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BaşkanınMesajı

Son yıllarda dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de endüstride dijital dönüşüm çalışmaları hız 
kazanmıştır. Diğer bir deyişle, endüstride 4. aşamaya geçme çalışmaları giderek artmaktadır. Bu 
kapsamda, EGİAD’ın 14.Yönetim Dönemine başlarken öncelikli konularımızdan biri Endüstri 4.0 
idi. Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 başlığını gündemimizin üst sıralarında tutmaya her zaman 
özen gösterdik. 
 
EGİAD olarak, Endüstri 4.0 konusunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek iyi uygulama 
örneklerini üyelerimizle buluşturduk. Alanın en iyi örneklerinden Siemens, Vestel ve Mitsubishi 
yetkililerini ağırladığımız toplantılar gerçekleştirerek üyelerimizin ilk ağızdan dijital dünyanın 
yarattığı yeni üretim modeline ilişkin bilgiye erişmelerini sağladık.
 
ESİAD işbirliği ile Sanayi 4.0 kapsamında Bölgenin en büyük zirvesi olan “Biz Başlıyoruz” temalı 
bir tam günlük “Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Zirvesi” düzenledik. Geniş katılımlı Zirve 
kapsamında ayrıca standları ile katılan firmalar sergiledikleri ve paylaştıkları bilgilerin yanısıra canlı 
robot demonstrasyonlarıyla da Zirveye ayrı bir renk ve değer kattılar.
 
Ayrıca bu alanda en iyi uygulamaları yerinde görmek üzere Pınar Entegre Et Fabrikası ve 
Mitsubishi Electric Fabrikası’na inceleme gezileri düzenleyerek üyelerimize bu konuda somut bilgi 
alma fırsatı sunduk.
 
Üye sanayicilerimizin mevcut durumunu, Endüstri 4.0 adı verilen bu yeni aşamaya ne oranda 
hazır olduklarını ve nasıl bir yol haritasını izlerlerse yerel ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilir 
bir duruma gelebileceklerini tartışmak amacıyla Derneğimiz bünyesinde bir “Sanayide Dönüşüm 
Çalışma Grubu” kuruldu. Belirli periyodlarda biraraya gelinerek yuvarlak masa toplantı serileri 
şeklinde sanayide yaşanan dönüşüm konusunda görüş ve öneriler tartışıldı. Çeşitli çalışmalar 
ortaya kondu.
 
Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu tarafından Endüstri 4.0’a hazırlık düzeyinin belirlenmesi 
için geliştirilmiş araç hazırlandı. Dernek üyesi işletmelerin, kendi işletmelerinin konu ile ilgili 
ne seviyede olduğunu ortaya koymak adına Almanya Mühendislik Federasyonu VDMA’nın 
konumlandırma uygulaması düzenlendi.
 
Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu tarafından son olarak, EGİAD Üyelerin Endüstri 4.0 
kapsamında kullanılan güncel terimleri takip edebilmesi adına Sanayide Dijital Dönüşüm Sözlüğü 
hazırlandı. Uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu söz konusu sözlüğün tüm sanayi sektörü için 
kaynak niteliğinde bir kitapçık olduğuna inanıyoruz. Bu güzel çalışmada emeği geçen Yönetim 
Kurulu Üyemiz Baran Kayhan, Üyemiz Dikkan A.Ş. Vana Metot Müdürü Erman Yetimoğlu ve Yaşar 
Üniversitesi Stratejik Planlama ve Mükemmelliyet Ofisi Koordinatörü Selçuk Karaata başta olmak 
üzere, tüm Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu’na değerli çalışmaları ve yarattıkları bu önemli eser 
için şahsım ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ederim.
 
Saygılarımla,
 
Aydın Buğra İlter
14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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Giriş

Sanayide Dijital Dönüşüm Sözlüğü’nün amacı “her soruya cevap”tan ziyade, bir rehber, ve aslında 
“Dijital Dönüşüm” ve “Endüstri 4.0” tabirlerinin, kavraması zor olmayan bir avuç terimden bir 
araya geldiğini gösteren bir kitapçık ortaya koymaktı.

Başka bir gereksinim ise Türkçemizde daha karşılığı olmayan, varsa da az kullanılan ve değişik 
çevirilere nail olup sayısı her gün artan İngilizce terimleri anlamlarına uygun yeni çevirilerini 
yapıp literatüre kazandırmak ve toparlamaktı. İlk defa bu eserde göreceğimiz “Ortakçalışım” 
(Interoperability), “Öznitelik Mühendisliği” (Feature Engineering), “Öztamir” (Self Repair) gibi 
Türkçe kavramlar umarız akdemisyenler, kamu, ve özel sektör çevrelerince de kabul buyrulup 
kullanılır.  

EGİAD’ın 14. Döneminde stratejik bir öncelik olarak belirlediğimiz sanayi için dernek bünyesinde 
bir Endüstri 4.0 Grubu oluşturarak başlamıştık. Bu grubun organize ettiği toplantılar ve ziyaretler, 
hiç iç kaynak kullanmadan hazırlanan, bu coğrafyanın o tarihe kadarki en kapsamlı, fuar alanlı bir 
“Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Zirvesi” ile noktalanmıştı. 

Daha sonra bir yuvarlak masa formatında daha odaklı bir “Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu” 
halinde yaptığımız çalışmaların son meyvesi de bu sözlük oldu. Dijital dönüşüm, bir evrim gibi 
sürekli devam ettiğinden dolayı, bu sözlüğün periyodik olarak yenilenmesi mutlak bir gereksinim 
olacaktır.

Bu vesile ile, bize kattığı vizyon için EGİAD 14. Dönem Başkanı Aydın Buğra İlter’e, Sanayi 
Grubu’nun ilk rehberi, tam anlamıyla Türkiye’nin Endüstri 4.0 “evanjelisti” Ali Rıza Ersoy’a, bize 
özveriyle yol gösterip bu kitabın sunum bölümünü hazırlayan son rehberimiz Selçuk Karaata’ya, 
kendi sözlüğüyle bize kaynak olan KUKA şirketine, ve sanayinin dernekte bir öncelik olmasına 
vesile olan Kaan Özhelvacı başta olmak üzere çalışmalarımızda bulunan tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ederim.

İlham verici, yaşayan, referans bir kaynak olması dileğiyle,

Sanayi Grubu Adına

Yaşar Baran Kayhan / Yönetim Kurulu Üyesi





9SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÖZLÜĞÜ

3 Boyutlu Yazıcı
3D Printing

3 boyutlu bir modeli, akıcı bir materyal sayesinde katmanlar 
halinde otomatik olarak üretmeye yarayan makinedir. Kalıp ve 
üretim maliyetlerini düşüren bir üretim modelidir.
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www.3dprinting.com

3D Baskı
3D Printing

3D baskı veya katmanlı üretim, dijital bir dosyadan üç boyutlu 
katı nesneler oluşturma işlemidir. 3D basılı bir nesnenin 
oluşturulması, katkı süreçleri kullanılarak elde edilir. Bir 
katmanlı üretim işleminde, nesne oluşturuluncaya kadar art 
arda malzeme katmanları yerleştirilerek bir nesne yaratılır. Bu 
tabakaların her biri, nihai nesnenin ince dilimli bir yatay kesiti 
olarak görülebilir. 3D baskı, geleneksel üretim yöntemlerinden 
daha az malzeme kullanarak karmaşık (fonksiyonel) şekiller 
üretmenize imkan sağlar.
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5G
Saniyede 10 Gigabit'e kadar çıkabilen, 2018 itibarıyla en hızlı 
mobil iletişim ağı ve standartı. Önceki mobil ağlar gibi baz 
istasyonları aracılığıyla çalışır.
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KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA Robotics

Akıllı Fabrika
Smart Factory

Geleceğin akıllı fabrikası, üretim sistemlerinin, robotların, 
lojistik sistemlerin, ürünlerin ve bileşenlerinin büyük ölçüde 
kendilerini bağımsız bir şekilde organize edebilecekleri 
bir üretim tesisidir. Akıllı fabrika, tamamen yeni bir üretim 
mantığına yönelik bir paradigma değişiminden geçiyor: 
akıllı ürünler, bileşenler, araçlar ve makineler açık bir şekilde 
tanımlanabilir, her zaman yerelleştirilebilir ve geçmişlerinin, 
mevcut durumlarının ve istenen hedefe yönelik çeşitli yolların 
farkındadırlar .

Hello Industrie 4.0�Glossary

Smart Factory

�Intelligent and self-organizing. The intelligent factory of the future is a production 
facility in which manufacturing systems, robots, logistics systems, products and 
their components are largely able to organize themselves autonomously. The smart 
factory is undergoing a paradigm shift towards an entirely new production logic: 
smart products, components, tools and machines are unambiguously identifiable, 
can be localized at all times and are aware of their history, their current status and 
multiple ways to the desired goal. With the smart factory’s high degree of flexibility, 
customization with a batch size of 1 will become reality in the context of industrial 
mass production. To achieve this, the production systems must, on the one hand, 
be networked vertically, for example with business processes within factories and 
companies. On the other hand, they must also be linked horizontally across company 
boundaries – from the purchase order through to outbound logistics – to create 
distributed value creation networks that can be controlled in real time.

Smart Platforms

�Intelligent and flexible. New, intelligent platforms will be created for the imple-
mentation of Industrie 4.0. They will support collaborative industrial processes and 
use their services and applications to network people, things and systems. The result 
will ensure greater flexibility and a continuous flow of information: smart platforms 
will document the entire business process, work safely and reliably at all levels, 
and support mobile end devices and collaborative production, service, analysis and 
forecast processes along the entire digital supply chain. For the smart factory, KUKA 
already has modular software architectures in its portfolio, based on mainstream 
technologies and prepared for the entire evolutionary process of Industrie 4.0. The 
Java platform of KUKA Sunrise makes it ideally suited to future app-based programs.

Social Machines

�Interconnected. Intelligent. Flexible. Machines in production which are intelli-
gently interconnected, communicate with one another and can instantaneously 
react to deviations and changes in an independent, situation-based manner are  
called social machines. They are part of the Industrie 4.0 vision. The underlying  
idea is that machines share their knowledge like in social networks – information 
about themselves as well as experiences and “lessons learned” from their processes. 
At the same time, social machines coordinate the information received and learn  
from the network too. Similarly to Facebook users, they independently obtain  
information from the Internet and connected social machine networks. Through 
swarm experience, they are aware of the best parameters for machining a particular 
material, for example, and they exchange them with “befriended” machines.

Smart 
Platform

Cloud Robotics

 App Store

Horizontal 
Integration

Logistics

Big Data

Robot00120561 Robot00132032

27�28
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KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA Robotics

Akıllı Platformlar
Smart Platforms

Akıllı ve esnek. Endüstri 4.0'ın implementasyonları için yeni ve 
akıllı platformlar oluşturulacak. İşbirlikçi endüstriyel süreçleri 
destekleyecek ve hizmetlerini ve uygulamalarını ağdaki 
insanlara, nesnelere ve sistemlere yönlendireceklerdir. Sonuç, 
daha fazla esneklik ve sürekli bilgi akışı sağlayacaktır: Akıllı 
platformlar tüm iş sürecini belgeleyecek, her seviyede güvenli 
ve güvenilir bir şekilde çalışacak ve tüm dijital tedarik zinciri 
boyunca mobil uç cihazları ve ortak üretim, hizmet, analiz ve 
tahmin süreçlerini destekleyecektir.
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KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA Robotics

Akıllı Veri
Smart Data

Akıllı veri değişimi. Büyük Veri geleceğin petrolü ise, Akıllı Veri 
geleceğin üretimini yönlendiren yakıttır.Şu anda veriler sadece 
veridir. Onları bilgiye dönüştürmek için yorumlanmalıdır. 

Algıdan (tanımadan) bilişe (anlayış) giden adım budur. Örneğin 
kitaplar ilk başta sadece harf koleksiyonlarıdır. Onlar sadece 
beyinde işlendiklerinde ve yorumlandıklarında bilgi olurlar.

Hello Industrie 4.0�Glossary

Craft-manufactured products convince with high quality and a distinctly unique 
character. Robofacturing unites the advantages of craft manufacturing with the low 
price of a mass product, making individual and high-quality products affordable for 
large parts of the global population.

Robotic Governance

�Creating a responsible future world for generation “R”. Robotic governance is a 
concept which, among other things, considers the ethical/moral, socio-cultural, 
socio-political and socio-economic effects of robotics on society and provides a 
framework for solving problems resulting from these changes. The governance 
principles include accountability, responsibility, transparency of structures and 
fairness. In this way, robotic governance helps to create a sustainable and responsible 
future world for the upcoming generation “R”. 

Robotic Natives

�Robots as natural companions. Future generations, “robotic natives”, will see robots 
as the state of the art, as a lifestyle, or quite simply as normal. Just as commonplace 
as smartphones and the Internet, for example, are for the digital natives of today. 
They will have overcome the old human versus machine antagonism. The robot-ori-
ented generation will shape a society that not only works differently, but also thinks 
differently. It will see the capabilities of robots as universal, networkable services 
that can be requested via the Internet and flexibly adapted to the requirements and 
desires of the individual at the click of a mouse. While nowadays robots are primarily 
known as work assistants in industrial processes, in the future they will be found in 
all areas of our daily lives as driverless cars, robo-furniture, carebots and a wide range 
of home and personal assistants. By 2050, a robot in every household will be part 
of everyday life.

Service Robotics

�Robots enter daily life. Even today, useful robotic assistants are making everyday 
life easier. Small, specialized service robots, for example, have long since established 
themselves in our private sphere. They are deployed as assistants in the home –  
vacuuming, mowing the lawn or cleaning windows. As yet, their capabilities are  
mostly limited to a single task. However, they do demonstrate one thing: 
collaboration between humans and robots works in everyday life. Thanks to the 
progressive development of service robotics, robots will shape daily life in the future 
in various ways. Whether it be as a nursing robot in clinical settings, as helpers 
for the elderly at home or as assistants in many other areas which today sound 
futuristic. For the robotic natives of tomorrow, service robots will be as self-evident 
as smartphones are for people of the present.

Smart Data

�Intelligent data exchange. If Big Data is the oil of the future, then Smart Data is  
the fuel that drives the production of the future. Currently, data are just data. To turn 
them into information, they must be interpreted. This is the step from perception 
(recognizing) to cognition (understanding). Books, for example, are at first merely 
collections of letters. They only become knowledge when they are processed and 
interpreted in the brain. KUKA is developing smart data technologies for the digital 
domains in the age of Industrie 4.0. In the context of intelligent automation, the 
central focus is on the topics of data communication, process modeling, machine 
learning, autonomous self-configuration and process optimization.

23�24
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“The Anatomy of Smart Manufacturing” Forbes. 
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/03/19/the-anatomy-of-smart-manufacturing/#60394de16a6c

Akıllı Üretim 
Smart 
Manufacturing

Endüstri 4.0 konseptlerine verilen başka bir isim. Yatay, veri 
bazlı, sürdürülebilir, hızlı, karlı, insana hizmet odaklı, yaratıcı, 
güncel üretim teknolojilerinin tümü. "Endüstri 4.0" terimi 
ilk Avrupa'da yaygınken, "Akıllı Üretim" ise ABD'de daha 
yaygındır. 
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https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/corporate-reporting/assets/pdfs/uk_kpi_guide.pdf

Anahtar 
Performans 
Göstergeleri 
(KPI)
Key Performance 
Indicator

Bir süreç veya firmanın performansını, veya durumunu ölçmek 
için tanımlanmış ana metriklere verilen ad. Örneğin, bir 
mağazanın KPI'ları: metrekare bazında satış, hizmet verilen 
müşteri adedi, aylık kar oranı, müşteri memnuniyet oranı 
olabilir.
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Artırılmış 
Gerçeklik
Augmented 
Reality (AR)

Bir kullanıcının taktığı gözlük, kullandığı yarı şeffaf ekran, 
veya yansıtılan kısmi projeksiyonlar ile, yaptığı iş hakkında 
görsel yardım veya ek bilgi alabileceği sistemlerdir. Örneğin 
bir makinenin montajı sırasında takılan bir artırılmış gerçeklik 
gözlüğü, hangi parçaların birleşeceğini, vidaların ne kadar 
sıkılması gerektiğini o anda, kullanıcının baktığı noktada 
göserebilir.
 
Örnek: İzmir'de Hugo Boss tekstil fabrikasında "Hocus Focus" 
adlı artırılmış gerçeklik sistemi. Tavandan projeksiyon kumaş 
üzerine yansıtılan kalıp kesme rehberi, kağıt ısrafını ve hatayı 
minimuma indiriyor.
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ASIC
ASIC, 
Application 
Specific 
Integrated 
Circuit

Uygulumaya özel tümleşik/entegre devre. Sadece belirli bir 
görev için üretilmiş yongalar ve işlemcilerdir. Bilgisayarların 
kalbi olan genel kullanımlı CPU mikroişlemcilerin aksine, tek 
bir görev için yapılmışlardır. Bu sayede daha hızlı, verimli, 
küçük ve ucuza malolurlar. 
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http://blokzincir.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html

Blokzincir
Blockchain

Günümüz Internet dünyasında pek çok alanda (multimedya, 
haberleşme, web arayüzü vb.) veri transferi yapılmaktadır. 
Blokzincir teknolojisi ise, bu verilerin haricinde değer 
atfettiğimiz varlıkları da transfer etmemizi sağlayan dağıtık bir 
veritabanıdır. Satoşi Nakamoto lakaplı gizli bir yazarın 2008 
yılında önerdiği Bitcoin dijital parası ile birlikte dünyada yeni bir 
uluslararası para biriminin varlığından bahsedilmeye başlandı. 
Bitcoin, başlangıçta sadece para olarak telakki edilirken, 
sonradan Bitcoin’in müstenit olduğu Blokzincir teknolojisinin 
daha genel kullanım alanları olabileceği farkedilmiştir. En genel 
ifadeyle, blokzincir, merkezi bir sunucunun veya güvenilir bir 
otoritenin kaldırılmasına olanak sağlayarak, merkezi güvenin 
internet ortamında dağıtılmasına denir. Blokzincir teknolojisi 
yaygın olarak Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraların altındaki 
teknoloji olarak bilinmektedir. Fakat bu teknoloji sağladığı 
olanaklar ve çeşitlendirilebilir uygulamaları ile çok daha geniş 
bir yelpazeye sahiptir. 
 
Blokzincir teknolojisi, günümüzün önemli problemlerinden 
olan, tek merkeze dayalı güven sistemlerindeki merkezi güven 
yapısını dağıtarak, bu sistemlerin daha verimli çalışmasında 
oynayabileceği rol nedeniyle dikkat çekici hale gelmiştir. 
Blokzincir, veri transferi sağlayan mevcut internet ortamında, 
değerli varlıkların transferine de olanak sağlayarak tüm 
hayatımızı yeniden şekillendirecek yepyeni bir teknolojiyi 
adlandıran merkezi olmayan bir şifreleme kayıt defteridir 
(ledger).



https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-cloud-computing/

Bulut Bilişim
Cloud 
Computing

Sunucu, saklayıcı, veritabanı, ağ bağlantıları, yazılım, analitik 
gibi bilgi işlemlerinin internet ("bulut") üzerinden daha esnek 
kaynak kullanımı, hızlı inovasyon ve ölçek ekonomileriyle 
sunulmasıdır. Bulut, birden fazla ve uzak fiziksel yerde olabilen, 
ama internet ile birbirlerine bağlı bilgisayar ve saklama 
üntelerine denir. Bulut bilişim imkanı sunan firmalara genellikle 
sadece kullandığınız hizmetler kadar ödeme yaparsınız, ve 
böylece işletme maliyetlerinizi azaltır, altyapınızı daha verimli 
hale getirirsiniz. İhtiyaçlarınıza göre büyüme ve küçülme 
işlemlerini yapmak daha kolay hale gelir. 
 
Örnek: Amazon Web Services (AWS), IBM Cloud, Microsoft 
Azure gibi sistem sağlayıcalarıyla onların bulut işlem gücünden 
yararlanıp, büyük boyda verileri saklayabilirsiniz. Amazon 
firmasını kendi iç sistemlerini kolaylaştırmak için geliştirdikleri 
bulut bilişim çözümünü dış kullanıcılara ücretli olarak sununca, 
Amazon için büyük bir ciro kaynağı olmuştur (20+ Milyar USD, 
2018). 
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KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA Robotics

Bulut Robotik
Cloud Robotics

Paylaşılan zekâ. Günümüzde akıllı telefonlar, tabletler ve 
bilgisayarlar, veriden yararlanıyor ve tabi ki bulutun gücünü 
işliyor. Endüstri 4.0 kapsamında, robotlar da ağlarda veya 
bulutta merkezi olmayan verilere erişebiliyor, böylece 
performanslarını ve esnekliklerini önemli ölçüde artırabiliyorlar.

Hello Industrie 4.0�Glossary

Big Data

�Data are the new oil. The term “Big Data” refers to quantities of data that are too 
large or too complex, that change too quickly or are too weakly structured for them 
to be evaluated with manual and conventional methods of data processing. In this 
context, experts talk about an inconceivably large data volume of currently more 
than 8 zettabytes – with an increasing tendency. A substantial proportion of this 
already comes from the Internet of Things (IoT) and from the ever more numerous 
sensors in machines and vehicles. Data are increasingly being generated in real time. 
In connection with Industrie 4.0, however, it is the ability to evaluate and process this 
flood of data that is of paramount interest. That is how Big Data become Smart Data. 
The challenge is therefore not only for IT systems to be able to handle heterogeneous 
data correctly but also for them to analyze the data in order to create a reliable basis 
for business decisions – preferably in real time. Only in this way can processes be 
controlled intelligently and adapted to changing parameters. Taking the metaphor 
further, Big Data is thus the new oil of the 21st century.

Cloud Robotics

�Shared intelligence. Nowadays smartphones, tablets and computers utilize data 
and processing power from the cloud as a matter of course. In the context of  
Industrie 4.0, robots too will be able to access decentralized data in networks or  
in the cloud, thereby significantly boosting their performance and flexibility.  
The robot itself will only require a small chip to control functionality, motion and 
mobility. For the task at hand, specific services will be retrieved from the cloud or 
individual robots networked on an ad hoc basis to form temporary production 
teams. In this way, specialists will become universalists that can be used for a 
wide range of different manufacturing processes. Cloud robotics enables the  

implementation of a broad spectrum of different industry-specific applications via 
“Robotics as a Service®”. Another effect of the cloud: robots learn from one another. 
If one robot encounters an obstacle, for example, it posts this information to the 
connected systems, which can use it to respond intelligently to the obstacle.

Collaborative Robots

�Hand in hand. Collaborative robots – sometimes also known as “cobots” for 
short – are robots that are capable of human-robot collaboration (HRC) and work 
hand in hand with their human colleagues. As collaborative robots operate without 
physical safeguards, they have to permanently calculate the risk of colliding 
with humans, constantly checking this via the robot controller. The strict safety 
requirements have been redefined in the revised EN ISO 10218 standard, parts 1 
and 2, and in the ISO/TS 15066 specification initially drafted in 2010. Besides the 
robot itself, the standard also covers the adapted end-of-arm tooling with which 
the robot performs its tasks, and the objects moved with it. With the LBR iiwa, 
KUKA has made the world’s first series-produced, collaborative lightweight robot 
for industrial applications ready for the market, thereby proving that the visions 
of Industrie 4.0 can be turned into reality.

Committees

�Strong alliances with KUKA. As a leading supplier of intelligent automation  
solutions, KUKA is directly involved in Industrie 4.0 and sees itself as responsible 
for forming strong alliances with the goal of actively shaping the factory of the 
future together with other key players. That is why KUKA is a member of all major 

CapacityRequirement

Robotics 
as a Service®

Cloud

Big Data
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https://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/01/the-origins-of-big-data-an-etymological-detective-story/

Büyük Veri
Big Data

“Büyük Veri” terimi, çok büyük veya çok karmaşık, çok hızlı 
değişebilen ve manuel veya geleneksel veri işleme yöntemleri 
ile değerlendirilmesi çok kolay olmayan yapılandırılmış veri 
miktarlarını ifade eder. (KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA 
Robotics) 
 
Bu anlamıyla ilk defa 1990'larda Silikon Vadisi'nin yıldız 
firmalarından Sun Graphics baş araştırmacısı John R. Mashey 
tarafından kullanılmıştır.
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physical safeguards, they have to permanently calculate the risk of colliding 
with humans, constantly checking this via the robot controller. The strict safety 
requirements have been redefined in the revised EN ISO 10218 standard, parts 1 
and 2, and in the ISO/TS 15066 specification initially drafted in 2010. Besides the 
robot itself, the standard also covers the adapted end-of-arm tooling with which 
the robot performs its tasks, and the objects moved with it. With the LBR iiwa, 
KUKA has made the world’s first series-produced, collaborative lightweight robot 
for industrial applications ready for the market, thereby proving that the visions 
of Industrie 4.0 can be turned into reality.
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C/C++
Dünyada en çok kullanılan programlama dili. 1972 yılında 
Dennis M. Ritchie tarafından bir çok güncel teknolojinin 
yaratıldığı Bell Labs'de yazılmıştır.
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Çarpraz İşlevli 
/ Çarpraz 
Fonksiyonel
Crossfunctional

Birden fazla işi yapabilen araç, makine. Aynı zamanda farklı 
görevleri olan çalışanlardan meydana gelen ekiplere "Çarpraz 
Fonksiyonel Takım" denilebilir.
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Derin Öğrenim 
Deep Learning

Çok katmanlı yapay sinir ağları (ve gerekiyorsa ek başka 
tekniklerle), karmaşık model ve girdileri tanımlamak için 
kullanılan bir çeşit Makine Öğrenim tipi. 
  
Örneğin, derin öğrenim teknikleriyle bir çok kedi resmi görmüş 
bir sinir ağı, bir daha ki sefere gördüğü resimdeki objenin kedi 
olup olmadığını söyleyebilir.
 
Çok katmanlı olması aynı beyin çalışma fonksiyonlarına 
benzer. İlk önce bir obje görür, sonra bu obje bildiği kedilerin 
şekline benziyor mu diye bakar, sonra yüzünün detaylarını 
inceler. Sonuca da adım adım böyle ulaşır.
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https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/supply-chain-40--the-next-generation-
digital-supply-chain

Dijital Tedarik 
Zinciri
Digital Supply 
Chain

Aynı zamanda "Tedarik Zinciri 4.0" olarak da tanımlanır. Bir 
işletmenin hammadesinden, kuryesine, makinelerinden, 
forkliftlerine kadar her noktayı dijital hale getirmektir. Bunları 
yapmak için sensörler, RFID ve GPS üniteleri, "nesnelerin 
interneti" ile oluşturabilecek en büyük ağ oluşturulur. Bu 
ağda performans, müşteri memnuniyeti, hız, verimlilik gibi 
endikatörler iyileştirilebilir.
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Dijitalizasyon
Digitalization/
Digitization

Herhangi bir işletme sürecinin (üretim, lojistik, insan kaynakları, 
iletişim, vb.) manuel, yazılı ve kontrol edilemeyen, ulaşımı 
zor bir ortamdan, çevrimiçi, dijital bir ortama taşınmasına 
dijitalleşme denir. Dijitalleşen veri ve süreçler daha kolay 
ulaşılabilir, hızlı, raporlanabilir, ve müdahaleye müsait hala gelir. 
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Drone Pilotsuz, uzaktan kontrol edilebilen veya edilmeden otonom 
uçan araçlara verilen ad.
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Faktör/Değişken
Factors

Bir sisteme etki eden bir girdiye değişken ya da faktör 
denilebilir.

29SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÖZLÜĞÜ



Gerçek Zamanlı
Real time

O anda olan, sonradan olmayan, bir süreç veya olay 
gerçekleşirken toplanan veri, alınan aksiyonları tanımlayan 
zaman birimi.
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Görsel Tanıma, 
Görüntü Tanıma
Image 
Recognition

Matematiksel bir bilgisayar modelinin, derin öğrenim (deep 
learning) gibi bir teknikle beslendiği örnekler sayesinde, 
karşısına çıkan yeni görselleri tanıma, eşleme ve farketme 
sürecidir. 
 
Örnek: Sürücüsüz arabaların yaya ve trafik lambaları 
tanımaları, suratları tanıyan Facebook ve Apple algoritmaları 
bu yöntemler ile çalışır.
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https://hadoop.apache.org/

Hadoop

Apache yazılım vakfı tarafından geliştirilen bir yazılım 
kütüphanesi. Yaygın (birden fazla ayrı yerde olan) ve "Büyük 
Veri" kümelerinin birden çok ayrı bilgisayar tarafından 
işlenmesini basit programlama modelleriyle yapar.
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Işık İletişim
Light 
Communication

Işık dalgalarıyla çalışan dijital veri iletişim presibi. Kızılötesi 
(infrared) iletişim örneğinde olduğu gibi, bir verici ışık 
açarsa, başka bir noktadaki alıcıya dijital "1"i simgeler, ışığı 
kaparsa dijital "0"ı simgeler. Bu açıp/kapama hızı hızlandıkça 
uzun, dijital bir veri hızlı bir şekilde diğer noktaya iletilebilir. 
Televizyon kumandalarımız, bazı güvenlik kameraları bu 
prensiple çalışır.
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KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA Robotics

İzlenebilirlik
Traceability

İz tutmak. İzlenebilirlik, tüm hammaddelerin, üreticilerin, 
üst düzey tedarikçilerin, tek tek parçaların veya montajların 
yanı sıra komple ürün ve tüketicilerin dijital değer yaratma 
zincirinde tam olarak izlenebilirliğini ifade eder. Malların ne 
zaman, nerede ve kim tarafından üretildiğini, işlendiğini, 
depolandığını, taşındığını, kullanıldığını veya bertaraf edildiğini 
her zaman belirlemek mümkündür.

Hello Industrie 4.0�Glossary

Standardization

�General requirements for reliable interaction. In the course of any technical 
evolution, different solutions, formats and approaches usually compete with  
one another – developed and propagated by various fractions, committees  
or companies. Only standardization, with its exact and binding definition of 
framework parameters and the possible interfaces, makes it possible to 
create appropriate expansions, counterparts and communication bridges to 
a new technology. Of particular importance in this context with regard to the 
implementation of Industrie 4.0 are the new definitions of safety in the area of 
human-machine collaboration and the standardization of interoperability in  
the area of data exchange. KUKA is striving for OPC UA to be established as  
one of the future standards. This protocol not only transports machine data, 
parameters, process values and measured data, but can also, in combination with 
other standards, define them semantically in a way that is machine-readable.

Standards

�The basis of all constructive cooperation. Standards are the elementary basis for 
breaking down barriers in the globalized world of Industrie 4.0. As a world leader 
in automation, KUKA sees itself as responsible for playing a key role in shaping the 
areas of standards and standardization. To this end, KUKA is driving forward the 
harmonization of communications, data exchange and safety, for example, in 
the field of direct human-machine collaboration. In this way, it is creating new 
standards to ensure interoperability in the smart factory of tomorrow. As one of 
the key players in the paradigm shift from the third industrial revolution to the 
fourth, KUKA is thus laying the foundation for successful cooperation between all 
those involved.

Time to Market

�Meeting customer requirements more quickly. The time to market denotes  
the length of time from development of a product to its availability on the market. 
In the factory of the future, this time, which is often decisive for the sales success 
of a product, will be significantly shortened. Positive effect: changing requirements 
and trends in increasingly volatile markets can be met with corresponding products 
much more quickly than previously.

Traceability

�Keeping track. Traceability here refers to the ability to fully trace all raw materials, 
producers, upstream suppliers, individual parts or assemblies as well as the 
complete product and its consumers in the digital value creation chain. It is possible 
at all times to determine when, where and by whom the goods were produced, 
processed, stored, transported, used or disposed of. Irrespective of whether an 
individual part or a finished product is concerned, a distinction is made between 
two directions of traceability: from the manufacturer to the consumer and from  
the consumer to the manufacturer.

StandardCommittees

DIN

ISO

IEE

Norm
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Kablosuz 
İletişim 
Standartları
Wireless 
Communication 
[Standards]

Değişik veri yapıları ve frekansları olan iletişim standartlarıdır. 
Buna cep telefonlarının dijital 3G standartından, AM/FM 
radyoya kadar geniş bir spektrumu tanıyabiliriz. Her standartın 
kendine has hızı, menzili, okunma ve güvenlik parametreleri 
vardır. Değişik standartta olan iletişim cihazları genelde 
birbiriyle konuşamaz.
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https://www.autodesk.com/redshift/lights-out-manufacturing/

Karanlık Fabrika
Dark Factory, 
Lights-Out 
Manufacturing

Fiziksel olarak insan bulunmadan doğru çalışabilen fabrikalara 
verilen isim. Bu işletmeler ışıksız, yani "karanlık" çalışabilirler. 
Bazıları havalandırmaya bile gerek duymayabilir. 
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https://www.ge.com/additive/additive-manufacturing

Katmanlı Üretim
Additive 
Manufacturing

Katmanlı üretim, CAD yazılımları ve 3 boyutlu tarayıcılar 
aracılığıyla yönlendirilen bir materyalin katmanlar halinde 
düzgün geometrik objeler yaratmasıdır. Zıttı olan geleneksel 
obje üretim yöntemleri ise torna, zımpara, kesme, oyma gibi 
metodlardır.
 
Koç Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili bir "Mükemmeliyet 
Merkezi" bulunmaktadır.
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KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA Robotics

Kaynak 
Verimliliği
Resource 
Efficiency

Sürdürülebilir üretim. İnsanlığın geleceği ele alma yeteneği, 
doğal kaynaklara karşı sorumlu ve sürdürülebilir bir yaklaşımla 
belirlenecektir. Adil bir dünyada, daha fazla insanın daha 
iyi ürünlerle donatılmasını isteyeceği varsayılabilir. Endüstri 
4.0'da öngörüldüğü gibi esnek, akıllı ve ağa bağlı üretim, 
hammaddelerin tüm değer yaratma zinciri boyunca daha 
verimli ve daha sürdürülebilir bir şekilde kullanma ve bunları 
gezegen uğruna büyük ölçüde geri dönüştürme olanağı sunar.
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Kestirimci 
Modelleme
Predictive 
Modeling

Çıktılarının doğruluk seviyelerini "kestirebileceğimiz" bir 
matematiksel model üretme sürecinin tümüdür. Makine 
öğrenimi, şekil/örüntü tanıma (pattern recognition), ve veri 
madenciliğinde kullanılır. Bu konuda Max Kuhn ve Kjell 
Johnson'ın "Applied Predictive Modeling" adlı bir kitabı vardır 
(Springer, NY, ABD 2013).
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KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA Robotics

Kobot/İşbirlikçi 
Robotlar
Cobot/
Collaborative 
Robots

Kimi zaman “cobots” olarak da bilinen işbirlikçi robotlar, 
insan-robot işbirliği (HRC) yeteneğine sahip ve insan 
meslektaşlarıyla yan yana çalışan robotlardır. İşbirlikçi robotlar 
fiziksel koruyucular olmadan hareket ettikleri için, insanlarla 
çarpışmanın riskini sürekli olarak hesaplamak zorundadırlar.
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Çelebi F., Bulut Y., “KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ERP YAZILIMI KULLANAN BİR İŞLETMENİN 
İNCELENMESİ” Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 57, Eylül-Ekim 2016
Levine, S. (1999) “The ABCs of ERP”, America’s Network, Vol:103, No:13, s.54.
Keçek, G. & Yıldırım, E. (2010). “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sisteminin Analitik
Hiyerarsi Süreci AHP _le seçimi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman
Demirel Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1): 193-211

Kurumsal 
Kaynak 
Planlama (KKP)
Enterprise 
Resource 
Planning (ERP)

ERP, "Enterprise Resource Planning" yani "Kurumsal Kaynak 
Planlama"'nın baş harflerinden oluşur. Muhasebe, finans, 
lojistik, üretim planlama, stok yönetimi, satın alma, üretim, 
pazarlama, kalite yönetimi, bakım/onarım, insan kaynakları, 
müşteri ilişkileri yönetimi gibi çok geniş planlama, işleyiş 
ve muhasebe fonksiyonlarını bütünleşik bir tarzda ele alan 
sistemler, yazılımlardır. Bu iş süreçlerinin entegre edilerek tek 
çatı altında toplanmasını sağlar.
 
Örnek: SAP, Oracle gibi şirketler ERP yazılımları üretirler.
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jWork.org (2014). “Small data”. Never heard this term? URL: http://jwork.org/main/node/18. “BIG, small or Right 
Data: Which is the proper focus?” Baeza-Yates, R. 2018 URL: https://www.kdnuggets.com/2018/10/big-small-
right-data.html

Küçük Veri
Small Data

Büyük Verinin tersi, özellikle alınmış sınırlı boyutlarda ve sınırlı 
sayıda değişkenli veri kümeleri. Tükettiğimiz çoğu veri "küçük 
veri"dir. Erişilebilir, bilgi verici, ve "aksiyon alınabilir"dir.
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Kümeleme
Clustering

Bir ya da birden fazla yönden benzerlik gösteren veri 
noktalarının insan veya algoritmalar tarafından tasnif 
edilmesidir.
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Lineer Olmayan 
Sistemler
Non-Linear 
Systems

Çok sayıda, türevli ve/veya ikiden fazla dereceden olan 
denklemler lineer olmayan sistemler olabilir (complex/non-
linear systems). Bu sistemleri modellemek zordur, çünkü kolay 
tahmin edilemeyecek sonuçlar çıkarabilirler. Ancak, yapay sinir 
ağları, derin öğrenim gibi modeller kullanarak bu sistemlere 
"yakın" lineer modeller çıkarmak mümkündür.
 
Örnek: Atmosferdeki bulutların hareketleri
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Lineer Sistemler
Linear Systems

Sınırlı sayıda değişkenle matematiksel olarak modellenebilen 
basit sistemlere verilen ad.
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Ng, Andrew. Stanford University Machine Learning Course (Ayrıca Coursera’da mevcut)

Makine 
Öğrenimi
Machine 
Learning

Bilgisayarların -kendilerinin bir kullanıcı tarafından özellikle 
programlanmadan- öğrenme kabiliyetini ortaya çıkartma 
ve onlara iş yaptırma bilimidir. Elindeki bilgiler ile bilginin 
ne olduğunu isabetli tanımlama, ve üzerinde işlem yapmak 
için gerekli algoritmaları ve araçları bilgisayarlar Makine 
Öğrenimi sayesinde kendileri düzenler. Yapay zekânın önemli 
yapıtaşlarındandır.

Hello Industrie 4.0�Glossary

KMR QUANTEC

�Large-dimension e-mobility. Anyone thinking big and looking for flexible mobility 
will find the perfect powerful partner in the KMR QUANTEC. The combination of 
KUKA six-axis robots, mobile platforms, high-performance energy storage units and 
industrial-grade components creates a mobile solution for virtually any scenario. 
Despite its strength, the KMR QUANTEC is characterized by outstanding precision 
and maximum electromobility. Its small power plant supplies it with electricity for 
a full 8-hour shift. The position and number of robots installed are variable, as too 
are the size and payload capacity of the platform. Grippers, power-hungry tools and 
special equipment can also be transported on the KMR QUANTEC and continuously 
supplied with power.

LBR iiwa

�Robotic colleague. KUKA is starting a new chapter in the history of industrial 
robotics with the lightweight robot LBR iiwa (intelligent industrial work assistant). 
As the first series-produced sensitive robot for human-robot collaboration (HRC), 
the LBR iiwa is tapping new applications that were previously closed to automation. 
Thanks to its sensory capabilities, it can intuitively learn new tasks on an ad hoc 
basis, simply through being guided by its human partner. The machine becomes a 
“robotic colleague”. It works hand in hand with the operator, thereby enabling him 
to work more efficiently, more ergonomically, more precisely and with greater 
concentration. As a robot that can genuinely be deployed universally, it is defining 
new standards on the road to the fourth industrial revolution.

Logistics

�Now. Everything. Always. Customized products and same-day delivery – 
customers have a growing expectation that everything will be available in all 
places, at all times. This ubiquity places the utmost demands on the logistics 
and process chains and is increasingly embracing the stationary retail sector and 
the structure of merchandise flows. The boundaries between individual delivery 
channels are successively vanishing and modern distribution centers are often being 
set up directly in metropolitan areas thanks to the reduced space requirements. 
Changes that can only be addressed through highly transparent, digitized networking 
of production and logistics. In this context, KUKA sees itself as a solution provider 
translating the individual requirements of the market participants into flexible, 
networked and software-supported logistics concepts.

Machine Learning

�Knowledge through experience. Intelligent machines garner their knowledge 
through experience. In the case of networked machines, it is irrelevant whether the 
experience is their own or originates from swarm intelligence. An artificial system 
always learns by comparing the desired objective and any anomalies that occur. 
It can recognize correlations, patterns and general rules, draw conclusions from 
them and modify its future behavior, this synthetic process being referred to as 
machine learning. Especially in unstructured environments and with highly flexible 
processes like Industrie 4.0, machine learning in a swarm or in the cloud is an 
effective method of adapting production processes intelligently and autonomously 
to the individual framework practically in real time.

Manufacturing as a Service / Robotics as a Service®

�Access rather than possession. Digitization has substantially changed the  
approach to physical possession. It is increasingly being replaced by temporary 
access to goods or services. The best example: music streaming. What has 
already become an everyday situation in many consumer segments will also 
revolutionize the industrial environment over the next few years. As the name 
suggests, “Manufacturing as a Service” will see manufacturing processes 
purchased as services: the machine itself does not change ownership – payment 
is made for the performance of the machine only. What applies to complete produc-
tion systems will, in the future, also apply to individual elements within a manufac-
turing facility, for example to robots. On the basis of a “pay-per-use” model, it will 
not be the physical object itself that is purchased in conjunction with “Robotics as a 
Service®”, but rather its performance, such as weld spots in vehicle body production, 
for instance. The smart factory of the future integrates these services seamlessly 

17�18
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Metrik
Metrics

Verilerin sayısal herhangi bir ölçümüne verilen genel addır.
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Mikroişlemci
Microprocessor

Bir bilgisayarın kalbidir. Matematiksel işlemleri çok kısa 
sürede yapabilen, birden fazla elektronik devrenin, bugünlerde 
milyarlarca transistörün silikon gibi bir yarıiletken maddeyi 
dozajlayarak üretilmesidir. Çalışma presibi, yarıiletken 
maddenin içinde, elektronların, devrelerin yönlendirdiği şekilde 
ilerlemesidir. Elektronların doldurduğu boşluklar "1" (negatif 
yük) , olmadığı boşluklar ise "0" (pozitif yük) olarak kalır. Dijital 
veri, 1 ve 0'lardan meydana gelir.
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Mobilite/
Taşınılabilirlik
Mobility

Geleceğin üretimi hem daha hızlı üretim hem de özelleştirilmiş 
ürünler için daha fazla esneklik gerektirir. Endüstriyel 
ortamlarda daha yüksek bir esneklik derecesi yaratmak 
için vazgeçilmez bir önkoşul, daha fazla taşınılabilirliktir 
(mobilite). Bu, her biri endüstriyel üretimde hızlanmayı kendine 
özgü yollarla ortaya koyan epizodik, periyodik veya sürekli 
hareketlilik kavramları aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
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Modüler Üretim
Modular 
Production, 
Piecewise 
Manufacturing, 

Modüler üretim sistemleri, modüler yapı sayesinde standart 
bileşenlerin farklı birleşimlerini kullanmak suretiyle standart 
çeşitliliğe olanak verir. Modülerlik geniş anlamda, karmaşık 
işlemleri daha basit kısımlara bölmek suretiyle kompleks 
mamulleri ve süreçleri etkin bir şekilde organize etmede 
kullanılan bir yaklaşımdır. Modüler üretim dizaynı, eğer farklı 
alt sistemlerin eski ve yeni versiyonlarını bir araya getirmek 
suretiyle mamulün farklı versiyonları ile sonuçlanırsa üretim 
hattındaki artan değişkenliğin maliyetini azaltabilir.
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KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA Robotics

Nesnelerin 
İnterneti
Internet of 
Things/IoT

İnsan müdahalesine ihtiyaç duymadan, sensörler, RFID 
teknolojileri ve bilgisayarlar tarafından bağımsız bir şekilde 
toplanılan verilerin, iki veya daha fazla nokta arasında 
paylaşılması, bir ağ haline gelmesi. İlk defa P&G firması 
çalışanı Kevin Ashton tarafından 1999'da bir sunumda 
kullanılmıştır. 
 
Nesnelerin İnterneti (IoT), elektronik bileşenler, yazılımlar ve 
sensörler ile donatılmış, hepsi internet üzerinden karşılıklı 
olarak bağlantılı olan, fiziksel nesneler (cihazlar, araçlar, binalar 
ve diğer öğeler) içeren bir ağı öngörür. 
 
Endüstri 4.0'dan farklı olarak, IoT, seçici olmayan bir şekilde, 
buluta bağlı olabilecek her şeyi ifade eder. Dolayısıyla IoT, 
örneğin halihazırda iyi bilinen "akıllı ev" uygulamaları dahil 
olmak üzere özel alanı da kapsamaktadır.

Hello Industrie 4.0�Glossary

Industrie 4.0

�Production meets digitization. Industrie 4.0, Smart Production or Internet of 
Things – even if the names and terms used vary from one country to another, they 
all share the same goal. What is called for here is nothing less than a long-term 
transformation of our global perception of industrial production through the 
seamless connection of the digital and real worlds. KUKA is at the interface between 
these two worlds and is playing a decisive role in advancing this transformation as 
a thought leader and trailblazer for Industrie 4.0. It was back in the 1990s that KUKA  
as a first mover recognized the potential to be gained by combining the world of IT 
with conventional automation technologies. The company was also the world’s 
first robot manufacturer to develop open, interoperable and flexible systems on 
the basis of standardized mainstream technologies and to make them ready for 
the market. In collaboration with experts from diverse sectors, KUKA is now already 
implementing highly flexible, digitized manufacturing processes that will open up 
new opportunities in a competitive environment and lastingly change the way we 
work and produce.

Internet of Automation (IoA)/Internet of Robotics (IoR)

�Basis for efficient production. Both the Internet of Automation (IoA) and the  
Internet of Robotics (IoR) make use of defined open communications and data  
standards to network interoperable production processes even across company 
boundaries. In the IoR for example, KUKA robots, the KUKA App Store, connectivity 
and monitoring tools are networked to form a highly efficient production environ-
ment in which analog and digital devices can easily communicate with one another. 
In the near future, it will be possible for all the cyber-physical elements involved 
in the automated manufacturing process to be networked in the IoA and to 
communicate with the IoR.

Internet of Things (IoT)

�Everything communicates with everything else. Like Industrie 4.0, the Internet  
of Things (IoT) presupposes a network of physical objects – devices, vehicles, 
buildings and other items – which are fitted with electronic components, software 
and sensors, all of them being linked interoperably via the Internet. Unlike Industrie 4.0,
the IoT rather non-selectively refers to all things that could be connected to the 
cloud. The IoT thus also encompasses the private domain, including, for instance, 
the already well-known “smart home” applications. 

Strictly speaking, the smart factories of Industrie 4.0 along with all their production 
and logistics processes are a part of the IoT. Experts forecast that the IoT will com-
prise 50 billion objects by the year 2020.

Interoperability

�Everything works together. Interoperability (IOP) describes the ability of an object, 
device or machine to communicate with other things in the network. It must be 
able to do so regardless of whether the devices are from the same or different manu-
facturers. Interoperability is a fundamental precondition for creating a layer that 
enables cyber-physical systems to be interconnected such that interactions are 
possible without the participants knowing which technologies the implemented 
devices are based on. It is also the basis for the capability of the things in the net-
work to communicate without any restrictions and to act intelligently as a swarm.

KMR iiwa

�New horizons. Shorter response times and greater flexibility going beyond full  
automation: these are the requirements of markets that are changing at an ever  
faster pace. The industrial manufacturing of the future will require modular, versatile 
and, above all, mobile production and manufacturing concepts. That is why the  
KMR iiwa unites the sensitive and compliant LBR iiwa lightweight robot with KUKA’s  
mobile platform technology to form a new, intelligent and fully mobile combination 
that can work in the vicinity of humans. Just like humans, the KUKA Mobile Robots 
(KMR) can track moving workpieces, move around them freely and link solitary  
production islands to form new production units.

15�16
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Ortakçalışım
Interoperability

Aynı zamanda "müşterek çalışma" ve "karşılıklı çalışabilirlik" 
terimleri de kullanılır. Farklı standartlara ait makine veya 
bilgisayar sistemlerinin, yazılımlarının birbirleriyle çalışabilme 
özelliğidir. 
 
Örnek: Çokuluslu bir bilim projesi olan Uluslararası Uzay 
İstasyonu (ISS) hem Rus Soyuz, hem de ABD Uzay 
mekikleriyle kenetlenip bilgi alışverişi yapabiliyordu.
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Otomatik 
Malzeme Taşıma 
Sistemleri
Automated 
Guided Vehicle

Bir sürücü olmadan, genellikle fabrika içinde, sensörleri 
yardımıyla önceden belirlenen bir yol üzerinde malzeme 
taşıyan otomatik araçlardır. Bu araçlar önlerine çıkan engelleri 
sensörler aracılığıyla tespit etme, diğer benzer araçlarla 
haberleşme, malzeme deposuyla otomatik haberleşme 
gibi özellikleri bulunabilir. Vestel fabrikasında  "Otomatik 
Yönlendirilmiş Malzeme Taşıma Araçları" da denmektedir. Çok 
değişik firma tarafından üretilip, özellikleri değişse de genel 
işlem prensibi sürücüsüz olmasıdır.
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Otonom Üretim
Autonomous 
Production

İnsan müdahalesi minimum düzeyde olacak şekilde, 
planlamasından, hata düzeltmesine, enerji tasarrufu gibi 
noktalara da dikkat ederek, özerk çalışan üretim sistemleri, 
fabrikalar.
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Önleyici Bakım
Preventative 
Maintenance

Makine bakım rutinleri, rutin saatlerde olmayabilir. Bu 
makinelere, belki manuel belki de makine öğrenimi tetkikleriyle 
belirli periyodlarda kontrol ile veya belirli üretim hacim 
seviyelerinde alarm kurarak "arıza olmadan servis ve bakım" 
işlemlerine önleyici bakım diyebiliriz.
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KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA Robotics

Örüntü Tanıma
Pattern 
Recognition

Bir algoritmanın veya makine öğrenim sisteminin karşısına 
çıkan örüntüyü (örn. Resim, yazı, veri) tanımlaması. Ayrıca bkz. 
Makine Öğrenimi, Derin Öğrenim, Yapay Sinir Ağları
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Özkurulum
Self Assembly

Kendi kendini birleştiren, veya ilişkili olduğu başka parçalar 
ile birleşebilen madde veya mekanik makinelerdir. Bu sayede 
bu maddeler yeni işlevler kazanabilir, veya daha mobil hale 
gelebilir. 

Örnek: Bilim kurgu ve çizgi filmlere konu olan "Transformers" 
robotları özkuruluma güzel birer örnektir. MIT Üniversitesi'nde 
bu konuda çalışmalar yapan bir "Self-Assembly Lab" 
bulunmaktadır: https://selfassemblylab.mit.edu 
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Öznitelik 
Mühendisliği
Feature 
Engineering

Öznitelik mühendisliği makine öğreniminin önemli bir 
parçasıdır. Büyük sayıda birbirinden bağımsız olup olmadığı, 
sonuca etki edip etmediği belli olmayan, bir sürü öznitelikleri 
(feature, faktör) seçme, birleştirme, azaltma ve şekillendirme 
yöntemlerinin tümüdür. Otomatik (deneme-yanılma, regresyon 
vb. yöntemlerle) veya manuel yapılabilir.
 
Örnek: İstanbul'daki emlak fiyatı belirlemek için kullanacağınız 
bir yapay zekâ veri setinde, "bina yaşı, hangi ayda yapıldığı" 
"metrekare büyüklük," "banyo sayısı," "oda sayısı," 
"lokasyon," gibi öznitelikler (features/factors/variables/
özellikler) bulunabilir.  
 
Feature engineering ile muhtemelen "binanın hangi ayda 
yapıldığı" niteliğinin emlak fiyatına etkisi olmadığını ilk bakışta 
bilip (veya deneme-yanılmayla öğrenip), bir kenara atabilirsiniz.
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Öztamir
Self Repair

Kendi kendini tamir edebilen makinelerin yaptığı işlem. Bu 
işlem ya aktif-mekanik sistemlerle olabilir, ya da moleküler 
veya nano ölçekte materyalin kendine has birleşme 
özelliğinden olabilir. Ayrıca bkz. Özkurulum.
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Pazarlanma 
Süresi
Time to Market

Müşteri gereksinimlerini daha hızlı bir şekilde karşılayın. 
Pazarlanma süresi, bir ürünün geliştirilmesinden piyasadaki 
kullanılabilirliğine kadar geçen süreyi gösterir. Geleceğin 
fabrikasında, bir ürünün satış başarısı için genellikle belirleyici 
olan bu zaman, önemli ölçüde kısaltılacaktır. Olumlu etki: 
giderek daha değişken pazarlarda değişen ihtiyaçlar ve 
eğilimler daha önce çok daha hızlı karşılık gelen ürünler ile 
karşılanabilir.

Hello Industrie 4.0�Glossary

Standardization

�General requirements for reliable interaction. In the course of any technical 
evolution, different solutions, formats and approaches usually compete with  
one another – developed and propagated by various fractions, committees  
or companies. Only standardization, with its exact and binding definition of 
framework parameters and the possible interfaces, makes it possible to 
create appropriate expansions, counterparts and communication bridges to 
a new technology. Of particular importance in this context with regard to the 
implementation of Industrie 4.0 are the new definitions of safety in the area of 
human-machine collaboration and the standardization of interoperability in  
the area of data exchange. KUKA is striving for OPC UA to be established as  
one of the future standards. This protocol not only transports machine data, 
parameters, process values and measured data, but can also, in combination with 
other standards, define them semantically in a way that is machine-readable.

Standards

�The basis of all constructive cooperation. Standards are the elementary basis for 
breaking down barriers in the globalized world of Industrie 4.0. As a world leader 
in automation, KUKA sees itself as responsible for playing a key role in shaping the 
areas of standards and standardization. To this end, KUKA is driving forward the 
harmonization of communications, data exchange and safety, for example, in 
the field of direct human-machine collaboration. In this way, it is creating new 
standards to ensure interoperability in the smart factory of tomorrow. As one of 
the key players in the paradigm shift from the third industrial revolution to the 
fourth, KUKA is thus laying the foundation for successful cooperation between all 
those involved.

Time to Market

�Meeting customer requirements more quickly. The time to market denotes  
the length of time from development of a product to its availability on the market. 
In the factory of the future, this time, which is often decisive for the sales success 
of a product, will be significantly shortened. Positive effect: changing requirements 
and trends in increasingly volatile markets can be met with corresponding products 
much more quickly than previously.

Traceability

�Keeping track. Traceability here refers to the ability to fully trace all raw materials, 
producers, upstream suppliers, individual parts or assemblies as well as the 
complete product and its consumers in the digital value creation chain. It is possible 
at all times to determine when, where and by whom the goods were produced, 
processed, stored, transported, used or disposed of. Irrespective of whether an 
individual part or a finished product is concerned, a distinction is made between 
two directions of traceability: from the manufacturer to the consumer and from  
the consumer to the manufacturer.

StandardCommittees

DIN

ISO

IEE

Norm
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Temel Bileşenler 
Analizi
Principal 
Component 
Analysis (PCA)

Bir sistemin girdileri ve çıktısına bakarak, çıktıya benzer etki 
eden bileşenlerin birlikte gruplanmasına, bu yeni grupların 
çıktıya olan etkilerin ölçülmesine Temel Bileşenler Analizi denir.
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Python

Data analizi, Makine Öğrenimi, Yapay zekâ uygulamalarında 
sıkça kullanılan, aslında 1980'lerden beri kullanılan bir 
programlama dili. Son yıllarda Google'ın desteği ve aktif 
kullanıcı topluluğu sayesinde çok ciddi bir popülerlik 
yakalamıştır.
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R

Python ile birlikte istatistik modelleme, yapay zekâ, makine 
öğrenimi, derin öğrenim uygulamarında sıkça kullanılan bir dil. 
Kullanım kolaylığı, diğer uygulamalarla bağlanabilmesi, grafik 
ve istatistik modülleri ve aktif bir kullanıcı topluluğu sayesinde 
son zamanlarda popülerliği oldukça artmıştır. Hız konusunda C 
gibi dillerin arkasında kalsa da, özellikle prototip çalışmalarında 
ve modellemede, kütüphaneleri ve kolay kullanımı sayesinde 
tercih edilir.
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Regresyon 
Analizi
Regression 
Analysis

Aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan veya bulunduğu 
düşünülen iki veya ikiden fazla değişkeni analiz edip, bu 
ilişkinin doğruluğunu ve doğruluk oranını sınama işlemidir. 
Bir ortamdaki basınç-ısı, araba hızı-motor deviri, satılık ev 
büyüklükleri-fiyatları gibi ilişkiler bu yolla analiz edilebilir.
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Robotik
Robotics

Robotların tasarımı, inşası, işletilmesi ve uygulanması ile 
ilgilenen teknoloji dalı.
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Stone, Robert J. (1991). “Virtual reality and cyberspace: From science fiction to science fact”

Sanal Gerçeklik
Virtual Reality 
(VR)

Sanal Gerçeklik insan ve makine arasındaki iletişimi artırmak 
için geliştirilen, insan duyularına hitap eden bir çokluortamdır.  
Bunun en yaygın kullanım araçları olan Sanal Gerçeklik 
gözlükleriyle bu gün 100 ila 200 derece bakış açısıyla, 
gözlerinize simülasyon haline getirilmiş, modellenmiş 
bir ortama girebilirsiniz. Örneğin, bir bilgisayar oynunu 
kahramanının bakış açısından oynayabilir, veya uzaktaki bir 
üretim tesisinizi olduğunuz yerden sanal olarak gezebilirsiniz.  
İzmir'de Sanal Gerçeklik uygulamaları geliştiren bir kaç startup 
şirket ve üniversite işbirlikleri bulunmaktadır. 
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Sanal/Dijital İkiz/
Dijital Gölge
Digital Twin/
Digital Shadow

Dijital gölge, gerçek bir nesnenin dijital görüntüsüdür. Bu 
veriler hem mevcut durumu hem de nesnenin istenen 
durumunu, istenen durumun elde edilmesi için olası yolları ve 
süreçleri ve nesnenin geçmiş verilerini içerir.

Hello Industrie 4.0�Glossary

Digital Shadow

�Virtual image of real things. The digital shadow is a digital image of a real object. 
These data contain both the current status and the desired status of the object, the 
possible ways and processes for achieving the desired status, and the history of what 
the object has already gone through. It is only the combination of a digital shadow 
and a physical object that results in a smart thing. Every physical product can be 
manufactured more efficiently and with higher quality in the digitized production 
facility if a digital shadow has been created for it and it bears its own specific DNA.

Digital Supply Chain

�Transcending all boundaries. The digital supply chain merges the major business 
processes of all parties involved – from the suppliers to the manufacturer and the 
end customer. The potential of a digitized value creation chain lies primarily in the 
acceleration of the production and logistics processes, the reduction of effort for data 
acquisition and the optimization of data security and consistency. With integrated 
networking, the digital value creation chain is able to overcome current media 
discontinuity. One example from the field of procurement: where a steel-processing 
company previously had to activate a complicated process via different media for 
purchasing and replenishment, in the future purchasing will be automated on the 
basis of predefined parameters. Companies today are already making use of digital 
value creation chains to optimize individual production islands and processes within 
their organization. In the factory of tomorrow, the digital supply chain will also 
encompass global procedures across company boundaries, controlling them largely 
autonomously. As the most flexible machine ever conceived by man, the robot plays 
a central role in the digital supply chain. In its function as the core component of 

intelligent automation solutions, it increases the entrepreneurial freedom of action, 
secures competitive advantages, speeds up production processes and assures quality 
in the long term.

Digitization

�Potential of the digital transformation. Converting real products and analog 
sequences into digital data and processes is referred to as digitization. In Industrie 4.0,
people, machines and industrial processes are networked on the basis of cyber-
physical systems incorporating state-of-the-art information and communications 
technology. In this context, the intelligent exchange and interpretation of data 
determine the entire life cycle of a product: from the idea to development, manu-
facturing, use and maintenance through to recycling. Production and logistics 
processes will be globally networked beyond the factory gates in the future for the 
purpose of optimizing the flow of materials, detecting non-conforming parameters  
at an early stage and enabling a highly flexible reaction to changing customer  
requirements and market conditions.

flexFELLOW

�The KUKA flexFELLOW automation unit can be moved manually and allows 
ad hoc localized variation of the degree of automation in production. Without 
the need to alter the production layout, for example, the KUKA flexFELLOW is 
able to open the safety doors at machines, which it can then load and unload 
independently. It can also assist the operator in performing work steps in 
ergonomically unfavorable situations. In alternating operation, humans and 
robots can ideally complement one another. The combinability of manual 
and automatic tasks means that production can be optimally adapted to  
the specific requirements.

Flexibility

�Flexibility in all dimensions. Flexibility is the ability to react quickly to changing 
influences. In the smart factory, utmost flexibility results primarily from the 
combination of IT technologies, such as the Cloud and Big Data, with intelligent, 
generic production units incorporating robots and autonomously controlled  
mobile units. The factory of the future will not have any predefined routes or rigid 
processes. Mobile units will equip robots “on the fly” with other tools, enabling 
them quickly to carry out new tasks or process other workpieces. The smart 

0.65 €

Fair Trade 
Coffee 182 ml

Too Hot!
Don’t Drink
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Sanallaştırma
Virtualization

Herhangi bir prosesi, sabit bilgi işlem sistemlerini, işletme 
içi bilgisayarları uzaktan veya mobil üzerinden ulaşılabilmesi 
için yapılan sistem. Fabrika sanal ikizini dijital ortama taımak 
bir sanallaştırma olduğu gibi, bir fabrika üretim kontrol 
panelini kullanıcının kişisel bilgisayarına veya mobil cihazına 
yansıtabilmesi de bir sanallaşma örneğidir.
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SCADA
SCADA

SCADA ifadesi, Supervisory Control and Data Acquisition 
kelimelerinin başharflerinden oluşur. Yazılım ve donanım 
elemanlarından oluşan bir sistemdir. Endüstriyel işletmeler 
SCADA’yı aşağıda belirtilen alanlarda kullanırlar:

• Gerek yerel, gerekse de fiziksel olarak uzak olan üretim 
merkezlerinde endüstriyel süreçlerin kontrol edilmesi

• Gerçek zamanlı verinin izlenmesi, toplanması ve işlenmesi 

• Sensörler, valfler, pompalar, motorlar ve daha çok insan-
makine arayüz yazılımları ile doğrudan etkileşim sağlaması 

• Kayıtların izlenmesi için tutulması
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Sensör
Sensor

Dış etkenlerden bilgi ve veri toplayan bir aygıta verilen addır. 
Bu veriler fiziksel özellikler olabilir, bir çamaşır makinesinin iç 
ortamının ısısı, bir araba lastiğindeki basınç, veya bir kapalı 
havzadaki havadaki karbondioksit oranı gibi.
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KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA Robotics

Siber Fiziksel 
Sistemler (SFS)
Cyber-Physical 
Systems (CPS)

Internet gibi bir veri altyapısı aracılığıyla iletişim kuran, dış 
etkilere esnek bir şekilde tepki veren, bilgi sistemleri ve diğer 
SFS'lerle veri alışverişi yapan mekanik, elektronik ve yazılım 
bileşenlerinin birleşimidir. SFS'ler bilgi alışverişinde bulunur, 
üretimde eylemleri tetikler ve karşılıklı olarak kendilerini 
bağımsız olarak kontrol eder. Bu, imalat, mühendislik, 
malzeme kullanımı, tedarik zinciri yönetimi ve yaşam 
döngüsü yönetiminde endüstriyel süreçlerin temelde yeniden 
yapılandırılması ve optimize edilmesi için olanak sağlar.
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-cybersecurity.html

Siber Güvenlik
Cybersecurity

Sistem, ağ ve yazılımları dijital saldırılardan koruma 
işidir. Bu saldırılar genelde hassas bilgilere ulaşmak, 
değiştirmek, yoketmek, kullanıcılara şantaj yapmak veya 
işleri aksatmalarına sebep olmak amacıyla yapılır. Etkili siber 
güvenlik sistemlerini kurmak her zamankinden daha da 
zordur, çünkü artık dünyada insandan çok cihaz ve her zaman 
taktiklerini yenileyen saldırganlar (hacker) vardır.
 
Örnek: Günümüzde kullanıcı sosyal medya şifrelerini 
çaldırmaktan katça büyük devlet seviyesinde siber saldırı 
operasyonları yapılmaktadır. İran’ın nükleer santrifüjlerini bozan 
Stuxnet virüsünden, Rusya’nın ABD Başkanlık seçimlerini 
Facebook reklamları sayesinde manipüle ettiği iddialarına 
kadar, daha dünyayı çok büyük riskler, ve “silahsız” çatışmalar 
bekliyor.
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Daha fazla bilgi için: Şabanoviç A., Yannier S. “Robotlar: Sosyal Etkileşimli Makineler 
http://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bilgipaket/robotik/sosyaletki.pdf

Sosyal 
Makineler
Social Machines

1. Anlam: Mobilite, artan işlemci gücü, gelişen teknoloji, yapay 
zekâ ve ucuzlayan parça maliyetlerinin etkisiyle robotlar yakın 
gelecekte insanlar ile bir arada bulunacaktır. Eskiden sadece 
İnsan-Makine Arabirimleri sayesinde komut verilen, açılan-
kapanan robotlar yerine, bugün insanlarla birebir iletişime 
geçebilen "sosyal etkileşimli" robot ve makineler vardır. Bunlar 
geliştikçe toplumun da bir parçası olacaktır.
 
Örnek: Siri, Amazon Alexa, statik sosyal makinelerdir. Bunun 
yanında 2018'in son aylarında haberlerde çıkan Konyalı firma 
AKINSOFT tarafından yapılan "Mini Ada" robotu, dansedip, 
hastalanabiliyordu. Bunun kurgu derecesini sorgulasak da, 
ileride böyle durumların yaşanması içten bile değil!
 
2. Anlam: Birbirine bağlı. Akıllı. Esnek. Akıllıca birbirine bağlı, 
birbiriyle iletişim halinde olan ve bağımsız, duruma dayalı 
bir şekilde sapmalara ve değişimlere anında tepki gösteren 
üretim makineleri, sosyal makineler olarak adlandırılır. Endüstri 
4.0 vizyonunun bir parçasıdırlar. Altta yatan fikir, makinelerin 
bilgilerini sosyal ağlarda olduğu gibi paylaşmalarıdır - kendileri 
hakkında deneyimler ve deneyimlerden öğrendikleri dersler 
hakkında bilgi. (KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA Robotics) 
 

Hello Industrie 4.0�Glossary

Smart Factory

�Intelligent and self-organizing. The intelligent factory of the future is a production 
facility in which manufacturing systems, robots, logistics systems, products and 
their components are largely able to organize themselves autonomously. The smart 
factory is undergoing a paradigm shift towards an entirely new production logic: 
smart products, components, tools and machines are unambiguously identifiable, 
can be localized at all times and are aware of their history, their current status and 
multiple ways to the desired goal. With the smart factory’s high degree of flexibility, 
customization with a batch size of 1 will become reality in the context of industrial 
mass production. To achieve this, the production systems must, on the one hand, 
be networked vertically, for example with business processes within factories and 
companies. On the other hand, they must also be linked horizontally across company 
boundaries – from the purchase order through to outbound logistics – to create 
distributed value creation networks that can be controlled in real time.

Smart Platforms

�Intelligent and flexible. New, intelligent platforms will be created for the imple-
mentation of Industrie 4.0. They will support collaborative industrial processes and 
use their services and applications to network people, things and systems. The result 
will ensure greater flexibility and a continuous flow of information: smart platforms 
will document the entire business process, work safely and reliably at all levels, 
and support mobile end devices and collaborative production, service, analysis and 
forecast processes along the entire digital supply chain. For the smart factory, KUKA 
already has modular software architectures in its portfolio, based on mainstream 
technologies and prepared for the entire evolutionary process of Industrie 4.0. The 
Java platform of KUKA Sunrise makes it ideally suited to future app-based programs.

Social Machines

�Interconnected. Intelligent. Flexible. Machines in production which are intelli-
gently interconnected, communicate with one another and can instantaneously 
react to deviations and changes in an independent, situation-based manner are  
called social machines. They are part of the Industrie 4.0 vision. The underlying  
idea is that machines share their knowledge like in social networks – information 
about themselves as well as experiences and “lessons learned” from their processes. 
At the same time, social machines coordinate the information received and learn  
from the network too. Similarly to Facebook users, they independently obtain  
information from the Internet and connected social machine networks. Through 
swarm experience, they are aware of the best parameters for machining a particular 
material, for example, and they exchange them with “befriended” machines.

Smart 
Platform

Cloud Robotics

 App Store

Horizontal 
Integration

Logistics

Big Data

Robot00120561 Robot00132032
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KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA Robotics

Standardizasyon
Standardization

Herhangi bir teknik gelişme sırasında, farklı çözümler, formatlar 
ve yaklaşımlar genellikle birbiriyle rekabet eder - çeşitli 
yenilikler, komiteler veya şirketler tarafından geliştirilir ve yayılır. 
Standartlaştırma, çerçeve parametrelerinin ve olası arayüzlerin 
kesin ve bağlayıcı tanımıyla, yeni bir teknolojiye uygun 
genişletmeler, muadiller ve iletişim köprülerinin oluşturulmasını 
mümkün kılar.
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Toplum 5.0
Society 5.0

Japonya’nın yeni sanayi devrimine yaklaşımıdır. Nesnelerin 
interneti ile bir araya getirilen büyük veri, yapay zekâ 
teknolojileri ile yeni tür bilgiye dönüştürülür. Ve bu yeni 
bilgi, toplumun tümüne ulaştırılır. Toplum 5.0’a ulaştıkça 
bireyler daha rahat ve daha sürdürülebilir bir hayat biçimine 
kavuşabilecektir. İnsanlar bilgiye ihtiyaç duydukları zamanda 
ve ihtiyaç duydukları kadar ulaşacaktır. Japonya bu dönüşümü 
üretim, sağlık, dolaşım-hareketlilik, altyapı ve mali işlemlerde 
gerçekleştirmeyi planlamıştır.  
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Üretim Yönetim 
Sistemi (ÜYS)
Manufacturing 
Execution 
System (MES)

ÜYS, Üretim Yönetim Sistemi anlamına gelir. Orjinal adı 
MES, Manufacturing Execution System kelimelerinin baş 
harflerinden oluşur. gelir. Sanayide iş süreçlerinin yönetimi 
için geliştirilmiş olan yazılım kontrol sistemidir. İşletmeler bu 
yazılımı gerçek zamanlı olarak üretim verilerini takip edebilmek 
için kurumsal kaynak planlama çözümü olarak kullanırlar.
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KUKA Industry 4.0 Glossary - KUKA Robotics

Veri Sahipliği
Data Ownership

Veriler, kaynağına aittir. Bulut teknolojilerinde, pişmanlıkla itiraz 
edilen bir ilke. Bununla birlikte, açık veri ve bilgi alışverişi, 
Endüstri 4.0'ın önemli bir bileşenidir.Bunu güvenli bir zemine 
oturtmak için, ülkelerin veri koruma yasalarına uygun, yüksek 
etik standartlara uygun platformlar oluşturması gerekmektedir. 
Özellikle bir üretim sürecindeki çeşitli şirketlerin yatay ağına 
bakıldığında, veri egemenliği sorunu merkezi bir öneme 
sahiptir.
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Veribilimi
Data Science

Dünyada her an daha da hızlı büyüyen bir veri bolluğu var. Her 
gün 2.5 kentilyon yeni ham veri üretiliyor.  
 
Veri toplamak, verileri düzene koymak (ing. "tidy data"), verinin 
üzerinde yapılan analiz, değişim, silme işlemleriyle veriden 
"anlam çıkarma" işlemlerinin tümü veribilimidir. Bu işlemlere 
makine öğrenimi, derin öğrenim gibi metodlar da dahildir.



79SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÖZLÜĞÜ

https://www.britannica.com/technology/database

Veritabanı
Database

Herhangi bir veri ve bilgi koleksiyonun bilgisayarlar 
tarafından hızlı arama ve ulaşımları için yapılandırılmış hali. 
Veritabanları bilgi saklamayı, almayı, modifikasyonu ve silmeyi 
kolaylaştırmak ve işlemek için organize edilmiştir.
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Vibrasyon / 
Titreşim Analizi
Vibration 
Analysis

Endüstriyel veya teknolojik yapılarda hata tespiti, bakım 
ve önleyici servis amaçlı yapılan analiz. Daha çok hareketli 
parçası olan yapılar, makineler, daha çok titrer ve titreşimlerin 
anormalleşmesi (boyut veya frekans olarak), tekrar kontrol 
gerektiğini işaret edebilir.
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Yapay Sinir 
Ağları
Artificial Neural 
Networks (ANN)

Beyinin biyolojik yapısından esinlenen yapay sinir ağları, derin 
öğrenim (deep learning) metodlarının yapı taşıdır. Bir veya 
birden fazla girdiden (inputs) meydana gelen çıktıyı (output), 
ve parametreler değişince oluşan farklılıkları inceleyerek, 
girdi-çıktı arasındaki matematiksel ilişkiyi anlamaya çalışır. 
Yeni karşılaştığı girdilerin sonucunu tahmin ederken, önceden 
gördüğü örnekler arttıkça daha isabetli olur. Yeni girdiler ile 
karşılaştığında. Aynı insan beyini gibi, tecrübe ve denemeyle 
"öğrenen" bir yapıdır, zoraki verilen formüller ile değil. 
  
Örnek: İstanbul'daki evinizi satıp, İzmir'e taşınmak istediniz. 
Doğru fiyatı nasıl verirsiniz? Bir sinir ağına, İstanbul'daki satılık 
tüm evlerin boyu, yeri, yaşı, oda sayısı ve bunların "çıktısı" 
olan fiyatlarını beslerseniz, yapay sinir ağı sizin eviniz için en 
doğru fiyatı tahmin eder. Regresyon, formül, algoritma ile siz 
uğraşmazsınız. 
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Yapay Zekâ
Artificial 
Intelligence

Yapay zekânın amacı "akıllı ajanlar" (sensörler, kollar) 
sayesinde çevresini gözlemleyip ve aksiyonlar ile insanın 
kognitif fonksiyonlarını taklit ederek sorun çözme ve farklı 
görevleri yerine getirmektir. 
 
Ana 5 hedefi kısaca sıralarsak:  
Algı ve Öğrenim, Aksiyon alma & Planlama, Bilgi Sunma, 
Otomatik karar ve mantıksal yorum, Doğal Dil İşleme (İnsan 
dilini okuma ve anlama). 
 
Yapay Zekâ, makinelerin, bilgi sistemlerinin ve robotların insan 
zekâsını kısmen ya da bir bütün olarak kopyalanabileceğini 
varsayar. Özellikle hizmet robotları ve ev yaşam desteği 
alanlarında, bilişsel ve hassas yetenekleri ile bu akıllı 
makineler, insanlara yardım konusunda giderek daha önemli 
hale gelecektir. Bugün, bu sistemler hala insanlar tarafından 
programlamaya bağımlıdır. Bununla birlikte, sistemlerin 
özerklik derecesi arttıkça, yapay zekânın yönetimi konusu 
giderek artacaktır.

Hello Industrie 4.0�Glossary

App Store

�New capabilities on demand. Already equipped for the future: for generations,  
KUKA robot controllers have featured a modular and scalable configuration on the 
basis of mainstream technologies. KUKA has thus created the foundation for making 
smart tools available via app stores and marketplaces. Intelligent digital forms or 
complete applications, such as those familiar today from well-known app stores for 
smartphones, tablets or computers, and which endow robots with new capabilities 
and functions on demand at the click of a mouse. For example, programs that only 
require entry of the desired parameters. With regard to Industrie 4.0, the immediate 
availability of new production capabilities will open up a whole new dimension of 
versatility for robots.

Artificial Intelligence

�Machines as intelligent partners. Artificial Intelligence (AI) is the step required  
for implementing the fourth stage of the robotic revolutions postulated by KUKA.  
It presupposes that machines, information systems and robots are capable of 
replicating human intelligence in part or as a whole. In the fields of service robotics 
and home assisted living, these intelligent machines with their cognitive and sensitive 
capabilities will become increasingly important as helpers for humans. 

Today, these systems are still fully dependent on programming by humans. As the 
degree of autonomy of the systems increases, however, the issue of responsible 
management of artificial intelligence will become ever more pressing. As soon as 
the first robots make decisions entirely on their own, this must done in compliance 
with Asimov’s laws at all times. These are:

1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being  
 to come to harm.
2. A robot must obey orders given to it by human beings, except where such orders  
 would conflict with the First Law.
3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict 
  with the First or Second Law.

Batch Size 1

�Unique, one-off products for everyone. Industrie 4.0 is creating the basis for imple-
menting the highest levels of customization – all the way down to batch size 1 –
within industrial manufacturing. This means high-quality, single-piece production at 
the price of current, uniform, mass-produced goods. The networking of all systems 
involved in production, and their extreme flexibility, will make the fulfillment of  
individual customer requirements a matter of routine in the smart factory. While  
the desire for customized products is already a megatrend today, it will develop to 
become one of the decisive competitive factors in the near future. This trend not only 
offers new market opportunities for products, but also gives traditional industrial 
nations the chance to return previously outsourced production capacity to locations 
in high-wage countries.

Mass
Production

n= 1
Desire for 
Individuali-
zation

App

5�6
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https://www.endustri40.com/yatay-ve-dikey-entegrasyon-nedir/

Yatay 
Entegrasyon
Horizontal 
Integration

Aynı sektörde bulunan farklı şirketlerin, stratejik bir ortaklık, 
işbirliği veya satın alma yöntemiyle birleşmeleridir. Bu şirketler 
birbirlerinin kaynaklarını (çalışan, makine parkuru, ARGE, 
tasarım, yatırım) kullanabilir, ortak satın alma yöntemleriyle 
maliyet azaltabilir, ve daha çok müşteriye ulaşabilirler.

Hello Industrie 4.0�Glossary

factory is therefore able to manufacture different products or product versions 
without any significant retooling times. It thus completely redefines the concept  
of flexibility in production.

Home Assisted Living

�Living independently – even in later life. Our society is becoming ever older: 
in 2035, one in every three Germans will be over 60 years of age. Everybody wants 
to stay autonomous and active for as long as possible when old, however. 
Home assisted living enables the elderly to continue an independent life within 
their own four walls. Besides service robots which take care of household activities, 
and smart home applications, services in the medical and nursing sectors will 
be a part of daily life in the future. With the aid of intelligent robots, rehabilitation 
treatment, for example, will be possible at home. Mobility assistants will help 
people to remain agile into old age, improving the quality of millions of lives.

Horizontal Integration

�Dynamic company networks. Exact coordination is not only indispensable 
for internal process optimization within a company, but also between all 
companies involved in the value creation chain. This horizontal integration – 
networking between different enterprises – is the starting point for the flexible 
design of their shared value creation processes.In the era of Industrie 4.0, 
companies will form dynamic networks in the future, linking order-specific 

and product-specific capacities in virtual production communities. Current data 
from the production-relevant processes will enable fast and precise reactions – 
for instance to planning changes or unexpected events occurring inside or 
outside an individual company. Production and logistics processes adapt to 
the real situation in real time, boosting the long-term flexibility and efficiency 
of the companies acting within an integrated concept.

Human-Robot Collaboration

�The best of two worlds. Until now, industrial robots always worked separately 
from humans in specially safeguarded protected spaces. KUKA has broken down 
this barrier with a new generation of collaborative industrial robots, such as the 
sensitive lightweight robot LBR iiwa. With human-robot collaboration (HRC), KUKA 
is thus combining the best of two worlds: humans with their superior creativity 
and cognitive abilities and the robot with its greater repeatability, strength and 
precision. In this way, the robot becomes the third arm of the human operator. 
This new form of collaboration opens up previously inconceivable possibilities for 
the smart factory of the future.

Individualized Production

�Meeting every customer requirement. Individualized, or customized, production 
refers to the concept of an intelligent, highly automated production system that 
allows high variance and dynamism in the product range with production costs at the 
level of mass production. The goal is to resolve the conflict between the customer’s 
desire for individualization and the process efficiency of production in an industrial 
setting. A batch size of 1 is the highest level of customized production. Besides 
proprietary solutions in the automotive sector, Industrie 4.0 with its universally 
networked production environments represents the world’s most advanced 
approach for implementing customized production.

13�14
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Yönetim Bilgi 
Sistemleri (YBS)
Management 
Information 
System (MIS)

Yönetim Bilgi Sistemleri. Bir organizasyonun tüm bilgi 
sisteminin yönetim, karar verme, kontrol ve stratejik planlama 
ile ilgili bilgilerinin bulunduğu alt küme. Bir MIS sistemi bu 
bilgileri derleme, organize etme, raporlama ve karar aşamasına 
kadar getirme gibi işleri yapar. Bu konuda Eski Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Prof. Dr. Ahmet Ziya Aktaş'ın dünya çapında 
kabul gören "Structured Analysis and Design of Information 
Systems" adlı bir kitabı vardır (1987 Prentice-Hall, NJ, ABD)
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Sunum Gündemi

1. Sanayi  4.0

2. Geliştirme Aşamaları 

3. Genel İşletme Ve Çalışanlar Üzerine Etkileri

4. Eylemler

5. Avantaj Ve Dezavantajlar

6. Geleceğe Bakış 
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› Sanayinin dijitalleşmesi: makinaların birbirne bağlanması; kayıtlama sistemlerinin ve 
ekipmanlarının bağlanması (Siber - fiziksel Sistemler)

› Dikey (işletmenin bölümleri) ve yatay (işletmenin değer zincirinde bulunan tüm 
paydaşlarla) bütünleşme

› Bağımsız biçimde bilgi değişimini sağlayabilecek derecede akıllı makinalar

› Akıllı Fabrika: çok net bir biçimde tanımlanabilir ve yerel ihtiyaçlara yanıt verebilecek 
türden ürünlerin üretimi

› Gerçek zamanlı bir biçimde kontrol ve optimizasyon yeteneği

Sanayi	4.0	
Tanımlama  

 !  Sanayinin dijitalleşmesi: makinaların 
birbirne bağlanması; kayıtlama 
sistemlerinin ve ekipmanlarının 
bağlanması (Siber - fiziksel Sistemler) 

!  Dikey (işletmenin bölümleri) ve yatay 
(işletmenin değer zincirinde bulunan 
tüm paydaşlarla) bütünleşme 

!  Bağımsız biçimde bilgi değişimini 
sağlayabilecek derecede akıllı 
makinalar 

!  Akıllı Fabrika: çok net bir biçimde 
tanımlanabilir ve yerel ihtiyaçlara yanıt 
verebilecek türden ürünlerin üretimi 

!  Gerçek zamanlı bir biçimde kontrol ve 
optimizasyon yeteneği  

ENDÜ
STRİ 
4.0 

Akıllı Ürünler  

M2M Sensörler ve İşleticiler 

Veri 
güvenliği 

Bilgi 
güvenliği 

Gerçek 
zamanlı veri 

IPv6 

Apps 
Büyü
k veri 

Mobil aygıtlar 

Mobil iletişim 

Genişbant 

Vizyon (VR/
AR) 

HMI 

Düşük 
maliyetli 

otomasyon 

Bağlan ve 
Üret 

Sosyal 
makinalar 

Gömülü 
sistemler 

Akıllı fabrika 

Güçlü 
şebekeler 

Bulut bilişim 

Bilişim 
güvenliği 

Sanayi 4.0
Tanımlama
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Sanayi 4.0
Dikey Bütünleşme ve Birbiriyle Bağlantılandılmış – Ağyapı Üretim 
Sistemleri (Networked Manufacturing Systems)

Tanımlama

Farklı örnek olayların oluşturduğu senaryo tiplerine, alternatif stratejilerle yaklaşan 
ağyapı halindeki üretim sistemlerini yapılandırmak.

Dikey bütünleşmeyi olanaklı kılan çekirdek çerçeve üretim sisteminin yani fabrikanın 
kendisidir. Gelecekte, üretim yapıları katı/sert veya çok daha önceden belirlenmiş 
unsurların hiç bir zaman değişmediği yapılar olmayacaktır. Halihazırda fabrikalar 
bu katılığı kırmış olan yapılanmalardır. Katı yapı yerine, bilişim yapılandırmalarının 
tanımlandığı otomatize edilmiş, belirli bir talebe yanıt verecek biçimde kurgulanmış 
yapılar yaratılacaktır. Bu yapılara ‘toploji’ adı verilmektedir.
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Sanayi 4.0
Değer Zinciri Ağyapıları (Value Chain Networks) 
Arasında Yatay Bütünleşme

Tanımlama

Yatay Bütünleşme’ ifadesi, genel olarak optimize hale getirilmiş malzemenin ve 
bilginin değer zinciri üzerinde bulunan farklı dağıtım kanalları ve işletmeler arasında 

akışı olarak tanımlanmaktadır. 

ttp sistemi (eSCM) dağıtım aşamasının tüm malzeme gereksinimlerinin yönetimini 
sağlar. Ttp sistemi planları bir araya getirerek tedarik zincirine gerek duyulan bilginin 
gerçek zamanlı akışını sağlar. Böylece, üreticiler doğru bileşenlere doğru zaman ve 
doğru yerde ulaşma imkanına sahip olurlar. 
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Sanayi 4.0
Bütünleşme Topolojisi

Sanayi	4.0	
Bütünleşme Topolojisi 

 
I40	

I40	

Erişim 
okuma 

Onay 
noktası ile 
erişim 
yazma 

S4.0 Ağı 

İletişim merkezi 
I40	S40	S40	

I40	I40	

i40	I40	

I40	I40	

I40	 I40	

I40	 I40	

Standart hale getirilmiş olan anlambilim’e 
(semantik) dayalı olarak standart hale getirilmiş 

olan hizmetlerle iletişim 
Özel	

S4.0	servis	
sistemi		

Standartlarştırılmış S40 hizmet 
sistemine okuma erişimi 

S40 makinalar arasında iletişim 

Standart sintaks ve semantik 
halde verinin saklanması 

Yazılım servis sitemleri 
ve birbirleri ile olan 

ilişkiler sonucu yaratılan 
katma değer 

Üre,m ağı 

Geleneksel veya Gelecek S4.0 
üretim ağı 

I40	I40	

Üretim opitmizasyonu  
Lojistik optimizasyonu  
Ödeme hizmetleri 
Arama motorları 

Üçüncü parti 
hizmetleri 

Onay noktası ile 
S40 hizmet 

sistemine yazılı 
erişim 

Aletler 

Makinalar 
Fabrikal

ar 

I40	
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Sanayi 4.0
Yatay ve Dikey Bütünleşme

Yatay Bütünleşme
› Üretim mekanları arasında ağyapı kurma

› Üretim süreci içine müşterinin de katılması 

› Değer zinciri üzerinde bilginin paylaşılması/bilginin alışverişi

› Talep, üretim ve lojistikte akıllı sistem iletişimi

Dikey Bütünleşme
› Firma içinde üretimden diğer sahalara kadar ağyapıların inşa edilmesi 

› Bilişim sistemlerinin her kademede kendi içinde ve aralarında iletişim kurması

SANAYİ	4.0		
Yatay ve Dikey Bütünleşme 

Yatay bütünleşme: 

!  Üretim mekanları arasında 
ağyapı kurma 

!  Üretim süreci içine 
müşterinin de katılması  

!  Değer zinciri üzerinde 
bilginin paylaşılması/bilginin 
alışverişi 

!  Talep, üretim ve lojistikte 
akıllı sistem iletişimi  

Dikey bütünleşme: 

!  Firma içinde üretimden 
diğer sahalara kadar 
ağyapıların inşa edilmesi  

!  Bilişim sistemlerinin her 
kademede kendi içinde ve 
aralarında iletişim kurması 

ÜRETİM  
PLANLAMA (ERP) 

ÜRETİM KONTROL 
OPERASYONEL VERİ 

YÖNETİMİ 

OPERASYON VE İZLEME/
GÖZLEME SİSTEMİ (HMI/

SCADA) 

MAKİNA VE SİSTEM KONTROLÜ 
 (SPS) 

GİRDİ VE ÇIKTI SİNYALLERİ 
(SENSÖRLER VE FAALİYETE GEÇİREN CİHAZLAR ACTUATOR) 

ÜRETİM SÜRECİ 

Yatay bütünleşme 

D
İK

E
Y
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T
Ü
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E

 

Alan düzeyi  

Süreç kontrol kademesi 

Operasyonel kontrol kademesi 

Üretim kademesi 
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Sanayi 4.0
Hizmetlerin İnternetinin ve Nesnelerin İnternetinin Diğer Sektörlere 
Doğru Yönelmesi

Akıllı enerji ağyapıları (akıllı şebekeler)

› Sürdürülebilir mobilite kavramları (akıllı lojistik gibi) 

› Sağlık sektörü

› Üretim: dikey ağyapılar, sürekli mühendislik continious engineering ve değer ağı 
üzerinde yatay bütünleşme
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Sanayi 4.0
İnsan ve Teknoloji Arasında Etkileşim

Tanımlama

› İnsanları, cisimleri ve sistemleri birbirne bağlayan platformlar

› İnsan ile teknoloji ve insan ile ekosistemi arasındaki etkileşimde paradigma değişimi: 
akıllı destek sistemleri ve sanal mobil çalışma ortamları

› Sosyo-teknik yaklaşım: inovasyon yapabilmek için yeni teknolojin sunduğu daha 
fazla olanak
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Sanayi 4.0
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SANAYİ 4.0 
ETKİ
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İşletmeler ve İş Ortamı Çalışanlar
› Yerel ihtiyaçlara yanıt verebilen ve 
iyi tanımlanabilmiş akıllı ürünler üretim 
süreçleri hakkında daha fazla bilgiye 
ulaşabilme olanağı sunmaktadır. 

› Kurumlararası işbirliği ve ağlar 
oluşturma yeteneği

› Kurum içinden ve kurum dışından 
sürekli verinin toplanabilme yeteneği ile 
süreçlerde iyileştirme olanağının sunumu

› Yoğun rekabetçi avantaj sunabilme

› Müşterilerin bireysel taleplerine 
yanıt verebilme ve müşterinin üretim 
süreçlerine daha fazla dahil olma imkanı

› Çalışanlara ek yeteneklerin 
kazandırılması, bu yeteneklere ihtiyaç 
duyulan çalışanlar (bilişim konow-how’u)
İnovasyon süreçlerine daha fazla dahil 
olma

› Yeni insan ve makina arasındaki 
etkileşim ortamı; fabrikalarda daha az 
mekana bağlı çalışma, ancak daha çok 
sanal ve mobil çalışma

› Çalışanlar için akıllı yardım-destek 
sistemleri (BMW Google Glass)

› İşgücünden niteliğin ve eğitimin daha 
da önemli hale gelmesi 

› Çalışanların özgüvenini yükseltecek 
olan yetkilendirmenin yaygınlaşması ve 
merkezi olmayan yönetim biçimleri 

› Karar verme süreçleri için daha çok 
olanak 

Sanayi 4.0 ve Etkisi

SANAYİ	4.O	VE	ETKİSİ	

!  Yerel ihtiyaçlara yanıt verebilen ve iyi 
tanımlanabilmiş akıllı ürünler üretim süreçleri 
hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilme olanağı 
sunmaktadır.  

!  Kurumlararası işbirliği ve ağlar oluşturma 
yeteneği 

!  Kurum içinden ve kurum dışından sürekli verinin 
toplanabilme yeteneği ile süreçlerde iyileştirme 
olanağının sunumu 

!  Yoğun rekabetçi avantaj sunabilme 

!  Müşterilerin bireysel taleplerine yanıt verebilme 
ve müşterinin üretim süreçlerine daha fazla 
dahil olma imkanı 

İşletmeler ve iş ortamı çalışanlar 

!  Çalışanlara ek yeteneklerin kazandırılması, bu 
yeteneklere ihtiyaç duyulan çalışanlar (bilişim 
konow-how’u) 

!  İnovasyon süreçlerine daha fazla dahil olma 

!  Yeni insan ve makina arasındaki etkileşim 
ortamı; fabrikalarda daha az mekana bağlı 
çalışma, ancak daha çok sanal ve mobil çalışma 

!  Çalışanlar için akıllı yardım-destek sistemleri 
(BMW Google Glass) 

!  İşgücünden niteliğin ve eğitimin daha da önemli 
hale gelmesi  

!  Çalışanların özgüvenini yükseltecek olan 
yetkilendirmenin yaygınlaşması ve merkezi 
olmayan yönetim biçimleri  

!  Karar verme süreçleri için daha çok olanak  

Sosyal 
medya 

Küresel 
çalışmal

ar 

Artırılmış 
gerçeklik 
kullanan 

operatörler 

Akıllı 
ürünler 

Sanal üretim Sosyal Medya Küresel 
Çalışmalar

Artırılmış 
Gerçeklik Kullanan 

Operatörler

Akıllı Ürünler Sanal Üretim
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SANAYİ 4.0
GELİŞME AŞAMALARI
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Sanayi 1.0’dan 4.0’a
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SANAYİ 4.0
İŞLETMELER İÇİN EYLEMLER
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İşletmeler İçin Eylemler
Yürütme için genel özellikler

Yeni Sosyal Altyapılar
Sınıf eğitimi ve işbaşında eğitim, yeni destek sistemleri ile tanışma

Mühendislik
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi’nin (PLM) tüm değer zinciri boyunca desteklenmesi 

Dikey Bütünleşme
Gerçek zamanlı gereksinimlerle birlikte üretim ağyapıları

Yatay Bütünleşme
Kurumlararası ağyapılar oluşturma ve daha yoğun işbirlikleri

Teknolojik Gereksinimler
Şebekeler, network bağlantıları, genişbant ağı, bulut bilişim, veri analizi, siber güvenlik, 
güvenli terminaller ve makinadan makinaya çözümler

YENİ SOSYAL ALTYAPILAR: sınıf eğiGmi	ve	işbaşında	eğiGm,	yeni	destek	sistemleri	ile	tanışma	
 

MÜHENDİSLİK: Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi’nin (PLM) tüm değer zinciri boyunca 
desteklenmesi  
 

DİKEY BÜTÜNLEŞME: gerçek zamanlı gereksinimlerle birlikte üretim ağyapıları 
 

YATAY BÜTÜNLEŞME: kurumlararası ağyapılar oluşturma ve daha yoğun işbirlikleri 
 

TEKNOLOJİK GEREKSİNİMLER: şebekeler, network bağlantıları, genişbant ağı, bulut bilişim, veri 
 

İŞLETMELER	için	EYLEMLER	
Yürütme için genel özellikler 

Fiziksel	 Sanal	–	Siber		
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Öneriler
İşletmeler için Pratik Öneriler

İşin tasarımı 
Katılımcı iş tasarımı; rehberlik ve pratik rehberler eşliğinde sosyo-teknik bir yaklaşımın 
gerçekleştirilmesi; sorunlar ve sorunların çözümünde kurumun içinden ve dışından 
paydaşlarla diyalog halinde olunması

Güvenlik  
Kompleks sistemler için geliştirilmş yeni güvenlik konseptlerinden bir havuzun 
yaratılması; mevcut konseptler üzerine yeni geliştirmeler yapılması; her bir makina için 
güvenlik sertifkalarının oluşturulması, aynı zamanda içinde bir uygulama barındıran 
süreçler ve ürünler için de güvenlik sertifikası düzenlenmesi; sistemdeki zayıflıkların ve 
bu bağlamda alınacak tedbirlerin listesinin hazırlanması; kullanıcı dostu uygulamaların 
geliştirilmesi; korsanlık ve intihale karşı koruma tedbirlerinin geliştirilmesi

Güven ve saydamlık arasındaki dengenin sağlanması

Kaynak Verimliliği
Ek kaynak tüketiminin ve tasarrufunun hesaplanması ve değerlendirilmesi; bu 
bağlamda anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi ve diğer üretkenlik 
ölçütlerinin ve yaklaşımlarının ortaya konması

Karmaşık Sistemlerin Yönetilmesi
Eğitim ve sürekli profesyonel gelişim; çalışanlar arasında forum benzeri örnek 
uygulamaları ve iyi uygulamaların paylaşılabildiği, kompleks sistemleri yönetmek 
hakkında yeni bakış açıları geliştirmek, ortak akıl platfomları geliştirmek

ÖNERİLER	
İşletmeler için Pratik Öneriler 

İşin tasarımı:  

Katılımcı iş tasarımı; rehberlik ve pratik rehberler eşliğinde 
sosyo-teknik bir yaklaşımın gerçekleştirilmesi; sorunlar ve 
sorunların çözümünde kurumun içinden ve dışından 
paydaşlarla diyalog halinde olunması 

Güvenlik:   

Kompleks sistemler için geliştirilmş yeni güvenlik 
konseptlerinden bir havuzun yaratılması; mevcut 
konseptler üzerine yeni geliştirmeler yapılması; her bir 
makina için güvenlik sertifkalarının oluşturulması, aynı 
zamanda içinde bir uygulama barındıran süreçler ve 
ürünler için de güvenlik sertifikası düzenlenmesi; 
sistemdeki zayıflıkların ve bu bağlamda alınacak tedbirlerin 
listesinin hazırlanması; kullanıcı dostu uygulamaların 
geliştirilmesi; korsanlık ve intihale karşı koruma tedbirlerinin 
geliştirilmesi 

Güven ve saydamlık arasındaki dengenin sağlanması 
	

ELEKTRİK  

BİNALAR 

LOJİSTİK 

ÜRÜN 

AKILLI 
FABRİKA  

MOBİLİTE 
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Öneriler

Kanunlar Ve Diğer Düzenlemeler
Sanayi 4.0 bağlamındaki tüm çalışmaların dokümante edilmesi, gerektiğinde kanıt 
olarak sunulabilecek yapıya kavuşturulması; ticari sırların korunması için yeni sözleşme 
modellerinin geliştirilmesi; hukuki altyapı hakkında hazırlık yapılması

Eğitim Ve Sürekli Profesyonel Gelişim
E-öğrenme ve diğer ileri öğrenme teknolojilerine uygum sağlanması; yeni eğitim 
kavramlarının gündeme taşınması; analitik liderlik alanında kapasite oluşturulması; 
disiplinler-arası araştırmaların ve işbirliklerinin desteklenmesi

ÖNERİLER	
İşletmeler için Pratik Öneriler 

İşin tasarımı:  

Katılımcı iş tasarımı; rehberlik ve pratik rehberler eşliğinde 
sosyo-teknik bir yaklaşımın gerçekleştirilmesi; sorunlar ve 
sorunların çözümünde kurumun içinden ve dışından 
paydaşlarla diyalog halinde olunması 

Güvenlik:   

Kompleks sistemler için geliştirilmş yeni güvenlik 
konseptlerinden bir havuzun yaratılması; mevcut 
konseptler üzerine yeni geliştirmeler yapılması; her bir 
makina için güvenlik sertifkalarının oluşturulması, aynı 
zamanda içinde bir uygulama barındıran süreçler ve 
ürünler için de güvenlik sertifikası düzenlenmesi; 
sistemdeki zayıflıkların ve bu bağlamda alınacak tedbirlerin 
listesinin hazırlanması; kullanıcı dostu uygulamaların 
geliştirilmesi; korsanlık ve intihale karşı koruma tedbirlerinin 
geliştirilmesi 

Güven ve saydamlık arasındaki dengenin sağlanması 
	

ELEKTRİK  

BİNALAR 

LOJİSTİK 

ÜRÜN 

AKILLI 
FABRİKA  

MOBİLİTE 
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SANAYİ 4.0
AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR
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Avantajlar Dezavantajlar

› Bireysel müşteri ihtiyaçları

› Esnek üretim

› İş yaşam dengesini sağlayabilen bir iş 
yaşamının sunulma olasılığı 

› Yeni Katma Değerlerin Yaratılması 
kurumdan kuruma yeni iş yapma 
modellerinin geliştirilmesi

› Artan rekabet gücü

› Verimliliğin ve kaynakları kullanma 
üretkenliğinin yeniden tanımlanması ve 
geliştirilmesi

› Ulusal ve küresel sorunları ele alabilme 
olanaklarının daha fazla artabilmesi

› Veri koruma sistemlerinin çok az 
gelişmiş düzeyde bulunması

› Uzaktan üretim sistemlerinde kolaylıkla 
manipülasyon yapılabilme ihtimali

› Kırsal alanlardaki üretim sistemlerinin 
geniş bant altyapısına sahip olmaması

› Altyapının bakım ihtiyacının 
yoğunlaşması; sürekli hale gelmesi
Teknik standartların pahalı olması

› İşgücünden daha fazla beklenti 
(örneğin neredeyse tüm çalışanların 
bilişim hakkında beceriye sahip olması)

Avantajlar ve Dezavantajlar
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SANAYİ 4.0
GELECEĞE BAKIŞ
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Geleceğe Bakış
İş Dünyasının Karşılaşabileceği Güçlükler
GELECEĞE	BAKIŞ	
İş dünyasının karşılaşabileceği güçlükler 

STANDARTLAŞMA 

SÜREÇLERİN VE ÖRGÜTÜN 
YAPILANMASI 

MEVCUT ÜRÜNLERİN DÖNÜŞÜMÜ 

YENİ İŞ MODELLERİ 

KNOW HOW’UN KORUNMASI VE 
GÜVENLİĞİ 

UZMANLARIN TEMİNİ  

ARAŞTIRMA 

EĞİTİM  

YASAL DÜZENLEMELER 

52,80%	

46,40%	

35,30%	

30,60%	

28,10%	

25,20%	

23,00%	

15,10%	

10,80%	
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Geleceğe Bakış
Araştırma ihtiyacı duyulan alanlar

Bilgi
Bilgi haritalarının hazırlanması ve bilgi korsanlığına karşı koruma modellerinin 
geliştirilmesi

Değer şebekeleri
Tehditlerin araştırılması, ortaya konması ve derinlemesine analiz edilmesi, sonuçların ve 
olası çözümlerin geliştirilmesi; yeni iş modellerinin araştırılması; hedeflere ulaşmak için 
yapısal yol haritalarının ortaya konması; potensiyel analizlerinin yapılması

Standartlaştırma

Sürdürülebilirlik
Değerlerin korunması, geri dönşüm, verimlilik
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