve kapsamlı bilgiler top-
landıktan sonra, özel analizler yapılarak 
sistem içindeki farklı makinelerin du-
rumları hakkında daha iyi kavrama sağ-
layan ek bilgiler elde edilmektedir. Bu 
analizler makinelere kendini kıyaslama 
yeteneği sağlarken, her bir makinenin 
performansı diğerleriyle kıyaslanabilir 
hale gelmekte ve ayrıca makine perfor-
manslarının önceki tarihteki değerleri 

arasındaki benzerlikler hesaplanarak 
mekanizmanın gelecek durum faaliyet-
leri tahmin edilebilmektedir. IV. aşa-
mada, sorunların içeriğini ve bağlamını 
göstermek amacıyla, öz-değerlendirme 
sonuçlarını çizelgeler ve grafiklerle 
kullanıcılara sunmaktadır. Bu düzeyde, 
Siber Fiziksel Sistem uygulanması izle-
nen sistem hakkında derinlemesine bil-
gi üretilmesi sağlanır. Edinilen bilginin 
uzman kullanıcılara doğru bir şekilde 
sunulması, doğru kararların alınmasın-
da büyük katkı sağlamaktadır. Karşılaş-
tırmalı bilgilerin yanı sıra, tek makine 
durumu mevcut olduğundan, süregelen 
uygulamanın optimize edilmesine yö-
nelik görevler tayin edilmesine öncelik 
sağlanabilmektedir. Bu düzeyde kulla-
nıcılara edinilen bilgiyi tamamen akta-
rabilmek için en uygun bilgi çizelgesi 
ve grafikler gerekmektedir. 

Son aşama ise “Yapılandırma” olarak 
adlandırılmaktadır. Bu düzeyde, maki-
ne veya üretim sistemi esnek bir perfor-
mans elde etmek için öncelik ve riskle-
rine göre yeniden şekillendirilmektedir. 
Yapılandırma düzeyi, siber uzaydan 
fiziksel uzaya geribildirim vermektedir 
ve makine, bunu denetleyici bir kontrol 
sergileyerek kendini yapılandırmaya ve 
sisteme adapte olmaya çalışmaktadır. 
Bu aşama, kavrama düzeyinde izlenen 
sistemdeki gibi, düzeltici ve önleyici 
kararlar uygulamak için Esneklik Kont-
rol sistemi gibi davranır.
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4. YENİ ENDÜSTRİYEL DEVRİMİN 
ORTAYA ÇIKIŞI VE BEKLENEN 
DEĞİŞİKLİKLER

Endüstri 4.0 ifadesi ilk olarak 2011 yı-
lında Hannover Fuarı’nda kullanılmış-
tır. Alman Hükümeti tarafından 2012 
yılında Endüstri 4.0 Çalışma Grubu 
oluşturmuştur. Bu çalışma grubunun 
2013 yılında hazırladığı nihai rapor 
ile proje detaylı olarak tanımlanmıştır. 
Rapora göre, 4. sürümün başarıya ula-
şabilmesi için aşağıda belirtilen sekiz 
önemli konunun gerçekleştirilmesi ge-
rekmektedir [22-23].

4.1 Referans Donanım Mimarisinin 
Belirlenmesi ve Standardizasyon
Ürünlerin üretilmesinde farklı firmala-
rın ortaklaşa çalışması söz konusu ola-
cağı için, bu firmalarda bulunan iletişim 
ağlarının birbirleriyle konuşabilmesi ve 
entegre olabilmesi gerekmektedir. Bu 
fonksiyonun sağlanabilmesi için ise 
referans bir donanım mimarisinin belir-
lenmesi ve ortak standartların oluşturu-
larak uygulanması gerekmektedir.

4.2 Karmaşık Sistemlerin 
Yönetilebilmesi

Günümüzde ürünler ve üretim sistem-
leri git gide daha karmaşık hale gel-
mektedir. Bu karmaşık ürün ve imalat 
sistemlerinin yönetilebilmesi için uygun 
planlamalar ve uygun modellemelere 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, ürün 

ve üretim mühendislerine bu alanlarda 
karmaşık modellemeler yapabilecek 
imkânlar sağlanması gerekmektedir.

4.3 Kapsamlı ve Yüksek Hızlı bir 
Haberleşme Altyapısının Endüstriye 
Sağlanması

Güvenilir, kapsamlı ve yüksek kaliteli 
haberleşme ağlarının sağlanması, yeni 
Endüstri devrimi için temel bir gereksi-
nimdir. Bu nedenle, yüksek hızlı (geniş 
bantlı) internet bağlantılarının çok yay-
gın olarak ortaklaşa çalışılacak ülkeler 
içerisinde çoğaltılması gerekmektedir.

4.4 Emniyet ve Güvenlik

Emniyet ve güvenlik konularının her 
ikisi de akıllı imalat sistemlerinin ba-
şarılı olmasında kritik öneme sahiptir. 
Üretim tesisleri ve ürünler insanlara 
ve çevreye tehlike yaratmamalıdır. İla-
ve olarak, üretim tesisleri, ürünler ve 
özellikle bunların içinde bulunan bil-
gilerin korunması, yanlış kullanılma-
ması ve yetkisiz kişilerin erişimlerinin 
engellenmesi gerekmektedir. Bunların 
sağlanabilmesi için, örneğin tümleşik 
emniyet ve güvenlik sisteminin oluş-
turulması, erişimlerin kimlik sorgulan-
ması suretiyle yapılması ve personelin 
sürekli olarak eğitimli tutulması gere-
kebilir.

4.5 Çalışma Organizasyonu ve Tasarım

Akıllı üretim tesislerinde çalışan per-

sonelin rolleri önemli ölçüde değişe-
cektir. Kontrollerin artan bir şekilde 
gerçek zamanlı olarak yapılmasının, iş 
kapsamına, iş yöntemlerine ve çalışma 
ortamına yansımaları olacaktır. Sosyo-
teknik yaklaşımlar ile oluşturulacak bir 
organizasyondaki çalışanlar, daha fazla 
sorumluluk almaktan kaçınmayan ve 
kendi kişisel gelişimlerinin artırılması-
na istekli hale geleceklerdir. Bu duru-
mun sağlanabilmesi için katılımcı bir iş 
ortamının ve sürekli eğitimin kurulması 
ve örnek referans projelerin yapılması 
gereklidir.

4.6 Eğitim ve Profesyonel Gelişimin 
Devamlılığı

Endüstri devriminin yeni sürümü ile ça-
lışanların mesleki yetkinlikleri keskin 
bir şekilde üst seviyelere çıkarılacak-
tır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli olan uygun eğitim stratejileri 
uygulanmalı ve iş yerinde sürekli öğ-
renmeyi sağlayacak çalışma yöntemleri 
organize edilmelidir. Bu amaçla bilgi-
sayar ortamında öğrenim için çalışanlar 
teşvik edilmelidir.

4.7 Mevcut Mevzuatın Uyarlanması

Yeni Endüstriyel yaklaşımın uygulana-
bilmesi için yürürlükte bulunan kanun 
ve diğer kuralların, gelecekte öngörü-
len diğer yenilikleri de içerecek şekilde 
adapte edilmesi gerekmektedir. Buna 
ilave olarak, bir ürünün üretilmesine 
katkı sağlayacak firmalar arasında ya-
pılması gerekecek kontratlı anlaşmala-
rın örnek metinleri de oluşturulmalıdır. 

4.8 Kaynakların Verimli Kullanılması

Günümüzdeki endüstrinin yüksel mali-
yetli olmasının yanında, ham malzeme-
lerin verimsiz kullanılması, enerjinin 
fazla harcanması ve çevreyi kirletmesi 
gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır. 
Yeni yaklaşım ile bu olumsuzluklar 
giderilecek olmasına rağmen, Yeni en-
düstriyel sistemin işleyişe geçirilebil-
mesi için bazı ilave yatırımların ve ma-
liyetlerin oluşacağı açıktır. Bu nedenle 
akıllı fabrikalar oluşturulurken, yapıla-
cak yatırımlar ile akıllı fabrikaların iş-
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letilmesiyle elde edilecek tasarrufların 
karşılaştırılarak dengelenmesi önemli 
bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

5. ENDÜSTRİYEL  DEĞİŞİM 
İHTİYACININ NEDENLERİ

Yeni endüstri sürümünün temel amacı, 
akıllı fabrikalar oluşturarak daha hızlı, 
esnek, daha düşük maliyetli ve verim-
liliği gittikçe artan üretimler gerçek-
leştirmektir. Söz konusu fabrikalarda 
kablosuz çeşitli almaçların bulunması 
ve kablosuz iletişimin kurulabilmesi 
hedeflenmiştir. Yeni sanayi devriminin 
ana çerçevesine göre üretim esnasında 
fabrikalardaki makinelerin, bilgisayar-
ların, almaçların ve diğer tümleşik bil-
gisayar sistemlerin birbirleriyle internet 
aracılığıyla bilgi alışverişinde bulun-
ması, insanlardan neredeyse tamamen 
bağımsız olarak kendi kendilerini ko-
ordine ve optimize ederek üretim yapa-
bilmesi amaçlanmaktadır. Optimizas-
yonun sağladığı avantajlar sonucunda, 
üretim süresinin, maliyetlerin ve üretim 
için ihtiyaç duyulan enerji miktarının 
düşmesi ve buna karşın üretim miktarı-
nın ve kalitesinin artması öngörülmek-
tedir [21]. Günümüzün modern sistem-
lerinden farklı olarak, üretilen her bir 
ürünün farklı bir seri numaralı kimliğe 
sahip olması, ayrıca belleklerinde sa-
dece bazı temel bilgileri değil, kendi 
geçmişlerini de tutması planlanmakta-
dır. Bu ürünler ayrıca, tıpkı üretildikleri 
makineler gibi, sürekli internete bağlı 
olacak ve dolayısıyla konumları ve du-
rumları her an kolaylıkla belirlenebile-
cek, almaçları sayesinde bulundukları 
çevreyi inceleyip gerektiğinde yine 
kendi yetenekleri ölçüsünde fiziksel 
tepki verebilecek ve bunu yaparken de 
internete bağlı diğer cihazlarla gerçek 
zamanlı olarak bilgi alışverişinde bulu-
nabilecektir [24].

Bu yeni üretim tekniğinin beraberinde 
getirdiği esneklik sayesinde müşteriye 
özel ürünlerin üretimi de mümkün ola-
bilecektir. Üstelik tüm bu üretim süre-
cinin, gerektiğinde birbirinden binlerce 
kilometre uzaktaki çok az sayıda insa-

nın katılımıyla gerçekleşebilecek olma-
sı da Yeni Endüstri yaklaşımının diğer 
özelliklerinden biridir. Yeni sistem ha-
yata geçirildiğinde, üretim sürecindeki 
değişikliklerden sadece fabrikalar de-
ğil, tüm bireyler ve toplumlar etkilene-
cektir. Bu bağlamda iş örgütlenmeleri, 
endüstri-devlet ilişkileri ve devletlera-
rası ilişkilerin yeniden biçimlenmesi 
gerekecektir [25].

6. ENDÜSTRİYEL DEĞİŞİMİN YOL 
HARİTASI VE YENİ NESİL FABRİKALAR

Günümüzde ABD ile Almanya arasın-
da, Endüstri 3.0 fazından Endüstri 4.0 
sürümüne geçmek için büyük bir yarış 
devam etmektedir. Bu yarışın varış nok-
tası, tüm kararların insansız çalışan üre-
tim süreçlerine devredileceği bir sanayi 
modeline geçiş olarak planlanmaktadır. 
Bu seviyede kararlar yalnızca üretimde 
değil, tasarımı ve üretimin planlanma-
sını da kapsayacak kadar geniş boyutta 
olacaktır. Bugün üretim sistemleri oto-
matik olarak çalışabiliyorken, imalat 
sistemlerinin neler yapacağı insanlar ta-
rafından programlanmaktadır. Yeni En-
düstri devrimi ile üretim sistemleri akıl-
lı hale getirilerek bu sorumlulukların 
insandan alınmasını hedeflenmektedir. 
Bu döneminin başlayabilmesi için ula-
şılması gereken ara hedefler bulunmak-
tadır. Bunlardan birincisi bilgisayarlar-
la ilgilidir. Günümüzdeki bilgisayarlar 
nesneleri algılayamamaktadır. Bilgisa-
yarlara görme, duyma, dokunma, tatma 
ve koklama duyularını kazandırmak ge-
rekmektedir. Bilgisayarlara bu özellik-
ler kazandırıldığında kimyasalları ayırt 
edilebilecek, kalite kontrolü yapılabile-
cek ve sorunlar fark edilebilecektir. Bu 
aşamaya ulaşılabilmesi için kavramsal 
programlama konusunda bilimsel iler-
lemenin yapılmasına ihtiyaç bulunmak-
tadır [26].

İkinci ara hedef “akıllı ürünler”in yara-
tılması şeklindedir. Şimdiye kadar üre-
tim sistemleri hammaddeler üzerinde 
değişiklik yapmaktaydı. Akıllı ürünler 
yaratıldığında ise ürünler ekipmanlarla 
iletişim kurup neler yapmaları gerekti-

ğini söylüyor olacaktır. Diğer bir deyiş-
le ekipmanlar, üretim bilgilerini doğ-
rudan hammaddelerden alacaklardır. 
Akıllı ürünler bu bilgileri müşterilerin 
ve satıcıların isteklerini anlayarak, çev-
re ve yasal kısıtlamaları, yerel koşulları 
dikkate alarak belirleyeceklerdir [27].

Akıllı fabrikalarda üretimler geniş bir 
ağ üzerinden dağıtılmış ve otomatik 
kontrol sistemleri üzerinden almaç ve 
gerekli komponentlerle yönetilmekte-
dir. Gelişen almaç teknolojisiyle obje-
ler, kendi çevrelerindeki objeleri algıla-
yabilme özelliğine sahiptirler. Üretilen 
objeler, hafızaları sayesinde diğer üre-
tim merkezleriyle anlık olarak bilgi 
alışverişi yapabilmekte ve duruma göre 
gerekli kararları alabilmektedir. Bu sis-
temlerde Endüstri 4.0’la birlikte, gömü-
lü sistemler teknolojisine Siber Fiziksel 
Sistemler eklenerek son halini almışlar-
dır. Sonuç olarak, maksimum esnekliğe 
sahip küçük ürünlerde bile karlılığı art-
tıran sistemler ortaya çıkmıştır [28]. 

Akıllı fabrikalarda bireysel Siber Fizik-
sel Sistemlerin koordinasyonunu sağla-
yabilmek için bilgi teknolojileri üzerin-
de yıllardır çalışılmaktadır. Ulaşılması 
beklenen hedef, Siber Fiziksel Sistemle-
rin servis kısmını da kapsaması şeklin-
dedir. Sanal ve fiziksel dünyanın Siber 
Fiziksel Sistemlerle birleşmesi sonucu 
ve teknik süreçlerle birlikte, iş sürecinin 
liderlik ettiği dördüncü endüstri devri-
minin en önemli kavramlarından olan 
akıllı fabrikalar ortaya çıkmıştır [29]. 

Akıllı fabrikaların ürünleri, kaynakla-
rı ve iş süreçleri siber fiziksel sistem-
ler tarafından karakterize edilip anlık 
kalite bilgisi, zaman, kaynak ve fiyat 
avantajları sunmaktadır. Akıllı fabrika-
lar sürdürülebilir ve servis merkezli iş 
pratikliği için tasarlanmıştır. Bu özel-
likler akıllı fabrikalara esneklik, kendi 
adaptasyonunu sağlayabilme, karakte-
ristikleri öğrenebilme, arıza toleransını 
hesaplayabilme ve kendi risk yönetim-
lerini yapabilme özellikleri sunmak-
tadır. Akıllı fabrikaların esnek bir ha-
berleşme ağına sahip olması, gerçek 
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zamanlı ve hızlı aynı zamanda güvenilir 
bir şekilde optimizasyonun oluşmasını 
sağlamaktadır [30-31]. 

Akıllı fabrikaların ürünleri geleneksel 
üretim yöntemleriyle üretilen ürünler-
le karşılaştırıldıklarında birçok açıdan 
daha avantajlı olduğu görülmüştür. Bu 
artıları kısaca sıralamak gerekirse; 
• Siber Fiziksel Sistemlerle optimize 

edilmiş olması,
• Akıllı üretim sistemleriyle bireysel 

üretim sağlaması, ürünlerin birer he-
saplarının olması, üretim maliyetle-
rini düşürmesi, lojistiğin daha kolay 
sağlanması, daha güvenilir olması 
ve zamandan tasarruf etmesi, sürdü-
rülebilir olması,

• Etkili üretimler için aynı kaynakları 
tekrardan kullanabilmesi,

• İnsanların kullandıkları ara yüzlere 
özel ayarlar tanımlayabilme seçene-
ğini sağlaması, bu sayede makinele-
rin insanlarla daha etkin bir şeklide 
çalışabileceği ortamlar sağlaması 
olarak özetlenmektedir.

7. ENDÜSTRİYEL DEĞİŞİMİN 
ÖNÜNDEKİ ZORLUKLAR

Yeni endüstriyel devrime doğru yürü-
yüşü hızlandırmak için gerekli olan bil-

gi ve becerilerde bir takım eksikliklerde 
bulunmaktadır. Örneğin Almanya ve 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ge-
lişmiş büyük teknoloji firmaları yılların 
verdiği tecrübe ile bu süreçte başı çeken 
firmalar arasında olmasına rağmen, bazı 
bilgi ve beceri eksikliklerini giderme 
çalışmalarını yürütmekte olduğu göz-
lenmektedir. Bu gibi firmaların sahip 
oldukları bilgileri en yeni teknolojiyle 
donatarak, “yeni endüstri çağına” en 
çabuk ayak uyduracakları tahmin edil-
mektedir [32]. Doğal bir süreç olarak, 
yeni endüstri devriminin hayata geçi-
rilmesinden sonra, iş gücüne olan talep 
azalacaktır. Bunun sonucunda, dünya 
genelinde işsizliğin artması ve sosyal 
hayatın olumsuz olarak etkilenmesi ka-
çınılmaz bir sorun olacaktır [33]. Üçün-
cü endüstriyel devriminin ritmine ayak 
uyduran firmalarda Endüstri 4.0 için 
genel bir isteksizlik havası olduğu göz-
lenmektedir. Bu isteksizliğin temelinde, 
geçiş için ilave yatırımlara ihtiyaç du-
yulması nedeni bulunmaktadır [14].

8. ENDÜSTRİYEL DEĞİŞİMİN 
DÜNYADAKİ YANSIMALARI

Küresel endüstriyel ayak izi, son 20 
yılda önemli ölçüde değişim göster-
miştir [34]. Dünyanın toplam imalat 

katma değeri 1991 yılında 3,451 milyar 
Euro’da kalırken, bu değerin %60’ını 
oluşturan ABD, Japonya, Almanya, 
İtalya, İngiltere ve Fransa en büyük 
altı sanayi ülkesi olmuştur.  Gelişmekte 
olan ülkeler ise imalat katma değerinin 
sadece %21’ini üretmişlerdir. Ama bu 
değerler son yıllarda çok farklı bir şe-
kilde değişim göstermiştir. Farklı ülke-
lerin son yıllarda meydana gelen sanayi 
üretimleri ve imalat katma değer geli-
şimleri incelendiğinde, gelişmiş ülkele-
rin güç kaybettiğini ve gelişmekte olan 
ülkelerin ise gelecekte imalat sanayinde 
farklı roller üstleneceği aşikardır. Çin 
ve Brezilya’da üretim işlerinin sayısı 
sırasıyla, %39 ve %23 artmıştır; fakat 
Almanya’da bu rakam %8, Fransa’da 
%20 ve Birleşik Krallık’ta %29 oranın-
da azalmıştır. Aşağıdaki şekilde 1991 
ve 2011 yıllarındaki ülkelerin üretim 
katma değer oranları gösterilmiştir (Şe-
kil 4).

Geleneksel sanayileşmiş ülkelerin ta-
mamı, üç ana faktöre bağlı olarak is-
tihdam üretiminde bir düşüş yaşadılar. 
Öncelikle, son birkaç yılda olgun eko-
nomiler büyük verimlilik artışları elde 
ettiler. İkincisi, yeni ortaya çıkan ve ge-
lişen rakiplerine pazar payı kaybettiler 
ve üçüncü olarak, lojistik, tesis yöneti-
mi, bakım ve farklı profesyonel hizmet- 
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ler adı altında hizmet sektörü faaliyetle-
ri dış kaynaklardan tedarik etme yoluna 
gittiler. Bu dış kaynak tedariki genel-
likle aktivitenin yer değiştirmesiyle 
sonuçlandı. Bu dış eğilim, verimlilikte 
artış ve uluslararası rekabet sağlaması-
nın yanında, sanayi istihdamındaki dü-
şüşün başlıca nedenlerini oluşturmakta-
dır. Bazı sanayileşmiş ülkeler bu yeni 
duruma adapte olurken, bazıları ayak 
uyduramamaktadır [35].

Önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi 
Endüstri 4.0 kavramı, Alman Hükü-
meti tarafından oluşturulan bir çalışma 
grubu tarafından ortaya çıkarılmıştır. 
Bu açıdan bakıldığında, Almanya’nın 
Endüstri 4.0’ın öncüsü olduğunu söy-
leyebiliriz. Alman Hükümeti daha 
şimdiden endüstriyel derneklere, araş-
tırma enstitülerine ve şirketlere bu uy-
gulama stratejisini geliştirmeleri için 
yaklaşık 200 milyon Euro tahsis etmiş 
durumdadır [36]. Buna paralel olarak 
diğer Avrupa ülkeleri ile ABD, kendi 
endüstriyel değer yaratımlarını dikkate 
değer oranda artırmayı planlamaktadır. 
ABD Hükümeti yenilikçi üretim stra-
tejileri geliştirmenin ne kadar önemli 
olduğunun farkında olduğu için, ulusal 
bir araştırma enstitüsü ve şirketler ağı 
kurulmasının fonlanması için 1 milyar 
dolara yakın bir bütçe ayırmayı plan-
lamaktadır. Endüstri 4.0 atılımının, 
geleneksel imalat sektörlerini Çin’e ve 
diğer gelişmekte olan ülkelere kaptıran 
Batılı ülkelerin yeni ümit ışığı olduğu 
değerlendirilmektedir [37].

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Akıl-
lı Üretim Liderlik Koalisyonu olarak 
bir girişim de üretim geleceği üzerin-
de çalışmaktadır. Bu koalisyon, üretim 
zincirinin her bir basamağında yer alan 
aktörlerin konsorsiyumu ile üniversite-
ler, devlet kurumları ve laboratuvarlar-
dan oluşmaktadır. Koalisyonun amacı 
ise üretim istihbaratının benimsenme-
sini kolaylaştırmak için yaklaşımlar 
oluşturmak, platform ve ortak altyapı 
gelişimi için AR-GE faaliyetlerinde bu-
lunmak, uygulama ve savunucu gruplar 

oluşturmak üzere imalatta sanayi pay-
daşları sağlamak şeklindedir [38]. 

Almanya’nın teknolojik olarak ABD, 
Japonya ve Güney Kore ile karşılaştırıl-
dığında, onlardan daha geri olduğu gö-
rülmektedir. Almanya’nın yeni endüstri 
devrimi sürecinde başarılı olabilmesi 
için mevcut internet alt yapısını geliştir-
mesi, AR-GE harcamalarına daha faz-
la ödenek ayırması ve yüksek eğitimli 
teknik personelinin sayısını artırması 
gerekmektedir [35].

Bir diğer husus ise bilgi, haberleşme 
ve internet teknolojilerinde lider konu-
munda olan firmalar, ABD başta olmak 
üzere Güney Kore ve Japonya’da bu-
lunmaktadır. Yeni endüstri devriminin 
bu tür firmaların öncülüğünde gerçekle-
şebileceği göz önüne alındığında, ABD, 
Güney Kore ve Japonya’nın endüstrinin 
bu yeni sürümüne geçişinin daha kolay 
olacağı düşünülebilir [39]. 

9. TÜRKİYE VE ENDÜSTRİYEL DEĞİŞİM 
STRATEJİSİ

Günümüz küresel ekonomisinin karma-
şık yapısı, sınırlı kaynakların dengeli ve 
verimli kullanımını giderek daha zorun-
lu hale getirmektedir. Ancak bu zorluk-
ların üstesinden gelinmesi, sürdürülebi-
lir bir ekonominin ayakta tutulması ve 
daima ileriye giderek çağı yakalamak-
tan başka bir çıkar yol görünmemekte-
dir. Bu kapsamda, gerekli olan verimli 
politika ve uygulamaların yapılabilmesi 
için bilgisayar temelli iletişim ağlarının 
yaygınlaşması ve özel sektör ile kamu-
nun sürekli işbirliği içinde olması önem 
taşımaktadır. 

Türkiye’nin sanayi, teknoloji ve kalkın-
ma politikalarının verimli hale getiril-
mesi ve ihtiyaç odaklı uygulamaların 
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Diğer 
taraftan, Türkiye’nin orta gelir düze-
yi kıskacından kurtulması, verimlilik 
esaslı ekonomilerden bilgi ekonomisine 
adım atabilmesi için ise doğru tanım-
lanmış ihtiyaçlara dayanan etkili stra-
tejilerin geliştirilebilmesine bağlıdır. 
Mevcut durumda ihtiyaçların doğru ta-

nımlanması, kamu, özel sektör ve sivil 
toplumun bir araya gelmesini zorunlu 
kılmaktadır. Türkiye’deki iş kültürüne 
işbirliği yaklaşımının kazandırılması 
ve bunun geliştirilmesi ile birlikte bilgi 
toplumuna geçişin hızlanacağı öngörül-
mektedir.

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz, 
ekonomistlerin orta gelir tuzağı olarak 
ifade ettikleri durum, kişi başı milli ge-
liri belli bir seviyeye ulaşan bizim gibi 
ülkelerin AR-GE ve yenilik kültürün-
den uzak üretim tarzı ve geleneksel iş 
yapma modellerine bağlı kalması ne-
deniyle, yeni bir değer yaratamaması 
sonucu kısır döngüye girmeleri ve ge-
lişmiş ülke kategorisine ulaşamamaları 
durumu olarak tanımlanabilir.

OECD verilerine göre orta gelir olarak 
ifade edilen 1-12 bin dolar aralığı, as-
lında 2008 sonrası yaşanan ekonomik 
kriz ve sonrasında Amerika’nın yaptığı 
parasal genişlemeler çok dikkate alın-
maksızın oluşturulan referans noktası 
olarak literatürde yer almaktadır. Do-
layısıyla bu tuzağın biraz daha büyük 
rakamlara ötelenmiş olması gerekmek-
tedir. Bu problemle karşı karşıya olan 
ülkeler, genellikle BRICS olarak ifade 
edilen, Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan 
ve Güney Afrika’nın yanı sıra, Asya 
kaplanlarından Tayland, Filipinler, 
Malezya, Endonezya, Avrupa’dan ise 
Bulgaristan, Macaristan ve Polonya ile 
birlikte, ekonomik kriz içindeki Yuna-
nistan, İspanya ve Portekiz dahi bu liste 
içerisinde yer almaktadır. Ülkelerin bu 
tuzağa düşmemesi için ekonomistler 
farklı farklı öneriler sunmaktadırlar 
[40, 41, 42, 43, 44, 45, 46]. Bu öneri-
lere nereden bakılırsa bakılsın, hepsinin 
odak noktasında AR-GE ve yenilik ol-
duğu rahatça görülebilmektedir.  

Türkiye’nin ucuz işgücü ile başladığı 
kalkınma yolculuğu, büyüme hedefleri-
ne ve konjonktürel gelişmelere bakılır-
sa, kısa bir süreliğine de olsa mola ver-
miş gibi görülmektedir. Aslında gelinen 
nokta, daha önce hiç yaklaşamadığımız 
farklı bir eşik olarak karşımıza çıkmak-

(a) (b)
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ta. Bu eşiği aşmanın ve toplumsal gö-
nencimizi geliştirmenin kısıt koşulu ise 
bilim ve teknoloji kaldıracını katma de-
ğeri yüksek alanlara taşıyarak rekabet 
düzeyimizi artırmaktan geçmektedir. 
Sanayi devrimini ıskalayan ülkemiz, 
yaşanılan bilgi-iletişim devriminde 
doğru konumlanmak durumundadır. 
Aksi takdirde, telafisi mümkün olma-
yan kayıplar yaşayacak ve çok hızlı 
dönen dünyada farklı bir ligde müca-
dele etmek durumunda kalacaktır. Bilgi 
toplumuna dönüşüm için kas gücünden 
farklı olarak öğrenmeye açık, araştı-
ran, sorgulayan, karşılaştıran ve akli 
melekeleri ile üreten dinamik bir insan 
kaynağına ulaşmak gerekiyor. Bu kay-
nağı yaratacak dönüşümü ise ivedilikle 
gerçekleştirecek, doğru hedefler koyup 
bu hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak 
politikaları oluşturan yapısal reform-
lara ihtiyaç olduğunu söylemek duru-
mundayız. Fakat bu reformların statik 
değil, dinamik olması gibi de bir ön 
şart koymamız gerekiyor. Kısaca ifade 
etmek gerekirse, hem özel sektör hem 
de kamu kurumları ve bürokrasi için 
devrimsel ve devinimsel değişikliklere 
ihtiyaç var. 

AR-GE, bilgiye ve teknolojiye daya-
lı olarak yeni ürünlerin oluşturulması, 
geliştirilmesi ve yeni üretim teknikleri-
nin gerçekleştirilmesi olarak tanımlan-
maktadır [47]. AR-GE harcamaları ise 
ülkeler arasındaki gelişmişlik farkını 
ortaya koyan önemli bir gösterge olarak 
karşımıza çıkıyor. AR-GE harcamaları 
fabrikaya, hizmete, iş dünyasına, ih-
racata, milli gelire, eğitime, yönetime 
ve diplomasiye yansıyan çok yönlü bir 
temel kavramdır. Dünyadaki AR-GE 
harcamaları ile ülkelerin gelişmişlik 
düzeyi arasında doğrudan bir ilişki var-
dır. Bu kapsamda Türkiye Bilim Tekno-
loji Yüksek Kurulu’nun “Ulusal Yenilik 
Sistemi” adı altında, gelecek 10 yıl için 
belirlediği hedefler oldukça iddialı; fa-
kat kolay erişilebilir değildir. Örneğin 
GSYH’nın en az %3’nün AR-GE’ye 
ayrılması öngörülmüş; fakat geçmiş on 
yıl içerisinde %0,53’lerden 0,92’lere 

gelmiştir. AR-GE’de Tam Zaman Eşde-
ğer çalışan sayısı için de oldukça iddi-
alı bir hedef konulmuş ve yaklaşık 300 
bin çalışana ulaşılması hedeflenmiştir. 
Oysa son on yıl içerisinde AR-GE’de 
yaratılan sadece 50 bin yeni araştırmacı 
istihdam ile toplamda 80 binli rakamla-
ra ulaşılmıştır. Belirlenen bu hedeflere 
ulaşılması durumunda dahi, erişilebile-
cek AR-GE düzeyi ancak bugünkü ge-
lişmiş ülkeler düzeyinde olacak; fakat 
yine gelişmişlerin gerisinde kalacaktır.

Bilgi toplumuna dönüşüm eylemlerinin 
ortak noktasını, insan kaynağını bilek 
gücü, el becerisi odaklı olmaktan çıka-
rarak öğrenmeyi bilen, kendi kendine 
öğrenen, öğrendiğini uygulayan ve zih-
ni ile üreten bir kaynağa dönüştürmek 
oluşturmaktadır [48].

Türkiye’nin yeni endüstriyel devrimini 
yakalaması son derece kritik bir öneme 
sahiptir. Önceki sanayi devrimlerini ge-
riden takip edebilmiş olan Türkiye, yeni 
endüstri kavramına baştan itibaren sıkı-
ca sarılarak geride kalma riskini en aza 
indirgeyebilir. Türkiye’nin kendisinde 
mevcut olan endüstriyel avantajlarını 
daha iyi kullanmaya başlaması ve bunu 
adım adım geliştirmesi gerekmektedir. 
Buna paralel olarak Türkiye’nin AR-
GE kabiliyetini artırması ve endüstriyi 
işbirliğine teşvik etmesi de önem arz et-
mektedir. Dünyanın hızla bilişim tekno-
lojilerini farklı alanlara adapte ederek 
yeni bir endüstriyel döneme girdiği bu-
günlerde Türkiye’nin de adımlarını sık-
laştırması gerekmektedir. Bu çalışma-
lara Türkiye’deki bilimsel kuruluşların 
ve üniversitelerin katkı sağlamaları için 
teşvik edilmeleri önemli avantajlar sağ-
layabilir.

10. SONUÇ

Dördüncü endüstriyel devrim anlamına 
gelen ‘Endüstri 4.0’ kavramı, Alman 
Hükümetinin teşviki ile Almanya’da 
başlatılmış bir yaklaşımdır. Bu yeni en-
düstriyel yaklaşımın temel amacı, akıllı 
fabrikalar oluşturarak daha hızlı, esnek, 
daha düşük maliyetli ve verimliliği git-

tikçe artan üretimler gerçekleştirmektir. 
Söz konusu fabrikalarda kablosuz çe-
şitli almaçların bulunması ve kablosuz 
iletişimin kurulabilmesi hedeflenmiştir. 
Endüstri 4.0’ın ana yaklaşımı, üretim 
esnasında fabrikalardaki makinelerin, 
bilgisayarların, almaçların ve diğer 
tümleşik bilgisayar sistemlerin birbi-
riyle internet aracılığıyla bilgi alışveri-
şinde bulunması, insanlardan neredeyse 
tamamen bağımsız olarak kendi kendi-
lerini koordine ve optimize ederek üre-
tim yapabilmeyi amaçlanmaktadır.

Yeni endüstriyel dönemin başlayabil-
mesi için ulaşılması gereken iki önem-
li ara hedef bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi mevcut bilgisayarların çevreyi 
bir insan gibi algılayabilir hale getiril-
mesi, ikincisi ise akıllı ürünlerin geliş-
tirilmesidir.

Öte taraftan, bu yeni endüstri devrimi-
ne doğru yürüyüşü hızlandırma nokta-
sında yeterli beceri ve bilgi eksikliği 
bulunmaktadır. Büyük Alman menşeli 
firmalar yılların verdiği tecrübe ile bu 
süreçte başı çeken konumda bulunmak-
tadırlar. Bir diğer önemli husus ise bu 
devrimin sosyo-ekonomik etkileri bo-
yutunda gözlemlenecektir. Özellikle iş 
gücü talebinin azalması anlamına gelen 
bu yeni hareket, çalışanları tehdit etme-
sinin yanında, harekete ayak uydurama-
yan firmalarında ortadan kalkma riskini 
beraberinde getirmektedir.

Önümüzdeki on yıllarda enerji başta ol-
mak üzere, bilinen tüm paradigmaların 
derdest olacağı bir dönem yaşanacak ve 
Darwin’in dediği gibi, ne en güçlü olan-
lar ne de en zeki olanlar var olmayı ba-
şarabileceklerdir. Yaşam, sadece değişi-
me adapte olanlar için var olacak. Bu 
değişim ise önümüzdeki çeyrekte, yal-
nızca Ar-Ge ve inovasyonla mümkün 
görünmektedir. Türkiye’nin ülke olarak 
bu değişime ayak uydurması ve yaka-
landığı orta gelir tuzağından kurtulmak 
için tek çıkış olan AR-GE ve inovasyon 
kapısından yapısal ve kültürel bir deği-
şim yaşayarak çıkması gerekmektedir.■ 

KAYNAKÇA
 1. Ege Üniversitesi Güneş Enerji-

si Enstitüsü. 2012. İzmir İli Ye-
nilenebilir Enerji Sektör Anali-
zi. ISBN: 978-605-359-911-1, 
İzmir İl Özel İdaresi, İzmir.

 2. Featherston, C., O’Sullivan, 
E. 2014. Public Sector Strategi-
es And Roadmaps: A Case Study 
in Advanced Materials, Centre 
for Science Technology and In-
novation, Institute for Manufac-
turing, University of Cambridge.

 3. Yüngül, Ö. 2007. “Bilgi Patyabil-
ir.” http://www.vsdergi.com/2007 
08/02/01.asp, son erişim tari-
hi:10.02.2015.

	 4.	 Toffler,	 A. 1984. The Third 
Wave,  ISBN: 0-553-24698-
4, Bantam Books, New York.

 5. Basalla, G. 2004. Teknolojinin Ev-
rimi, Çev. Cem Soydemir, ISBN: 
975-403-047-2, TÜBİTAK, Ankara.

 6. Küllük, S. M. 2003. “Bilgi Eko-
nomisi ve Türkiye,” Yüksek Li-
sans Tezi, Gaziantep Üniversitesi 
İktisat Ana Bilim Dalı, Gaziantep.

 7.	 Aktan,	 C.	 C.,	 Tunç,	 M. 1998. 
“Bilgi Toplumu ve Türkiye,” 
h t t p : / /www.canak t an .o rg /ye -
ni- t rendler /yeni-ekonomi/bi l -
gi-toplum-dogusu.htm>, son eri-
şim tarihi:12.02.2015, s.118-134

	 8.	 Ayvaz,	 R.	 Z.,	 Kırbaşlar,	 F.	 G.,	
Özsoy,	 G.	 Z.	 2010. “Fen Bilgisi 
Öğretmen Adaylarının Kimya Öğ-
retiminde BDE Materyali Kulla-
nımına İlişkin Düşünceler,” İstan-
bul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel 
Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 14.

 9. Kagermann, H., Wahlster, W., Hel-
big,	J. 2013. “Recommendations for 
Implementing the Strategic Initiative 
Industrie 4.0,” Acatech. p. 13-78.

	10.	 Akbulut,	 U. 2011. “Sanayi 
Devrimleri Dünya Gidişini 
Değiştirdi,” http://www.uralakbulut.
com.tr/, son erişim tarihi: 05.01.2015

	11.	 Berkem,	 A.	 R.	 2008. Kimya 
Tarihine Toplu Bir Bakış. Aka-
demi Basın-Yayın, İstanbul.

 12. Yücel, F. 2004. “Sürdürülebilir Kal-
kınmanın Sağlanmasında Çevre Ko-
rumanın ve Ekonomik Kalkınmanın 
Karşıtlığı ve Birlikteliği,” Çuku-
rova Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, cilt 11, sayı 11.

 13. Brettel, M., Friederichsen, N., 
Keller,	 M.,	 Rosenberg,	 M. 2014. 
“How Virtualization, Decentraliza-
tion and Network Building Change 
the Manufacturing Landscape: An 
Industry 4.0 Perspective,” World 
Academy of Science, Engineering 
and Technology International Jo-
urnal of Mechanical, vol. 8, no.1. 

	14.	 Trenkle,	 A. 2014. “Industry 4.0 
Challenges Applications and Po-
tentials,” Uluslararası İleri En-
düstriyel Otomasyon Kongre ve 
Sergisi, 5 Aralık 2014, İstanbul.

	15.	 Lee,	B.	E.,	Michaloski,	J.,	Proctor,	
F., Venkatesh, S., Bengtsson, N. 
2010. “MT Connect-Based Kaizen 
for Machine Tool Processes,” ASME 
2010 International Design Engine-
ering Technical Conferences and 
Computers and Information in En-
gineering Conference, 15-18 August 
2010, Montreal, Quebec, Canada. 

 16.	 Yang,	 D.,	 Usynin,	 A.,	 Hines,	 J.	
W. 2006. “Anomaly-Based Int-
rusion Detection for SCADA 
Systems,” 5th Int. Topical Meeting 
Nucl. Plant Instrum., Control Hu-
man Mach. Inter. Technology, No-
vember 2006, Albuquerque, USA.

 17.	 Pal,	 P.,	 Schantz,	 R.,	 Rohloff,	 K.,	
Loyall,	 J. 2009. “Cyber-Physical 
Systems Security—Challenges and 
Research Ideas,” Workshop Futu-
re Directions Cyber-Physical Syst. 
Security, July 2009, Cambridge.

 18.	 Onat,	 I.,	 Miri,	 A.	 2005. “An Int-
rusion Detection System for Wire-
less Sensor Networks,” IEEE Int. 
Conf. Wireless Mobile Comput., 
Netw. Commun., 22-24 August 
2005, Ontario, Canada, p. 253–259.

 19. Einsiedler, I. 2013. “Embedded 
Systeme für Industrie 4.0,” Pro-
duct. Manag., vol. 18, p. 26–28. 

	20.	 Achatz,	D.	R.,	et	al. 2009. “Natio-
nale Roadmap Embedded Systems,” 

ZVEI-Zentralverband Elektro-
technik- und Elektronikindustrie 
e.V., Kompetenzzentrum Embed-
ded Software & Systems, 2009. 
http://www.bitkom.org/files/docu-
ments/NRMES_2009_einseitig.
pdf, son erişim tarihi: 17.12.2014.

	21.	 Imtiaz,	 J.,	 Jasperneite,	 J.	 2013. 
“Scalability of OPC-UA Down to 
the Chip Level Enables “Internet 
of Things. 11th IEEE Internatio-
nal Conference on Industrial In-
formatics. Bochum, p. 500-505.

 22.	 Acatech. 2011. Cyber-Physical 
Systems: Driving Force for In-
novation Inmobility, Health, 
Energy and Production. Acatech 
(Ed.), Springer-Verlag, Berlin.

 23. Industrie 4.0 Working Group, 
2013. Final Report of the Indust-
rie 4.0 Working Group. Frankfurt 

 24. Ege, B. 2014. “4.Endüstri Dev-
rimi Kapıda mı?” TÜBİTAK Bi-
lim ve Teknik Dergisi, sayı 558. 

 25.	 Lee,	 J.,	 Bagheri,	 B.,	 Kao.	 H.	
2015.”A Cyber-Physical Systems 
Architecture for Industry 4.0-Based 
Manufacturing Systems,” Manu-
facturing Letters, vol. 3, p. 18–23.

	26.	 Jay,	 L.,	 Lapira,	 E.,	 Behrad,	
B., Kao,  H. 2013. “Recent Ad-
vances and Trends in Predictive 
Manufacturing Systems in Big 
Data Environment,” Manufac-
turing Letters, vol. 1, p. 38–41.

	27.	 Elmacı,	 O. 2014. “Sürdürülebilir 
Rekabet Üstünlüğü ve Endüstri 4.0,” 
13.06.2014 tarihli Radikal Gazetesi.

	28.	 Jay,	 L.,	 Kao,	 H.,	 Yang,	 S.	 2014. 
“Service Innovation and Smart 
Analytics for Industry 4.0 and 
Big Data Environment,” Pro-
cedia CIRP, vol. 16, p. 3-8.

 29.	 Martinez,	 V.,	 Bastl,	 M.,	 King-
ston,	 J.,	 Evans,	 S.	 2010. “Chal-
lenges in Transforming Manu-
facturing Organisations into 
Product-Service Providers,” Journal 
of Manufacturing Technology Ma-
nagement, vol. 21 (4), p. 449-469. 

	30.	 McAfee,	 A.,	 Brynjolfsson,	 E.	
2012. “Big Data: The Manage-



Cilt: 56 
Sayı: 662 Mühendis ve Makina 34

ment Revolution,” Harvard busi-
ness review, vol. 90 (10), p. 60-68. 

 31. Lee, B.	 E.,	 Michaloski,	 J.,	 Proc-
tor, F., Venkatesh, S., Bengtsson, 
N. 2010. MT Connect-Based Ka-
izen for Machine Tool Processes. 
ASME 2010 International Design 
Engineering Technical Conferen-
ces and Computers and Informa-
tion in Engineering Conference, 
15-18 August 2010, Montreal, 
Quebec, Canada. p. 1183-1190. 

 32. Baines, T. S., Lightfoot, H. W., Be-
nedettini,	O.,	Kay,	J.	M. 2009. “The 
Servitization of Manufacturing: A 
Review of Literature and Reflecti-
on on Future Challenges,” Journal 
of Manufacturing Technology Ma-
nagement, vol. 20 (5), p. 547-567.

	33.	 Dombrowski,	U.,	Wagner,	T. 2014. 
“Mental Strain as Field of Action 
in the 4th Industrial Revolution,” 
Procedia CIRP, vol. 17, p. 100–105.

 34. OECD Economic Outlook, vol. 2014, 
issue, http://www.oecd.org/eco/out-
look/, son erişim tarihi:10.12.2014.

	35.	 Thobena,	 K.	 D.,	 Busseb,	 M.,	
Denkenac,	 B.,	 Gausemeierd,	 J.	
2014. “Editorial: System-Integrated 
Intelligence-New Challenges for 
Product and Production Enginee-
ring in the Context of Industry 4.0,” 
Procedia Technology, vol. 15, p.1–4. 

	36.	 Berger,	 R.	 M.	 2014. “Industry 
4.0: A driver of innovation for 
Europe,” http://www.think-act.
com/blog/2014/industry-4-0-a-
driver-of-innovation-for-europe/, 
son erişim tarihi: 13.12.2014.

 37. Heng, S. 2014. “Industry 4.0 Upg-
rading of Germany’s Industri-
al Capabilities on the Horizon,” 
DB Research, 23 April 2014, 
ht tps: / /www.dbresearch.com/, 
son erişim tarihi: 22.12.2014.

	38.	 Alkan,	 M. 2014. “Sanayi 4.0.,” 
Optimist Dergisi, Ekim 2014 sayı-
sı. http://www.optimistdergi.com/
sanayi-4-0/, son erişim: 19.02.2015

 39. Elektrik Port. 2014. “Endüstri 4.0 
Nedir? 4. Sanayi Devrimi Gerçek-
leşiyor,” http://www.elektrikport.
com/teknik-kutuphane/endustri-
4 -0-ned i r- -4 - sanay i -devr imi -
gerceklesiyor/11563#ad-image-0, 
son erişim tarihi: 23.12.2014.

 40. Heil, H. 2014. “German Inc. and 
Industry 4.0,” Jewish Voice from 
Germany web site, http://jewish-
vo i ce - f rom-ge rmany.de / cms /
german-inc-and-industry-4-0/, 
son erişim tarihi: 18.12.2014.

	41.	 Yeldan,	 E.,	 Taşçı,	 K.,	 Voyvoda,	
E.,	 Özsan,	 E.	 2013. “Orta Ge-
lir Tuzağından Çıkış: Hangi Tür-
kiye?” Maliye Dergisi, sayı 167. 

	42.	 Eğilmez,	 M. 2013. “Türki-
ye İçin Kritik Eşik: Orta Ge-
lir Tuzağı,” http://www.odd.org.
tr., son erişim tarihi: 17.10.2014.

	43.	 Eğilmez,	 M.	 2012. “Orta Ge-
lir Tuzağı ve Türkiye,” http://
www.mahfiegilmez.com/2012/12/
orta-gelir-tuzag-ve-turkiye.html, 
son erişim tarihi: 17.10.2014.

	44.	 Alkan,	 A.	 L.	 2014. “Orta Ge-
lir Tuzağından Çıkış,” http://
w w w. d u n y a . c o m / o r t a - g e l i r -
tuzagindan-cikis-155661yy.htm, 
son erişim tarihi: 22.12.2014.

 45. Kose, O. 2014. “Türkiye Orta Gelir 
Tuzağından Nasıl Kaçacak?” http://
www.wsj.com.tr/articles/SB103622
28127429084907704580187441829
600832, son erişim tarihi:13.10.2014.

 46. Yelden, E. 2012. “Orta Gelir Tu-
zağı: Hangi Türkiye?” http://
www.cumhuriyet .com.tr /kose-
yazisi /389834/Orta_Gelir_Tu-
zag i__Hang i_Turk iye_ .h tml , 
son erişim tarihi: 25.01.2015.

 47. TÜBİTAK. 2002. “Araştırma ve 
Deneysel Geliştirme Taramaları 
İçin Önerilen Standart Uygulama,” 
OECD Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Örgütü Frascati Klavuzu.

	48.	 Akurgal,	 A.	 2007. “Türkiye’yi 
Ancak Bilgi Kurtarır,” http://
www.vsdergi.com/200708/02/02.
asp, son erişim tarihi:18.09.2014.


