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Aşağıdaki değerlendirme verilerini, bu ayki Dosya yazılarımızdan olan
“Türkiye’de Dijitalleşmenin Bugünü” metninden aldık. (Detaylarını
Dosya’da okumanız ricasıyla.) Bu metne göre, “Dijital Ekonomiye
dönüşüm 4 ana başlıkta incelenebilir: Altyapı, Ar-Ge, Kamu ve Özel
sektörde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, toplumda bilgi ve
iletişim teknolojilerinin kullanılması… Türkiye, son beş yılda Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Sektörleri (BİTS) altyapısını geliştirmiştir ve özel sektörde
BİT kullanımında gelişme kaydetmiştir… Türkiye’de BİTS’in toplam özel
sektör katma değeri, istihdamı ve yatırımları içerisindeki payı OECD
ülkelerinin oldukça altında seyretmeye devam etmektedir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanımı artarken, üretim kapasitemiz düşük kalmaktadır.
Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde üretici olarak sergilediği
performansın kullanıcı olarak sergilediği performansın gerisinde kalması,
bu ürünlerde ithalatçı konumda olmasına sebep olmuştur… Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanımında küçük-büyük işletmeler arasındaki eşitsizliğin
yanı sıra kadın-erkek, yaşlı-genç, eğitimli-eğitimsiz bireyler arasında da
büyük farklılıklar vardır. Kadın-erkek bireyler arasında bilgi ve iletişim
teknolojileri kullanımındaki eşitsizlik, Türkiye’de yüksektir. Ayrıca gençlerin
bilgisayar ve internet kullanımında sosyal medya uygulamaları haricinde
diğer ülkelerdeki yaşıtlarına oranla geride kaldıkları görülmektedir.”
Metinde, bu durumun ivedilikle değişmesi için öneriler de sıralanıyor
elbette. Biz ise, bu önerilere ilaveten bir-iki söz söylemek istiyoruz.
Bize göre, üretim süreçlerinde Endüstri 4.0, Dijitallaşme, Nesnelerin
İnterneti (İnternet of Things) vb. değişimleri gerçekleştirecek temel unsur,
“insan”dır tabii ki. Hâlen, genç ve çok hareketli bir nüfus yapımız var. Bu
genç nüfusun bilimsel temellere dayalı, çağdaş, en ileri seviyelerde iyi
ve doğru eğitilmesi, geleceği adım adım öngören ve gerçekleştiren bir
planlama ve uygulamalarla toplumsal gelişmenin sağlanması mümkün
hâlâ. Yeter ki, devlet ve yönetim olarak bu hedeflere kesinkes ayarlanalım.
Bize “bu mümkündür” düşüncesini veren esin kaynaklarımızdan biri de,
Endüstri&Otomasyon Dergisi olarak ilk günden beri destek sunduğumuz,
son yıllarda uluslararası bir kimlik de kazanan İstanbul Teknik Üniversitesi
Robot Olimpiyatları İTÜRO’nun bu yıl 12. kez gerçekleştirilmiş olmasıyla
duyduğumuz büyük gurur ve heyecandır. (İTÜRO 2018 haberimizi de
okuyun lütfen.) Biz İTÜRO’nun ne kadar meşakkatle yapılabildiğinin canlı
tanıklarıyız. Ama, isteyince, azmedince, inat edince, destek alıp verince,
yılmayınca… EVET, MÜMKÜN, OLUYOR!
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TÜRKİYE’DE
DİJİTALLEŞMENİN
BUGÜNÜ

Dosya duraklarımızın ilki, Bilişim Sanayicileri Derneği- TÜBİSAD’ın sitesinde yer alan Şubat 2018 tarih
ve “TÜBİSAD, Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşüm Raporunu Açıkladı” başlıklı haber. Habere göre,
“TÜBİSAD, ‘Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü, Türkiye Bilişim Sektörü: Yeri, Önemi, Evrimi ve
Yetenekleri’ başlıklı raporunu kamuoyu ile paylaştı.
TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü
ve TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın açılış
konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda rapor yazarları Doç. Dr. Ümit İzmen, Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan
ile birlikte TÜBİSAD Yönetim Kurulu Danışmanları
Devrim Sönmez ve Serdar Urçar sunum yaptı…
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Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, ‘Çalışmanın
amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerini ve önemini tespit
ederek, son yıllardaki evrimini incelemek, dünyada
ve Türkiye’de süregelmekte olan dijital dönüşümün
Türkiye ekonomisinin önüne koyduğu fırsat ve tehditleri belirleyerek dijital dönüşüm trendini yakalayacak politika önerileri sunmaktır’ dedi.
‘Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü’ raporunun TÜBİSAD’ın 2012 yılında yayımladığı ‘Atılım İçin
Bilişim’ raporunun devamı niteliğinde olduğunu vur-
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gulayan Karaca, şöyle konuştu: ‘Atılım İçin Bilişim
raporumuzun kamu, özel sektör ve üniversiteler tarafından kaynak ve referans olarak kullanılmış olmasından, bilişim sektörümüzün gelişmesinde raporda
ortaya koyduğumuz politika önerilerinden yararlanılmış olmasından mutluluk duyuyoruz.
Türkiye geçtiğimiz 5 yılda ‘Dijital Ekonomiye Dönüşüm’ konusunda önemli adımlar attı. Ancak
Türkiye’nin bu alanda kat ettiği mesafeyi, diğer ülkeler ile karşılaştırdığımızda hak ettiğimiz yerden oldukça geride olduğunu üzülerek tespit ediyoruz. Bilgi
ve İletişim Teknolojileri (BİT) her sektörde ve toplumun her alanında radikal değişikliklere yol açmıştır
ve açmaya devam etmektedir. Yeni teknolojiler; doğal kaynaklar, finansman ve insan kaynaklarının kullanımında getirdiği yeniliklerle, sürekli bir değişime
ve iyileşmeye neden olmaktadır. Bütün bu değişimler
uyum sağlayabilecek insanlar, kurumlar ve ülkeler
için muazzam fırsatlar ortaya çıkarmaktadır.
Dijital Ekonomiye dönüşüm 4 ana başlıkta incelenebilir: Altyapı, Ar-Ge, Kamu ve Özel sektörde bilgi ve
iletişim teknolojilerinin kullanılması, toplumda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması. Türkiye,

raporda incelenen OECD ve AB ülkeleri arasında bu
faktörler itibariyle son 5-6 ülke arasında yer almaktadır.
Türkiye, son beş yılda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörleri (BİTS) altyapısını geliştirmiştir ve özel
sektörde BİT kullanımında gelişme kaydetmiştir. Kamunun altyapı oluşturmada ve e-devlet hizmetlerinin
kalitesinde sağlamış olduğu gelişme, BİT’in özel sektör ve toplum tarafından daha yaygın olarak kullanılması için önemli olmuştur.
Türkiye’de BİTS’in toplam özel sektör katma değeri,
istihdamı ve yatırımları içerisindeki payı OECD ülkelerinin oldukça altında seyretmeye devam etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı artarken, üretim kapasitemiz düşük kalmaktadır.
Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde üretici
olarak sergilediği performansın kullanıcı olarak sergilediği performansın gerisinde kalması, bu ürünlerde ithalatçı konumda olmasına sebep olmuştur. BİT
ürünlerindeki küresel ticarette, gelişmekte olan ülkelerin rekabet güçlerinin daha hızla arttığı görülmektedir. Çalışmada kullanılan sabit pazar payı analizine
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(CSM) göre, BİT ticaretinde Çin ve Hindistan, pazar
payını ve rekabet gücünü artırabilmişken Türkiye’nin
yanı sıra, AB ülkeleri ile Brezilya ve Singapur, pazar
payını ve rekabet güçlerini kaybetmişlerdir.
Çalışmada yer alan ülkelerarası karşılaştırma bulguları, Türkiye’nin dijital devrimin yarattığı başlıca tehditlerden olan eşitsizliklerin derinleşmesinde
risk altında olan ülkelerden birisi olduğuna da işaret
etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında küçük-büyük işletmeler arasındaki eşitsizliğin
yanı sıra kadın-erkek, yaşlı-genç, eğitimli-eğitimsiz
bireyler arasında da büyük farklılıklar vardır.
Kadın-erkek bireyler arasında bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımındaki eşitsizlik, Türkiye’de yüksektir. Ayrıca gençlerin bilgisayar ve internet kullanımında sosyal medya uygulamaları haricinde diğer
ülkelerdeki yaşıtlarına oranla geride kaldıkları görülmektedir.’
TÜBİSAD Başkanı Karaca, Türkiye’de BİT sektörünün
büyümesi ve Türkiye’nin dijital ekonomiye dönüşümünün hız kazanması için TÜBİSAD’ın politika öne-
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rileri geliştirdiğini belirterek, şöyle devam etti: ‘Politika önerilerimizi dile getirmeden önce özellikle iki
konunun önemine yeniden dikkat çekmek istiyoruz:
•Dijital ekonomi stratejilerini ve politikalarını yönlendiren bir yönetişim modeli ve yapılanması zorunludur. Bu yapı sadece bir topluluğu değil, tüm toplumu; sadece bir sektörü değil tüm sektörleri; sadece
bir kamu kurumunu değil tüm kamu kurumlarını kapsayıcı ve denetleyici sorumlulukta olmalıdır.
•Dijital değişimin yönetimi, koordinasyonu ve etkinliği devletin en üst seviyede ve rolde bu konuyu
sahiplenmesi ile ilgili mevzuat ve kanunlarla desteklenmesiyle mümkün olacaktır.
TÜBİSAD olarak biz, acil eyleme geçmesi gereken
politikaları dört ana başlıkta değerlendiriyoruz:
1) BİT sektörünün büyümesine ve dijitalleşmeye dönük öneriler
• BİT sektöründe özel Ar-Ge harcamaları artırılmalıdır.
• BİT sektöründe patent başvuruları teşvik edilmelidir.
• BİT uzmanlarının istihdamı teşvik edilmelidir.
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• BİT sektöründe girişimcilik ekosistemi geliştirilmelidir.
• BİT sektöründe teknoloji ürün ve hizmet ihracatının
artması hedeflenmelidir.
• Teknolojide, yurtdışına bağımlılığı azaltacak, ürün/
hizmet ikamesi modelleri öne çıkarılmalıdır.
• Kurumsal şirketlerin, yeni nesil girişimler ve çözümlerine erişim sağlayabildiği ve bu vasıta ile gelişimlerini hızlandırabildiği modeller üzerinde çalışılmalıdır.
2) Bireylerin dijital ekonomiye uyumunu artırmaya
dönük öneriler
• Dijital ekonomiye uyumlu insan kaynağı gelişimi
hızlandırılmalıdır.
• Erken evre eğitim sistemi; merak duygusunu, sorgulamayı ve algoritmik düşünceyi önceliklendirmelidir.
• Kod yazma gibi teknoloji becerileri erken evre eğitim sistemine girmelidir.
• Yerel dijital içerik üretimi, özel eğitim programları
ve desteklerle teşvik edilmelidir.
• E-devlet hizmetlerinin kapsamı hızla genişletilmeli
ve vatandaşlar tarafından kullanılması özellikle teşvik edilmelidir.
• Yaşlı ve dezavantajlı grupların dijital dönüşümü

hızlandırılmalıdır.
• Nitelikli, özellikle dijital yetkinlikleri yüksek kişileri
ülkemize çekecek göçmen politikaları geliştirilmedir.
3) Özel sektörün dijital dönüşümünü artırmaya dönük öneriler
• Sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinde dijital (Bulut Bilişim, Sanayi 4.0, Nesnelerin İnterneti ve Yapay
Zeka) altyapı yatırımları teşvik edilmelidir.
• KOBİ’lerde BİT kullanımının artırılması için önlemler alınmalıdır.
• E-ticaret, Mobil ticaret yatırımları artmalıdır.
• Bilgi güvenliği yatırımları artmalıdır.
• BİT alanında kadın istihdamı teşvik edilmelidir
• Yeni nesil iş modellerine yatırım yapabilecek ve
yönetebilecek beşeri sermaye oluşumları hızlandırılmadır
• Yeni nesil iş modellerine ve teknolojilerinde girişim yatırımları artmalıdır.
• Artan enerji ihtiyacına yönelik özel sektör yatırımları artmalıdır.
• Verilerin erişimi ve paylaşımı kolaylaştırılmalıdır.
4) Kamu sektörünün düzenleyici ve pazarı geliştirici
rolüne dönük öneriler
• İletişim altyapısınının daha da güçlendirilmesi için,

17

DOSYA / Robot teknolojİleri ve Fabrİkalarda Dİjİtalleşme

telekom sektöründe yatırımlara devam edilmesi ve
yatırımların sürdürebilirliği desteklenmelidir.
• Talebin artırılmasının, genişbantın yaygınlaşmasının vazgeçilmez bir unsuru olmasından hareketle,
mobil ve sabit genişbant penetrasyonunu artırmaya
yönelik adımlar atılmalıdır.
• Bilgisayar ve internet kullanımının özellikle gençler, kadınlar, yaşlılar ve düşük eğitim seviyelerinde
yaygınlaştırılması için önlemler alınmalıdır.
• İnternete erişim özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar
AB ile uyumlu hale getirilmelidir.
• Siber güvenlik risklerine yönelik yerli yazılım ve
teknoloji yatırımları teşvik edilmelidir.
• Girişim Sermayesi alanındaki finansal kaynak eksikliği, kamu kaynakları ile desteklenmelidir.
• Özel sektör ve bireysel yatırımcıların yeni iş modellerine ve teknolojilerine yatırımları kolaylaştırılmalıdır.
• Girişim Sermayesi alanındaki finansal kaynak eksikliği, kamu kaynakları ile desteklenmelidir.
• Özel sektör ile rekabet eden kamu kurumlarının rekabete aykırı iş modelleri benimsemelerinin önüne
geçilmelidir.

18

ENDÜSTRİ OTOMASYON

• Kamu ve özel sektörün ortak veri kullanımı ve paylaşımı sağlanmalıdır.
• BİT üzerindeki vergi yükü düşürülmelidir.
• Yerli yazılım ve yerli içerikle ilgili kısa ve uzun dönemli
planlar yapılmalıdır.’”
Şimdi de, Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve
Yenilikçi Politikalar Başkanlığı’nın Ocak 2018 tarihli
‘Sanayi 4.0 Bilgi Notu’nu aktaralım. Metne göre, “19.
Yüzyılda üretimde elektriğin kullanılmaya başlanması ve işbölümüne dayalı seri üretime geçilmesi ile
ikinci sanayi devrimi yaşanmıştır. 1970’lerde elektronikleşme ve bilgi teknolojileri sayesinde otomasyonda yeni bir seviyeye ulaşılması ile üçüncü sanayi
devrimi başlamıştır. Bugün ise dijital teknolojiler ve
internet sayesinde akıllı fabrikaların kurulması dördüncü sanayi devriminin temelini oluşturmaktadır.
Daha önceleri, teknoloji insanın kol gücünün uzantısıyken, Sanayi 4.0 ile zihin gücünün uzantısı haline
gelmiştir.
Sanayi 4.0, bir dizi yeni ve yenilikçi teknolojik gelişmeyi beraberinde getirmektedir. Bunlar arasında,
büyük veri ve analizi, akıllı robotlar, simülasyon,
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zenginleştirilmiş gerçeklik, yatay/dikey yazılım entegrasyonu, eklemeli üretim (örneğin 3D baskı), nesnelerin interneti (donanıma entegre sensörler ağı),
bulut bilişim, siber güvenlik bulunmaktadır. Üretimin
dijitalleşmesi sonucunda gerçekleşecek değişiklikler
şu şekilde özetlenebilir:
*Kurulacak akıllı fabrikalar sayesinde üretimde esneklik artacaktır. Üretim sürecinin otomatize edilmesi, ürün hakkındaki verilerin üretim zinciri sırasında
aktarılabilmesi ve ayarlanabilir robotların kullanılması gibi yenilikler, üretim yapan makinelerin müşteri taleplerine göre yeniden ayarlanmasına ve isteğe
göre özel üretim yapılmasına imkân verecektir. Bu
tarz esneklik ayrıca prototip ve yeni ürün üretilmesini
kolaylaştıracağı için yenilikçiliği de destekleyecektir.
*Dijital teknolojiler sayesinde üretim hızlanacaktır.
Üretim süreçlerinin sanal olarak modellenebilmesi
ve veriye dayalı tedarik zinciri kurulabilmesi sayesinde bir ürünün tasarlanıp piyasaya sürülmesi arasında
geçen süre kısalacaktır.
*Sensörler sayesinde üretilen her ürünün kalitesi
anında tespit edilerek, üretime anında müdahale edi-

lebilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla, ürün kalitesinde belirgin bir artış olacaktır.
*Bilginin dijitalleşmesi ile ürün yaratma ve kullanma
evrelerindeki sistemlerin entegre olması için bilgi ve
iletişim teknolojileri (information and communication technology – ICT) yoğun olarak kullanılacaktır.
Benzer şekilde, üretimde akıllı robotlar, eklemeli üretim (additive manufacturing) aletleri gibi ICT sistemlerinden yararlanılacaktır.
*Kullanılacak yeni tekniklerle imalat sanayide verimliliğin yüzde 20 oranında artması beklenmektedir.
Yeni fabrikalar, gece saatlerinde üretime devam eden
robotlar yardımıyla üretimlerini artıracaktır.
*Gerek imalat tesisleri gerekse tedarikçi ve dağıtımcılardaki makine, iş ürünleri, sistem ve insanlar birbirlerine kablosuz ağlar üzerinden bağlanacaktır. Bu
bağlantısının hızlı ve etkin şekilde sağlanmasında 5G
teknolojisinden yararlanılacaktır.
*Ürün ve hizmet geliştirme süreçleri, anlık olarak
müşteriye özel ürün geliştirme ve müşterinin de
ürün geliştirme sürecine dâhil olduğu açık yenilikçilik mümkün olacaktır.
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Dijital Dönüşüm ve Avrupa: Sanayi 4.0 kavramı
Almanya’da ortaya çıkmış ve bu terim ilk olarak,
dünyanın en büyük endüstri fuarı ‘Hannover Fair
2011’de kullanılmıştır. Alman hükümeti aynı yıl, Yüksek Teknoloji 2020 Girişimi kapsamında, Sanayi 4.0
Projesini hayata geçirmiştir. 200 milyon avro bütçe
ayrılan Projeyle, Almanya’nın endüstriyel imalat alanındaki liderliğini koruyarak, bu kapsamda dijital bir
yapısal değişim yaşanması amaçlanmaktadır. Alman
Şansölye Angela Merkel, Sanayi 4.0’ı ‘dijital teknoloji
ve internetin konvansiyonel sanayi ile birleştirilmesi
sonucu sanayi üretiminin tüm evrelerinin dönüşümü’ olarak tarif etmiştir. Alman sanayi devleri BMW,
Bosch ve Siemens üretim akışlarında uyguladığı değişiklikler ve stratejileriyle Sanayi 4.0 devrimine öncülük etmektedir.
Örnek 1: Bosch firması, makineler ve ürünlerin birbirlerinden haberdar olduğu bir üretim akışı üzerine
çalışmaktadır. Hamburg’daki Bosch fabrikasında denenen pilot projede, ürünün kendisinin, onu üreten
makinenin ve takibini yapan insan faktörünün aynı
iletişim dilini konuşması amaçlanmaktadır. Akıllı
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üretim bandı, gelen ürün türüne göre karar vererek
işlem yapabilmektedir. Farklı ürünlerin parçaları,
aynı bantta işlem görebilirken, ürünlerin yeni geliştirmelere açık olmaları ve modülerlik sağlanmaktadır. Tüm bu karmaşık iletişim ağıyla oluşan veriler,
takibi yapan çalışanların ekranlarına eş zamanlı olarak düşmektedir.
Örnek 2: ‘Smart City’ projesi ile yol çalışmalarını ve
park alanlarını takip ve optimize ederek veri üreten
bir ulaşım ağı oluşturulacaktır. Sanayi 4.0 için bir
mobil uygulama örneği olan Smart City, ilk olarak
Monaco şehri için kullanılacaktır.
Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi tarafından
2015 yılında yayımlanan ‘Üretkenlik ve Büyüme için
Dijitalleşme’ isimli Rapora göre, Sanayi 4.0 küresel
imalatta yüzde 6 ile 8 arasında verimlilik kazancı sağlayacaktır. Girişimin sadece Almanya’da, 10 yıl boyunca Gayrisafi Yurtiçi Hasılada (GDP) yıllık yüzde 1
artış ve 390.000 iş alanı yaratacağı düşünülmektedir.
Komisyon’un 2012 yılında yayımladığı ‘Büyüme ve
Ekonomik İyileşme için Daha Güçlü Avrupa Sanayisi’
başlıklı sanayi politikası güncellemesinde, AB gene-
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linde imalat sanayisinin katma değerini 2020 yılına
kadar yüzde 20 oranında arttırma hedefi koyulmuştur. Bu kapsamda tanımlanan altı önceliğin üç tanesi (ileri imalat, temel yardımcı teknolojiler ile akıllı
‘grid’ler ve dijital altyapılar) Sanayi 4.0 kapsamında
değerlendirilmektedir.
Komisyon’un 2014 yılında yayımladığı ‘Avrupa Sanayi Rönesansı’ başlıklı sanayi politikası güncellemesinde, dijital teknolojilerin (bulut bilişim, büyük veri,
sınai internet uygulamaları, akıllı fabrikalar, robotlar
gibi) Avrupa’nın verimliliğini arttırmak için hayati
önem taşıdığı belirtilmiştir.
Dijital Tek Pazar Stratejisi ise, dijital teknolojilerin
Tek Pazar’a entegre edilmesi hususuna vurgu yapmaktadır. Avrupa Komisyonu, bu çerçevede 2015 yılında ‘Avrupa Sanayisini Dijitalleştirme Stratejisi’ni
yayımlamıştır.
Komisyon, Eylül 2017’de ‘Akıllı, Yenilikçi ve Sürdürülebilir Sanayiye Yatırım: AB için Yeni bir Sanayi
Politikası Stratejisi’nde, özellikle yeni sanayi çağının,

ekonomik, toplumsal ve çevresel dönüşüm doğrultusunda robotlaşma, nesnelerin interneti, yapay zekâ
kullanımındaki atılımların rolüne vurgu yapmıştır.
AB ülkeleri gerek AB fonları gerekse ulusal fonlarla Sanayi 4.0 girişimlerini desteklemektedir. 20142020 arasında uygulanmakta olan Ufuk 2020 Programının amacı, yenilikçi aksiyonları finanse etmektir.
Örneğin, ‘Geleceğin Fabrikaları’ Girişimi, 7. Çerçeve
Programı döneminde başlayan ve Ufuk 2020 kapsamında da devam eden 1,5 milyar avro bütçeye sahip
önemli bir kamu-özel işbirliği girişimidir. Girişim
kapsamında, özellikle Avrupalı KOBİ’lerin küresel
rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla temel etkinleştirme teknolojilerini ( key enabling technologies)
yoğun kullanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca Avrupa
Yapısal ve Yatırım Fonu altında, üye devletlerin başta
akıllı uzmanlaşma olmak üzere yenilikçiliğe yatırım
yapmaları için 100 milyar avro bütçe ayrılmıştır.
Birçok üye ülke ulusal fonlarıyla da Sanayi 4.0’ı
desteklemektedirler. Bu kapsamda yürütülen ulusal
programlar, Sanayi 4.0 (Almanya), MADE (Manufacturing Academy of Denmark – Danimarka), Akıllı
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Sanayi (Smart Industry – İsveç), Sanayi 4.0 (Çekya),
Sanayi 4.0 Ulusal Teknoloji Platformu (Macaristan),
Sanayi 4.0 (Avusturya), Sanayi Planı 4.0 (İtalya), Sanayi 4.0 (Portekiz), Bağlı Sanayi 4.0 (İspanya), Geleceğin Sanayi Birliği (Fransa), Değişim (Made Different – Belçika), Akıllı Sanayi’dir (Hollanda).
Örneğin İtalya, ‘Geleceğin Fabrikaları Girişimi’ni desteklemek için ulusal bir proje yürütmüş ve ürünlerin
uyarlanması, yeniden ayarlanabilir fabrikalar, yüksek
performanslı ve sürdürülebilir iş çevreleri meydana
getirecek projeleri desteklemiştir. Benzer şekilde
Fransa, ‘Geleceğin Sanayisi’ girişimiyle, özellikle
KOBİ’leri hedefleyerek 1 milyar avro ayırmış ve yeni
ürün ve hizmetlerin sergileneceği ‘Teknoloji Vitrinleri’ projesini hayata geçirmiştir.
Dünyanın diğer sanayileşmiş ülkeleri de Sanayi 4.0
uygulamalarını desteklemektedirler. İmalat sanayi
devi Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya’yı
örnek alarak 2013 yılında ‘İmalatta Yenilikçilik için
Ulusal Ağ’ (National Network for Manufacturing
Innovation) Girişimini hayata geçirmiştir. Girişim
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kapsamında, Amerikalı sanayici, üniversite ve devlet kurumlarının imalat teknolojilerini geliştirmek ve
ticarileştirmek amacıyla işbirliği yapmaları hedeflenmiştir. Girişime 10 yıl boyunca yıllık 1 milyar dolar
bütçe ayrılmıştır.
Bir diğer sanayi devi Japonya, imalat sanayisinde
akıllı uygulamalar konusunda Almanya ve ABD’nin
gerisindedir. Bu nedenle Japon Ekonomi, Ticaret ve
Sanayi Bakanlığı, Japon firmaları, özellikle KOBİ’leri,
imalatta dijitalleşme konusunda cesaretlendirmektedir. Bakanlık, 28 Nisan 2016 tarihinde Alman Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığı ile yoğun işbirliğine
gidilmesi amacıyla bir ortak bildirim imzalamıştır.
Sanayi 4.0’ın Türkiye için Önemi: Türkiye, dünyanın
en büyük 20 ekonomisi arasında yer alsa da inovasyon ve teknoloji alanında daha alt sıralardadır. 2023
hedeflerine ulaşmanın yolu, sanayi üretimi ve ihracatında teknoloji yoğunluğunu artırmaktır.
Boston Consulting Group’un (BCG) TÜSİAD için hazırladığı rapora göre, Sanayi 4.0 Almanya’nın toplam
üretim maliyetini yüzde 5-8 azaltarak, 10 yıl içinde
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90-150 milyar avro değerinde bir verimlilik kazancı
sağlayacaktır. Sadece işletme maliyetlerinde yüzde
20’lik bir düşüş olacağı öngörülmektedir. Küresel
Üretim Maliyeti Endeksi’ne göre hâlihazırda Türkiye
98 ortalama birim maliyet ile üretim yaparken, Almanya 121 ortalama birim maliyetle üretim gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, Almanya Sanayi 4.0 teknolojilerini tamamen benimsediği zaman Türkiye’nin,
rekabet edebilirliğini artıracak önlemler almadığı
takdirde, Almanya’ya kıyasla şu anda sahip olduğu
rekabet avantajını kaybetmesi kaçınılmazdır. Bu durum da Türkiye’nin küresel pazar payının düşmesine,
işsizliğin artmasına ve işgücü kalitesinin düşmesine
yol açacaktır. Dolayısıyla Türkiye yatırımların düşük
seyrettiği, düşük katma değerli üretim yapılan bir
ekonomik kısır döngüye doğru kayacaktır. Ancak,
Sanayi 4.0 kapsamında doğru yatırımlar yapılırsa
küresel rekabet gücünde büyük fark yaratacak değişiklikler olacak, bu da küresel değer zincirinden daha
fazla pay alarak kaliteli işgücü istihdamında artışa
zemin hazırlayacaktır.
Accenture isimli danışmanlık şirketi tarafından, birçok ülkede uygulanmaya başlayan ‘Accenture Di-

jitalleşme Endeksi’ kapsamında Türkiye’deki farklı
sektörlerden 104 şirket ile yapılan araştırmaya göre,
Türkiye’nin ortalama dijitalleşme endeksi puanının
yüzde 60 olduğu ortaya çıkmıştır. Bu endeks, şirketlerin dijital kabiliyetlerini dijital strateji, dijital hizmetler ve dijital operasyonel yetkinlikler olmak üzere
üç boyutta ve 10 kriteri baz alarak ölçmektedir. Bu
10 kriter, şirketlerin dijitalleşme performanslarını,
91 göstergeye göre bir araya getirerek incelemektedir. Bu endekse göre finansal hizmetler sektörü
dijitalleşme performansı açısından Türkiye’de lider
konumda yer almaktadır. Motorlu kara taşıtlarının
imalatı, hizmet faaliyetleri ve perakende ticaret sektörleri de en yüksek performansı gösteren sektörler
arasında bulunmaktadır.
TÜSİAD ise Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşüm
yetkinlik seviyelerinin ölçülmesi, teknoloji tedarikçisi şirketlerin yetkinlik alanlarının belirlenmesi, eksiklerinin saptanması ve odaklanılması gereken noktaların belirlenmesi amacıyla 108 teknoloji kullanıcısı
ve 110 teknoloji tedarikçisi şirket ile kapsamlı bir
araştırma gerçekleştirmiştir.
‘Türkiye’nin Sanayide Dönüşüm Yetkinliği’ adlı raporda paylaşılan sonuçlara göre, ‘şirketlerin büyük
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çoğunluğu sanayide dijital dönüşüm konusunda bilgi ve
ilgi seviyelerinin yüksek olduğunu belirtirken, dönüşüme
hazır olduğunu düşünen şirketlerin oranı nispeten daha
düşüktür. Türkiye’de sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm
uygulama alanlarında henüz pilot projeleri gerçekleştirme
aşamasında olduğu görülmektedir. Şirketlerin özellikle
strateji ve yol haritası ile yönetişim yetkinliklerinin düşük
olduğu görülmektedir. Büyük ölçekteki şirketlerin sanayide
dijital dönüşüm yetkinlik seviyeleri küçük ölçekli şirketlere
nazaran daha yüksektir. Şirketler, dijital dönüşümün önündeki en büyük engellerin yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve
yatırımın geri dönüş belirsizliği olduğunu belirtmektedir.’
Dijital dönüşüm, Türkiye’nin kalkınma planı ve ekonomi politikaları odağında imalat sanayisinin yüksek katma değerli
bir yapıya dönüştürülmesi hedefi açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK),
Şubat 2016’da 2016/101 sayılı akıllı üretim sistemlerine
yönelik çalışmaların yapılması kararı almıştır. Bu karar
kapsamında, TÜBİTAK tarafından Akıllı Üretim Sistemleri
Teknoloji Yol Haritası hazırlanmış ve Dijitalleşme, Etkileşim
ve Geleceğin Fabrikaları ana başlıkları altında kritik teknolojiler, stratejik hedefler ve kritik ürünler tespit edilmiştir.
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İmalat Sanayiinde
Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Türkiye’nin son
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dönemde bölgedeki pazarlara açılmada gösterdiği başarıyı
imalat sanayiinin yapısını dönüştürmede gösteremediğinin
altını çizerek, ülkemizin 2023’te yüksek gelirli bir ekonomi
olma hedefine ulaşabilmek adına sanayisini dönüştürebilmesi için kamuya düşen rolün giderek daha kritik hale geldiğini vurgulamaktadır.
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmış 2018-2020 yılları için Orta Vadeli Program’da sanayinin dijital dönüşümü (katmanlı üretim, robotik, nesnelerin interneti, büyük
veri, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin etkin
kullanımı ve bunların yerli üretimi) yol haritasının tamamlanması ve büyük OSB’lerde tasarım ve dijital dönüşüm
merkezlerinin kurulması hedefleri yer almaktadır. 2018 yılı
Programında yer alan 240 ve 241 No’lu Tedbirlere göre,
bu hedeflerle ilgili çalışmaların Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı koordinasyonunda Aralık 2018’de tamamlanmış
olması öngörülmektedir. (Tedbir 240: Sanayinin dijital dönüşümü yol haritası tamamlanacaktır. Tedbir 241: Büyük
OSB’lerde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kurulacaktır.)
Öte yandan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015- 2018), Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ve Türkiye Yazılım Sektörü
Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019) belgelerinde sanayi-
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nin dijital dönüşümüne yapılan atıflar dikkat çekmektedir.
Ana amacı ‘Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay
alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili
ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına’ olarak
belirlenen Türkiye Sanayi Stratejisi (2015-2018) dönüşümünü hızlandırmak belgesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve yenilikçiliğe odaklanılması belli
başlı hedefler olarak öne çıkmaktadır.
Verimlilik Stratejisi (2015-2018) belgesinde ise, ‘küresel
ölçekte rekabet edebilirliği güçlendirmeye ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik olarak yenilikçiliğe ve yüksek katma
değerli, yüksek teknolojili üretime dayalı bir sanayi yapısının tesis edilmesi’ en temel öncelik olarak belirlenmiştir. Bu hedefe yönelik tespit edilen dört dönüşüm alanından biri, ‘Firmaların Ar-Ge, yenilik ve verimlilik uygulama
kapasitesi’dir. Verimlilik Stratejisinde yer alan 6 No’lu Hedef
başta KOBİ’ler olmak üzere firmaların teknolojik donanımlarını, kurumsallaşma, verimlilik uygulama ve Ar-Ge kapasitelerini güçlendirmektir. Bu hedefe yönelik olarak Strateji
ekindeki Eylem Planı’nda işletmelerin sanallaştırma, bulut
bilişim hizmetleri, açık kaynak kodlu yazılım başta olmak
üzere bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin artırıl-

ması amacıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TOBB işbirliği
ile bilinçlendirme ve yaygınlaştırma çalışmaları yapılması
eylemine yer verilmiştir.
Yazılım Sektörü Stratejisi (2017-2019), Türkiye’nin yazılım
sektöründe beşeri ve teknik altyapılarında sağlayacağı gelişmelerin, Sanayi 4.0 dönüşümünde rekabet gücü yüksek
ekonomiler arasında yer alması açısından oldukça önemli
katkılar sağlayacağını öngörmektedir. Ocak 2017’de Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclis
(TİM), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD),
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı (TTGV) gibi kuruluşların katılımı ile Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu kurulmuştur. Platform
altında, İcra Kurulu, Danışma Kurulu ve her biri ayrı bir kurumun başkanlığında olmak üzere, 6 adet Çalışma Grubu
oluşturulmuştur. Dijital Dönüşüm Platformu tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin Endüstri 4.0 Yol Haritası Raporu’nun
yakın zamanda açıklanması beklenmektedir.
Ayrıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü altında ‘Dördüncü Sanayi Devrimi
Dairesi Başkanlığı’ kurulmuştur.”
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DİJİTALLEŞME
PANORAMAMIZ

Yukarıda, (Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı’nın ‘Sanayi 4.0 Bilgi Notu’nda)
adı geçen “Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi”nin son
verilerine bakıyoruz.
Şöyle deniliyor Nisan 2017 tarihli “Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi”nde; alıntılıyoruz:
“Dijitalleşme, gerek Türk gerekse global şirketleri alışılageldik iş yapma biçimlerinin dışına çıkmaya zorlarken, sektörlerin ve şirketlerin hem organizasyon yapısı hem de müşterileriyle olan ilişkileri de bu değişimden paylarını alıyorlar.
Dijital dönüşüm ortaya yepyeni kuralları olan farklı bir iş
ekosistemi çıkarıyor. Şirketler entegre olmayan bir Bilişim
Teknolojileri (BT) altyapısı kurmak yerine, dijital teknolojilerin getirdiği fırsatları kullanarak, kaynaklarını yeni gelir,
büyüme ve şirkete değer katacak operasyonel sonuçlara
dönüştürüyorlar. Accenture Dijitalleşme Endeksi, Türkiye
ekonomisinin önde gelen sektörlerinin dijitalleşme yolcu-
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luğunda hangi noktada olduklarını tespit etmek, şirketlerin
dijital kabiliyetlerini incelemek ve dijital potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla geliştirildi.
Bu yıl Türkiye’de ikincisi yayınlanan Accenture Dijitalleşme
Endeksi çalışması, şirketlerin ve sektörlerin dijital profilini
çiziyor ve bunu yaparken şirketlerin stratejilerini, müşteriye
yönelik hizmetlerini ve iç operasyonlarını ne kadar dijitalleştirdiklerini değerlendirerek veriye dayalı bir rapor ortaya
koyuyor ve sayısal sonuçları faydalı birer içgörüye dönüştürüyor.
Accenture tarafından başka ülkelerde de uygulanmaya
başlayan Accenture Dijitalleşme Endeksi’nin metodolojisi,
Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı ve Vodafone Türkiye iş birliğiyle Türkiye
pazarına uyarlandı. Endeks, şirketlerin dijital kabiliyetlerini
Dijital Strateji, Dijital Hizmetler ve Dijital Operasyonel Yetkinlikler olmak üzere üç boyutta ve 10 temel kritere dayanarak ele alıyor. Şirketlerin dijitalleşme performansları, bu
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10 kriterin altında yer alan 119 göstergeye göre, sonuçların
bir araya getirilmesiyle ölçülüyor. Accenture Türkiye, belirli
finansal kriterleri taşıyan 476 şirketi bu çalışmaya katılmaya davet etti ve bu listede yer alan farklı sektörlerden 106
şirket Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasına katılmayı
kabul etti. Çalışmamız, yüzde 0 ila yüzde 100 arası bir ölçekte Türkiye’nin ortalama Accenture Dijitalleşme Endeksi
Puanı’nın yüzde 61 olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmaya
katılan şirketler, 18 sektör grubu içerisinde değerlendirildi.
Çalışmaya katılan şirketlerin yer aldığı sektörler arasında,
dijitalleşme performansı en yüksek sektör, geçtiğimiz yıl
olduğu gibi bu yıl da Finansal Hizmetler oldu.
Bununla birlikte Hizmet Faaliyetleri, Perakende Ticaret ve
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ve Onarımı sektörleri de
yüksek performans gösteren sektörler arasında yer aldı.
Metodolojimize göre Accenture Dijitalleşme Endeksi puanı
Türkiye ortalamasının bir standart sapma değeri kadar veya
üstü (yüzde 81 ve üzeri) olan şirketlerin, başarılı bir dijital
dönüşüm yolculuğu için gerekenlerin önemli bir bölümünü karşıladıklarını görüyoruz ve bu şirketlere ‘Dijitalleşme
Öncüleri’ adını veriyoruz. Bu nedenle çalışmaya katılan 106
şirket arasında, yüzde 81 ve üstü puan alan 23 şirketi Dijitalleşme Öncüleri olarak grupladık ve Türkiye’deki şirketlere dijitalleşme olgunluklarını daha üst seviyelere çıkarabil-

meleri için önerilerimizi verirken, Dijitalleşme Öncüleri’nin
diğer şirketler ile farklılaştıkları alanları öne çıkararak anlatmayı uygun bulduk.
Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmamızda ayrıca dijitalleşme ile şirketlerin kârlılığı arasında pozitif ve istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki olduğunu tespit ettik. Analizimiz,
Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde 10 puanlık bir artışın,
şirketlerin Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) marjlarında
ortalama yüzde 1’lik bir artışa karşılık geldiğini gösteriyor.
Dijitalleşme, Türk şirketlerine sadece verimlilik ve büyüme
değil, aynı zamanda rekabet güçlerini artırma konusunda
da fırsatlar sunacak ve dolayısı ile Türkiye ekonomisine
önemli bir katkıda bulunacaktır. Bu çalışma, şirketlerin dijitalleşmeyi kullanarak fark yaratabilmek için yapmaları gerekenlere yönelik detaylı bilginin yanı sıra dijital dönüşüm
sürecinde rekabet güçlerini koruyabilmeleri için ihtiyaç
duydukları nitelik ve yetkinlikleri de içeriyor. Bu bilgilerin
Türk şirketlerine dijital dönüşüm yolculuklarında rehberlik
edeceğine inanıyoruz…
Dijitalleşme hem organizasyonları hem müşterileri hem de
ikisi arasındaki ilişkileri değiştiriyor.
Şirketlerin müşterilerine yalnızca ürün ve hizmet sunan organizasyonlar olduğu günler geride kaldı; artık müşterilerle
iş birliği söz konusu. Bugün müşteriler şirketlerin ‘iş birliği’
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yaptığı paydaşlardan biri haline geldi. Müşteri-şirket arasındaki ilişki biçiminin yaşadığı bu devrimsel değişim, her
birinin kendi içinde yaşadığı büyük dönüşümden kaynaklanıyor. Dijitalleşme bir yandan organizasyonların iç yapısını
ve iş yapma biçimini değiştirirken, öte yandan müşterilerin
beklentilerini, taleplerini ve tüketim biçimini de hızla dönüştürüyor.
Dijitalleşme, arz tarafını temsil eden organizasyonlar ile talebi yaratan müşterileri tek bir varlık haline getirerek sektörlerin mevcut yapısını yıkıma uğratıyor. Dijitalleşmenin sunduğu imkanlar sayesinde kullanıcılar, ürünler ve hizmetler
ve bunların kullanımından ortaya çıkan veriler birbiriyle
daha ilintili hale geliyor. Dijitalleşme, ürün ve hizmetleri tüketmek için yeni yollar yaratırken işletmelerin ve bireylerin
etkileşim kurmasını da kolaylaştırıyor. Talep tarafının oyuncuları olan müşteriler, alacakları ürün ve hizmetler üzerinde
söz sahibi olmak istiyor ve sahip oldukları bütün araçları
bunun için kullanmaya hevesli görünüyorlar. Sahip olmak
istedikleri kanepe için üç boyutlu yazıcıdan yardım alanlar,
giymek istedikleri pantolon için sosyal medyadan tasarımcıya ulaşanlar ya da kullandıkları havayolu şirketinin kapı
sayısını artırmak için kitlesel örgütlenme sitelerine baş-
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vuranlar, alışılmış modelleri yıkıyor. Bu gerçeğin farkında
olan şirketler dijitalleşmeyi kurum kültürünün bir parçası
haline getiriyor, müşterileriyle farklı platformlarda buluşuyor ve onların bağlılık ve memnuniyetini artırıyor.
Dijitalleşme, müşteri ve organizasyonlar arasındaki ilişkiyi
veriye dayalı yeni bir forma sokuyor ve demokratikleştiriyor.
Dijitalleşme, sektör ve fonksiyon olarak birbirinden farklı
hizmet ve ürünler arasındaki sınırları belirsizleştiriyor ve
yepyeni iş birlikleri doğuruyor.
Aynı şekilde, değer zinciri de dijitalleşme karşısında gözle görülür bir değişime uğruyor. Sektörü ne olursa olsun,
tüketiciye ya da müşterilerine daha gelişmiş özellikler ve
deneyimler sunmayı amaçlayan şirketler, farklı sektörlerden şirketlerle iş birliklerine gidiyor, çeşitli platformları
kullanıyor ve böylece dijitalleşme, yeni iş birliklerinin katalizörü haline geliyor. Dijitalleşme farklı işler için farklı ürünler kullanma gereğini ortadan kaldırarak ürünler arasındaki
sınırları belirsizleştirirken aynı etkiyi şirketler ve sektörlerde de yaratıyor. Accenture tarafından 9 ülkeden 2000 üst
düzey yöneticiyle yapılan bir araştırma, yöneticilerin yüzde
8’inin, platformların sektörleri birbirine bağlı ekosistemle-
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re dönüştürmesinin bir sonucu olarak sektörler arasındaki
sınırların ortadan kalkacağına inandığını ortaya koyuyor.
Şirketler kendi içlerinde dijital teknolojileri kullanmaya devam ettikçe etkinliklerinin arttığına tanık oluyorlar. Bununla
birlikte vizyoner şirketler, tüm işlerin dijitalleştiğinin farkına
vararak birlikte çalışma kültürü geliştiriyor ve çok daha büyük bir değişim sürecine giriyor. Bu iş birlikleri doğru kurgulandığında daha önce hiç olmadığı kadar büyük kazanç
ve deneyimler sağlama potansiyeli taşıyor…
İstatistikler 2005 yılında dünya ekonomisinin sadece yüzde
15’i dijital iken, bu rakamın 2015 yılında yüzde 22’ye ulaştığını gösteriyor; 2020 yılında dijital ekonominin küresel
ekonominin yüzde 25’ini oluşturması bekleniyor.3 Aynı şekilde dijitalleşme, istihdamın yapısal olarak dönüşümünde
rol oynuyor. Örneğin araştırmalar, Amerika’da 2000-2008
yılları arasında 5.8 milyon kişinin işini kaybettiğini ve bu rakamın yüzde 80’inin teknoloji ve dijitalleşmenin doğrudan
ya da dolaylı etkilerinden kaynaklandığını gösteriyor.
4 Elbette buradan dijitalleşmenin istihdamı azalttığı sonucunu çıkarmamak gerekiyor. Dijitalleşmeyle birlikte istihdamın niteliği değişiyor. OECD tarafından Haziran 2016’da

yayımlanan Dijital Ekonomi Raporu’nda bugünün çocuklarının yüzde 65’inin çalışma hayatına başladıklarında henüz
keşfedilmemiş işlerde çalışacakları belirtiliyor.5 İngiltere’de
gerçekleştirilen Tech Nation 2016 araştırmasının sonuçlarına göre ise dijital endüstri, ülkede yaklaşık 1,5 milyon
yeni istihdam yaratırken bunların yüzde 41’i konvansiyonel
sektörlerde gerçekleşti.6 Bu çarpıcı oran bize dijital teknolojilerin mevcut geleneksel ekonomileri de nasıl dönüştürdüğüne ilişkin son derece önemli bir ipucu sunuyor.
Dijitalleşmeyle birlikte istihdamın niteliği değişiyor; bugünün çocuklarının yüzde 65’i henüz keşfedilmemiş işlerde
çalışacak.

ACCENTURE DIJITALLEŞME ENDEKSI ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Çalışmamız Türkiye’deki 106 şirketin ortalama Accenture
Dijitalleşme Endeksi puanının yüzde 61 olduğunu gösteriyor. Her ne kadar bazı sektörlerin diğer sektörler kadar
‘dijitalleşmesi’ beklenmese de toplamda alınan yüzde 61’lik
puan, Türkiye’de dijitalleşme alanında henüz gidilecek yol
olduğunu gösteriyor. Geçen yılın ortalaması (yüzde 60) ile
bu yılın ortalama puanı (yüzde 61) arasında büyük bir fark
olmaması, şirketlerin dijitalleşme konusunda gelişmediği

31

DOSYA / Robot teknolojİleri ve Fabrİkalarda Dİjİtalleşme

anlamına gelmiyor. Bu yılki ortalama puan geçen yılın ortalamasıyla karşılaştırılırken iki önemli unsurun göz önünde
bulundurulması gerekiyor. Birincisi, dijital dünyanın gelişmesinin bir sonucu olarak bu yıl incelediğimiz göstergelerde bazı değişiklikler yapıldı ve geçen yılın endeksinde
yer almayan bazı göstergeler eklendi. Ayrıca geçtiğimiz yıl
çalışmaya katılan şirketler ile bu yıl katılanlar arasında da
fark var. Bu yılki çalışmaya katılan 106 şirketin 54’ü geçen
yıl da Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde yer almıştı. Bu 54
şirketin geçen seneki puan ortalaması yüzde 67 idi ve eğer
bu şirketler geçen yılın göstergeleri kullanılarak skorlanmış
olsaydı ortalama puanları yüzde 71 olacaktı. Ancak bu yılki
göstergelere göre skorlandığında bu puan yüzde 69 olarak
gerçekleşiyor. Bu da şirketlerin dijitalleşme konusunda dikkate değer bir gelişme gösterdiklerini ancak dijital dünyanın
gelişimi de devam ettiği için dijital dönüşüm yolunda çaba
göstermeye ve değer yaratmaya devam etmeleri gerektiğini
ortaya koyuyor. Beklendiği üzere incelenen sektörlerin ortalama puanları arasında önemli farklılıklar tespit ettik. Bu
farklılıklar kısmen farklı sektörlerin dijitalleşme ihtiyaçlarının farklı olmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte bazı
durumlarda aynı sektör grubu içinde doğrudan rakip olan
şirketler arasında da belirgin farklar olduğu gözlemleniyor.

ENDÜSTRİ PUANLARI
Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasına katılan şirketler
sektör gruplarına ayrılırken Avrupa Birliği’nin ekonomik faaliyet alanları sınıflandırması NACE esas alındı. Bu sınıflan-
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dırma temelinde katılımcı şirketler 18 sektör grubunda değerlendirildi. Bunlar arasında dijitalleşme puanı en yüksek
sektörler finansal hizmetler, hizmet faaliyetleri, perakende
ticaret ve motorlu kara taşıtlarının ticareti ve onarımı oldu
(Şekil 4). Bu skorlar bize bir önceki Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasından bu yana en yüksek dijitalleşme
performansı gösteren sektörlerin değişmediğini gösteriyor.

Şekil 4: Sektörlerin Accenture Dijitalleşme Endeksi Puanları
Çalışmamızdan çıkan sonuçlar, dijitalleşme konusunda sadece sektör gruplarının performansının farklılık göstermediğini, aynı zamanda aynı sektör grubu içindeki şirketlerin
de dijitalleşme kabiliyetlerinin birbirinden farklı olduğunu
gösteriyor. Bunun bir nedeni aynı sektör grubundaki tüm
şirketlerin birbirine rakip değil, bazılarının tamamlayıcı
alanlarda faaliyet göstermesi olabilir. Örneğin, finansal hizmetler grubu hem bankaları hem de yatırım şirketlerini kap-
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sar. İşlerinin doğası gereği bu şirketlerin dijital olgunlukları
farklı seviyelerdedir.
18 sektör grubu arasında dijitalleşme puanı en yüksek sektörler, geçen senenin sonuçlarına paralel bir şekilde finansal hizmetler, hizmet faaliyetleri, perakende ticaret ve motorlu kara taşıtlarının ticareti ve onarımı olarak sıralanıyor.
Bankalar puanlarıyla sektör grubunun üst ucunda yer alırken, yatırım şirketlerinin puanlarının finansal hizmetler sektörünün genel ortalamasının altında kaldığını görüyoruz.
Benzer durumlara diğer sektör gruplarında da rastlanıyor
ve bu da sektör içi puan farklılıklarını kısmen açıklıyor.
Bununla birlikte aynı sektör grubu içindeki doğrudan
rakipler arasında da farklılıklar gözlemleyebiliyoruz.
Örneğin, aynı sektör grubu içindeki iki doğrudan rakipten
biri yüzde 93 ile üst sıralarda yerini alırken, bir diğerinin
puanı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Aynı alanda faaliyet göstermelerine rağmen şirketlerden biri dijital dönüşüm yolculuğunda oldukça ileri bir seviyede yer alırken, rakibinin bu
alanlarda oldukça geride kaldığını görüyoruz. Bu iki doğrudan rakip arasındaki puan farkı, hangi şirketin akranları
karşısında rekabet avantajı yaratabileceğinin göstergelerinden biridir.

Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasının sonuçları, Dijital Operasyonel Yetkinlikler ve Dijital Hizmetler boyutlarındaki performansları karşılaştırıldığında, Türk şirketlerinin
Dijital Operasyonel Yetkinlikler boyutunda daha başarılı
olduklarını gösteriyor (Şekil 5). Dijital Hizmetler boyutunda
şirketlerin ortalama puanı yüzde 52 iken Dijital Operasyonel Yetkinlikler alanında ortalama puan yüzde 69. Bu da
şirketlerin içyapılarında dijitalleşmeye nispeten daha fazla
ağırlık verdiklerini ve müşteriye temas eden noktalarda dijitalleşmenin olanak ve fırsatlarından yeteri kadar faydalanamadıklarını gösteriyor. Accenture tarafından yapılan global
araştırmalar Türkiye’deki bu durumun küresel durum ile
paralellik gösterdiğini ortaya koyuyor.
Accenture tarafından 20 ülke ve 12 sektörden 1000 üst
düzey yöneticiyle yapılan bir çalışmanın bulguları, yöneticilerin yüzde 58’inin öncelikle süreç verimliliğini artırmak
ve maliyetleri azaltmaya yönelik dijital teknolojileri kullandığını; bu teknolojileri büyümeyi desteklemek ve yeni
müşterilere ulaşmak için kullanan yöneticilerin sayısının
ise toplamın üçte birinden az olduğunu gösteriyor. Bunun
temel nedeni pek çok yöneticinin iç operasyon ve süreçlerde dijitalleşmenin sonuçlarını daha hızlı alırken, dijitalleşme
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sonucu oluşacak riskler sebebiyle müşteriye yönelik dijital
teknolojileri kullanmak konusunda daha temkinli ve çekimser olmaları.
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Geçtiğimiz sene bulduğumuz gibi, bu yıl da, yaptığımız analizin sonuçları, bir şirketin Accenture Dijitalleşme Endeksi
puanıyla FVÖK marjı arasında bir ilişki olduğunu ve (toplam
100 puan üzerinden) Accenture Dijitalleşme Endeksi’ndeki
10 puanlık bir artışın, şirketin FVÖK marjında ortalama yüzde 1’lik bir artışla ilişkilendirilebileceğini ortaya koydu. Söz
konusu analiz, Accenture Dijitalleşme Endeksi ile şirketin
kârlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif bir ilişkiyi gösteriyor.
Bu bulgu, dijitalleşmenin finansal açıdan da işletmeler için
önem taşıdığının altını çiziyor. Bunu bir örnek üzerinden
açıklarsak, yıllık geliri 1 milyar TL olan bir şirketin, Accenture Dijitalleşme Endeksi puanı kendisinden 10 puan aşağıda olan rakiplerine göre yılda ortalama olarak 10 milyon TL
ek FVÖK elde etmesi beklenir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Şekil 5: Sektörlerin Dijital Hizmetler ve Dijital Operasyonel
Yetkinlik Performansları
Türkiye’deki şirketler dünyadaki eğilime paralel olarak,
operasyonel yetkinliklerinin dijitalleştirilmesi alanında dijital hizmetler alanına göre daha iyi bir performans ortaya
koyuyor.

DİJİTALLEŞMENİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ
2015 senesindeki çalışmada yaptığımız gibi şirketlerin Accenture Dijitalleşme Endeksi puanlarını hesapladıktan sonra, şirketlerin Accenture Dijitalleşme Endeksi’ne göre ölçülen dijital olgunluğu yükseldikçe kârlılık performanslarının
da artacağı yönündeki hipotezi test etmek istedik.
Bu hipoteze göre; dijitalleşme, şirketin verimlilik ve üretkenlik kazanmasının ve aynı zamanda daha az kaynakla
daha yüksek cirolara ulaşmasının önünü açıyor, böylece şirketlerin daha düşük maliyette çalışmasını ve daha
yüksek kâr marjı elde etmesini sağlıyor. Bu hipotezi test
etmek için, değişik parametreler arasındaki ilişkiyi bulmamızı sağlayacağını düşündüğümüz bir regresyon analizine
başvurduk ve halka açık kaynaklardan FVÖK (Faiz ve Vergi
Öncesi Kâr) marjlarına erişebildiğimiz 38 şirketten oluşan
bir örneklemi analiz ettik.

34

Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışması, dijitalleşmenin
iş dünyasındaki dönüştürücü etkisini gözler önüne sermek
ve Türk şirketlerinin bu süreçteki konumunu netleştirmek
amacıyla hazırlandı. Bu nedenle teknik bir endeks niteliğinden ziyade ufuk açıcı bir kılavuz olma misyonunu üstlendi.
Türk şirketlerinin Dijital Stratejilerini, Dijital Hizmetlerini ve
Dijital Operasyonel Yetkinliklerini inceledik ve kapsamlı bir
analiz sonucunda elde ettiğimiz değerli içgörüleri paylaştık.
Bu yönüyle bu endeks, yöneticilerin dijital dönüşüme ilişkin
kavrayışlarını derinleştirerek şirketlerinin kârlılığını, verimliliğini ve rekabet gücünü koruyabilmeleri için hangi adımları atmaları gerektiğini ortaya koymaya çalışıyor. Küresel
iş dünyasında dijitalleşme hızla daha geniş alanlara yayılırken, Türk şirketlerinin bu süreçte kendilerini doğru konumlamaları, aynı zamanda ülke ekonomisinin küresel ekonomi
içindeki rekabet gücünü korumasına da yardımcı olacaktır.
Bu hedeflere ulaşabilmek için, Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasından çıkan sonuçlara göre, iş liderlerinin
alması gereken aksiyonları 5 adımda özetleyebiliriz:
NEREDE OLDUĞUNUZU TESPİT EDİN VE DİJİTALLEŞME
STRATEJİNİZİ OLUŞTURUN: Dijitalleşme, şirketlerin tercih
edebilecekleri ya da dışında kalmayı seçecekleri bir olgu
değil, kaçınılmaz bir gereklilik. Şirketlerin öncelikle bu gerçeğin farkında olmaları, sonra da mevcut durumlarını tespit
edip dijital dünyada rekabet edebilmek için hangi alanlarda
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dijitalleşebileceklerine karar vermeleri büyük önem taşıyor.
Bunu yaparken sadece kendilerinin değil; müşterilerinin,
sektörlerinin ve rakiplerinin de dijitalleşme yolculuğunun
neresinde olduğunu kavramaları ve ayrıca değişimin sadece kendi sektörlerinden değil, başka sektörlerden de gelebileceğinin farkına vararak, müşterilerin bir sektörde veya
alanda yaşadıkları iyi bir deneyimi artık her firmadan beklediklerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor.
Dijitalleşme yolculuğunun neresinde olduğunu ve nelere
ihtiyacı olduğunu belirledikten sonra şirketler için atılması
gereken adımların başında dijitalleşme stratejilerini oluşturmak geliyor. Bunu yaparken şirketlerin dijitalleşmeyi bir
bütün olarak ele almaları gerekiyor. Şirket içinde tek bir alana ya da bölüme değil, şirketin tümüne yayılmış dijitalleşme çalışmalarının çok daha başarılı olduklarını görüyoruz.
Şirketlerin gerek Dijital Operasyonel Yetkinlikler gerekse
müşterilerine dönük yüzlerini temsil eden Dijital Hizmetler tarafında geliştirdikleri yetkinliklerin birbirini destekler
nitelikte olması, dijital dönüşümün başarıya ulaşmasında
önemli bir etken olarak ortaya çıkıyor.
Dolayısı ile şirketlerin oluşturduğu stratejinin mutlaka, sunulan ürün ve hizmetlerin, müşteri etkileşiminin ve satış
ile satış sonrası hizmet fonksiyonlarının dijitalleşmesini

gerçekleştirmek için arka planda bunları destekleyecek işletim modelinin, süreçlerin ve teknolojik yetkinliklerin de eş
zamanlı olarak geliştirilmesi gerektiğini göz önüne alması
gerekiyor.
Şirketler şunu unutmamalı: Dijitalleşme stratejilerini önceliklendiren, bu strateji çerçevesinde bir yol haritası çizen,
çalışanlarına bu strateji doğrultusunda performans hedefleri koyan ve dijitalleşmenin sağladığı getiriyi ölçmeyi başaran şirketler bu yarışta rakiplerinin önüne geçiyor.
TEMELLERİ DOĞRU ATIN: Şirketlerin dijitalleşme yolculuklarını, doğru temellerin üzerine inşa etmeleri önemli. Pek
çok şirket, sosyal medya, mobil uygulamalar, bulut bilişim,
analitik gibi olguları içeren bir dünyada rekabet etmeye çalışırken, teknoloji altyapıları çok daha evvelden, başka bir
devir için geliştirilmiş durumda. Dolayısıyla, bir yandan
mevcut teknoloji altyapılarını kullanmaya devam ederken,
bir yandan da dijitalleşmenin getirdiği hız ve karmaşıklığa
cevap verecek şekilde mevcut altyapılarını yenilemek, modernize etmek veya dönüştürmek zorundalar. Bu, üç önemli
strateji başlığının kurgulanmasını gerektiriyor:
1. Çeviklik: İş ihtiyaçlarının çok daha hızlı hayata geçirilebilmesini sağlayan teknolojik altyapı ve bunun için gereken
modüler mimari, yeni nesil entegrasyon teknikleri, mobilite
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gibi yetkinlikler
2. Akıllı uygulamalar: Hem şirket içerisinde hem de dış
dünyada üreyen büyük veriyi işleyecek, anlamlandıracak
ve faydaya çevirecek teknolojik altyapı ve bunun için gereken büyük veri, yapay zeka, doğal dil işleme (NLP) gibi
yetkinlikler
3. Bağlantılı uygulamalar: Gerek iş ortakları, gerek müşteriler, gerekse de sensörler gibi yeni nesil fiziksel gereçlerle sürekli etkileşim halinde olacak bir teknolojik altyapı ve
bunun gerektirdiği güvenlik, cihaz yönetimi, analitik gibi
yetkinlikler
Dolayısıyla bu stratejik başlıkları hayata geçirirken, bu teknolojik yapının içerisinde mutlaka, veri yönetimi ve analitik,
süreç otomasyonu, nesnelerin interneti, bulut teknolojileri,
API yönetimi ve siber güvenlik gibi iş ihtiyaç ve risklerini
karşılayacak yetkinliklerin geliştirilmesi gerekiyor.
Teknolojik temelleri oluştururken, bunu hayata geçirecek
işletim modelini ihmal etmemek de önemli. Dijital Stratejiyi,
Hizmetleri ve Operasyonel Yetkinlikleri hayata geçirebilecek
yetkinliğe sahip, çevik, hızlı karar alabilen ve aynı hedefe
odaklı bir işletim modeli oluşturmak ve doğru Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) yapılarını kurmak, dijitalleşme
yolculuğunda şirketin her departmanının ve fonksiyonunun
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senkronize bir şekilde ilerlemesini mümkün kılar.
DİJİTALLEŞMEYİ KULLANARAK ŞIRKETİNİZİ FARKLILAŞTIRIN: Doğru temelleri kuran şirketler, daha sağlam,
çevik, yalın ve verimli bir yapıya kavuşurlar. Ancak şirketler, rekabete göre kendilerini farklılaştırabilmek için,
bütün bu dönüşümün odağında müşterinin ve yenilikçiliğin olduğunu ve dönüşümün bunları merkeze alacak
şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini unutmamalılar.
Dolayısı ile şirketler, sundukları değer önerisini ve müşteriye dokundukları her noktada bu değer önerisi etrafında
yaşattıkları deneyimi, tamamen bu bakış açısıyla kurgulamalı ve bu yeni iş yapış şeklini, tepeden inme değil, şirketin
her kademesindeki çalışanın benimsediği bir kültür hâline
getirmelidirler.
Bu bakış açısını hayata geçirmek için gerekli olan servis
tasarımı, kullanıcı deneyimi, dijital pazarlama, dijital kanalların yönetimi, analitik, yenilikçilik gibi yetkinliklerin tümü
şirketlerde mevcut olmayabilir. Bu noktada şirketlere düşen; dijital dönüşümü destekleyecek yetkinliklere sahip ve
yeni iş yapış şekillerine yatkın insan kaynağını yetiştirmek
ve şirket içinde çözümlenemeyecek ya da çözümlenmesi
zaman alacak yetkinlikleri elde edebilmek için şirket dışından çeşitli araştırma kurumları, start-up’lar ve bu konuda
uzmanlaşmış şirketlerle iş birliğine gitmektir. Ayrıca şirket
dışında iş birlikteliklerine gitmek ve bir ekosistem oluştur-
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mak, şirketlerin dijital dönüşüm için ihtiyaç duyduğu yeni
fikirleri geliştirmeleri, açık inovasyon ortamı yaratmaları ve
bu konuda hızlı yol alabilmeleri için önemli bir katkı sağlar.
DOĞRU YÖNETIŞIM YAPILARI ILE GELIŞIMINIZI SÜREKLI
IZLEYIN: Dijital dönüşüm yolculuğunun başarı ile hayata
geçirilmesi için önemli bir etken de üst yönetimin desteğinin alınması ve doğru yönetişim yapılarının kurulması.
Stratejinin en üst seviyeden sahiplenilmesi ve iletişiminin
yapılması, hedeflerin takip edilmesi ve bu yolculukta engellerle karşılaşıldığında üst yönetimin müdahil olması, dijitalleşmenin başarıya ulaşmasında büyük önem arz ediyor.
Şirketler çoğu zaman dijital yatırımlar ile büyüme ve verimlilik artışı arasında bir bağ kurmuyor ve dolayısıyla bu alandaki yatırımlarının getirisini düzenli olarak takip edecekleri
bir yönetişim sistemi oluşturmuyorlar.
Belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığı, hangi hamlelerin
olumlu, hangilerinin olumsuz sonuçlandığı, bu sonuçların
ne olduğu, yatırım getirileri gibi analizlerin her aşamada yeniden yapılması, karar verici pozisyonundaki yöneticilerin
bu konuda düzenli olarak bilgilendirilmesi ve sürekli olarak

olumsuz sonuçlanan veya istenen başarıya ulaşamayan inisiyatifleri yeniden yapılandıracak / iyileştirecek hamlelerin
yapılması gerekiyor. Bu sayede hem dijitalleşme ile ulaşılmak istenen vizyona doğru başarıyla yol alınması sağlanır,
hem de dijitalleşmenin aslında kendi kendisini finanse eden
bir dönüşüm olduğu ortaya çıkar ve dijitalleşme için gerekli
finansal kaynakların tahsisi bir sorun olmaktan çıkar.
MAKRO ÖLÇEKTE YAPILMASI GEREKENLERIN ÖNEMINI
GÖZ ARDI ETMEYIN: Dijital dönüşümün hızlandırılması
için gerekenler, belli noktalarda şirketlerin tek başlarına yapabileceklerinin sınırlarını aşıyor.
Dijital dönüşüm için gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi
için gerekli eğitim altyapısının oluşturulması, dijitalleşme alanında proje ve yatırım yapılmasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması ve bu yatırımların desteklenmesi, şirketlerin hareket alanını belirleyen regülasyonların düzenli olarak gözden
geçirilmesi gibi konular için; şirketlerin, çeşitli sivil toplum
ve meslek kuruluşları, üniversiteler ve regülasyon ve kanun
koyucu resmi kurumlar ile iş birliği yapmaları da son derece
önemli hale geliyor.”
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OTOMASYON SİSTEMLERİNDE DAHA ÜSTÜN
KABLOSUZ ÇÖZÜMLER,

ROLTEK ELEKTRONİK’TE!
ROLTEK /www.roltek.com.tr
Endüstriyel otomasyon sistemlerine yönelik kablosuz çözümler sunan Roltek Elektronik firması, endüstride optimum yararı sağlamak adına çalışmalarını sürdürmektedir.
Roltek Elektronik’in geliştirmiş olduğu ModProBus
serisi kablosuz modemler endüstri, tarım ve akıllı
şehirler gibi birçok alanda gelişmiş çözümler getirir.
ModProBus serisi kablosuz modemler sayesinde,
PLC, SCADA, HMI Panel ve Endüstriyel I/O gibi endüstriyel ürünler arasında mesafe gözetmeksizin
kablosuz iletişim kurulabilmektedir. RS232, RS485
ve TCP/IP iletişim standartlarını destekleyen ModProBus kablosuz modemler mesafeye ve ihtiyaca uygun kablosuz iletişim tekniklerini kullanmaktadır.
Gelişmiş modülasyon teknikleri sayesinde radyo frekans modem versiyonlarında 15 kilometreye kadar
kablosuz haberleşme sağlanabilmektedir. GPRS, 3G
ve LTE modem versiyonlarında iseGSM şebekesi bulunan tüm lokasyonlarda iletişim kurmak mümkündür.
Roltek Elektronik’in geliştirdiği kablosuz modemlerin öne çıkan özellerinden biri, üzerinde karmaşık
olmayan otomasyon projelerinde kullanılmak üzere
geliştirilmiş olan dahili girişler ve çıkışlar bulundurmasıdır. Modem üzerinde bulunan girişler ve çıkışlar Modbus RTU protokolünü desteklemekte ve bu
sayede endüstriyel bir cihaz veya SCADA üzerinden
kontrol ve takip edilebilmektedir. Bu özellik sayesinde basit I/O kontrolleri, pompa ve depo otomasyonu,
sulama kontrolleri, depo doluluk oranı takibi gibi birçok alanda PLC ve Endüstriyel I/O kullanımına gerek
kalmaksızın kontrol ve takip işlemleri yapılabilmesi
sağlanmaktadır.
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Modemler, kendilerine ait arayüz üzerinden basit
bir şekilde yapılandırılabilmekte ve uygulamaya özel
çalışmaya programlanabilmektedir. Akıllı I/O özelliği sayesinde modemler üzerinde bulunan girişler ve
çıkışlar farklı modemler üzerindeki girişlere ve çıkışlara yönlendirilebilmektedir.
Bu sayede hiçbir programlama yapmaya gerek kalmaksızın basit parametre ayarları sayesinde basit
I/O kontrolleri ve pompa – depo otomasyonu gibi
projelerde tak ve çalıştır ürün olarak tercih edilebilmektedir.
ModProBus Modem Yapılandırması ve Çıkış Kontrol Uygulaması
ModProBus RTU Modem yardımıyla herhangi bir PLC
kullanmadan SCADA üzerinden I/O kontrolleri sağlanabilmektedir. Bunun için ModProBus modemlere
Modbus RTU Slave adres ataması yapılması, haberleşme hız ayarlarının yapılması yeterli olacaktır.
Sonrasında SCADA programı üzerinden ilgili modem
üzerindeki I/O register adresleri kullanılarak uygulama geliştirilebilir.
Arayüz programı üzerinden modemin haberleşme
protokolü, frekans kanalı, haberleşme hızı ve Modbus RTU adresi ayarları yapılabilmektedir. Aşağıda
arayüz programı üzerinden ModProBus radyo modemin I/O kontrolleri amaçlı yapılandırılmasına ait
bir görsel bulunmaktadır. Burada yapılan ayarlarla
birlikte modem Modbus RTU protokolünde, 9600
Bps hızında ve ModbusSlave ID 101 olacak şekilde
ayarlanmıştır.

için zaman aşımı süreleri ayarlanabilmektedir. Bu sayede
modem çıkış aktif veya pasif
etme işlemi için girilen bir zaman aşımı değeri varsa bu zaman aşımı değeri süresi içinde
çıkış durumunu belirleyen veri
gelmezse çıkış ayarlanmadan
önceki konumuna döner. Bu
sayede çıkış portlarının aktif /
pasif kalma süreleri ayarlanabilmektedir.

Bu şekilde ayarlanmış bir modem üzerinde bulunan
girişleri ve çıkışları kullanmak için modeme ait register adresleri kullanılarak kontrol ve takip işlemi
yapılabilir.

ModProBus modemler üzerinde dahili olarak bulunan girişler ve çıkışlar ek modüller
yardımıyla arttırılabilmektedir.
Standart versiyonlarında 2 dijital giriş ve 2 dijital çıkış bulunan ürünlere opsiyonel olarak analog giriş ve
çıkış modülleri ve giriş ve çıkış sayısını yükseltecek
ek modüller bulunmaktadır.
Görselde yer alan SCADA uygulamasında 2 adet Pompa ünitesi ModProBus modemin çıkışları ile kontrol
edilmektedir. Pompa – 1 ve Pompa – 2 üniteleri devreye almak ve devreden çıkartmak için modemlerin
çıkış yazma register adresleri kullanılmaktadır.

Giriş okuma işlemleri, INPUT1 READ, INPUT2 READ,
ALL INPUT READ register adresleri üzerinden yapılabilmektedir. Bu adresler yardımıyla modem üzerindeki dahili girişler okunabilmektedir.

Böylece Roltek Elektronik Mühendislik, geliştirdiği
kablosuz çözümler sunan ürünleriyle, otomasyon
sistemlerine geçişin hızlanmasında önemli katkılar
sağlamaktadır.

Çıkış yazma ve okuma işlemleri, OUTPUT1 WRITE/
READ ve OUTPUT2 WRITE/READ register adresleri
üzerinden yapılabilmektedir. Bu adresler yardımıyla
modem üzerindeki dahili çıkışlar kontrol ve takip edilebilmektedir.
Çıkış zaman aşımı işlemleri, OUT1 TIMEOUT WRITE/
READ ve OUTPUT2 TIMEOUT WRITE/READ register
adresleri üzerinden yapılabilmektedir. Bu adresler
yardımıyla modemler üzerinde bulunan dahili çıkışlar
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Düz ve Dar
KENNA METAL / www.kennametal.com

egzoz manifoldlarını ve kuanda donanımı bileşenlerini keserek ayrıştırmak için yeni frezeleri kullanabilirler.
Ekipman üreticileri, şaft destekleri ve yiv kesme kolu flanşlarında bağlama deliklerini daha uygun maliyetle frezeleyebileceklerdir. Enerji üretimi ve elektronik şirketleri artık kama
kanallarını açmak için daha verimli bir seçeneğe sahipler,
bunlara soğutucu kanallarını, boyunduruklarını ve sızdırmazlık halkası kanalları da eklenmektedir.
Etling; “Bu takım, bu tür durumların bir numaralı bir oyun
değiştiricidir” diyor. “Müşteriler, tek bir defada birden fazla
kanalı işlemek veya birden fazla çoklu kesme ve dilimleme
işlemi gerçekleştirmek için bir dizi KNS Frezeyi “Grup frezeleme” olarak adlandırılan bir taşıyıcı gövde üzerine monte
edebilir.
Kanal açma hiç bu kadar hızlı, kolay ve daha hassas doğrulukta olmamıştı
Bir kanal açma işlemi sırasında gevşeyen kesici uçlar ile uğraştıysanız, okumaya devam edin. Değişken kanal genişliklerinde, bir kanal frezesinde sıradan basit vidalarla ve kullanışsız kesici uçlarla beceriksizce yapılan ya da kanal açılmış bir
iş parçasının derinliklerinden kama ile yarılan yapışmış talaşları koparmak için bir parça altlık desteği kullanmak zorunda
kalmak nasıl olur? Bunlar, dar yarıkları ve kanalları kesmeye
çalışırken tezgah kullanıcılarının karşılaştıkları sorunlardan
sadece birkaçıdır, ancak yeni sunulan Kennametal Dar kanal
açma (KNS) freze sayesinde sorunlu “delik açma” süreçleri
geçmişte kaldı.

Ayrıca bu takım beş eksenli işlenmiş veya 3 boyutlu baskılı
parçaları taban malzemelerinden çıkarmak için de kullanılabilir. Hammadde fiyatları arttığından, müşterilerimiz mümkün olduğunca daha az malzeme işlemek istiyor. Bu durumda, bozuk döküm malzemeyi azaltmak için mümkün olan en
dar kanal frezeyi kullanmak fayda sağlamaktadır. KNS bunu
yapıyor. ”

Çok değişik uygulamalar, tek çözüm
Kanal açma yaygın bir işleme uygulamasıdır. Kennametal’ in
değiştirilebilir kesici uçlu frezeleme ile ilgili Küresel ürün yönetimi direktörü Scott Etling, KNS’ nin üstün olduğu birçok
uygulamayı sıralayarak belirtir. Otomobil üreticileri, döküm
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Doğru unsurlar
KNS, güvenilirlikli kesici uç tutma için bir çift V tasarımına

sahiptir. Radyal ve eksenel konumlandırma birleşimi sadece
takım ömrünü değil, aynı zamanda parça hassasiyetini de
geliştirir. Kesici uç aralığı, 1.6 mm ile 6.4 mm (0.063 inç
ile 0.250 inç) arasında yerleştirme yuvası genişlikleri sağlar.

boşalabilen C ve 9 tipi biçimlerde kıvırarak mükemmel talaş
akışını destekler. Bu, metal altlık parçayı ve el yapımı talaş
kancalarını takım kutunuza geri yerleştirebileceğiniz anlamına gelmektedir.

Kesici uçlar tek olarak (burada kullanılacak hamle?) ya da
ikisinden biri düz veya tam radyüslu kesme kenarlı çift uçlu
kesici kenarlarda mevcuttur. Freze çapları 63 mm ile 250
mm (2,5 inç ile 10 inç) arağında değişir ve gövde ölçüsüne,
taşıyıcı gövde veya kovan montajına (ya da her ikisine birden) bağlı olarak kullanılması mümkündür.

Kolay X montajı
KNS kullanımı çok kolaydır. Yenilikçi, simetrik Kolay-X anahtar tasarımı, kaybedilen vidalar ve kesici uçlar için talaş saplama yatağında daha fazla kazınma yapılamayacağı anlamına
gelmekte, yanlış yere takılan kamalar veya çeneler söz konusu olamaz; dar alanlarda bile anahtar anında freze gövdesine
yerleştirilir, hafif bir şekilde eğim verilir ve kesici uç kolayca
değiştirilebilir. Her bir freze gövdesi ve anahtar net bir şekilde işaretlenmiştir, bu nedenle yanlış bir takım kullanarak
freze gövdesine zarar verme olasılığı yoktur.

“Bu yeni tasarım ile ilgili olarak gerçekten heyecanlıyız” diyor
Etling.“Rakip çözümlerden daha güçlü olup, daha doğru hassasiyette sahiptir ve takım maliyetlerini de düşürmektedir.
Müşteriler, çift uçlu KNS kesici uçların her iki ucunu da dar
kanal uygulamalarında kullanabilirler, daha sonra ek derinliğe ihtiyaç duyduklarında tek uçlu bir kesici uca geçebilirler.
Kesinlikle çok önemli fayda sağlıamaktadır.”

Gerçek bir kazanan
Bu özellikler Kennametal’ e dar kanal açma piyasasında rekabette önemli bir liderlik sağladı, ancak elde edilen faydalar
bununla bitmiyor. Karbür çeşidi de var. Değiştirilebilir kesici uçlu frezeleme ile ilgili küresel üst düzey ürün yöneticisi
Kenneth Marshall, son zamanlarda kalite teknolojisinde, KNS
ürünün de büyük ölçüde yararlandığı önemli gelişmelerin
sağlandığını belirtti.

En son, ancak azımsanmayacak tümleşik tutucu flanş tasarımı. Bu, sürücü halkalarına ve sızdırmazlık halkalarına olan
gerekliliği ortadan kaldırmakta, sistemin tekrarlanabilirliğine
ve doğruluk hassiyetine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Tutucu flanşı çift kama kanallı olduğundan, kullanılan
frezeler grup frezeleme kurgulamalarında kesme kuvvetlerini
azaltarak ve çakışmayacak şekilde düzenlenmiş pürüzsüz bir
kesme eylemini aşamalı olarak gerçekleştirir.
Bu frezenin, dar kanal işleme için varolan en iyi çözüm olduğunu söylerken oldukça eminiz.

“KNS programı ile üç kesici uç kalitesi sunuyoruz” diyor
Marshall. “KCU25 ve KCPM40, çeliklerde, paslanmaz çeliklerde ve ısıl dirençli alaşımlarda yüksek ilerleme ve hızlarda
bile mükemmel kesme kenarı rijitliği ve aşınmaya karşı direnç
özellikleri sağlayan çok aşamalı PVD kalitelerdir. KCPK30,
kaba frezelemenin yanısıra çeliklerin ve dökme demirlerin
genel işlenmesi için uygun bir CVD kaplamalı kalitedir.”
Karbür kalitesi önemlidir, ancak kesici uç geometrisi de aynı
derecede önem taşımaktadır. Pozitif kesme sırtı geometrisi
ve özellikli kesme kenarı hazırlığı sayesinde KNS kesici uçlar, çoğu kanal açma uygulamalarında gerekli olan kesme
kenarı tokluğundan ödün vermeksizin serbest kesme gerçekleştirir. Bunun da ötesinde, SGP geometri çok inceltilmiş
malzemeleri bile içine doğru kısaltılmış olduça sıkı, kolayca
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Düzgünce tüpe bastırın

KOLLMORGEN servo tahrikleri: Doğrusal
motor ve döner bıçakla temiz kesimler
Yazan: Thomas Sautter, Güney Satış Müdürü, KOLLMORGEN, Ratingen

KOLLMORGEN /www.kollmorgen.com

Başlangıçta sadece borular vardı - ve bunlar Breyer
makine fabrikasındaki ekstruderden devamlı bir şekilde üretiliyordu. Breyer tartışmasız dünya pazarının
liderlerinden biri. Constance Gölü’nün yakınında bulunan Singen’deki şirket, boru imalatı için ekstrüzyon makinaları üretiyor. KOLLMORGEN tarafından
yeni tasarlanmış bir hareket kontrol sistemi sayesinde yeni nesli Topline serisi dakikada 300 tüp borucuğu üretebiliyor.
Kozmetik ve gıda sektöründe tüplere (Latince “Tubi”)
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konulanlar günün birinde müşteriler tarafından elle
sıkılarak tekrar dışarı çıkartılıyor. Çok basitmiş gibi
gözükse de aslında değil. En azından üretime bir göz
gezdirildiğinde! Böyle bir tüpten beklenenler karmaşık ve kelimenin tam manasıyla çok katmanlı. Bu
arada Breyer, çeperleri yedi katmana kadar çıkan tüp
borulcukları üreten makineler üretebiliyor. Bu tüpler dokunsal olarak verdiği his, bariyer ve yapışma
özellikleri, renk ve dayanıklılığı ile fark yaratıyor.
Teknik olarak tüm bunlar; uygun sayıdaki ekstruderlerin sofistike şekilde birleşimiyle gerçekleşiyor, bu
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ekstruderlerin ilgili materyalleri yaklaşık 250o sıcaklıkla kusursuz şekilde ölçülerek şekillendirme kalıbına veriliyor. Henüz yumuşak olan hortum daha sonra
kalibratör ile çekiliyor, burada bir vakum desteğiyle
nihai kesit ölçüsüne erişiyor ve eş zamanlı olarak
ince bir sis içerisinde soğuyor.

Doğrusal motor kesim kafasını konumlandırıyor
Tüp borucuklarının üretim hızı; sertleşmiş olan hortumu kalibratörden çıkaran ve böylece bir şef olarak
kabul edilen çektirme cihazının temposuna bağlıdır.
Burada bilinmesi gereken; kalın tüp çeperlerinin soğumak için incelere kıyasla daha uzun süreye ihtiyaçlarının olduğudur. Çektirme cihazı işlevsel olarak, sürekli olarak iletilen sınırsız materyali, tartıl
gibi ilerleyen bir işlem dahilinde kusursuz dilimlere
ayıran kesme ünitesine aittir. Bu makine modülü,
senkronize çoklu aks birleşimi ile üç adet KOLLMORGEN servo tahriki ile çalışmaktadır. “Çektirme cihazı
şef olarak tanımlanıyor”, diyerek açıklıyor Andreas
Bauknecht, kendisi Breyer’de Geliştirme depatrmanı

(R&D) çalışanı. Çektirme temposunu, plastik hortumu istenilen uzunlukta kesen iki tahrik daha takip
ediyor. Burada KOLLMORGEN’a ait bir ICH-Lineer
Motor kesim bıçağının konumunu ürünün baskın hızıyla senkron olacak şekilde devralıyor.
Teknolojik olarak yöntem uçan bir testereyle kıyaslanabilir. ICH-Lineer Motor; bir AKM-Servo Motor
tarafından tahrik edilen kesme kafasını her kesimden
önce doğru konuma getiriyor ve bunu kesim esnasında sürekli tekrarlıyor. Ürün ve kalıp arasındaki tempoda ufacık bir sapma ise kaçınılmaz olarak spiral
şeklinde bir kesime sebep olurdu.
“Müşterilerimiz yüksek hızı ve özellikle de kusursuzluğu sebebiyle TopLine’ı tercih ediyor” diyor Bauknecht. Breyer’in müşterileri arasında ilk sırada; ünlü
bakım ve kozmetik markalarının ürünlerini hazır tüplerinde teslim eden ambalaj üreticileri ve bu markalar, ürünlerinin içeriği kadar ambalajı sayesinde de
satıldığını bildiklerinden, ambalaj konusunda çok
titizler. Satışta başarıyı ürünün dış görünüşü de etki-
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liyor. Bir tüpün değerli ve satışa yatkın olmasındaki
önemli bir unsur tüp borucuğunun kalitesi. “Büyük
toleranslar baskı resminin kalitesini bozuyor” sözleriyle açıklıyor geliştirme müdürü. Çapta +/- 0,03
mm, uzunlukta 0,3 mm ve toplam katman kalınlığında 0,02 mm tolerans ve eksen kayıklığı ile, Breyer
dünya pazarında kusursuzluk ölçüsünde çıtayı oldukça yükseltiyor.

PCMM: Hareket kontrolü için daha fazla
olanak
Yeni Hareket kontrolü çözümü ile hassas şekilde eş
güdümlü süreçleri daha iyi hale getirebilmek Breyer
için şimdi daha kolay. Çok akslı servo sistemin kafasını KOLLMORGEN’ın Hareket kontrolü kumandası
PCMM oluşturuyor. Kompakt cihaz; AKD tipindeki üç
servo regülatörü kontrol ediyor ve Profinet aracılığıyla üstüne atanan Siemens-SPS ile kendi başına
bağlantıda kalıyor.
Hareket profillerinin oluşturulması - örneğin elektronik eğri şeklinde - için Kollmorgen Automation Suite
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(KAS) kullanıma sunuluyor. Grafiksel programlama
çözümü bunun için standart bazda PLCopen for Motion yaklaşımını ve modüler olarak KOLLMORGEN
Pipe Network’ün “Sürükle ve Bırak” yaklaşımını kullanmaktadır.
Aktüatör açısından çektirme beslemesi ve bıçak
tahriki için iki AKM servo motoru kullanılıyor. Konumlandırma için EAT GmbH’nin (elektronik tahrik
teknolojisi) uzman mühendisleri; KOLLMORGEN ICH
serisi doğrusal motorların sistem ortakları olarak
destek oluyor. Breyer, EAT ve KOLLMORGEN’dan
oluşan üçlü geliştirme takımı; üretici, sistem entegratörü ve OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) arasındaki
başarılı ortaklığa iyi bir örnek teşkil ediyor. 30 yılı
aşkın süredir KOLLMORGEN ve EAT birlikte çalışıyor.
“Servo teknolojisi ve otomasyon ile oldukça iç içeyiz, bu nedenle KOLLMORGEN ile birlikte; özellikle
özel makina üretiminde müşterilerimize çok kaliteli
mühendislik desteği sağlayabilmekteyiz” sözleriyle
vurguluyor Breisgau, Freiburg’da bulunan EAT teknik
şefi ve temsilcisi Christian Reinsch.
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Reinsch özellikle doğrusal tahriklerin zekice kurulumundan etkilenmiş. KOLLMORGEN ICH yapı serisini;
sürekli işletimde 175 ila 5341 N arasında (uç kuvvet 12000 N’den fazla) bir besleme kuvveti tedarik
edecek şekilde tasarlamıştır. Hız aralığı ivmelerle
birlikte; 3 ve 10 arasında değişen boyuta göre yavaş
1 μm/s ila hızlı 5 m/sn arasındadır. Tasarımdaki ayrıntılar haddeyi en aza indiriyor. Bu özellikle ambalaj
süreçlerinde talep edilen yüksek kalite kontrolü için
önemli bir özellik.
Kontrol düzeyinde KOLLMORGEN Hareket kontrol
kumandası PCMM; KOLLMORGEN Automation Suite
(KAS) ile sunulan programlama olanaklarıyla beslemeyi, doğrusal birimi ve bıçak tahrikini uyumlu hale
getiriyor. Çektirme cihazı AKD servo regülatör üzerinden tempoyu verip, doğrusal birim bu tempoyu
mükemmel olarak tasarlanmış elektronik eğride yumuşacık bir konumlandırma ile takip ettiğinde, bıçak
tahriki hız rampalarından çok kusursuz bir şekilde
ilerlemelidir.

Güçlendirme sayesinde daha Verimli
Bunlar; Bodensee’deki makine üreticilerinin şimdi
hareket kontrolünde PCMM’yi seçmelerinin ardındaki
detayların bir kısmı. Önceden kullanılan KOLLMORGEN Servo regülatör S700 temelli servo tahrik tek-

nolojisiyle karşılaştırıldığında teknolojinin şimdiki
durumu optimizasyon konusunda daha fazla olanak
sunuyor. “Pipe Network ile frenleme ve hızlandırma
işlemlerini çok daha iyi kontrol edebiliyoruz” diyerek
vurguluyor Christian Reinsch. Kollmorgen Automation Suite (KAS) içerisindeki mühendislik çevresi ayrıca kesimleri sadece konuma bağlı olarak ayarlamayıp
marka baskısına göre kontrol edilebilmesinin yolunu
açıyor.
Bu görev; bir kesim modülü hali hazırda baskısı hazır
plastik boruların, örneğin çok renkli bir diş macunu
için dilimlenmiş bir materyalde olduğu gibi doğru
uzunluğa getirilmesi gerektiğinde önem kazanıyor. “
Burada da yüksek kaliteyi garantilemek için iyi bir
tahrik teknolojisine ihtiyacımız var” sözleriyle özetliyor Andreas Bauknecht ve PCMM’ye geçişin beklediklerinden de kolay olmasına Christian Reinsch
ile birlikte seviniyor. Bu tempo özellikle; karmaşık
elektronik eğrilerin bile rahatça ve hızlı şekilde oluşturulmasına izin veren Pipe Network ve ethernet iletişiminin eseri. Bu şekilde hareket kontrol kumandası güçlendirme için gerçek bir potansiyel sunuyor,
özellikle de üretici firmanın üst seviyedeki SPS’ye
gelen gerçek zamanlı ethernet iletişiminde hiçbir kısıtlama olmaması sayesinde.
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KBH10 – Sert tornalama zorluklarına
karşın verilen uğraş
Çünkü, daha sert daha zor anlamına gelmez.
KENNA METAL / www.kennametal.com

Sert tornalama onlarca yıldır akışkan dinamiğine yönelik şekilde
kullanılmakta ve birçok durumda silindirik taşlama işlemlerini ortadan kaldırmaktadır. Hızlı, hassas doğruluğa sahip olup, Kennametal gibi takım tedarikçileri sayesinde işlenmesi çok zorlu sertleştirilmiş çelikler, süper alaşımlar ve sert dökme demirde (kokil
döküm) bile ustalıkla kullanılabilen, öngörülebilir, düşük maliyetli
kesici takımlardan oluşan geniş bir ürün programı sunulmaktadır.
Ancak havacılık, otomotiv, enerji üretimi ve diğer endüstriler daha
da dayanıklı metaller geliştirmeyi sürdürürlerken, kesici takım
üreticileri de aynı süreçte bu malzemelerin üstesinden gelmek
amacıyla yüksek performanslı takımlar geliştirmek zorunda kalmaktadırlar.

En iyi nesil ürün
Bu tam olarak, Kennametal Inc. şirketinin günümüzde yüksek
beklentilere sahip iddialı pazarın zorluklarına karşın özel olarak
tasarlanmış yeni çok kristalli kübik bor nitrürden (PcBN) üretilen
sert tornalama özellikli KBH10 bir kesici uç tanıtımıyla son zamanlarda eriştiği noktadır. Küresel işleme teknolojisinde üst düzey bir
mühendis olan Helmut Gremer, yeni kesici ucun sahip olduğu
mevcut Kennametal PcBN KBH20 ve KB5630 kalitelerin, özellikle ince hassas son işlemeli yüzeylerin elde edilmesinin gerekli
olduğu 65Rc değerine kadar sertleştirilmiş metallerin başarılı bir
şekilde tornalanması için gerekli olan son derece yüksek aşınma
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direnci sağladığını belirtmektedir.
Helmut Gramer; “Birçok üreticinin rulman şaft yatakları, halkalar
ve pistonlar, dişli göbekleri ve benzer parçalarda kabul edilebilir
tolerans durumlarını azalttığını gördük” diyor. “Örneğin, yüzey
gereksinimleri Ra <0,4 mikrondan (μm) daha iyi olduğu için <4
mikron (μm) veya daha düşük boyutsal toleranslar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yeni kalite, bu tür parçaların hassas son işlenmesinde olağanüstü uzun takım ömrü gerektiren bu durumlar ve
diğer müşteriler için varolan ihtiyacı karşılamaktadır.”
Bir örnek olarak, tanınan ünlü bir otomotiv üreticisi, daha önce
62 HRC sertlikte ısıl işlem görmüş 140 mm (5.5 inç) çapında
5115 alaşımlı çelik yatak göbeği iç çap alın tornalamasında, kesme kenarı başına 150 parçadan 350 parçaya kadar artışla takım
ömründe iki mislinden daha fazlasını başarmıştır. Direksiyon mili
üreticisi de benzer sonuçlar elde etti, 58 HRC UC1 (S53’e benzer)
çeliği, dikey taretli torna tezgahında 6Rz hassas son işlemeli yüzey kalitesini sürekli sağlayarak tornalamada kesme kenarı başına
250 parçadan 450 parçaya kadar takım ömrünü arttırdı.

Sert durum başarısının nedeni
Her iki örnekte, ortalama 0,15 mm (0,006 inç) kesme derinliği
ve devir başına (0.0087 ila 0.013 ipr) 0.22 ila 0.32 mm arasında
değişen ilerleme oranları ile 180 m/dk. (590 sfm= Yüzey ilerleme/
dk.) kesme hızları uygulanmıştır. Ayrıca, her iki durumda müşteri,

sahip olduğu mevcut çözüme karşın kesici uç maliyetlerinde yılda
binlerce dolar tasarruf sağlamanın yanı sıra takım değiştirmeden
kaynaklanan tezgah durma süresini önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır.
KBH10 altyapısı tamamen yenidir. Sahip olduğu PcBN bileşimi,
eşdeğer ya da benzer bazı durumlarda çok daha uzun takım
ömrü sağlarken,%20’ye varan daha yüksek kesme hızları için
tasarlanmıştır.
Kennametal mühendisleri, daha önce belirlenmiş profil ve boyutsal toleransları kalıcı bir şekilde koruyarak Ra 0.2 ve Rz1 değerinde yüzey pürüzlülüğü elde etmeyi başarmışlardır. Ayrıca,
BH10’un birçok farklı geometriye ve kesme kenarı hazırlığına sahip olması nedeniyle üreticilerin büyük bir bölümünde ve onların
tornalama uygulamalarında hızla kesici uç kullanımına geçildiği
görülmektedir.
“KBH10, çok hassas son işlemeli uygulamalar için ideal bir çözümdür, ancak hafif ağır darbeler veya farklı derin kesme işlemleri için de yeterli tokluğa sahiptir” diye açıklıyor Gremer.”Ayrıca,
kesme baskısının ve buna bağlı olarak ısının azalması nedeniyle

krater ve kesme sırtı yüzü aşınması da benzer şekilde azalır ve
takım ömrü uzar. Aynı zamanda bir çok ağır işleme uygulamalarında engeleyici unsur olan beyaz tabakanın daha az oluşması da
söz konusudur.”
Bu son parça, KBH10’un sahip olduğu eşsiz kenar hazırlığı sayesinde gerçekleştirilir. Hemen hemen tüm PcBN kesici takımlara
uygulanan geleneksel dik akışlı kesme özellikli honlama veya radyüslu honlama yerine Kennametal, rakip çözümlerden daha keskin ve daha serbest kesme özellikli, ancak sert tornalama zorluklarına dayanacak kadar yeterli tokluğa sahip bir şekil geliştirmiştir.
Gremer, “Beş yıl önce hiç kimse bu kesici uçları ölçülebilirliği olmayan bir şekilde, buna benzer kesme kenarları üretememiştir”
diye açıklıyor. “Ancak metroloji ve takım tezgahı teknolojisindeki
son gelişmeler sayesinde pasif kesme kuvvetlerini yüzde 40 ‘a kadar azaltan bu honlanarak elde edilen şekli sürdürülebilir kararlıkla
üretebiliyoruz, bu bağlamda KBH10’un daha tok altyapısı ile birlikte, aşınma direnci, sertlik ve keskinlik arasında hassas bir denge
sağlayan bir bakıma yeni bir kesici uç ürettik.
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Metal kesme alanında
mükemmellik
KOLLMORGEN /www.kollmorgen.com
Sandra Becker, Kollmorgen EMEA & Hindistan Pazarlama İletişim

MS40C-8, INDEX’in karmaşık bileşenlerin tamamen otomatikleştirilmiş üretimi için sekiz kafalı bir metal işleme makinesine verilen isim. Aynı makine çift dört kafalı işleme ile aynı
zamanda basit parçaların iki kat yüksek üretim adedi ile düşük
maliyetli üretimi için kullanıma sunulmuştur. KOLLMORGEN
servo teknolojisiyle tahrik edilen; Esslingen, Deizisau’daki CNC
çoklu kafalı, metal kesiminde haklı olarak gerçek mükemmellik
örneği olarak görülüyor.
INDEX’in çözümü, hem yüksek miktarda hassas parça üretimi
için hem de kısa start-up süreleri nedeniyle küçük adetler için
tercih ediliyor. “Çoklu kafa CNC‘lerde öncüyüz” diyerek açıklıyor INDEX’te çoklu kafa torna makineleri geliştirme ve konstrüksiyon yöneticisi Karl Heinz Schumacher. Bugün dünya
çapından bunlardan binlercesi kullanılıyor.
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Boyutsal kesinlik isteniyor
INDEX’in özel olmasının sebebi; bir taraftan standart makineler
satmaları, bir taraftan da hazır monte edilmiş kalıp ekipmanı ile
tamamen kurulu makineler tedarik etmeleri. Çoklu kafalar çoğunlukla sonradan yollara çıkan parçalar için kullanılır. Bunlara
örnek olarak enjeksiyon pompası bileşenleri, nozüller verilebilir. Bunların hassasiyeti tolerans sınıfı IT5 kapsamındadır.
INDEX MS40C-8 çoklu kafa torna otomatının ana parçası,
senkron tekniğine sahip olan sıvı soğutmalı sekiz motor miliyle kompakt mil tamburudur. Bunlar 24 kW güç ve 57 Nm’ye
ulaşan torkla 7.000 devir/dk hıza ulaşıyor. Kademesiz hız ayarı,
yüksek tork, küçük boyutları ve bakım ihtiyacının olmaması
gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ana millerin ve kalıp taşıyıcıla-
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rın sayısının artması sayesinde MS40C-8 bir iş akışındaki çok
karmaşık yapı parçalarını dahi tam olarak işleme kapasitesine
sahiptir. Ayrıca her biri yediye kadar arka yüz işleme kalıbıyla
çalışabilen iki döner senkron mil kullanıma sunulmuştur: Bu
kalıplardan dört tanesi tahrik edilebilir. İki arka yüz işleme kalıbının aynı anda işlenecek parçada çalışabilmesi yeni bir özellik.

Mükemmel parçalar için mükemmel iş akışı
İşleme esnasında her bir mil yuvası ve kalıp bıçağı için ideal
devir sayısı ve besleme hızı programlanabilir ve bunlar kesimde
çeşitlilik gösterebilir. Mil tamburuna entegre edilen sekiz sıvı
soğutmalı motor mili kademesiz ayarlanabilir, bakım gerektirmez ve senkron motorlarla tahrik ediliyor. KOLLMORGEN AKM
serisinin sabit mıknatıslı servo motorları çapraz kızaklara takılmıştır. Senkron motorlar INDEX makinelerinde özellikle kontrol
kalitesi ve yüksek tork yoğunluklarıyla fark yaratıyor. İdeal güçhacim ilişkisi INDEX’i daha küçük tahriklerle konstrüksiyonda
çalışabilecek konuma getiriyor. Alanın dikkatli kullanılması
özellikle dar çalışma alanları için önem taşıyor.

doğrudan çapraz kızaklara monte edilebiliyor. Böylece birimleri
kullanım ömründen kayıp yaşamadan doğrudan işleme sürecine katmak mümkün oluyor. “Bu durum KOLLMORGEN’ın AKM
servo motorlarından yana” görüşünde Karl Heinz Schumacher.
Geriye sadece bağlantı kabloları kalıyor.
Onlar da metal kırıntılarının sürekli darbesine maruz kalmakta. KOLLMORGEN bu nedenle kabloları özel olarak INDEX’in
ihtiyaçlarına uygun şekilde, metalden bir kablo kanalının içine
yerleştirdi. Bu ortak mühendislik tedbiri bugün, servo tahriki
ve kablolarını, uçuşan metal kırıntılarına ve çalışma alanında
basıncı 80 bar’a kadar çıkan kesim yağına karşı güvenle korur.
KOLLMORGEN’ın AKM servo motorları ortak mühendislik
çalışması çerçevesinde INDEX CNC çoklu millerin kullanım
koşullarına mükemmel şekilde uymuş olsa da, entegrasyonda
standarda bağlı kalındı. Arka plan: Motorlar kaynaksız olarak
uzun zaman alan uyum çalışmaları olmadan makinenin otomasyonunun tümüne uymalı. Buna örnek olarak DRİVE-CLİQ
yoluyla sağlanan bağlantı verilebilir.

Yüksek tork yoğunluğu
Az alanda çok verim: INDEX, KOLLMORGEN motorlarını
özellikle kalıplar için konumlandırma ekseni olarak kullanıyor.
Yüksek performans yoğunluğu çalışma alanından tasarruf
sağlayan küçük yapı boyutlarına imkan sağlıyor. AKM serisi
senkron servo motorlarının üstün tork yoğunluğu; INDEX’in
rotatif motor devrini dişli olmaksızın doğrusal bir harekete
dönüştürmesine olanak sağlıyor. Bunun için vidalı miller doğrudan motor miline bağlanmıştır. “Dişlinin olmaması hareketli
parçaların kütlesini azaltarak meknaik boşlukları iyileştiriyor ve
tahriki genel olarak daha kararlı hale getiriyor” sözleriyle özetliyor KOLLMORGEN’dan Metin Han. Kendisi; INDEX’in isteklerini dikkate alarak uygun tahrik çözümünü uygulayan müşteri yöneticisi. “Sıfır boşluk ve kararlılık bizim için özellikle çok
kademeli işlemelerde gerekli, böylece kalıp daima bir sonraki
işleme adımının dişlisine tam olarak alınır.” diyerek açıklıyor
Karl Heinz Schumacher.

Tahrikler doğrudan çalışma alanında
INDEX bu özellikleri, bunlar için AKM senkron servo motorların
çalışma alanında maliyetli bir şekilde kaplanmasına gerek duyulmaksızın kullanıyor. Çalışma alanının olabildiğince düzenli
tutulması hedefiyle AKM servo motorlar INDEX’in ihtiyaçlarına özel olarak belirlendi ve IP67 açısından geniş çaplı testlere
tabi tutuldu. Motorlar özel Washdown dış boyaları sayesinde

Böylece AKM senkron servo motorların performans avantajları doğrudan CNC uygulamaları için sinumerik kumandalarıyla
metal işlemede; bağlantı teknolojisinden ödün vermek zorunda
kalmadan kullanılabilir. Tescilli Siemens dünyası dışındaki diğer üreticilerin motorlarını kullanmak isteyenler, şimdiye dek
özel ve pahalı DRİVE-CLİQ sensör modüllerini kullanmak zorunda kalmışlardı. “DRİVE-CLİQ AKM’de mevcut; bu sayede
konum sinyallerini 1:1 işleyebiliyoruz ve bir SMC modülüne
ihtiyacımız yok. Bunlar yere ve paraya mal oluyor” diyerek vurguluyor Metin Han. “Bu şekilde AKM motorların performans
avantajlarını bu uygulamada tam olarak kullanabilmenin yolu
açılıyor.”

Sonuç
DRIVE-CLİQ ile donatılması KOLLMORGEN senkron servo
motorların CNC ve otomasyon teknolojisinin çeşitliliğine uyum
yeteneğine bir örnek. Özellikle metal işleme için. Makine üreticileri böylece tahrikleri; konfor ve performansta bir kayıp olmaksızın kapalı sistemlerin dışında kullanabilme imkanına sahip oluyor. Ayrıca büyük seriler dışında; AKM servo motorların
dişli olmadan kullanılmasından bağlantı kablolarının özel olarak üretilen kablo kanalıyla korunmasına kadar, oldukça basit
adaptasyonlar gerçekleştirilebilir; işte bu da INDEX’te yepyeni
ufuklar açtı.
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%30 daha yüksek verimlilik
ve daha düşük hata
robot destekli paketleme ile
OMRON / www.omron.com.tr
leme hattı sayesinde Combilo, trafik ışığı paketleme
işlemini çok daha verimli bir şekilde ve çok daha az
hatayla gerçekleştiriyor.

“Trafik ışıklarını” eski yöntemle paketleme
Combilo paketleme alanında her yıl milyonlarca
paketleme gerçekleştiren beş hat bulunuyor. Ürün
Müdürü Marcel Villerius geleneksel yöntemlerini şu
şekilde açıklıyor: “Geleneksel trafik ışığı üretim hattında yedi kişilik personel çalışırdı. Bir kişi, tepsileri
her bir renkten dolmalık biberlerle doldururdu. Ardından üç kişi, dolmalık biberleri doğru renk sıralamasıyla banda elle yerleştirirdi.

Hollanda’nın öncü meyve ve sebze toptancısı Combilo, kısa bir süre önce robot destekli yeni bir paketleme hattı kurdu ve bir gecede verimliliğini %30’a
varan oranda artırdı. Yeni paketleme hattında delta
robotları ve Omron görsel denetim sistemini görüyoruz. Bu yeni hattın kurucusu ise sistem entegratörü

EasyPack Technologies.
Combilo, sebze ve meyvelerin perakendecilere ithal
ve ihraç edilmesi, paketlenmesi, depolanması, nakliyesi ve dağıtılmasından sorumlu uzman bir şirket.
Paketledikleri ürünlerden biri de dolmalık biber.
Dolmalık biberleri; bir kırmızı, bir sarı ve bir yeşil
olmak üzere “trafik ışığı” adını verdikleri bir düzende paketliyorlar. Daha önce doğal olarak yavaş olan
bu paketleme süreci, aynı zamanda yoğun iş gücü
de gerektiriyordu. Ancak robot destekli yeni paket-
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Sonra dolmalık biberler üçlü setler halinde paketleme makinesine gönderilir ve burada filme sarılırdı.
Paketleme makinesinin başında ise bir operatör durarak makine gücünü kontrol eder ve hataları
giderirdi. Dolmalık biberler paketlendikten sonra
ağırlıkları kontrol edilir ve bir paket çok hafifse hattan çıkarılırdı. Hattın sonunda duran iki kişi de “trafik
ışıklarını” sandıklara ve sonra da paletlere yerleştirirdi.”

Çözüm: Robot destekli hat
Robot destekli hattı geliştiren şirket EasyPack
Technologies’in Direktörü Jeroen Bugter, konuyla şu
ilgili açıklamayı yapıyor: “Otomatik hat, büyük oranda geleneksel hat ile aynı işi yapar. Bir çalışan, tepsileri her renkten dolmalık biberlerle doldurduktan
sonra üç robot, dolmalık biberleri banda yerleştiren
çalışanların görevini üstlenir. Robotlar dolmalık biberleri alarak paketleme makinesine gitmeden önce
doğru renk sırasıyla yerleştirir. Paketleme makinesi
aşamasını takip eden süreç ise aynıdır.”

hazırlayabilir.”
Ancak süreç bununla sınırlı değil. Dolmalık biberler
tartıldıktan sonra üç kameradan oluşan görsel denetim sistemi; pozisyonu, dolmalık biberlerin konumunu ve sap kısmının şeklini sisteme bildirir. Bu sayede
sistem, dolmalık biberin tam olarak nasıl paketlenmesi gerektiğini hesaplar ve dolmalık biberi bant
üzerinde doğru pozisyonu alacak şekilde döndürür.
Villerius’a göre şekilleri çok değişken olduğundan
dolmalık biberlerin paketlenmesi zordur.
Ayrıca saplarının sertliğinden dolayı paketin yırtılmasını önlemek için bu kısımların içe bakacak şekilde
paketlenmesi gerekir.

Omron ekipmanı
Otomatik paketleme hattı, iki şirket tarafından geliştirildi. Projeyi, gıda sektörü için paketleme makineleri
geliştirip üreten EasyPack Technologies şirketi yük-

Yük hücreleri ve görsel denetimle her üretimde 500 gramlık üç adet dolmalık biber
Tek başlarına izlendikleride robotların rolü sınırlı gibi
görünse de robotların kontrol mekanizması akıllı bir
konsept üzerine kurulmuştur. Villerius konuyla ilgili
şunları söylüyor: “Ürünlerin elle seçilmesi; çok fazla ürün içeren, çok ağır veya çok hafif olan paketler
oluşması ve paketlerin hattan çıkarılması gibi sonuçlara neden oluyor.
Robotların başlangıç noktası her bir paket için 500
gramdır. Dolmalık biberler sıralanır ve 140-160,
160-180 ve 180-220 gram ağırlıklarla sınıflandırılarak gönderilir. Bantlara entegre edilen yük hücreleri
dolmalık biberleri robotlara aktarmak için kullanılır.
Hücreler, her bir dolmalık biberin ağırlığını ağırlık
dönüştürücüye bildirir.
İlk iki robot bir dolmalık biberi aldığında iki konveyör bandı arasından seçim yapabilir. Son renk için
bulunan dört bant sayesinde robot, daha fazla seçenek arasından seçim yaparak üç biberin toplamda
500 grama en yakın olacağı paketi daha kolay şekilde

lendi. EasyPack, elektronik bileşenler ve kontrollerle
ilgilenen düzenli ortağı Rons Electronics Supplies ile
yakından çalıştı. Yük hücreleri ve ağırlık dönüştürücü dışında robot uygulamasının tüm kontrol mekanizması ise Omron tarafından sağlandı.
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EasyPack Technologies şirketinden Jeroen Bugter
kurulumda kullanılan komponentleri şu şekilde açıklıyor: “Üç adet Omron R6Y Delta-3 robotu kullandık.
Derinlemesine temizlenebilen, suya dayanıklı bu robotlar; yüksek hijyen standartlarını benimseyen gıda
sektörü için çok önemli. Her bir robotta üç robot
kolunu ve dönüş eksenini kontrol eden dört servo
sürücü bulunuyor. Omron ise bunlara ek olarak üç
kameralı FH-5010 görsel denetim sistemi ve konveyör bandı kontrolörleri sağladı. Her bir robotun servo sürücüler için kendi kontrol kutusu vardır ve her
biri, NJ501 robot kontrolörüne ve bantlara yönelik en
az 27 frekans kontrolörüne sahiptir.
Bu robot kontrolörü; ağırlık, pozisyon ve bant hızı
bilgilerini işleyerek üç delta robotu yönetir. Paketleme makinesine robotların hızını kontrol eden bir
enkoder yerleştirilerek robotlarla paketleme makinesinin tam olarak aynı hızda çalışması sağlanmıştır.
Burada fark yaratan özellik ise montaja dahil olan
tüm Omron komponentleri ve kontrolörlerinin veri
alışverişini EtherCAT ağı üzerinden gerçekleştirmesidir.”
Sysmac Platformuyla verimli ve esnek programlama
Rons Electronics Supplies, kurulumu yapılandırmak
için Omron tarafından sağlanan Sysmac Platformunu
kullandı.
Direktör Ron Schinkel’e göre bu platform, makinenin
nasıl izleneceğini ve kontrol edileceğini programlamanın verimli ve esnek bir yolunu sunuyor. Robotlar
ve paketleme hattı, operatörün ağırlık, pozisyon ve
bant hızı gibi parametreleri basit resimli şemalarla
yapılandırmasını ve kontrol etmesini sağlayan bir
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dokunmatik ekran kullanılarak çalıştırılır. Bu ekranda
hata mesajları da görüntülenir.

Ürün besleme ve reddetme
Villerius konuyu şu şekilde açıklıyor: “Hattan çıkarılan paketler, manuel olarak açılmalı ve dolmalık biberler hattın başına geri gönderilmelidir. Zaman alan
bu süreçte dolmalık biberler ekstra taşımaya maruz
kaldığı için kalitede düşüş görülür.
Robotları kontrol eden yük hücreleri ve ağırlık dönüştürücü, paketlerin çok büyük bir bölümünün istenilen ağırlıkta olmasını sağlıyor. Robotlar harcadığımız zamanı, hattan çıkarılan paketlenmiş ürün
sayısını ve kullanılan paketleme malzemesini azaltmayı sağlıyor.” Villerius, yeni robot destekli hattan
oldukça memnun.
Test denemeleri ve ayarlamalarla geçen bir yılın
ardından hat, olağanüstü bir performans sergiledi.
Robotlar sayesinde insan gücünden tasarruf ediliyor
ve robot destekli hat, tam zamanlı çalışan başına geleneksel hatta göre %30 daha fazla verimlilik sunuyor. İş için uygun personeli bulmanın gün geçtikçe
zorlaştığı da düşünüldüğünde bu oldukça rahatlatıcı
bir unsur.
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eWON® Cosy, 4G ile makineleri
Internete bağlıyor

HMS Endüstriyel Ağlar, ödüllü uzaktan erişim ağ
geçidi eWon Cosy için 4G LTE’nin (Avrupa,Kuzey
Amerika) piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bu sayede kullanıcılar makinelerine uzaktan erişip sorun
giderebilir, programlayabilir, izleyebilir ve kontrol
edebilirler.
4G hücresel bağlantılı eWON Cosy kullanarak kullanıcılar Ethernetin olmadığı yerlerde makinelerine
uzaktan erişebilme imkanı elde ediyorlar.
4G pek çok avantajı beraberinde getiriyor :
Daha güvenli bağlantı Cosy 4G yönlendirici sadece en yeni LTE (Uzun Dönem Evrim) ağlarına
bağlanmakla kalmıyor, aynı zamanda daha düşük
hücresel bağlantıya da otomatik geçiş sağlıyor. 4G
ağının tutarsız, tıkanık ya da kullanım dışı olduğu
durumlarda, bağlantı otomatik olarak 3G’ye (HSPA/
WCDMA) geçiş yapıyor. Diğer bir deyişle, ağ şartları

ne olursa olsun, bağlantı devamlılığı sağlanmış
oluyor.

Daha hızlı bağlantı
4G bağlantısı, gecikme süresi konusunda da fayda
sağlıyor: Mobil Ağ Operatörleri( MNO ) tarafından
kurulan en yeni ekipmanlarla çok daha iyi bir etkileşim ve uyumluluk elde ediliyor.
Dahası, yine MNO tarafından sağlanan mobil kurulumlara bağlı olarak çok daha iyi bir kapsama alanı
sunuyor. Cosy 4G iki farklı seçenekte geldiği için,
başlıca MNO ile daha geniş bir uyumluluk sağlarken,
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile Kuzey Amerikayı da
kapsıyor.
Talk2N bulut-tabanlı çözüme bağlanıp Endüstriyel
Kontrol Sisteme uzaktan erişmek için gereken tek
şey veri planına sahip bir SIM kartı.
EMİKON / www.emikonotomasyon.com
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Nesnelerin İnterneti dünyasını
bütünleştiren bir bina yönetim
sistemi çözümü
Adeunis ve ARC Informatique Grenoble Alpes Üniversitesi
Hastanesi’nde Nesnelerin İnterneti dünyasını bütünleştiren
bir bina yönetim sistemi çözümü (BMS) oluşturmak üzere
güçlerini bir araya getiriyor.
IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojilerinin iki önemli oyuncusu özünde LoRaWAN teknolojisini kullanarak mevcut bir
Bina Yönetim Sistemiyle (BMS) emsali görülmemiş bir IoT
donanımı entegrasyonu yapmak üzere çözümlerini entegre
ediyor.
Grenoble Alpes Üniversitesi Hastanesi’nin teknik ekipleri
çeşitli donanımları hızlı, maliyetli olmayan ve (Ethernet ve
güç kablosu olarak) kablo gerektirmeyen bir şekilde işletebilmek ve kontrol edebilmek istediler. Grenoble Hastanesi
Adeunis ve ARC Informatique firmalarına bu işletimsel
zorluğun en iyi nasıl üstesinden gelebileceklerini sordu.
Bunun yanında Hastane bunu ek yazılım katmanları eklemeden mevcut BMS yazılımlarıyla yapmak istediğini söyledi.
ARC Informatique tarafından yayınlanan PcVue denetimi
Hastanenin iki sitesi olan GTB ve GTE sitelerini yönetmekten sorumlu olan BMS.
Bu projenin ilk adımı sahanın LoRaWAN radyo kapsamı
çalışmasından oluşuyordu. Bu sahada uzman olan Adeunis
ekibinin yürüttüğü bu çalışma, bölgelerin (katlar, binalar,
otopark, vb.) Adeunis® IoT sensörlerinin istenen şekilde
konumlanmasına olanak sağlamak açısından doğru şekilde
kapsanmasını sağlamak amacıyla LoRa anteni için en iyi
konumun belirlenmesini mümkün kılmıştır.
LoRaWAN mimarisi LoRaWan’ın “Uzun Menzilli” ağının
radyo kapsamından yararlanırken özellikle kapalı ve yeraltındaki kapalı yapılandırmalarda özel bir ağ oluşturmayı
mümkün hale getiriyor. Gerçekten de bir binanın tepesindeki (15. kattaki) tek bir anten sahadaki neredeyse
tüm binaları kapsayabiliyor ve ayrıca yaklaşık 6 kilometre
ötedeki ikinci bir sahaya da erişebiliyor. Bu nedenle ağ
altyapısının maliyeti, bir WiFi çözümüyle kıyaslandığında
oldukça düşük.
Adeunis ekibi tarafından LoRaWAN altyapısının hazırlanması ve kurulumunun ardından, Grenoble Üniversitesi
Hastanesi’nin çeşitli harici konumlarında su sayacı okumalarını ölçmek üzere Adeunis® “PULSE” IoT sensörleri

kuruldu. Diğer sensörler ilaç depolama alanları gibi hassas
noktalarda sıcaklık değişimlerini tespit ediyor.
GTB PcVue çözümünün özüne LoRaWan ağının entegre
edilmesi mevcut BMS denetimiyle kullanılan sensörlerden
geri bildirim alınmasına olanak sağlıyor. Sensörün “ham”
verileri (Sıcaklık, Açık / Kapalı), eşik oluşturma, alarmlar,
mimik, eğriler ve arşivleme dahil olmak üzere bu verileri
zenginleştirmek ve işlemek üzere PcVue’nin gücüyle artırılıyor. IoT ekipmanı bakım verilerinin entegrasyonu da
sensörlerin kalan pil ömrü ve binadaki sensör konumunun
görüntülenmesiyle uygulanıyor.
Böylelikle bu proje operatöre Hastane tesislerinin işletmeye
alınmasında ve işletiminde önemli tasarruflar sağlıyor.
Ayrıca LoRaWAN altyapısının kurulumu PcVue’nin veri işleme özelliklerine entegre edilen ek sensörler aracılığıyla pek
çok yeni hizmet geliştirilmesine olanak sağlıyor.
Sonuç olarak Adeunis® IoT teknolojilerinin kullanımı sayesinde standart otomasyon donanımının kontrolüne ve
basitleştirilmiş alet düzenine olanak sağlayan bu GTB hibrit
çözümleri bariz bir şekilde modern ve yenilikçi bir yaklaşımın bir parçası.
Adeunis ve ARC Informatique arasındaki bu teknoloji
ortaklığı, bu iki oyuncunun halihazırda güçlü bir uzmanlık
geliştirdiği sektörler olan altyapı, su, çevre ve geleceğin
endüstrisi gibi diğer sektörlerde kullanıma ilişkin pek çok
duruma çözüm getirecek.
PCVUE / www.pcvuesolutions.com
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Danfoss VLT® HVAC Sürücü FC
10 ile metroda yüksek güvenlik ve
enerji tasarrufu

Danfoss VLT serisi frekans konvertörlerinin
kullanıldığı Doha Metrosu, maksimum
performans ve yüksek güvenilirlik sağlıyor.
landırma sistemleri kritik önem taşırken, Danfoss
VLT serisi frekans konvertörleri metro sistemleri,
yüksek güvenlik ihtiyacını karşılıyor. Ürün, Doha
Metrosu’na maksimum performans ve enerji tasarrufu da sağlıyor.
Danfoss frekans konvertörleri, fanların dönüşünde
meydana gelebilecek herhangi bir ters yöne dönüş
için fan yönü algılama fonskiyonu bulunduruyor.
Ayrıca, elektrik şebekelerinde meydana gelebilecek
yüksek harmonik oranları engellemek için de dahili
harmonik filtrelere sahip frekans konvertörlerindeki
üst düzey komponent kalitesi ve özel olarak geliştirilen kontrol algoritması yüksek enerji tasarrufu
sağlıyor.
50°C sıcaklığa kadar tam performans çalışma
Farklı yerleşim bölgelerinden ulaşımı kolaylaştıracak, Katar’ın başkenti Doha’da hayata geçirilen
metro projesi, 37 istasyonluk ilk bölüme ek olarak
60’dan fazla istasyona sahip. İnşasında 50°C’ye
kadar tam performans çalışma imkanı veren Danfoss
frekans konvertörleri kullanılan Doha metro hatlarının bir bölümü yer altında, bir bölümü de yer
üstünde bulunuyor.

Danfoss VLT serisi frekans konvertörleri, tünellerde
meydana gelebilecek yangın risklerine karşı can
güvenliğini sağlamak amacıyla tünellerdeki dumanı
tahliye edebilen özel yangın moduna sahip.
İnsan güvenliğinin ön plana çıktığı projelerde hava-

Danfoss VLT® HVAC Sürücü FC 10 ürününün tünellerde ihtiyaç duyulan uzun kablo mesafeleri için
özel olarak geliştirilen elektriksel filtreleri sayesinde, konvertörler blendajsız olarak 300 metre kablo
mesafesinde dahi sorunsuzca kullanılabiliyor.
Danfoss, yarının dünyasını güvenle inşa etmeye
devam edecek.

DANFOSS / www.danfoss.com.tr
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OPC UA Server ile IP67 RFID
Arayüzü

Turck’un entegre OPC UA sunuculu TBEN-L RFID
modülü, fabrika otomasyonunun IT dünyasına
bağlanmasını kolaylaştırıyor.

Turck, Hannover Messe fuarında entegre OPC UA
sunuculu IP67 RFID arayüzünün lansmanını yapıyor.
Platformdan bağımsız OPC UA iletişim standardı,
TBEN-L OPC UA’nın ERP, MES, bulut sistemleri
veya kontrol sistemlerinin RFID ile integrasyonunu
oldukça basit bir hale getirecektir. Kimlik doğrulama
ve tümleşik güvenlik protokolleri, sistemler arası
haberleşmeyi yetkisi olmayan erişim ve manipülasyondan koruyacaktır.
TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA modülü, Auto-ID
cihazlarının tamamlayıcı özellikleriyle uyumludur.
Bu standart, müşterinin farklı üreticilerin Auto-ID
sistemleri arasındaki cihazları değiştirmesini sağlayacaktır. RFID ve barkod okuyucularının kullanımı

için olan standart şartname, müşteriyi, üreticiye özel
programlamayı yapmaktan ve daha yüksek seviyeli
sistemlerde entegrasyonu basitleştirerek, sıklıkla
sistem entegratörünün devreye girmesi gibi problemlerden korur.
Diğer TBEN-L RFID modülleri gibi, sağlam OPC UA
RFID modülü de yüksek koruma derecesine (IP65 /
67 / 69K) sahip olduğu gibi HF ve/veya UHF okuma/
yazma kafalarını bağlamak için dört RFID arayüzüne
sahiptir. 8 ek evrensel kanal giriş veya çıkış olarak
kullanılabilir. Bu, trigger sinyalleri gibi sensör bağlantılarını yada indikatör ışıkların algılama prosesini
basitleştirir.
TURCK / www.turck.com.tr
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USB-to-CAN V2
yuva kartı ile veya olmadan ve bir bilgisayara
kurulum için uyarlanmış
USB kablo ile tasarlanmıştır.
Ek seçenek olarak da
galvanik izolasyon tercih edilebilir. Düşük hızlı CAN ve LIN için ISO
11898-3 destekler.
LIN haberleşmesi; hem
LIN master hem de LIN
slave modu destekler.
LIN slave olduğunda, ara
yüz otomatik olarak master isteklerini alır. Yanıt
verileri ,bir ara bellek
kullanılarak PC API aracılığı ile güncellenir.

USB ara yüzü
2 Yüksek hızlı CAN kanalı, 1 Düşük Hızlı CAN kanalı
ve LIN kanalı ile uygulayacağınız çalışmaya bağlı olarak farklı uygulamalar yapabilirsiniz. USB to CAN V2
cihazını hem Otomotiv sektöründe hem de Endüstri
sektöründe kullanabilirsiniz.

Seçenekler
USB to CAN V2 kompakt, D-SUB 9 ve RJ45 olmak
üzere iki farklı seçeneği mevcuttur. İki CAN ara yüzüne sahip olan cihazlar için, RJ45 konektörleri kullanılır. Sub-D9 konektörler için adaptör kabloları cihazlarla birlikte verilir.
IXXAT USB-CAN-V2 gömülü bir gövde olmadan, bir

Master modda ise PC uygulaması tarafından işlenen verileri ister. Gelen
LIN mesajları timestamp,
master isteği-cevabı ve durum bilgisi şeklinde uygulamaya iletilir
Güçlü donanım ve USB 2.0 Hi- Speed (480 MBit/sn)
bağlantısı ile, USB-to-CAN V2 ara yüzleri çok yüksek
veri çıktılarını minimum gecikme ve düşük güç tüketimi ile elde eder.
kompakt tasarımı ve son derece ilginç fiyatı nedeniyle , USB-to-CAN V2 arayüzü, seri ürünlerde ve geliştirme, servis, bakım görevleri için canAnalizör ile
birlikte kullanmak için idealdir.
Yeni geliştirilen hardware , daha sağlam konektör girişleri ile müşterilerin kolaylıkla uyum sağlamasına
(özel tasarım/ marka etiketleme) olanak sağlar.

EMİKON / emikonotomasyon.com
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Emerson’ın yeni hava hazırlığı
ürünleri serisi ile enerji tüketiminden
ve maliyetten tasarruf edin

ASCO Numatics™ 653 Serisi hava hazırlığı ürünleri, yüksek akış
oranının gerekli olduğu uygulamalar için uygundur.
Emerson, ASCO Numatics 653 Serisi hava hazırlama ürünlerinin piyasaya sunulacağını duyurdu. 3/4” ve 1” port boyutlarına
sahip 653 Serisinin boyutuna göre yüksek bir akış oranı var. Bu
müşterilerin aynı Filtre-Regülatörden veya Yağlayıcıdan (FRL)
daha fazla sayıda ürüne güç verebilmesini veya tüm sistemdeki
basınç düşüşünü azaltmasını sağlar; iki seçenek de potansiyel
enerjiden ve maliyetten tasarruf edilmesine olanak tanır. 651,
652 ve 653 Serisindeki filtreler, regülatörler, filtre regülatörleri,
yağlayıcılar, yeniden başlatmalar, hızlı tahliyeler, yönlendirme
blokları ve kapatma valfleri yer almaktadır.
Emerson’da Makine Otomasyonu Uygulamaları Mühendisliği
Yardımcı Başkanlığı görevini yürüten Scott Weickel “653 Serimizin kullanılmaya başlanması ile yüksek akışlı hava hazırlama
ürünleri yelpazemiz global olarak büyük ölçüde genişlemektedir.” demiştir. “Yeni port ölçülerinin eklenmesi, uluslararası üreticilerin tek bir tedarikçiden ölçüleri 1/8 ile 1” arasında değişen
gelişmiş teknolojili hava hazırlama ürünlerine ait kapsamlı bir
yelpazeden seçim yapmasına olanak vermektedir. Böylece hem
seçim hem de satın alma işlemleri kolaylaşmaktadır.”

Ölçüsü doğrultusunda sektörün en yüksek akış özelliklerine sahip ASCO Numatics 651, 652 ve 653 Serisi, yüksek hacimli hava
gerektiren uygulamalarda veya alanın sınırlı olduğu yerlerde
kullanım için idealdir. Orijinal ekipman üreticileri geniş sıcaklık
aralığında (-40°C - 80°C) ve bu ürünün zorlu ortamlarda kullanılmasını sağlayan ATEX ve CUTR sertifikasyonundan ve proses endüstrisindeki valf pilot uygulaması gibi uygulamalardan
faydalanacaktır. Modüler hava hazırlama ürünlerinin sağlam bir
yapısı olup birleştirmesi, monte etmesi ve yerleştirmesi kolayca yapılmaktadır. Yeni kenar plaka flanşları manifold grubunun
boruların ayrılmasına gerek kalmadan sökülmesine imkan verir.
651, 652 ve 653 Serisi öne bakan, okunması kolay, düşük profilli ölçüm aletleri içerir. İsteğe bağlı dahili kırmızı/yeşil basınç
aralığı göstergeleri sayesinde istenen basınç kolayca izlenebilir.
Küçük ölçüleri ve temiz çizgileri dayanıklı, modern görünümlü
bir ekipman haline getirir. Uzun ömürlü lazerle çizilmiş etiketler ve kapaklar ürün bilgilerinin zorlu ortamlarda dahi görülebilmesine imkan verir. Ayrıca serinin birleştirme filtrelerine ve
birleştirme filtresi/regülatör ünitelerine isteğe bağlı 3 mikron iç
kıvrımlı ön filtre eklenmiştir. Böylece ayrı bir partikül filtresi kullanma ihtiyacının ortadan kalkmasının yanı sıra maliyet, ölçü ve
ağırlık küçülmüş olur.
EMERSON / www.emerson.com/tr
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Tak ve çalıştır fabrika
otomasyonu için akıllı
pirometreler

Fluke Process Instruments -40 °C ila 2.250 °C
arası otomatik temassız sıcaklık görüntüleme için
Thermalert 4.0 noktasal pirometre serisini piyasaya
sundu.
Seri şu an için metal, cam ve plastik ürünler için özel
sensörler dahil olmak üzere çeşitli spektral tepkilere
sahip 13 modeli içeriyor. Uzun ve kısa odak mesafeleri için çok çeşitli optik seçenekleri mevcut. -20°C
ile 85°C arası olağanüstü ortam sıcaklığı aralığı
sayesinde soğutma aksamları olmadan ve soğutucu
donanım kurulumlarına gerek kalmadan daha fazla
ölçüm noktası kurulabiliyor. Buna uygun şekilde,
kritik süreçlerde söz konusu olan sızıntı ve kirlenme
tehlikesi bulunmuyor.
Dayanıklı IP65 kızılötesi termometreler sınıfının
en iyisi olan tekrarlanabilirliğe, tepki sürelerine ve
doğruluk oranına sahip. Sistem yazılımı uzaktan

yapılandırma, izleme, alan kalibrasyonu ve aygıt
yazılımı güncellemelerini destekliyor.
Bu fonksiyonlar servis maliyetini, kurulum ve sorun
gidermeye harcanan zamanı önemli ölçüde azaltabilir. Tak ve çalıştır biçimindeki işletim, kurulum ve
bakımı daha kolay hale getiriyor.
Sensörler galvanik olarak izole edilmiş analog ve
RS485 ara yüzlerine sahip. Bir RS485 ağı içerisinde 32’ye kadar cihaz bağlanabiliyor. Üretici ileride
endüstriyel şebeke sistemi ve özellik seçenekleri
eklemeye devam edecek. Mevcut ölçüm noktalarının iyileştirilmesi olabildiğince kolay hale getirildi.
Yeni sensörler Endurance, Raytek Thermalert TX ve
Raytek XR pirometre aparatlarına takılabiliyor. Ircon
Modline 4 ve Raytek MM aparatlarıyla kullanmak için
de uyarlayıcılar mevcut.
FLUKE / www.fluke.com/fluke/trtr
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eWON Cosy artık alarm
bildirimlerini destekliyor

HMS Endüstriyel Ağlar, ödüllü Endüstriyel Uzaktan
Erişim yönlendiricisi eWON Cosy’nin artık e-posta
ve SMS bildirimlerini de desteklediğini duyurdu. Bu
demek oluyor ki, artık alarm çaldığında, Cosy kullanıcıları ekipman ve/veya süreçlerinde sorunun nerede ve ne zaman meydana geldiğini anlayabilecekler.
Alarm bildirimi özelliği, aynı zamanda yeni modern
kullanıcı arayüzü, WAN fallback ve 4G bağlantı
desteğini de içeren yazılım güncellemesinin bir parçası olarak eWON Cosy 131’e sunuldu. Yeni yazılım
tüm Cosy 131 versiyonları tarafından destekleniyor
(Ethernet, WiFi, 3G ve 4G).
eWON Cosy sayesinde, bağlı makineler artık resmen
kullanıcılarıyla konuşabilecek. Yeni alarm bildirimi
özelliği ile, kullanıcılar ister fabrikada ister top-

lantı odasında olsunlar, kritik durumların farkına
her zaman varabilecekler. Bildirimler e-posta veya
SMS ile gönderilebildiği gibi, kullanıcılar durumdan
haberdar olması gereken kişilere bildirim göndermesi için Cosy’i kolaylıkla ayarlayabilecekler.
“eWON Cosy alarm bildirimleri ile, makineler operatörleri ve bakım çalışanlarını arızalar veya istenmeyen süreç durunca bilgilendirecek” diyor HMS
Ürün Müdürü Marie-Luce Bodineau. “Kullanıcılar
personeli rahatlatıp operatörlerin ekipman ve süreç
konularında ekibi bilgilendirmeye harcadığı zamanı
en aza indirebilir.”
eWON Cosy hakkında daha fazla bilgi edinmek veya
en son yazılım güncellemesini indirmek için eWON
websitesini ziyaret edebilirsiniz
www.ewon.biz/products/cosy
HMS / www.hms-networks.com
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Daha güvenli makine müdahaleleri
için devre kesicileri kolayca
kilitleyin

Devre kesiciler, kolayca açılıp kapanarak müdahale
gerçekleştiren profesyoneller için sorunlara yol açabilir. Bir devreyi vaktinden önce yeniden etkinleştirmenin sonucunda darbeler ve ciddi yaralanmalar
görülebilir. Brady Corporation, bu kazaları önlemek
ve daha güvenli makine müdahaleleri sağlamak için
uygulanması kolay olan devre kesici kilitleme çözümü sağlar.

Uygulanması kolay
Brady’nin yeni Üniversal Devre Kesici Kilidi, çeşitli
üreticilerin devre kesicilerine kolayca uygulanabilir.
Küçük cihaz, devre kesicinin şalterine uygulanır ve
kolayca kavranabilen bir vidayla sabitlenir. Vidanın
sabitlenmesi, Kilitleme/Etiketleme asma kilit kancası
için bir deliği dışarı iter. Asma kilit kilitlendiğinde,
devre kesicinin şalteri yerine sabitlenerek daha
güvenli müdahaleler sağlanacaktır.

Daha güvenli müdahaleler
Devre kesicilerin asma kilitle kilitlenmesi sayesinde,
vaktinden önce ve yanlışlıkla yeniden etkinleştirilen
makineler ve diğer elektrikli cihazlarla ilgili kazalar
önlenebilir. Asma kilit sabitlendikten sonra, yalnızca
onu kilitleyen ve müdahaleyi gerçekleştiren uzman
devre kesicinin ne zaman yeniden etkinleştirileceğini kontrol eder. Brady, yedek olarak Kilitleme/
Etiketleme asma kilit anahtar planına süpervizörler
için seçilen master anahtarları dahil edebilir.

Daha fazla uyumluluk
Devre kesicileri kilitleyen bir çözüm sayesinde, şirketler Ekipman güvenliğiyle ilgili Avrupa Standardı
1037 ve iş yerinde asgari güvenlik ve sağlık gereksinimlerini belirten AB Yönergesi 89/655 ile uyumluluğu artırabilir.

BRADY / www.bradycorp.com
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NSK takım tezgahı işmili
rulmanlarının tekrarlayan
arızalarını çözüyor

NSK, lider otomotiv sanayi tedarikçisinin tesisindeki dört CNC işleme merkezinde tekrarlayan işmili
rulmanlarının arızaları sorununu çözdü. İşmili rulmanlarının neden her iki haftada arızalandığının
temel nedeni belirlendi ve. Tesis şu an yıllık €32,880
tasarruf ediyor.
Arızaların altında yatan sebepleri araştırmak için,
NSK’dan tüm uygulama ve bakım sürecinin araştırmasını yürütmesi talep edildi. Bir NSK uzmanı,
bakım departmanı tarafından üstlenilen montaj yöntemlerini gözlemledi ve ana problemin Süper Hassas
Eğik Bilyalı Rulmanların yanlış kullanımı olduğunu
keşfetti.
Rulmanların doğru montajı, endüstriyel makinenin
en uygun çalışması ve devamlı bakımı için üst düzey
öneme sahiptir. Burada, doğru eğitim ve uygun
aletlerin kullanımı özellikle önemlidir. Bunu akılda
tutarak NSK, şirketin bakım ekibi için, montaj ve

demontaj tekniklerini ve rulmanın tekrar greslenmesi hakkında kapsamlı bir eğitim programı yürüttü.
Eğitim tamamlandığında, rulman ömrünün gereken
şekilde iki haftadan 6 aya uzaması, kayda değer
maliyet tasarrufuna yol açtı ve daha başka sorun
raporlanmadı.
Yeni rulmanve işletmenin duruş süresi maliyetinin
yanı sıra önceden olan her iki haftadaki (dört makine
boyunca) rulman arızaları da dikkate alınırsa; NSK
araştırması ve başvurusunu takip eden yılda sadece
iki rulman değişiminin sonucu olarak yıllık €32,880
tasarruf elde edildi.
Süper Hassas Eğik Bilyalı Rulmanlar, NSK tarafından
patentli ekstra saf ve gelişmiş materyal kullanımları
sayesinde uzun ömür sunuyorlar. Ayrıca düşük ses
özellikleri onları; birçok modern takım tezgahında
bulunan sessiz çalışan, yüksek hızdaki işmilleri
için ideal yapıyor. Çeşitli kafes ve keçe seçenekleri
mevcuttur.
NSK / www.nsk.com

67

ÜRÜNLER

ENDÜSTRİ OTOMASYON

Yeni Seco Jetstream Tooling®
Diş Tornalama Sırasında Yüksek
Basınçlı Soğutma Sıvısı
Temin Ediyor

Seco Tools, kare saplı takımlar ile diş açmak için Jetstream Tooling® yüksek basınçlı soğutma sıvısı teknolojisini sunuyor. Yeni
ürün çeşitleri arasında dıştan uygulamalar için kare saplı takımlar, iç çap uygulamalar için delik baraları ve Steadyline baralar ile
kullanım için GL kafaları bulunuyor.
Jetstream Tooling diş tornalama takımları, 150 bar/2.175 psi’ye
kadar veya 275 bar/3.988 psi soğutma sıvısı girişlerine kadar yoğun ve yüksek basınçlı soğutma sıvısı akışı sağlıyor. Jet hızındaki
akışın kesme kenarına yakındaki en uygun konuma püskürtülmesi, talaşları kesme bölgesinden hemen uzaklaştırmayı mümkün kılıyor. Takımlar 22 dış çap, 28 iç çap ve 14 GL kafa tipi ve
16, 22 ve 27 uç yuvası boyutları ile mevcuttur.
Titanyum veya benzeri malzemeden üretilen parçalarda, Jetstream Tooling teknolojisi diş açarken oluşan sert talaşları kırarak
uç ömrünü uzatabilir. Çelik ve paslanmaz çelik malzemelerde diş

açarken, yeni diş tornalama takımlarının gelişmiş talaş kontrolü,
dişin yüzey kalitesinden ödün vermeden %30 - %60 daha yüksek kesme hızlarına olanak sağlar.
Kare saplı takımlar arasında JETI ve DuoJet özellikleri de bulunmaktadır. JETI hortum bağlantısı kullanmadan tutucuların içinden soğutma sıvısı gönderir ve DuoJet ikinci bir yönden bir veya
daha fazla ek soğutma sıvısı püskürtür. Bu özelliklerin bir araya
getirilmesi diş açma operasyonlarında optimum ısı giderme, etkili talaş giderme, daha uzun ve daha tahmin edilebilir uç ömrü
ve daha yüksek diş yüzeyi kalitesi sağlar.
JETI özelliğini kare saplı takımlar ile kullanabilmek için adaptör
kullanmak gerekir. Yeni ürün çeşitleri arasında Seco-Capto™ C5,
C6 ve C8 taretler için yüzeye takılan ve yıldız bağlantılı adaptörler
ve HSK-T 63 çoklu işlem yapabilen tezgah fener mili bağlantıları için yıldız bağlantılı adaptörler bulunmaktadır. Adaptörlere 20
mm ve 25 mm boyutlu kare saplar takılabilir..
SECO TOOLS / www.secotools.com

68

ÜRÜNLER

ENDÜSTRİ OTOMASYON

Patlama tehlikesi bulunan
alanlar için manyetostriktif
lineer konum sensörü
Kontrol ve kapama valfleri, rafineriler ve petrokimyasal tesislerde petrol ve gaz aktarımı için kullanılır.
Valf konumu, konum ölçüm sistemleri kullanılarak
ayarlanır çünkü bu sistemler özellikle zorlu ortamlarda son derece güvenlidir.Patlamadan korunma en
önemli öncelik olduğunda ise, Balluff’un yeni sertifikalı konum ölçüm sistemi BTL7-T5000 en doğru
seçimdir.
ATEX ve IECex gibi birçok uluslararası onaya sahip
BTL7-T500, Zone 0 ve Zone 1 patlama tehlikesi olan
bölgelerde geniş bir uygulama yelpazesi, yüksek
güvenilirlik ve güvenli çalışma olanağı sunar. Bu da
BTL7-T5000’in rafineri tanklarında sürekli seviye
ölçümünde kullanılabileceği anlamına gelmektedir.
Profibus arayüzü ise iyi bir esneklik sunar. Konum
ölçüm sistemi kolayca adapte edilebilir, kurulum
zamanından tasarruf sağlar ve muhtemel hatalarından hızlıca teşhis edilmesini sağlar. Bu da hizmet
çağrılarına ihtiyaç duyulduğunda sistemlerin devreye girme ve bakım süresini azaltır. Bağlantı içinse
tek bir kablo yeterli olmaktadır (BUS-in-out, güç).
Paslanmaz çelik gövdede IP 67 korumalı, temassız
ve bu yüzden aşınmayan manyetostriktif ölçüm sistemi sadece kontaminasyona değil, aynı zamanda
100 g’a kadar şoka da dayanıklıdır. 1µm çözünürlük
ve 10µm’lik tekrarlama doğruluğu ile yüksek hassasiyette çalışır ve aynı zamanda bir sistemde konum
ve hız ölçümünün aynı anda yapılması gerektiğinde
en ideal çözümdür.
Balluff’un onlarca yıldır hidrolik silindirlere kurulan
çubuk tarzında BTL lineer manyetostriktif transdüserleri en zorlu uygulama alanlarında güvenilirliklerini kanıtlamıştır. Manyetostriktif çalışma prensibi
hava geçirmez gövdelere yerleştirilebilmesine olanak
sağlar. Konum bilgisi ise muhafaza duvarı içinden
manyetik alanlar aracılığıyla sensörün içine iletilir.

balluf / www.balluff.com
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PSENvip Kamera tabanlı koruma sistemi

Abkantlar için emniyetli
otomasyon çözümü

kontrol sistemi PNOZmulti veya otomasyon sistemi
PSS 4000 ile birleştirin. PSENvip’in verimli sürümü ve
otomasyon sistemi PSS 4000’deki Hızlı Kontrol Ünitesi ile dinamik susturma modu sırasında yüzde 50’ye
kadar verimlilik artışı elde edilebilir. Tümleşik LCD ekran üzerindeki net tanılama mesajları sayesinde erimli
çalışmanın önünde hiçbir engel kalmaz!
Sizin için önemli müşteri: Eğer PSENvip için parametreler (PSS 4000 ile temel ve verimli sürümü) emniyet
ile ilgili herhangi bir hata olmadan doğru şekilde belirlenmiş ise, Ekipman ve Ürün Emniyeti Yasası uyarınca
önemli bir değişiklik olmayacaktır - sertifikasyona dahil olan çalışma minimumdur.
Kamera-bazlı koruma sistemi PSENvip 2 - modern
abkantlar için entegre çözüm
Kamera tabanlı koruma sistemleri PSENvip, mobil koruma sistemleridir. Tüm kıvırma işlemini görsel olarak görüntülerler. Üst kalıba yüklendiklerinde, verici
ve alıcı arasındaki korunan alanda yer alan en küçük
yabancı cismi bile tespit ederler. Ürünün ayırıcı özellikleri sağlamlığı ve yüksek makine kullanılabilirliğidir.
Kamera-bazlı koruma sistemleri PSENvip aşağıdaki iki
ürün tipini kapsar:
Kamera-bazlı koruma sistemi PSENvip - pres güçlendirmeleri için emniyetli, tam çözüm
Kamera-bazlı koruma sistemi PSENvip 2 - modern abkantlar için entegre çözüm
Kamera-bazlı koruma sistemi PSENvip - pres güçlendirmeleri için emniyetli, tam çözüm
Mobil koruma sistemi PSENvip’i konfigüre edilebilir

PSENvip 2, kamera tabanlı koruma sisteminin ikinci
ve genişletilmiş neslidir. İdare kolaylığı, maksimum
verimlilik ve yüksek makine kullanılabilirliği PSENvip
2’yi niteler. Alıcının hacmi de yaklaşık yüzde 50 oranında düşürülmüştür.
Artık PSENvip 2’yi PSS 4000 otomasyon sistemi ile
kullanabilirsiniz! PSENvip 2’nin Hızlı Analiz Ünitesini
modül olarak bağlamanız yeterli. Pres fren aracı için
en hızlı kapanış süresi ve en kısa aşım mesafesinden
yararlanın.
The PSENvip 2’nin bir cihaz ekranına ihtiyacı yoktur:
tüm devreye alma ve konfigürasyon işleri pres fren
kontrolörü üzerindeki web arayüzü aracılığıyla kolaylıkla ve doğrudan yürütülür. Sonuç olarak siz kullanıcı
olarak tüm ayarları tek bir merkezden gerçekleştirebilirsiniz.
PILZ / www.pilz.com.tr

70

ÜRÜNLER

ENDÜSTRİ OTOMASYON

Legrand’dan üç anahtar kelime; performans
esneklik ve verimlilik

LCS3 Yapısal Kablolama Sistemleri
ile hepsi bir arada

Legrand, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği yeni
nesil LCS3 Yapısal Kablolama Sistemleri ile sıradanlığa meydan okumaya devam ediyor. Fonksiyonları
ve genişletilmiş ürün gamıyla LCS3, uygulamacıların
ve sistem entegratörlerinin projelerinde daha yüksek
performans, verimlilik ve esneklik elde edebileceği
çözümleri sunuyor.

nin projelerinde daha yüksek performans, verimlilik
ve esneklik elde edebileceği çözümleri bir araya
getiriyor. 25 Gb/s ve 40 Gb/s Base-T Ethernet uygulamaları sayesinde veri merkezlerde ve IT odalarında
yüksek kapasitenin ismi olan LCS3 ile Legrand,
kullanıcısına 25 yıllık sistem performans garantisi
sözü veriyor.

Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzman Legrand Grubu, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği LCS3 Yapısal Kablolama
Sistemleri ile sıradanlığa meydan okuduğunu bir kez
daha kanıtlıyor.
Yeni fonksiyonları ve genişletilmiş ürün gamıyla
LCS3, LAN ve Data Center pazarındaki global yatırımcıların, uygulamacıların ve sistem entegratörleri-

Yenilikçi sürgülü kaseti, bas-çıkar mekanizması ve
yeni jenerasyon hızlı sabitleme teknolojisiyle LCS3,
kurulum aşamasında uygulamacıya kolaylık sağladığı gibi teknik servis çalışanına da hızlı bakım ve
onarım faaliyetinde bulunabilme imkanı sunuyor.
Hem fiber hem de bakır kombinasyonunu tasarımına
kodlayan LCS3, Legrand’ ın Ar-Ge destekli inovasyona olan bakış açısını kanıtlıyor.

LEGRAND / www.legrand.com.tr
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Schneider Electric Acti 9 serisinin yeni üyesi:
IDPN VIGI kaçak akım korumalı minyatür
devre kesici
* Schneider Electric, yenilikçi koruma, kontrol ve haberleşme ürünlerinden oluşan Acti 9 serisine yeni bir
ürün ekledi.
* IDPN VIGI kaçak akım korumalı minyatür devre kesiciler, entegre kontrol yeteneği ile daha fazla zaman,
verimlilik ve güvenilirlik sağlıyor.

Tesisatın tümünde enerji kesintisini engellemek için
avantaj sağlayarak, entegre ürünleriyle kablosuz ve
kolay kurulum imkanı sunuluyor. Bu özellikleri ile
IDPN VIGI kurumlara daha fazla zaman, verimlilik ve
güvenilirlik kazandırıyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman Schneider Electric™, yeni nesil koruma, kontrol
ve haberleşme ürünlerinden oluşan Acti 9 ailesine
IDPN VIGI kaçak akım korumalı minyatür devre kesiciler (RCBO) çözümünü kattı. Eksiksiz kontrol ve
güvenlik için geliştirilen bu entegre kontrol devre kesiciler; kaçak akım, aşırı yük ve kısa devreyi bir araya
getirerek daha fazla verimlilik sağlıyor.
Yüksek teknoloji ürünü IDPN VIGI, elektrik şoklarına
karşı tam koruma sunuyor. Çıkış devrelerini ayırıyor
ve yalıtıyor, kesinti süresini ortadan kaldırıyor, kritik
ve hassas devrelerde yüksek servis sürekliliği sağlıyor. Entegre MCB ve RCD koruması; zorlu atmosfer
koşulları, harmonik üreten yükler ve geçici çalışma
akımları ile karşı karşıya gelen, yüksek servis sürekliliğine ihtiyaç duyan tesisatlar için en uygun çözümü
yaratıyor. Ayrıca IDPN VIGI sayesinde bir devredeki
herhangi bir arızanın kaynağı kolaylıkla tespit edilebiliyor, arızanın bir kısa devreden, aşırı yükten ya da
kaçak akımdan kaynaklandığı görülebiliyor.
IDPN VIGI, üzerindeki çift visitrip penceresi ile bu
süreci hızlandırıyor, kolaylaştırıyor ve arızanın anında tespitini sağlıyor. IDPN VIGI ile bir kaçak akım
arızası meydana geldiğinde sadece ilgili devre açılıyor ve kısa sürede yalıtım sağlanıyor.
SCHNEIDER / www.schneider-electric.com.tr
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Estap DCMax ile sıradanlığa
meydan oku
Sıcak ve soğuk koridor için kusursuz ve estetik tasarıma sahip Estap DCMax, kritik veri merkezi altyapıları için güvenilir, esnek ve ölçeklenebilir yüksek
performans sunuyor.
Yer tasarrufu sağlayarak profesyonel kablo yönetimine de olanak tanıyan DCMax, 1500 kg ağırlığında
yük taşımaya uygun konstrüksiyona sahip olmanın
ötesinde Bellcore Gr-63-core zone 4 sismik sertifikasıyla gücünü kanıtlıyor.

ve kalitenin en yüksek olarak sağlandığı CNC ve robot teknolojisiyle üretiliyor.
Kritik göreve sahip olan Data Center’ların garanti
altına alınmış bir performans eşliğinde, güvenilir,
esnek ve ölçeklenebilir altyapılar gerektirdiğini savunan Estap, hayata geçirdiği projelerinde enerji verimliliği yüksek, yönetilebilir çözümler sunuyor.

Türkiye kabinet sektöründe Türk Standartları
Enstitüsü’nün (TSE) onaylandığı ilk firma olma özelliğiyle sektördeki gücünü kanıtlayan Estap, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği DCMax veri merkezi
kabinetleri ile sıradanlığa meydan okuduğunu bir kez
daha kanıtlıyor.

Profesyonel kablo yönetimi
Sıcak ve soğuk koridor için kusursuz ve estetik tasarıma sahip DCMax kabinler, kritik veri merkezi altyapıları için güvenilir, esnek ve ölçeklenebilir yüksek
performans sunuyor.
Yer tasarrufu sağlayarak profesyonel kablo yönetimine de olanak tanıyan DCMax, 1500 kg ağırlığında
yük taşımaya uygun konstrüksyiona sahip olmanın
ötesinde 1000 kg sismik teste tabi tutularak yük gücünü kanıtlıyor.
En iyi hava sirkülasyonu için yüzde 80 perfore ön ve
arka kapılarıyla beğeni toplayan Estap DCMax kabinler, 180˚ açılabilen kapılarıyla kullanıcısına kullanım
kolaylığı sağlıyor.
Estetik ve profesyonel görünümü yüksek performansla taçlandıran DCMax kabinler, IP20 ve IP55
seçenekleriyle Estap’ın üretim bandında hassasiyetin
ESTAP / www.estap.com.tr
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Winstar’dan Güneş Işığında
Okunabilme Teknolojisine Sahip
OLED Ekranlar
Winstar geleceğin LCD teknolojisi olan OLED çözümlerine yatırım yapan, sürekli geliştirdiği yeni ürünler,
iş stratejileri, kalite politikası ve profesyonel iş tecrübesi ile alanında lider hale gelen bir firma.
Winstar ürünleri ise, Özdisan Elektronik güvencesi
ile Türkiye pazarına ulaşıyor. Gelecekte STN teknolojisi ile üretilen LCD’lerin birçok avantajından dolayı
yerini OLED LCD’lere bırakması bekleniyor.

ürünü cihazınıza şık bir görünüm kazandırıyor.
128X64 çözünürlüğe sahip olan ürün birçok renk seçeneğine sahip. İçerisinde driver IC olarak SSD1305Z
mevcut ve 6800,8080,I2C,SPI haberleşme ara yüzlerine sahip. Ürün, 3.3V besleme gerilimi ile çalışıyor.

OLED LCD’lerin geleneksel STN LCD’lere göre avantajları şu şekilde sıralanabilir.
Geniş çalışma sıcaklık aralığı (-40 +80)
Sıcaklığa bağlı olarak kontrast ayarının değişmemesi
Geniş görüş açısı (175 derece)
Backlight olmadığı için çok düşük güç tüketimi, pil
ile çalışan cihazlar için ideal çözüm.

Uzun çalışma ömrü (100K saate kadar)
Yüksek kontrast oranı (2000:1)
I2C, SPI ve Paralel haberleşme arayüzü seçenekleri.
Çoklu dil desteği.

Yüksek çözünürlük imkânı
Yüksek parlaklık, buna bağlı olarak güneş ışığı altında yüksek görünürlük. Dış ortamda çalışan cihazlar
için ideal çözüm.

Winstar Grafik OLED
1.54” boyutunda, COG (chip on glass) teknolojisi
sayesinde ince bir yapıya sahip olan Winstar’ın bu
WINSTAR / www.winstar.com.tw
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Emerson, Bölgelere Ayrılmış Emniyet
Valfi Adası ile Maliyetlerin Düşmesini
ve Karmaşanın Azalmasını Sağlar

Bölgelere Ayrılmış Emniyet özelliği bir Makinede Bir Valf Adasından Üç Emniyet Bölgesine kadar İzolasyon sağlar.
Emerson, tek bir ASCO Numatics™ Serisi 503 valf adası içinde
çoklu emniyet bölgelerini entegre etme imkanını gerçekleştirmiştir. Bu özellik, bir valf adası grubu içinde bağımsız güvenli
olmayan bölümlerin birlikte bulunmasına izin verirken, üç adede kadar bağımsız elektro-pnömatik emniyet bölgesinin oluşturulmasına imkan verir. Alternatif çözümler, her ada için sadece
bir alanın izolasyonunu sağlar. Bölgelere ayrılmış emniyet özelliği tasarım mühendisinin 2006/42/EC sayılı Makine Direktifine
ve ISO 13849-1 standardına uygun hareket etmesine yardımcı
olurken parçaların azalmasını ve mevcut emniyet devrelerinde
söz konusu olan karmaşıklığın giderilmesini sağlar.
Emerson’da Makine Otomasyonu Uygulamaları Mühendisliği
Yardımcı Başkanlığı görevini yürüten Scott Weickel “Bu işlevsellikle, orijinal ekipman üreticisi (OEM) ve son kullanıcı G3
fieldbus elektroniğine sahip tek bir ASCO Numatics 503 Serisi
valf adası kullanarak bir makinede üç adede kadar emniyet devresini kolayca ve düşük maliyetle yapılandırabilir,” diyor. “Basit,

kullanıcı dostu bölgelere ayrılmış emniyet yaklaşımımız parça
sayısını azaltır, yerden tasarruf sağlar ve tasarım esnekliğini
artırır.”
Operatör, ASCO Numatics bölgelere ayrılmış emniyet valfi adası sayesinde yedek güvenlik/kontrol boşaltma valfiyle basınçlı
havayı tahliye ederek makinenin tamamını durdurmak zorunda
kalmaz. Bunun yerine valf adası, yalnızca operatörün yakınındaki makine hareketini kontrol eden valf grubundaki havayı ve
gücü kesecek şekilde yapılandırılabilir.
Weickel “Bölgelere ayrılmış emniyet özelliği standart ASCO
Numatics Serisi 503 valf adası platformu için tasarlandığından
yeniden tasarım yapılmasını gerektirmez ve kullanıcı valf seçeneklerini, aksesuarları ve debi gereksinimlerini belirlerken ideal
seçeneklere sahiptir,” diyor. “Esneklik aynı zamanda emniyet
sisteminin maliyetini önemli ölçüde düşürür ve başka amaçlar
için kullanılacak şekilde yerden tasarruf sağlar.”
ASCO Numatics bölgelere ayrılmış emniyet valfi adası TÜV
Rheinland (Rapor No. 968/FSP 1228.00/16) tarafından değerlendirilmiş olup kategori 3 PLd ile uyumludur.
ASCO NUMATICS / www.asco.com
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Bulut Ortamında Eplan Cogineer
Advanced
Eplan, 2018 Hannover Messe fuarında yeni bir gösterim gerçekleştirdi : Çözüm sağlayıcısı Eplan, Cogineer Advanced ile artık
kendi otomasyon yazılımını “Hizmet olarak Yazılım (SaaS)” modeli üzerinden sunacak. Dolayısıyla, Designer ve Project Builder
olmak üzere iki işlevsel alan artık farklı lisanslar ile sadece bulut
tabanlı çözümler olarak kullanılabilecek. Bu sayede veri güvenliği doğal olarak güvence altına alınarak, otomatik şema oluşturmada kullanılan kural setleri ve makroların belirlendiği Designer
kullanıcı hakları, yeni Rights Management fonksiyonu ile açık bir
şekilde belirlenebilecek.
Eplan, bu yılki Hannover Messe fuarında kendi otomasyon yazılımının bir sonraki genişleme aşamasına ait bir önizleme gösteriminde bulundu. Eplan Cogineer Advanced, arayüz alanında ve
Designer ve Project Builder olmak üzere iki işlevsel alanın ayrı
ayrı lisanslanmasıyla örnekleme alanında işlevselliği arttırıyor.
Bu sebeple, Designer üzerinde oluşturan modeller, yeni Rights
Management özelliği ile yazılıma erişim elde eden kullanıcı grubu tarafından yine sadece Designer üzerinde düzenlenebilecek.
Bu sayede, veri güvenliği bakımından çok önemli bir husus
karşılanmış oluyor. Diğer bir ilgi çekici özellik ise yeni işletme
modeli. 2018 yazının sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen
Versiyon 2.8 ,tamamen bulut tabanlı bir Hizmet için Yazılım olarak kullanılabilecek.
Eplan Cogineer Advanced, XML formatı tabanlı önemli bir arayüze sahip. Tüm değer setleri de dahil olmak üzere, bütün konfigürasyonlar içeri aktarılabiliyor. Bunun kullanıcılara sunduğu
faydalar açık: yazılım süreçlere hızlı bir şekilde entegre edilebiliyor ve otomatik şema oluşturmak için mevcut veriler kullanılmaya devam ediliyor. Pratikte ise bu ilave zaman tasarrufu ve iki
kez veri depolama ve girişinin önüne geçerek kaliteyi güvence
altına almak anlamına geliyor.

Dinamik yapılandırma
Eplan Cogineer Advanced ile gelen diğer bir yeni fonksiyon ise
tipik elementleri örnekleme imkanıdır. Bir yapılandırma işlemi
sırasında kullanıcılar, projenin yapısal özelliklerinde kullanmak

istedikleri kısmi işlevleri ve kısmi devreleri dinamik olarak seçebilirler. Kısmi ve tam işlevlerin çoklu kullanımı da desteklenmektedir. Bu tipik elemanların örneklemesi, süreç içerisinde yukarı
akış yönünde oluşturulan bir XML verisinin içe aktarılmasıyla da
doğrudan kontrol edilebilir. Tipik unsurları örneklemenin en büyük yararı ise bir hedef projenin her bir değişkeni ve yapısı için
yüzde yüz bir yapılandırmanın oluşturulması gerekmemesidir.
Özellikle bir proje dökümantasyon yapısının genellikle diğerini
tutmadığı fabrika mühendisliğinde, bu çok büyük bir avantajdır.
Bir yapılandırmanın bölümlerini tekrar kullanabildiklerinde fabrika mühendisleri zamandan bir hayli tasarruf ederler.

Sistem “düşünüyor”
Mantıksal bağımlılıkların ve formüllerin girişi Eplan Cogineer’in
tüm versiyonlarında önemli ölçüde basitleştirilecektir. Yeni Formül Asistanı, mantıksal koşulların ve formüllerin - dolayısıyla bir
fonksiyon veya fonksiyonel grup için tüm ilişki bilgisinin - daha
da kolay bir şekilde ve hepsinden önemlisi hataya mahal vermeden girilebilmesini sağlayacaktır. Yapılandırma değişkenlerinin
türüne bağlı olarak, sadece ilgili tür için izin verilen operantlar
sunulacaktır. Bununla birlikte Formül Asistanı, giriş esnasında
mevcut tüm değişken isimlerini “canlı” olarak önerir. Bu yüzden
de yazılım hataları ortadan kalkar ve proje geliştirme aşamasında tutarlı bir yüksek kalite sağlanmış olur.
EPLAN / www.eplancogineer.com
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Temiz ve hassas transfer için
kapalı zincirler

Transfer zincirleri, ürünlerin bir sonraki üretim aşamasına taşınması gereken pek çok farklı endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır, ki bunların arasında belirli bir temizlik gerektiren veya
özellikle hassas ve kırılabilir ürünlerin nazik bir şekilde taşınmasına ihtiyaç duyulan durumlar da bulunmaktadır.
Bu gereksinimleri karşılamak adına iwis, dayanıklı plastik bağlantılarla kapsamlı bir zincir yelpazesi geliştirmiştir. Zincirin işlevsel kısımları tamamen kapalıdır, ki bu da beraberinde bir çok
avantaj sağlamaktadır: Ürün temiz ve hasarsız kalır, zincir üzerinde toz ya da kir birikmez, ürünler düz bir yüzey üstünde taşınır, ve zincir dişlilerin üstünden geçtiğinde yük kaldırma olmaz.
İwis trasfer zincirleri, üretim aşamasında uygulanan ilk yağlayıcının üstün yapışkan özellikleri sayesinde son derece dayanıklıdır. Standart, yüksek sıcaklık ve antistatik uygulamalar için
sunulan üç bağlantı versiyonunun tamamı da son derece dayanıklı malzemelerden üretilmektedir. Seçilen bağlantı ve yağlayıcı maddeye bağlı olarak, iwis transfer zincleri -50°C ve 150°C
arasında değişen sıcaklıklarda kullanılabilir. Üretim öncesi iwis’e
danışılması durumunda, bu zincirler gıdada kullanılabilir kalite
(H1) veya silikonsuz (PWIS) yağlama ile bu gereksinimlerini de
karşılar hale getirilebilir.

Standart iwis temel zinciri SL’nin yanı sıra, MEGAlife serisinden
nikel kaplama veya bakım gerektirmeyen zincirler gibi özel zincir
versiyonları da mevcuttur.
Bütün bu olumlu özeliklerin ideal bir şekilde bir araya getirilmesi, iwis transfer zincirlerini hassas ürünlerin, konteynırların veya
iş parçası taşıyıcılarının nitelikli bir şekilde idare edilmesi gereken tüm nakil, taşıma ve ölçülü taşıma uygulamaları için uygun
hale getirmektedir. Bu uygulamalar arasında örnek olarak gıda
işleme, elektronik ve PCB imalat endüstrileri, kağıt baskı, medikal teknoloji ve ilaç üretimi ve cam, seramik ve kağıt işleme yer
almaktadır.
Transfer zincirlerinin yanı sıra, Münih merkezli zincir uzmanı
iwis tahrik ve taşıma uygulamaları için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar. Bunun içinde hassas ve yüksek performanslı makaralı konveyor zincirleri, bakım gerektirmeyen ve korozyona
dayanıklı zincirler, akümülasyon zincirleri, özel amaçlı konveyor
zincirleri, yaprak zincirler, bakla bant zincirler, moduler bantlar,
tarım makineleri için zincir ve aksesuarlarıyla ve otomotiv endüstrisi için zamanlama zinciri bulunmaktadır.

IWIS / www.iwis.com
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OTOMATİK KONTROL TÜRK MİLLİ
KOMİTESİ ULUSAL TOPLANTISI
TOK2018, EYLÜL 2018’DE ABDULLAH
GÜL ÜNİVERSİTESİ-KAYSERİ’DE…
SİZ NEREDE OLACAKSINIZ?!

Türkiye’de en geniş anlamıyla Kontrol Alan’ında çalışan herkesi buluşturmayı amaçlayan TOK2018 Otomatik Kontrol
Ulusal Toplantısı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Abdullah
Gül Üniversitesi işbirliği ile bu yıl 12-14 Eylül 2018 tarihleri
arasında Kayseri’de gerçekleştiril ilecek.
Kayseri Sanayi Odası’nın da desteği ile yapılacak TOK2018’de,
buluşmanın yanı sıra, kontrol alanında üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak ve genç akademisyenlerin katılımını teşvik
etmek de amaçlanıyor.
Toplantıda
davetli
konuşmacı
olarak
Michigan
Üniversitesi’nden Dr.Tulga Ersal “Increasing Mobility of Unmanned Ground Vehicles Across Different Modes of Control
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– From Teleoperation to Full Autonomy” başlıklı bir sunum
yapacak. Ayrıca “Otonom Araçlar” konulu özel oturum düzenlenecek.
Tabii ki, alanındaki son gelişmeleri aktaracak teorik ve uygulamalı teknik oturumları, yetkin katılımcıları, özel oturumları,
sergi ve poster sunumları ile olabildiğince yararlı ve kaynaştırıcı bir TOK buluşması için her şeyden önce nitelik ve nicelik
olarak yüksek katılım ve etkin işbirlikleri gerekiyor.
Bu nedenle TOK2018 Düzenleme Kurulu Eş Başkanları İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul ve
Abdullah Gül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Faruk Keçeci, yaptık-
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ları davetle, ilgili tüm kuruluş ve kurumların sponsor olmaya
çağırıyor.
Sponsorların, 250-300 ziyaretçi ve katılımcının bizzat uğrayabileceği Abdullah Gül Üniversitesi Sergi Alanı’nda stand açmaları, ürün ve projelerini sergilemeleri sağlanacak. Sponsor
kurumların isim ve logoları kongre web sitesi (tok2018.agu.
edu.tr), broşür ve afişlerde yer alacak ve TOK2018 çağrısının
gönderildiği 5,000 civarındaki ilgilinin dikkatlerine arz edilecek. Tüm bu tanıtım çabalarının yeni temasların kurulmasına,
mevcut ilişkilerin geliştirilmesine ve verimli işbirliklerinin başlatılmasına vesile olacağı düşünülüyor.
Sponsorluk ücretleri Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme
Vakfına bağış olarak yapılıyor. Ekleyelim: Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfına 28/01/2013 tarih 2013/4247
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Vergi muafiyeti tanınmış.
(http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/
vergi-muafiyeti-taninan-vakiflarin-listesi )
Sponsor olmak isteyenler, hemen şimdi konferans eş başkanları ile iletişime geçebilirler. Bu arada, http://tok2018.agu.
edu.tr/images/poster.pdf linkinde bulunan posterin kurumunuzda asılmasını sağlayarak konferansın duyurulmasına yardımcı olmanız da mümkün.
Sponsorluk Bilgileri şöyle:
ANA SPONSOR (Sponsorluk Bedeli: 25.000 TL, S7)
• Tüm basılı malzemelerde “Ana Sponsor” adı altında logo
ile yer alacaktır.
• Konferans kataloğunda “Ana Sponsor” olarak yer alacaktır.
• Konferans ana aktivitelerinin birine Ana Sponsorun ismi
verilecektir.
• Konferanstaki tüm etkinliklerin görsel ve yazılı ilan ile duyurularında öncelikli yer alacaktır.
• Ana sponsor için konferans sergi alanında 15m2 tanıtım
alanı sağlanacaktır.
• Ana sponsor için konferans salonlarından birinde 20 dakikalık sözlü sunum imkânı sağlanacaktır.
• Konferans web sitesinde “Ana Sponsor” olarak yer alacaktır.
ALTIN SPONSOR (Sponsorluk Bedeli: 15.000 TL, S3, S4,
S6, S8, S9, S10)
• Konferans kataloğunda “Altın Sponsor” olarak yer alacaktır.
• Konferans açılış törenlerinde ve afişlerinde logolu olarak

yer alacaktır.
• Konferanstaki etkinliklerin görsel ve yazılı ilanlarında “Altın
Sponsor” olarak yer alacaktır.
• Altın sponsor için konferans sergi alanında 10m2 tanıtım
alanı sağlanacaktır.
• Konferans web sitesinde “Altın Sponsor” olarak yer alacaktır.
GÜMÜŞ SPONSOR (Sponsorluk Bedeli: 7.500 TL, S1, S2,
S5, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17)
• Konferans kataloğunda “Gümüş Sponsor” olarak yer alacaktır.
• Konferans açılış törenlerinde ve afişlerinde logolu olarak
yer alacaktır.
• Gümüş sponsor için konferans sergi alanında 5m2 tanıtım
alanı sağlanacaktır.
• Konferans web sitesinde “Gümüş Sponsor” olarak yer alacaktır.
STAND AÇMA (Stand Bedeli: 3.000 TL)
• Sadece stand açma alanı (2m2 ) sağlanacaktır.
• Konferans açılış törenlerinde ve afişlerinde logolu olarak
yer alacaktır.
Öte yandan, akademisyen ve kurum/kuruluş temsilcilerinin
TOK2018’e bildiri gönderimi için son tarih 25 Mayıs 2018.
İlgili bilgilere ve şablonlara konferans web sayfasından, bildiri
gönderim sistemine https://easychair.org/conferences/?con
f=tok2018bağlantısından ulaşılabiliyor. Seçilen bildiriler SCI
tarafından taranan Transactions of the Institute of Measurement & Control dergisi TOK2018 özel sayısında basılacak.
Ayrıca, bildiriler kitabına ISBN alınması planlanmakta.
Endüstri&Otomasyon Dergisi olarak biz de TOK2018 konferansına sağlayacağınız her türlü katkı için Düzenleme Kurulu
adına teşekkür ediyoruz.
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İTÜ ROBOT OLİMPİYATLARI - İTÜRO
12. KEZ BAŞARININ ZİRVESİNE
ULAŞTI!

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü
(OTOKON) tarafından organize edilen İTÜ ROBOT OLİMPİYATLARI- İTÜRO bu sene 12. kez gerçekleştirildi.
İlki 2007 yılında düzenlenen ve Endüstri&Otomasyon Dergisi olarak başından beri destek verdiğimiz İTÜRO, bu yıl
12-14 Nisan tarihleri arasında, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Şu tartışılmaz bir gerçek: İTÜRO 2018, Türkiye’den ve
yurtdışından olmak üzere robotik alanında çalışma yapmakta olan her yaştan öğrenciyi, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini İTÜ bünyesinde bir araya getirdi.
Türkiye’nin en prestijli robotik organizasyonlarından biri
olan ve aynı zamanda uluslararası olma özelliği de taşıyan
İTÜRO, bu yıl da alanında uzman kişiler tarafından verilen
seminerler, atölye çalışmaları, panel, söyleşi ve birbirin-
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den ilginç yarışma kategorilerine ev sahipliği yaptı.
İTÜRO 2018 açılış töreni OTOKON Kulüp Başkanı Göktuğ
Öcal’ın konuşması ile başladı. Öcal, konuşmasında, OTOKON tarafında hazırlanan ve Türkiye’nin ilk Robotik Olimpiyatı olan İTÜRO’nun “Her sene olduğu gibi bu yılda robotiğe ilgi duyan, herkesin mühendislik hizmetlerini sergileye
bileceği, kendilerini yetiştire bileceği ve ilham kaynağı ola
bileceği, yarışmalarıyla daha iyisini yapa bilmeyi teşvik
eder, seminer ve panelleri ile kimi zaman teknik gelişmeler
hakkında bilgi sunar, kimi zamanda sanayici, akademisyen
ve öğrenci arasında iletişim kurar ve atölye çalışmaları ile
büyük bir platform” olduğuna vurguladı. “Her İTÜRO bir
öncesinin üstüne koymalı diyerek çalışmalarını başlattığımız bu platform ekip arkadaşlarımızca çok heyecanlı bir
sene geçirdik. Ve bu yolda çok şey öğrendik ve kendimize
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birçok şey kattık. Bu heyecanı 3 gün boyunca çok keyifli ve
heyecanlı günler geçirmenizi dilerim. Sizlerle yaşayacağımız heyecanımız motivasyon kaynağımız olacaktır” diyen
Öcal, “Aramızda ilkokuldan ve liseden yarışmaya katılan
arkadaşlarımız var genç kardeşlerimizi de aramızda görmemiz bizleri mutlu etmektedir” sözleriyle konuşmasını
sonlandırdı.
Tören, Kontrol ve Otomasyon Kulübü Akademik Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Eksin’in konuşması ile devam etti.
Prof. Dr. İbrahim Eksin, “İTÜRO robot olimpiyatları artık
bir marka haline gelmiş ve bu kulübün danışman hocası ve
danışmanı olmaktan gurur ve onur duymaktayım. Bu kulüp
kontrol ve otomasyon kulübünün kurduğu bir kulüptü ve
daha sonrasında birçok bölümü de kapsayarak çok geniş
bir alana yayıldı. Ve bu kuran kişilerden biride şuan karşımda duran dekan yardımcımız olan o günkü öğrencimiz
2004 yılında geldi ve 2005 yılında başladık bu işe ve şimdi
geldiğimiz noktaya baktığımızda büyük gurur ve mutluluk
duymaktayım. Zaman içinde çok farklı organizasyonlarla
sesini çok iyi şekilde duyurmasıyla gelişip büyüyen kulübümüz birçok güzel organizasyonlara imza attı.
Gelişip büyüyen kulübümüz bence yetkin bir genç oldu.
Başarılarını görmekten şahsen çok, çok gurur duyuyorum.

Gençlerimize her zaman güvendim. Ve güvenmeliyiz. Onlardaki enerji müthiş bir şey. Ben onlara güveniyorum. Ve
hiçbir zaman güvenimi boşa çıkarmadılar. Bu organizasyonun olmazsa olmazları siz katılımcılar. Katılmış olmanız
bizler için çok değerlidir. Katılmış olmanız çok çok değerli
buluyorum. Tüm yöneticileri sevgiyle kutluyorum” dedi.
Ardından İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca söz aldı
ve İTÜRO’nun robotik alanında Türkiye ve dünyada önemli
kitlelere hitap eden bir organizasyon olduğunu belirterek
bu tarz organizasyonların daha fazla desteklenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.
Törende son olarak, İTÜ Kontrol ve Otomasyon Bölümü
akademisyenlerinden Serkan Türkeli’nin konuşması yer
aldı. Üç gün boyunca İTÜRO’da yer alacak seminerler,
söyleşi, panel ve atölye çalışmalarından bahsedilerek açılış
töreni sonlandı.

İTÜRO 2018’de etkinlik hiç durmadı!

İTÜRO 2018’in birinci günü Ana Sponsor Siemens’in “Digitalization at Siemens” konulu semineri ile başladı. Katılımcıları tarafından büyük ilgi uyandıran seminer Sayın Sencer
Bekler tarafından verildi. Gün, Koç Üniversitesi’nden Prof.
Dr. İsmail Lazoğlu’nun “Endüstriyel Üretimde Robotlar ve
Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Mer-
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kezi’ndeki Araştırmalar” konulu semineri ile devam etti.
İTÜRO’nun ilk gün seminerleri Boğaziçi Üniversitesi’nden
Dr. Feyza Erkan’ın “NECS LAB ve Gezgin Otonom Robotlar” hakkındaki semineri ile sona erdi. Robotik alanında
çeşitli konuların konuşulduğu ilk gün, robotiğin farklı alanlarına ilgi duyan katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.
Aynı günkü yarışma kategorilerinin de tamamlanmasının
ardından yarışmacı ve dinleyiciler kokteyl ile ağırlandı ve
ardından Türkiye’de bir ilk olan “Robotik Ödülleri Töreni”ne
geçildi. Türkiye’de robotik alanında yapılan çalışmalara hız
kazandırmak amacıyla ilk kez bu sene etkinlik takvimimize
eklediğimiz törende bağımsız ve alanında yetkin jürilerimiz
tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda “Robotik
Alanına En Çok Katkı Yapan Şirket” kategorisinde Fanuc,”
Robotik Alanında En Çok Ar-Ge Yapan Kurum kategorisinde” Koç Üniversitesi Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı
ödül aldı.
Organizasyonun
ikinci
günü
İstanbul
Şehir
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şadi Evren Şeker’in “Yapay
Zekâ” konulu söyleşisi ile başladı. Yapay Zeka konusunda
katılımcıların sorularını cevaplayan Evren, İTÜRO 2018’e
önemli katkılarda bulundu. UCLA Berkeley’den Asst. Prof.
Mark Mueller’in ikinci gün verdiği “Design and Control of
Multicopters for Challenging Conditions” semineri, hem
yerli hem de yabancı katılımcılarımız tarafından büyük
ilgi gördü. Bu alanda yapılan çalışmaları aktaran Mueller,

84

multikopter teknolojisinin ulaşabileceği noktalara da değindi ve İTÜRO 2018 katılımcılarının sorularını yanıtladı.
Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Barış Akgün, “Robot Öğrenmesi” konulu seminerinde robotların gelişim sürecinden ve öğrenme aşamalarından bahsederek bu konuda
yaptığı araştırmaları aktardı. İTÜRO 2018 Ana Sponsoru
Siemens’ten Erhan Taşkın’ın verdiği “DevOps” semineri de
İTÜRO 2018’in ikinci gününde dinleyicilerine katkı sağladı.
Seminerlerin yanında İTÜRO 2018’in ikinci gününde Mühendis İlker Kesen’in “Derin Öğrenmeye Giriş” hakkında
verdiği atölye çalışması yer aldı.
Organizasyonun üçüncü günü Araş. Gör. Onur Şencan’ın
moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Robot Etiği” paneli ile
başladı. Robotik teknolojisi üzerinden etik ilkelerin konuşulduğu panel dinleyicileri tarafından ilgiyle karşılandı.
Panelin ardından İTÜRO’nun üçüncü günü Massachusetts
Institute of Technology(MIT)’den Prof. NevilleHogan’ın
“Controlling Physical Interaction” semineri ile devam etti.
Seminerde robotların insani davranışları nasıl sergileyebildikleri ve insan-robot arası etkileşimlerin nasıl kurulabildiğini anlatan Hogan, seminerinin ardından katılımcıların
sorularını da cevapladı. İTÜRO 2018’in üçüncü gününde
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sırma Yavuz’un
“Akıllı Mobil Robotları Hayalden Gerçeğe Dönüştürmek”
üzerine verdiği semineri yer aldı ve ilgi ile karşılandı. İTÜRO son gününde ayrıca Mühendis Ufuk Sevim’in Kalman
Filtresi ile ilgili düzenlediği atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.
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Kapanış töreninde ilk olarak İTÜRO’nun bugüne kadar gösterdiği gelişimde büyük katkısı olan Endüstri Otomasyon
Dergisi Sahibi Sayın Turan Türkmen konuşmasını yaptı ve
ardından OTOKON Kulüp mezunu ve İTÜRO’nun ilk genel
koordinatörü Sayın Hasan Murat Akıncı’nın konuşması yer
aldı.
TÜMMİAD Başkanı Sayın Bülent Kavaklı’nın konuşmasının
ardından ödül törenine geçildi. Üç gün boyunca dereceye
giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Kapanış töreni
İTÜRO 2018 Genel Koordinatörü Pınar Türkmen’in konuşmasıyla sona erdi.
İTÜRO 2018’DE DÜZENLENEN YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN YARIŞMACILAR:
ÇİZGİ İZLEYEN
1.İsabet 5 / İsabet 5
2.İsabet 3 / İsabet 3
3.İsabet 1 / İsabet 1
ÇİZGİ İZLEYEN JR
1. Hafız İHO Robotim 6 / Mahmut İnce
2. Hafız İHO Robotim 8 / Ahmet Melih Altınışık
3.Hafız İHO Robotim 7 / Hüseyin Arslan
MİKRO SUMO
1. Ronin / Mesut Yılmaz

2.Barok 2009 / Faruk Okcan
3.Legrand / Uğur Umut
İNŞAAT
1.Usta / Eray Aktokluk
2.Yavrukol / Ege Keyvan
3.SNK TCNK / İpek Akkuş
RENK SEÇEN
1.Bahattin / Etka Besim
MERDİVEN ÇIKAN
1.Robot 10 / Sıla Başak Akçal
2. Yağcıbedir / Mustafa Taşçı
3. SNK V2 / Altan Tekgül
DRONE
1.Ania / Mehran Khosravani
SENARYO
1. Sistem / Alpsencer Özdemir
2. Pathfinder / Eray Aktokluk
3. Vosvos / Berk Gür
SERBEST
1.Ayakel / Volkan Güçük
2. Sirius A2 / Hakan Kaya
3.3D Prınted Casts / Mehran Khosravani
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İTÜRO’NUN YENİ SPONSORU MAZDA
SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİDEN YANA!

İTÜ ROBOT OLİMPİYATLARI – İTÜRO 2018’in yeni
Altın Sponsor’u Mazda, global üretim teknolojisinde
uzun vadeli sürdürülebilirliği ve gezegenimizin ihtiyaçlarını esas alıyor.
Japonya’nın dünyaca ünlü otomobil markalarından
olan Mazda, gezegenimizi korumak, CO2 emisyonunu azaltmak ve sera gazlarını büyük ölçüde düşürmek
için daha katı ekolojik önlemlerin gerektiği bilinciyle,
geçtiğimiz sene yeni uzun vadeli stratejisi “Sürdürülebilir Zoom-Zoom 2030”u duyurdu.
Sürdürülebilir Zoom-Zoom 2030’da üç temel nokta
bulunuyor:
*Dünya: ‘İnsan ve araçların zengin, güzel bir Dünya’da
birlikte var olabileceği sürdürülebilir bir gelecek inşa
etmek’. Daha açık olmak gerekirse Mazda’nın ‘Kuyudan Tekerleğe’ (Well-to-Wheel) CO2 emisyonlarının
kurumsal ortalamasını 2010’daki seviyesinden 2030
yılına kadar %50, 2050 yılına kadar da %90 oranında
azaltmak.
*Geniş Toplum: ‘Güvenlik ve huzur hissi veren araçlar
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ve toplum aracılığıyla dünyanın her yerindeki insanlara sınırsız hareketlilik imkanı sunarak yaşamlarını
zenginleştiren bir sistem yaratmak’. Bu da, markanın
i-ACTIVESENSE güvenlik özelliklerini belirli bir standarda oturtmak ve otonom araçlar ile bağlantı teknolojisindeki testleri arttırmak anlamına gelir.
*Mazda kullanan Araç Sürücüleri: ‘Gerçek bir sürüş
keyfi sunan bir araç kullanırken Dünya’yı koruduğunu
ve topluma destek olduğunu bilmenin getirdiği huzurla müşterilerin endişelerini ortadan kaldırmak’.
Bu madde ilk iki maddenin devamı niteliğinde olup
Mazda’nın Jinba Ittai (sürücü ile araç arasında yakın
bir bağlantı) ve KODO (araca yaşam vermek) dış tasarım felsefelerini hedef belirledi.

Çok Çözümlü Yaklaşım
Doğru zamanda doğru çözüm esasına bağlı olan Mazda, artan yenilenebilir enerji miktarının kömür gibi
kirli elektrik üretme yöntemlerinin yerini alana kadar
elektrikli güç aktarma organlarının toplumun sera
gazı emisyonlarında büyük bir düşüş sağlanması dileğini yerine getirmeyeceği sonucuna vardı.
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Bunun yerine içten yanmalı motorların uzun yıllar
dünyadaki araçların çoğunluğuna güç vereceğini
ve CO2 seviyelerinin düşürülmesine en büyük katkıda bulunacağını farkında olan şirket, yeni nesil
SKYACTIV-X benzinli motoruyla da görüldüğü üzere,
verimi artırarak elektrikli araçların (EA) mevcut emisyon değerlerine ulaşmayı hatta bu değerlerden daha
da iyi bir konuma ulaşmayı hedefliyor.
Bundan elbette Mazda’nın elektrikli güç organları geliştirmeye sırtını döndüğü anlamı çıkarılmamalıdır.
Şirket EA ve hafif hibrid teknolojisini (mikrohibridizasyon) 2019 senesinde, tümleşik akülü modellerini
2020 senesinde ve markanın ilk fişli (plug-in) hibridini de 2021 senesinde tanıtacak.
Bundan ötürü Mazda, yakın zamanda Toyota, Subaru,
Suzuki, Daihatsu, Hino ve akü üreticisi Denso ile yeni
bir ittifak kurdu. Bu ittifak ideal içten yanmalı motorun etkili bir elektrifikasyon teknolojisi ile birleştirilmesi, EA gelişimi ve sofistike bilgi-eğlence sistemi,
bağlı araç sistemleri ve ileri güvenlik teknolojisi için,
ortak teknoloji keşfi çalışmalarına başlayacak.
Kuyudan Tekerleğe (Well-to-Wheel) Emisyon
Değerlendirmesi
Dünya çapındaki elektrik üretiminin üçte ikisinin fosil
yakıtlarına dayandığını göz önünde bulunduran Mazda, EA emisyonunun sıfır olmasını gerektiren düzenlemelerin samimi olmadığını düşünüyor.
Bir aracın ömrü boyunca gerçekleşen CO2 emisyonlarını daha doğru bir şekilde ölçebilmek için Mazda
(yalnızca sürüş esnasında gerçekleşen) mevcut “Depodan Tekerleğe” (Tank-to-Wheel) değerlendirmesinin ötesinde yakıt çıkarma, üretme ve nakliyesini de
göz önünde bulunduran “Kuyudan Tekerleğe” (Wellto-Wheel) yöntemine geçiyor.
“Kuyudan Tekerleğe” (Well-to-Wheel) emisyon değerlendirme yöntemi, Mazda’nın yakın gelecekte izleyeceği uygun güç organları geliştirme yollarını daha
doğru bir şekilde tartabilmesini mümkün kılacak. Bu
açıdan bakıldığında şirket fosil yakıtları kullanılarak
üretilen enerjiyi tüketen EA’ların ekolojik değerlerini
yeniden düşünüyor.
Orta boyutlu bir elektrikli araç 100 km mesafede saatte yaklaşık 20 kilowatt elektrik enerjisi tüketir. Bu
enerjinin kömürle üretilmesi 200 g/km, petrolle üretilmesi 156 g/km ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ile

üretilmesi de 100 g/km seviyesinde bir CO2 emisyonu anlamına gelir.
“Kuyudan Tekerleğe” (Well-to-Wheel) rakamına dönüştürüldüğünde EA’ların ortalama CO2 emisyonu
128 g/km seviyelerinde seyrederken aynı güçteki bir
Mazda SKYACTIV-G benzin motorununki 142 g/km
seviyelerindedir. Bu da yaklaşık %10 gibi küçük bir
gelişmeyle SKYACTIV-G motor emisyonunun EA’lar
ile yarışacak seviyeye ulaşacağı anlamına gelir.
Hatta SKYACTIV-G motorlar elektriği kömür veya petrol kullanılarak üretilen EA’lardan daha az CO2 açığa
çıkarır. LNG ile üretilen elektrik enerjisini kullanan
EA’ların emisyon değeri %30 daha az olsa da, Mazda
kendi yürüttüğü çalışmaların sonucunda içten yanmalı motorları bu seviyeye yetişecek şekilde geliştirebileceğini düşünmektedir.
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Solar Çatı Konferansı Gerçekleştirildi:
Güneşten Elektrik Üreten Çatıların Geleceği:
Öztüketim Modeli

Yakın gelecekte, elektrik üreten ve tüketen çatılar blockchain tabanlı uygulamalarla bağlantı kurup, kendi aralarında güneş elektriği alışverişi yapacak.
Endüstriyel çatılarda güneş enerjisinin mevcut durumu, sorunları
ve çözüm önerileri ile geleceği Solarbaba Solar Çatı Konferansında masaya yatırıldı.
22 senedir başta güneşten elektrik üretimi olmak üzere, temiz
enerji kaynaklarının tanıtılması, tabana yayılması ve kurulu kapasitesinin artması için çalışan Solarbaba’nın geleneksel Solar Çatı
konferansı bu yıl 3’üncü kez; Asunim Türkiye, SMA Solar Technology AG ve Zorlu Solar destekleri ile 3 Mayıs 2018 tarihinde
gerçekleştirildi. Solarbaba organizatörlüğünde ICCI Powered
by POWER-GEN 2018 bünyesindeki konferansta, endüstriyel
çatıların potansiyeli ve geleceği masaya yatırıldı. Fütürist Ufuk
Tarhan’ın da konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte enerjiden finansa çeşitli sektörlerden öncü konuşmacıların yanı sıra güneş
enerjisine dayalı kripto para birimi SolarCoin Kurucusu Francois
Sonnet de “SolarPara” konseptini, güneş enerjisi ve blockchain
ilişkisini katılımcılarla paylaştı.
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Okul, ofis binaları, oteller, camiler, kamu binaları, belediyeler,
seralar, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, hastaneler, alışveriş merkezleri, üniversiteler, havaalanları, depolar gibi çok sayıda çeşitli işletme çatısı ve cephesi her gün bol miktarda güneş
alıyor. Ülkemizde, bu binaların artık aynı zamanda elektrik üreticisi konumuna dönüşmeleri için mevzuatlarda son zamanlarda
kolaylaştırıcı düzeltmeler de yapılıyor. En az 10 GW gücünde bir
potansiyele sahip olduğu tahmin edilen endüstriyel çatıların en
kısa zamanda güneşten elektrik üretebilmesi Türkiye ekonomisi
ve istihdamı için de büyük önem taşıyor. Tüketimin olduğu yerde
üretim esasına dayalı milyonlarca ufak güneş enerjisi santrali hem
cari açığın azaltılması, istihdama katkı sağlanması, kayıp-kaçak
problemlerinin önüne geçilebilmesi hem de arz güvenliği, yerlimilli-katma değerli ve ihraç edilebilir teknoloji üretimi için de ideal
bir uygulama alanı sunuyor.

“Endüstriyel Çatılarda Doğru ve Kaliteli EPC Hizmetinin Önemi”
Endüstriyel çatılarda hem sanayimiz hem de ülkemiz için büyük
fırsatların yattığına değinen Asunim Türkiye Genel Müdürü Umut
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Gürbüz konferansta “Son dönemde elektrik fiyatlarında artış yaşanırken, fotovoltaik sistemlerin fiyatlarında düşüş görüldü. Bu
sayede sanayicilerimiz çok cazip fiyatlarla kendi elektriklerini üretme noktasına ulaştı. Yakında solar çatılara sahip üreticilerin enerji
maliyetlerindeki düşüş sayesinde, solar çatıya sahip olmayan üreticilere nazaran daha rekabetçi konuma geldiklerini hep beraber
göreceğiz. Bu avantaj elbette ki sadece akıllı tasarım, doğru ürün
seçimi ve tecrübeli mühendislik kavramlarının bir araya gelmesi
ile ortaya çıkacaktır” sözleri ile sektörü değerlendirdi. Dünyanın
12 ülkesine hizmetlerini götüren bir şirket olarak küresel çaptaki
deneyimlere dayanarak, Gürbüz süreci şöyle özetledi: “Çatı üzeri GES alanında yapılan yanlış seçimlerin beklenenden az getiri
sağlamasını bir kenara bırakın, aksine büyük zararlara yol açtığını
biliyoruz. Çatı üzeri GES’ler arazi tipi GES’lerden farklı ve çok daha
kompleks sistemlerdir. Endüstriyel çatılarda doğru ve kaliteli bir
EPC için öncelikle yük profillerinin ve enerji ihtiyaçlarının doğru
analizi önemli. Kurulumun yapılacağı tesis içinde üretilen üründen, tesisin çatı özelliklerine ve çevresine kadar yapılacak kapsamlı çalışma sonrası, o tesis karakteristiğine en uygun tasarım
ve tasarıma uygun ürünlerin seçilmesi gerekli. Tüm bu hazırlık
ve tasarım süreçlerine hakim profesyonel kurulum ekibinin çeşitli
kriter ve püf noktalarını gözeterek kurulumu tamamlaması, kurulumu yapan şirketin tüm teminat ve garantileri vermesi ile süreç
sonlanır”.

“Çatı Pazarı Potansiyeli Çok Yüksek”
SMA Solar Technology Güney Avrupa Bölge Yöneticisi Valerio
Natalizia Endüstriyel Çatı pazarının büyüme potansiyelinin yüksek
olduğuna dikkat çekerken, “devlet teşviklerinden bağımsız olarak
tüm sanayiciler ve büyük ölçekli ticarethaneler öztüketim modeliyle işletmeleri için çok büyük enerji tasarrufu sağlayabilir. Lisanssız
elektrik üretim yönetmeliğiyle birlikte Türkiye’de 4,5GW’ın üzerinde bir güneş enerjisi kurulumu gerçekleşmiş olması oldukça sevindirici. Dileriz ki aynı büyüme trendini evsel ve ticari çatı pazarı
için de yaşarız. Türkiye büyüyen ekonomisi ve yüksek ışınım oranı
ile çok büyük bir potansiyel taşıyor. Görüştüğümüz üst düzey tüm
karar vericiler bu hedef doğrultusunda planlama yapıyor. Umarız
bu tip çatı uygulamalarının hızlanabilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri biran evvel hayata geçer” açıklamalarını yaptı. Natalizia
ayrıca “Doğru inverter seçimi yüksek verimli bir çatı üstü GES için
çok önemli bir kriter. SMA olarak ticari segmentteki çözümlerimize ilaveten farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni ürünlerimiz
Sunny Tripower CORE 1 ve SHP75 Peak 1 modellerimizi Türkiye
pazarına sunuyoruz. Ayrıca çok yakında enerji depolama, elektrikli
araç şarj istasyonları, iklimlendirme gibi birçok entegrasyonu içe-

ren yeni enerji yönetim platformu ennexOS’i de ticari kullanıcıların
hizmetine sunuyor olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
Zorlu Enerji Grubu Solar Direktörü Evren Evcit “Çatı pazarını harekete geçirebilmek adına atılması gereken en önemli adım mahsuplaşmanın getirilmesi. Mahsuplaşma sayesinde hem devlete
hem de tüketicilere büyük yarar sağlanacak. Pazarın sağlıklı bir
şekilde büyüyebilmesi için de; denetim konusunda yasal düzenlemeler hazırlanması, onaya sunulan projelerdeki teknik konulara
dikkat edilmesi ve her ayrıntının göz önünde bulundurulması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı. Zorlu Enerji Grubu Solar Teknik
Müdürü Halil Oral ise “Endüstriyel çatılarda güneş paneli kurulumları için dikkat edilmesi gereken en önemli iki konu, çatıdaki
statik ve sızdırmazlık. Yatırımcıların kurulum sonrasında sıkıntı
yaşamaması ve tesisinden maksimum kazanç sağlayabilmesi
için; çatısını profesyonel, güvenilir kurulum firmalarına emanet
etmesi, çatının yapısına uygun en doğru ürün ve hizmeti seçmesi
gerekiyor. Biz Zorlu Enerji olarak çatı projelerinde enerjiyi maksimize etmekten önce, güvenliği maksimize ediyoruz” dedi.
“Hem elektrik üret hem solar para kazan”
Çatılarda üretilen fazla elektriğin depolanması, çatıların birbiri ile
iletişimi ve kendi aralarında güneş elektriği alışverişi yapabilmeleri, blockchain teknolojisine dayalı SolarCoin gibi birimlerin yaratılması ve elektrikli arabaların zaman içerisinde sistemin doğal
bir parçasının olması gibi yakın geleceğin önemli başlıklarının ele
alınacağı etkinlikte SolarCoin Kurucusu Francois Sonnet de geleceğin kripto para birimi ile güneş enerjisi arasındaki ilişkiyi anlattı.
Doğrulanmış her bir MWsaat güce karşılık tesis sahiplerine 1 SolarCoin verilmesi fikrine dayanan “SolarCoin”, diğer kripto para
birimlerinin aksine detayları ve para transferlerini şeffaf bir şekilde
gösteren sistemde işliyor.

Güneş Enerjisinde Teşviksiz Yeni Dönem
Dünyada bugüne kadar güneş enerjisinde birçok ülkede devlet
teşvikleri önemli bir yer teşkil ediyordu. Yeni dönemde ise teşvikler yerini yeni çözümlere bırakacak. Solarbaba Kurucusu Ateş
Uğurel bu konuda; “Bu yüzden her bireyin ve kurumun kendi
elektrik ihtiyacını ister çatısında ister ülkenin herhangi bir yerindeki arazisinde olsun, temiz enerji kaynaklarından üretmesi temel
hedef olacak. KurumsalSolar isimli model, önümüzdeki senelerde
dünyanın birçok ülkesinde tanıklık edeceğimiz bir model. Elektrik
üreticisi ile elektrik tüketicisini SolarKontrat adını verebileceğimiz standart bir blockchain tabanlı anlaşma ile aracısız bir araya
getiren liberal piyasa koşulları, aynı zamanda dijital devrimin de
önemli bir adımı olacak” dedi.
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Robotbilimin geleceği Boğaziçi
Üniversitesi’nde tartışıldı

Türkiye’de ve dünyada robotik alanındaki çalışmaları, yenilikleri ve robotiğin geleceğini tartışmak,
bu alanda iş birliklerini artırmak amacıyla düzenlenen 4. Türkiye Robotbilim Konferansı ToRK 2018;
12 – 14 Nisan 2018 tarihleri arasında Boğaziçi
Üniversitesi’nde gerçekleşti. Sağlıktan savunmaya,
arama kurtarmadan tarım sektörüne pek çok alanda
insan-robot etkileşiminin ele alındığı konferansta
2021 yılına kadar dünyada robotik pazarında sekiz
katlık artış beklendiği, tüketiciye ulaşan robot sayısının da 2025 yılına kadar her yıl yüzde 25 oranında
artacağı belirtildi.
Robotbilimdeki son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri Türkiye robotbilim topluluğuyla paylaşmak, bu
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alanda faaliyet gösteren araştırmacıları ve sektör
çalışanlarını bir araya getirmek ve yeni iş birliği fırsatları yaratmak amacıyla gerçekleşen ToRK 2018;
bu alanda çalışan uzman ve akademisyenleri, öğrenci ve konuya ilgi duyan bilim meraklılarını Boğaziçi
Üniversitesi’nde buluşturdu.
Konferansta özgün bildiriler ve çalıştaylar ile robotiğin insan-robot etkileşimi, öğrenen robotlar, yumuşak robotlar ve robot ve etik gibi farklı alt alanlarındaki son bilimsel ve teknolojik gelişmeler paylaşıldı,
ülkemiz ihtiyaçlarının ve kabiliyetlerinin uluslararası
rekabeti de göz önüne alarak nasıl eşleşebileceğini
endüstriyel katılımcılar ve bilim insanları ile masaya
yatırıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Öz-
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kan açılış konuşmasında robotbilime olan ilginin her
geçen gün arttığını ve robotların günlük hayatımızda
edindiği yerin gittikçe derinleştiğini belirtti. Temel
bilimlerin robotbilim için yadsınamaz faydalar sağladığını kaydeden Özkan; anatomi, biyoloji ve fizik gibi
bilim dallarından edinilen bilgilerle robotbilimin hızla
geliştiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin küresel rekabette yer alması
için robotik yol haritası şart
ToRK 2018 kapsamında düzenlenen ‘’Türkiye Robotik Yol Haritası Oturumu”nda da Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, ASELSAN, KUKA,
GILBO, FESTO, Sabancı Üniversitesi ve Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu
farklı kurumlardan isimler; Türkiye’nin önümüzdeki dönemde küresel rekabetin içinde olabilmesi için
robotikle ilgili paydaşların bir araya gelerek en kısa
zamanda Türkiye’nin uzun vadeli

Robotik Yol Haritası’nı oluşturması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdiler.
2021 yılına kadar dünyada robotik pazarda sekiz kat-

lık artış beklendiğini vurgulandığı panelde tüketiciye
ulaşan robot sayısının 2025 yılına kadar her yıl yüzde
25 oranında artmasının beklendiği ifade edildi.
Oturumda robotbilimi daha ileri taşıyacak akademisyenlerin ve araştırma geliştirme uzmanlarının yetiştirilmesi, eğitim ve müfredatın bu yönde düzenlenmesi
gerektiğine vurgu yapıldı; Türkiye’de robot kullanımının artırılması için teşvik ve yaptırımlara ihtiyaç
bulunduğunun altı çizildi.
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Mitsubishi Electric, Büyük Ölçekli Dış
Mekan Renkli Ekran Sistemi ile IEEE
Milestone Ödülü’ne Layık Görüldü

38 yılda dünya genelinde 2 binden fazla Diamond
Vision ekran kuruldu
Teknoloji devi Mitsubishi Electric, büyük ölçekli dış mekan
renkli ekran sistemi Diamond Vision serisiyle Elektrik ve
Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından prestijli
IEEE Milestone Ödülü’ne layık görüldü.
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Piyasaya ilk çıkış tarihinden sonra en az 25 yıl boyunca devam eden geçmiş başarıları takdir etmek
amacıyla 1983 yılında kurulan IEEE Milestone programı; elektrik, elektronik, bilgi ve iletişim alanlarında
devrim yaratan yenilikleri ödüllendiriyor. Dünyanın
ilk büyük ölçekli renkli dış mekan ekran sistemi Diamond Vision’ı dünyaya tanıttığı ilk günden bu yana
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38 yıldır bu özel görüntüleme sistemini geliştirmeye devam eden Mitsubishi Electric, etkileyici video görüntüleri
oluşturan teknolojisi ile IEEE Milestone Ödülü’nü almaya
hak kazandı. Mitsubishi Electric’in özel ekran serisi olan
Diamond Vision sistemleri, 1980 yılında ABD’nin Los
Angeles şehrindeki Dodger Stadyumu’nda ilk tanıtıldığı
günden bu güne dünya çapında spor stadyumları, yarış
pistleri, alışveriş merkezleri, halka açık alanlar gibi 2 binden fazla mekanda kuruldu.

nın 35 yıldan uzun bir süre önce Nagasaki’de doğduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti; “O günden beri
dünyada büyük ölçekli dış mekan renkli ekran sistemleri
denildiğinde Diamond Vision akla ilk gelen ekran oldu.
Bu ödül, Nagasaki’de Diamond Vision teknolojisine katkıda bulunan herkesin gayretli çalışmalarından dolayı
tarih boyunca övgüyle hatırlanmasını sağlayacak. Diamond Vision teknolojisini daha da geliştirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.”

Gün ışığında bile parlak ve tam renkli
görüntüler sunabiliyor

Dünya çapında izleyicilere etkileyici video görüntüleri sunuyor

1980 yılına kadar stadyumlarda bulunan elektrikli skor
panolarında geleneksel olarak yalnızca harfleri ve sayıları yansıtan akkor lambalar kullanılıyordu. Bu noktada
Mitsubishi Electric, yaklaşık 100 metreye kadar uzaklıkta
bile görüntüleri TV görüntüsü kadar mükemmel biçimde
gösterebilecek ekranlara yönelik artan talebe yanıt olarak, gün ışığında dahi parlak ve tam renkli görüntüler
sunabilen, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere üç renkli
kompakt katot ışınlı tüpü (CRT) geliştirdi. Mitsubishi
Electric’in yeni yazılımı ile görüntüler, müzikler ve diğer
içeriklerin kontrol edilebiliyor olması sayesinde stadyumlardaki maçlar sırasında eğlenceli dakikalar da yaşanabiliyor.

Diamond Vision, ABD’nin Los Angeles şehrindeki Dodger Stadyumu’nda ilk kurulduğu günden bu yana çok
çeşitli tesislerde kullanılmak üzere kabul gördü. Zaman
içinde Mitsubishi Electric’in mühendislik alanındaki yenilikleri büyük ekranlarda kullanılan ışık yayıcı öğelerin
gelişimine yön verdi. Bu doğrultuda, öncelikle tekli katot
ışınlı tüpler yerini düz matrisli CRT’lere bıraktı. Ardından
da bu CRT’lerin yerine LED’ler kullanılmaya başlandı.
Bu değişiklikler, çok daha yüksek görüntü kalitesi sağlayarak Diamond Vision ekranların spor stadyumlarının
yanı sıra çeşitli etkinlik tesislerinde de giderek daha çok
kullanılmasına imkan tanıdı. Bu tabloda, Diamond Vision
dünya çapındaki izleyicilere etkileyici video görüntüleri
sunma konusunda önemli bir rol edinmiş oldu.

Japonya’nın Kyushu bölgesindeki ilk IEEE Milestone ödülü
Diamond Vision ile IEEE ödülünü almaktan büyük gurur duyduklarını belirten Mitsubishi Electric Corporation
Yönetim Kurulu Başkanı Masaki Sakuyama şu açıklamalarda bulundu; “Şirketimiz özel olarak ilk kez bu onura
layık görüldü. Ayrıca bu ödül, Japonya’nın Kyushu bölgesinde bir şirket tarafından alınan ilk IEEE Milestone
Ödülü olma özelliğini de taşıyor. Diamond Vision’ın 35
yılı aşkın süredir dünya çapındaki izleyicilere son derece
etkileyici video görüntüleri sunmaya devam etmesi bizi
gururlandırıyor. İnsanların yaşamlarını zenginleştiren
faydalı teknolojiler geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı
sürdüreceğiz.”

Öne çıkan Diamond Vision ekranları
Japonya başta olmak üzere dünya çapındaki pek çok ülkede spor stadyumları, yarış pistleri, alışveriş merkezleri, halka açık alanlar gibi mekanlarda 2 binden fazla
Diamond Vision ekran bulunuyor.

Diamond Vision teknolojisi daha da gelişecek
Nagasaki Üretim Merkezi, Mitsubishi Electric Kıdemli
Genel Müdürü Teruaki Tanaka, ilk Diamond Vision ekra-
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‘’10. International Expert Days’’
Organizasyonuna Hizmet Robotları
Damga Vurdu

Hizmet robotları konusunun en önemli oyuncularının
katılımı ile 28 Şubat-01 Mart 2018 tarihleri arasında
düzenlenen ‘’10. International Expert Days on Service Robotics’’ organizasyonunda ‘’Smart Future with
Cobots and Co-acts’’ (Cobotlar and Co-actler ile Akıllı Gelecek) konusu gündemi oluşturdu.

trendi profesyonel ve günlük hayatta yeni fırsatlar
yaratarak hayatımızı şekillendirmektedir. Son olarak, hizmet robotu servisi veren firmaların ve pazarın başarısının istikrarlı bir şekilde artması, firmalar
arasındaki bağlantı ve iş birlikteliklerinin arttırılma
arzusu olarak gösterilmektedir.

2 gün süren etkinlikte, araştırmaya olan merakın,
yüksek teknolojinin ve derin çalışmaların biraraya
gelmesiyle, farklı uluslardan oluşan profesyonel ekip
hizmet robotları konusunda geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulundular.
Bu durumun sonucunda 3 farklı konu açıklık kazanmıştır. Bir tarafta endüstriyel robotlar, ulaştırma sistemleri ve akıllı asistanlar arasındaki bağ ve kolerasyon gitgide artmaktadır. Diğer taraftan, dijitalleşme

Açılış konuşmasını yapan Fraunhofer IPA firmasından Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl’i konuşmalarını yapmak üzere German Future Prize 2017
kazananı Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin, Karlsruher
Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Torsten Kröger,
Fetch Robotics firmasından Melonee Wise, Beijing
Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Jiping He ve New
Dexterity Araştırma Enstitüsün’den Dr. Minas Liarokapis takip etmiştir.
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Bosch, fabrikaları akıllı, yalın
ve esnek hale getiriyor
Hannover Messe 2018

Yeni fabrika: Bosch, Meksika’da bir akıllı fabrikaya
100 milyon Avro yatırım yapacak
Yeni strateji: Bosch Rexroth’un satışları 5,5 milyar
Avro’ya yükseldi
Yeni isim: Bosch, üretim ve lojistiğe yönelik yazılımlarını ve servislerini Nexeed adı altında bir
araya getirdi
Stuttgart ve Hannover, Almanya - Sabit olan tek şey
yerler, duvarlar ve çatı. Bunun dışında her şey hareketli ve ağa bağlı. Makineler ihtiyaca göre devreye
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giriyor, montaj hatları uzuyor veya kısalıyor, otonom
taşıma robotları parçaları çalışanlara taşıyor. Robotlar, insanları tehlikelerden koruyor veya yorucu görevleri üzerine alarak doğrudan onlarla birlikte çalışıyor. Enerji, fabrikanın zemininde yer alan endüksiyon
halkaları aracılığıyla kablosuz bir şekilde iletiliyor.
İşçiler, makineler ve bileşenler, akıllı yazılım sistemleri ve mobil cihazlar aracılığıyla birbirine bağlanıyor.
Son derece hızlı 5G kablosuz ağ gerçek zamanlı veri
alışverişi sağlarken, yapay zeka ise erken hata tespiti ile ürün kalitesini arttırıyor. Bu durum, işçilerin
üzerindeki yükü azaltıyor ve programlama algoritmaları, yeni iş modellerinin geliştirilmesi veya diğer
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yaratıcı görevlerin yapılması gibi diğer görevler için
işçilere vakit sağlıyor. Bosch, geleceğin fabrikalarının
bu şekilde olacağını hayal ediyor. Bosch, Hannover
Messe’de “Factory of the future. Now. Next. Beyond.”
(Geleceğin fabrikası. Şimdi.
Sonra. Ötesinde.) sloganına paralel olarak şirketin
ağa bağlı fabrikalar için neler sunduğunu (şimdi),
hangi çözümlerin hazır hale geleceğini (sonra) ve
gelecek için neleri geliştirdiğini (ötesinde) sergiliyor
olacak.

Çalışanlar, makineler ve veriler: ağa bağlı
fabrikada başarının üç temel direği
Mevcut fabrikalara ve ekipmanlara bağlanabilirliğin
getirilmesi, Endüstri 4.0’ın başarısında son derece
önemlidir. Hannover Messe’de 1.300 metrekarelik
alanda Bosch, iki konuyu sergiliyor: geleceğin akıllı,
yalın ve esnek fabrikası ve ayrıca üretimde ve lojistikte daha şimdiden kullanımda olan ağa bağlı çözümler.
Her iki senaryonun da ortak bir yanı var: çalışanlar tarafından yönetilen donanımların, yazılımların ve servislerin karşılıklı etkileşimi. Sorumlulukları arasında
Sanayi teknolojileri iş sektörü de yer alan Bosch
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Stefan Hartung, “Geleceği

fabrikasında başarının üç temel direği çalışanlar, makineler ve verilerdir.” dedi.

Endüstri 4.0 ile istikrarlı satış artışı
Ağa bağlı çözümler, 2017 yılında Bosch’un sanayi
teknolojileri satışının yüzde 7,7’lik artışla 6,7 milyar
Avro’ya yükseltmesine yardımcı oldu. Hartung, “Üretim ve lojistiğe yönelik çözümler portföyümüz sürekli
olarak büyüyor, yani tamamen ağa bağlı değer akışı
vizyonumuzu yavaş yavaş gerçeğe dönüştürüyoruz.”
dedi. Bosch Ağa Bağlı Endüstri operasyon biriminin
500 çalışanla 2018 yılında kurulması ve yeni Nexeed
yazılım portföyü, Bosch için bağlanabilirliğin önemini vurguluyor. Hartung, “Genel satış rakamını 2020
yılı itibarıyla 1 milyar Avro’nun üzerine çıkartmak için
Endüstri 4.0’ı kullanma hedefimizi başarmaya giderek
yaklaşıyoruz.” dedi. Önceki yıla oranla yüzde 10,4’lük
bir artışla 2017 yılında 5,5 milyar Avro’luk satış gerçekleştiren sürüş ve kontrol teknolojisi uzmanı Bosch
Rexroth’un olağanüstü sonuçları da bu dönüm noktasına ulaşmaya yardımcı oluyor. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen stratejik uyumlandırma, Bosch
Rexroth’un rekabet gücünü arttırmasına ve pazar payı
kazanmasına yardımcı oldu.
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Meksika ve Çin’de yeni akıllı fabrikalar
Buna ek olarak Bosch, Hannover Messe’de bu yılın
ortak ülkesi olan Meksika’da yoğun bir yatırım yapıyor: şirket, Meksika’nın ortasında yer alan Celaya’da
bulunan ve 2019 yılında tamamlanacak olan elektronik bileşenlere yönelik bir fabrika için yaklaşık 100
milyon Avro’luk harcama yapıyor. 21.000 metrekarelik alana sahip fabrika, Meksika ve ABD pazarları
için motor kontrol birimleri üretecek. Bosch, yeni
lokasyonunda 1.200’den fazla kişiye istihdam imkanı oluşturmayı planlıyor. Hartung, “Endüstri 4.0,
işletme süreçlerini iyileştiriyor ve yüksek verimlilik
sağlıyor. Bu, bir yandan istihdam imkanı oluşturduğumuz anlamına da geliyor.” dedi. Bosch, Çin’de de
bir Endüstri 4.0 referans fabrikası planlıyor. Kontrol
sistemleri ve lineer hareket teknolojisine ilişkin fabrika, Xian şehrinde aşama aşama inşa ediliyor. 2020
yılı itibarıyla yeni üretim süreçleriyle birlikte dijital
bir şekilde donatılacak ve fuar ziyaretçileri, bu süreçlerin neye benzediğini görme imkanına sahip olacak.
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Robotlar daha fazla istihdam yaratıyor
Hartung, robotların Almanya’da şu ana kadar istihdam imkanını arttırdığını gösteren ve yakın zamanda
gerçekleştirilen bir çalışmadan da söz ederek robotların önemini vurguladı. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi’ndeki (ZEW) ekonomistler, istihdamın
2021 yılına kadar yılda yüzde 0,4 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Çalışma, bazı işlerin yerini
robotlar alırken bunun neticesinde başka alanlarda
istihdam büyümesi sağlanarak bunun fazlasıyla telafi edileceğini söylüyor. Hartung, “Endüstri 4.0 çağında, çalışanlar hiç olmadıkları kadar vazgeçilmez
olacak.” dedi. Karmaşık görevler veya kalite kontrol
söz konusu olduğunda robotlar, spesifik bir destek
sağlayabiliyor. Çalışma arkadaşları olarak robotlar
- ziyaretçilerin Bosch standının ortasında göreceği
Pixar tarzı 3D avatarların arkasındaki mesaj işte bu.
1.5 metre uzunluğundaki robotlar, sanal fabrika sahnesinde hareket ediyorlar. Örneğin APAS mobil üretim robotu, fiziksel temasa geçmeden insan çalışma
arkadaşlarıyla yakın bir çalışma yürütüyor. Bu arada
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ActiveCockpit akıllı iletişim platformu, operasyonların durumuyla ilgili en son bilgileri üretim çalışanlarına verirken otonom bir taşıma robotu ise parçaları
A noktasından B noktasına taşıyor ve taşıma işlemi
sırasında da bunlar üzerinde çalışma yapıyor.

Makineler,
öğretiyor

kendilerine

yeni

beceriler

Bunu bu kadar heyecan verici kılan şey, tüm bu avatarların pazara sunulmaya hazır uygulamaların veya
pilot projelerin maketleri olmasıdır. Bosch Rexroth
Başkanı Rolf Najork, “Müşterilerimize zaten üretim
hatlarının ve fabrikalarının yönetimini optimize etmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Ancak gelecekte
esneklik, şeffaflık ve hıza yönelik çok daha büyük bir
talep olacak.” dedi. Yapay zeka (AI), bunda önemli
bir role sahip olacak. Mühendisler, AI’nin endüstriyel bir ortamda neler yapabileceğini göstermenin
eğlenceli bir yolunu buldu: KI-cker (KI, Almancada
yapay zekanın kısaltmasıdır), bir taşınabilir langırttır
ve yapay zekaya sahip sürüş ve kontrol teknolojisinin
akıllı karşılıklı etkileşimi kaleci olurken, saha oyuncuları da yetenekli futbolcular olmaktadır. KI-cker,
kendi oynama deneyiminden sürekli olarak öğrenen
bir nöral ağ üzerine inşa edilmiştir. Bu, gelecekte makinelerin kendilerine nasıl yeni beceriler öğreteceğini
gösteriyor. Örneğin, kusurları ve hataları nasıl tespit
edebileceklerini kendi başlarına öğreniyorlar, böylece sürekli olarak kendi performanslarını arttırıyorlar.
Nexeed, bağlanabilirliği üretime ve lojistiğe getiriyor
Donanım uygulamaları, gerekli bağlanabilirliği sağlamak için arka planda çalışan yenilikçi yazılım çözümlerine ihtiyaç duyar. Hannover Messe’de Bosch, tüm
değer akışına yönelik yazılımları ve servisleri bir araya getiren yeni Nexeed yazılım portföyünü sergiliyor.
Bosch Ağa Bağlı Endüstri Başkanı Dr. Stefan Assmann, “Geleceğin fabrikası, zekasını yazılımlardan
ve iş gücünün beyinlerinden alacak.” dedi. Bosch,
270’ten fazla fabrikasından kapsamlı etki alanı bilgisini sistematik olarak aldı ve bunu yazılım çözümlerine dönüştürdü. Assmann ayrıca; “Üretim, lojistik ve
yazılım alanlarındaki uzmanlar, hem işçilerin günlük
işlerini sadeleştiren, hem de üretim ve lojistiği daha

etkili, esnek ve çevre dostu hale getiren çözümler
oluşturmak üzere birlikte çalıştı.” dedi.

Ürünlerin lokasyonu ve durumu hakkında
bilgi sahibi olun
Nexeed Production Performance Manager, kalite ve
bakım çalışanlarının hızlı ve kolay bir şekilde kararlar
almasına yardımcı olarak üretimde sistematik iyileştirmeler sağlıyor. Bunu yaparken, üretim ortamındaki
çeşitli kaynaklardan gerçek zamanlı üretim ve makine
verilerini toplayarak uyumlu hale getiriyor, bunlara
anlaşılır bir yapı kazandırıyor ve işçilerin mobil cihazlarında bunları gösteriyor. Bu, hem zamandan hem
de paradan tasarruf sağlıyor.
Nexeed Track & Trace, ürünlerin akışını takip etmeye yönelik bir yazılımdır. Ürünlere yerleştirilen
sensörler, hücresel ağ aracılığıyla pozisyonlarını ve
durumlarını otonom bir şekilde buluta bildiriyor. Bu,
lojistikçilerin her bir ürünü ve her bir taşıyıcıyı izleyebileceği anlamına geliyor. Ayrıca kullanıcıların
doğru teslimat süreleri sunabileceği, malzeme ve
kapasite planlamasını optimize edebileceği anlamına
geliyor. Bu da hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor.
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Sanayi 4.0 ve Akıllı Fabrikaların
Temeli IoT

Otomasyon sektörünün öncü markası Mitsubishi Electric,
Türkiye’nin ilk IoT fuarı olma özelliğini taşıyan ve İTÜ
IEEE’ye bağlı EESTEC İstanbul Yerel Komitesi tarafından
bu yıl 4.’sü düzenlenen IoT Line Fair ’18 etkinliğine altın
sponsorluk ile destek verdi. Etkinlikte konuşmacı olarak
yer alan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon
Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel,
markanın Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti
e-F@ctory hakkında bilgi verirken, Nesnelerin İnterneti
(IoT) ve robot teknolojilerinin geleceği konusunda da
açıklamalarda bulundu.
Nesnelerin İnterneti (IoT) ve akıllı ürünler konularında uzman sektör temsilcileri ile IoT alanına ilgi duyan
öğrencileri buluşturan IoT Line Fair ’18 etkinliği, 7 Nisan
tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman
Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. İTÜ IEEE’ye bağlı
EESTEC İstanbul Yerel Komitesi tarafından bu yıl 4. kez
gerçekleştirilen ve Türkiye’nin ilk IoT fuarı olma özelliğini
taşıyan etkinliğe, elektrik, elektronik ve otomasyon alanında teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric altın sponsorluk
ile destek verdi. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan
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Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri
OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, sanayinin
dijitalleşmesi olarak özetlenen Sanayi 4.0’a dijital fabrika
konsepti e-F@ctory ile yanıt verdiklerini belirtirken, IoT
kavramının üst düzey bir yöneticiden ev hanımına kadar
herkesin hayatını kolaylaştıracağının altını çizdi.

Tüketiciler üreticileri değişime zorluyor
Günümüzün hızlı tüketim koşullarında rekabet edebilmek
için hızlı ticarete ihtiyaç olduğunu, bunun için de daha
hızlı ve esnek fabrikaların gerekli hale geldiğini söyleyen
Tolga Bizel sözlerini şöyle sürdürdü; “Dünyada bir dakika
içerisinde online alışveriş siteleri üzerinden ne kadar
ticaret yapıldığına baktığımızda, neden böyle bir değişime
ihtiyaç olduğunu daha rahat anlayabiliyoruz. Dolayısıyla
yeni çağda tüketiciler, üreticileri değişime zorluyor. Bu
değişim sadece hızla da ilgili değil, aynı zamanda tüketicilerin kişiselleştirilmiş ürün talepleri de her geçen gün
artıyor. Bu noktada, belli bir ürün üretmek için kurulmuş
olan bir üretim bandının değişen ihtiyaçlar ve pazar koşulları nedeniyle çok kısa bir süre içinde başka bir ürün üretecek şekilde revize edilmesi gerekli olabiliyor. O üretim
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geldi. Pilot program; yüksek verimlilik, önleyici bakım
faaliyetleri olanağı, düşük arıza oranı, düşük maliyet
ve kusursuz uyumla sonuçlandı. Tüm bu sonuçlar ise
Intel’in yaklaşık 9 milyon dolar tasarruf etmesini sağladı.
Bununla birlikte daha sürdürülebilir bir toplum için enerji
verimliliği de sağlanmış oldu.”

IoT ile bağlantı sağlanan cihaz sayısı hızla
artacak

hattının yatırımını, en ergonomik şekilde otonom olarak
kendi kendini şekillendiren makinelerden ve robotlardan
oluşan bir sistem kapsamında yeni ihtiyaçlara uydurabilme kabiliyeti, aslında endüstrinin yeni evresini tanımlıyor.
Dolayısıyla üreticilerin global piyasalarda rekabet edebilme gücünün artması için bu değişime ayak uydurulması
oldukça önemli.”

Üretimde hız, kalite ve verimlilik artarken maliyetler düşüyor
Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory
konseptinin; üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artırırken
çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilecek evrimsel bir
adım olarak öne çıktığını ifade eden Bizel, şunları aktardı; “Mitsubishi Electric olarak dijital fabrika konseptimiz
e-F@ctory ile fabrikalarda hızın ve verimliliğin artmasını,
süreçlerin anlık olarak izlenebilmesiyle hata paylarının
büyük oranda azaltılmasını, üretim maliyetlerinin iyileşmesini ve dolayısıyla iş hacminin büyümesini mümkün
kılıyoruz. Üretim hattındaki cihazlardan veri toplama
yeteneğimiz ile enerji maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı
olurken, tam entegre otomasyon platformumuzla devreye
alma ve kurulum sürelerinin kısalmasını da sağlıyoruz.”

IoT teknolojisinin Sanayi 4.0 ve akıllı fabrikaların temelini
oluşturduğunu söyleyen Bizel, IoT ile bağlantı sağlanan
cihaz sayısının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde katlanarak artacağının öngörüldüğünü ifade etti. Bu noktada
şirketlerin IT altyapısının çağın gereklerine uygun olarak
değişmesi gerektiğini belirten Bizel, bulut tabanlı veri
depolama ve işleme hizmetlerinin giderek daha fazla
önem kazanacağının altını çizdi. Günlük hayatımıza baktığımızda ise IoT kavramının, üst düzey bir yöneticiden ev
hanımına kadar herkesin hayatını kolaylaştıracağını ifade
eden Bizel, artık markete giren tüketicinin nelere baktığını
anlayabilen, bu doğrultuda yönlendirme yapan ve arkada
üretim için gerekli tedarik zincirini çalıştıran sistemlerin
devreye gireceğini belirtti. Bu konuya bir örnek olarak,
otomobillerin lastik yenileme zamanının geldiğini anlayıp
bu doğrultuda gerekli siparişin dünyanın öbür ucundaki
üretim fabrikasına ulaşmasını sağlayabileceğini ifade
eden Bizel, “Markaların üretim hatlarının sosyal medya
hesaplarıyla entegre olarak tüketici tarafından beğenilen
ürünleri tespit edebileceğini ve üretim hattını bu doğrultuda şekillendirebileceğini öngörmek mümkün” dedi.

Kollobratif robotlar ve insanların iş birliği

e-F@ctory uzmanlığı Nesnelerin İnterneti
uzmanlığıyla birleşti

Fabrikalarda robotlar ve insanların etkileşimli çalıştığı
üretim hatlarının, sadece robotlardan oluşan üretim hatlarından daha verimli olduğunu belirten Bizel, şöyle devam
etti; “Bugüne kadar genelde yalnız çalışan robotlar, artık
insanla birlikte çalışan kollobratif robotlar olarak karşımıza çıkıyor. Fabrikaların üretim sürecinde hayati önem
taşıyan robotlar, sağladıkları hız ve kolaylıklarla her geçen
gün sanayide daha çok rol alıyor ve günümüzde çok olağan bir iş gücü haline geliyor. Türkiye’de de başta sanayi
olmak üzere robot kullanımı hızla yaygınlaşıyor.”

Mitsubishi Electric’in güvenilir ve esnek üretim sistemleri
kurmaya yönelik entegre konsepti e-F@ctory ile kullanıcıların yüksek hızlı ve bilgiye dayalı üretim hedeflerine
ulaşmalarına katkıda bulunduğunu söyleyen Bizel, şöyle
devam etti; “Mitsubishi Electric’in e-F@ctory otomasyon
uzmanlığını, Intel’in Malezya üretim üssünde Nesnelerin
İnterneti konusunda çözüm üretme uzmanlığı ile birleştiren pilot bir program gerçekleştirdik. Bu program
sayesinde, üretimin online olarak bulut üzerinden takip
edilmesinin yanında, arızaların önceden fark edilmesi ve
arıza gerçekleşmeden müdahale edilmesi mümkün hale

Mitsubishi Electric’in dijital fabrika konsepti e-F@ctory
içinde robotların da önemli bir rol oynadığını ifade eden
Bizel, “İleri robot teknolojilerimiz sayesinde özellikle
büyük üretim serileri pratikleşiyor ve üretimde esneklik
artıyor. İnsan kolu ya da eline yakın hassasiyete sahip
robotlarımız; gıda, ilaç, ambalaj, otomotiv, beyaz eşya
gibi pek çok sektörde tercih ediliyor. Bu robotlar özellikle
zor ve tehlikeli işlerde, iş güvenliği açısından da fabrikalara büyük bir katma değer sağlıyor” diyerek sözlerini
tamamladı.
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“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE VE
TEKNOLOJİ GÜNLERİ” BU YIL 22. KEZ
DÜZENLENECEK!

İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Teknolojileri
Kulübü, geleneksel “Makine ve Teknoloji Günleri” etkinliğini
bu yıl 22. kez düzenliyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da, sektörün önemli kişi ve kuruluşlarını Üniversite-Sanayi İşbirliği platformunda, üyeleri ve
fakültesindeki öğrencilerle bir araya getirmeyi hedef alan
Makine ve Teknoloji Günleri’18 etkinliği, 17-18-19 Nisan
2018 tarihlerinde, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü,
Mühendislik Fakültesi, Ali Rıza Berkem Konferans Salonu’nda
gerçekleşecek.
Bilimsel çerçevesi, Otomasyon, Otomotiv, İklimlendirme,
Enerji, Endüstri 4.0, Yazılım, Biyomekanik, Endüstriyel
Uygulamalar ve Savunma Sanayi alanlarından oluşan Makine
ve Teknoloji Günleri’18 etkinliğine, ilgili tüm kişi ve kuruluşlar
davetli.
Etkinliği organize eden İstanbul Üniversitesi Makine
Mühendisliği Teknolojileri Kulübü, 1997 tarihinde İstanbul
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde k
urulmuş.
“Makine ve Teknoloji Günleri” ve Makine Mühendisliği
Teknolojileri Kulübü’nün etkinlik amaçları şöyle: Sektörü ve
öğrencileri en verimli şekilde bir araya getirmek. Sektör için
daha yaratıcı, kendine güveni olan, ekip çalışmasına yatkın,
teorik bilgisinin yanında pratik bilgisi de gelişmiş mühendis
adaylarının oluşumuna katkıda bulunmak. Üniversite-Sanayi iş
birliğini arttırarak, öğrencilerin sanayi ortamını tanımalarını ve
iş hayatına daha kolay adapte olmalarını sağlamak. Geleceğin
mühendislerinde yerli üretim bilincini oluşturmak bulunuyor.
Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek Makine Ve
Teknoloji Günleri’18’de de öğrenci-sanayi iş birliğine önem
veren, yenilikçi ve alanında uzman katılımcıların oturumları ve
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sunumlarıyla genç mühendis adaylarına sektördeki çalışmalar
ve gündemdeki teknolojiler hakkında nitelikli bilgi paylaşımının yapılması hedeflenmiş.
Kulübün “Vizyon”u;
*Devamlı gelişim, devamlı üretim ilkemiz ile kulübümüzü
her geçen gün bir ileri seviyeye taşıyarak kendi mirasımızı
oluşturmak.
*Sektör için daha yaratıcı, kendine güveni olan, ekip çalışmasına yatkın, teorik bilgisinin yanında pratik bilgisi de gelişmiş
mühendis adaylarının oluşumuna katkıda bulunmak.
*Üniversitemizi, bölümümüzü ve kulübümüzü sektöre en iyi
şekilde tanıtmak.
*Makine ve Teknoloji Günleri Etkinliğimizi uzun yıllar yaşayacak, etkili ve tanınan bir etkinliğe dönüştürmek.
*Üniversite-Sanayi iş birliğini arttırarak, öğrencilerin sanayi
ortamını tanımalarını ve iş hayatına daha kolay adapte olmalarını sağlamak.
*Geleceğin mühendislerinde yerli üretim bilincini oluşturmak.
*İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencileri ve
mezunları arasında etkileşimi ve bilgi aktarımını sağlamak
şeklinde belirlenmiş.
Kulübün “Vizyon”u ise;
*Öğrencilere makine mühendisliğini tanıtmak ve sektördeki
gelişmeleri takip edebilecek ortamlar sunmak.
*Teknik Geziler ve Teknik Eğitimler düzenleyerek üyelerimizin teorik bilgilerini en iyi şekilde pratiğe dönüştürmelerini
sağlamak.
*Makine ve Teknoloji Günleri gibi etkinliklerimiz ile sektörü ve
öğrencileri en verimli şekilde bir araya getirmek.
*Öğrencilere, takım çalışması, iş birliği, üretkenlik gibi kariyerleri için önemli özellikleri kazandırmak.
*Özgün sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek bu alanda
farkındalık yaratmak.
*Sosyal aktiviteler ile üyelerin birlik ve beraberliğini arttıracak
ortamlar sağlamak.
*Kulüp bünyesinde yapılan öğrenci projelerini desteklemek.
*Fuarlar ve yarışmalara katılarak projelerimizi ve kulübümüzü
tanıtmak.
*Üyeler arası bağları arttırmanın yanında, nitelikli bilgi paylaşımını sağlayan, kulüp üyeleri tarafından verilen eğitimleri
organize etmek olarak tanımlanıyor.
Makine ve Teknoloji Günleri’18 hakkında detaylı bilgiye www.
mmtk.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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Aksa Jeneratör’e
İngiltere’den ödül
Dünyanın en büyük 5 jeneratör üreticisi arasında olan
Aksa Jeneratör, 3. Havalimanı İGA’ya verdiği destek
ile Critical Power & Decentralised Energy Fuarı kapsamında düzenlenen Power Industry Awards’ta ‘Yılın
Projesi’ ödülüne layık görüldü

ları ve 2 adet data center’ı barındırıyor. Türkiye’nin
son yıllardaki en büyük projesinde Aksa Jeneratör,
teknik ekibiyle haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz
servis desteği sağlıyor.

Türkiye, Çin ve Amerika’daki üretim tesisleriyle global jeneratör markası AKSA Jeneratör, dünyanın en
büyük havalimanı projesi olan İGA (İstanbul Grand
Airport)’ya verdiği destek ile İngiltere’de gerçekleştirilen Power & Decentralised Energy Fuarı kapsamında düzenlenen Power Industry Awards’ta ‘Yılın
Projesi’ ödülünü aldı.
Avrupa’nın en büyük ve en saygın fuarı kapsamında düzenlenen Power Industry Awards ödülünü
kazanmaktan ötürü gururlu olduğunu söyleyen Aksa
Jeneratör CEO’su Alper Peker; “Günümüzde kesintisiz enerji tüm sektörlerde çok önemli bir rol oynamaya başladı. Biz de dünyanın en büyük 5 jeneratör
üreticisi arasında olarak İngiltere’de bu ödülü alan
ilk Türk şirketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Dünyada her sektörde adımızı duyurmak ve kesintisiz
enerji sağlamak için çalışmalarımıza tüm hızımızla
devam edeceğiz” dedi.
Sponsorları arasında Aksa Jeneratör’ün de yer aldığı
Avrupa’nın en büyük ve en saygın fuarı olan Critical
Power & Decentralised Energy Fuarı’na birçok sektör
katılımcısı ziyaret etti.

İGA’nın tüm enerjisi Aksa’ya emanet

Üç kıtada üretim yapan ve 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren Aksa Jeneratör, 350’den fazla destinasyon,
15’den fazla havayolu şirketi, 200 milyon yolcuya
hizmet vermesi beklenen Türkiye’nin en büyük havalimanı projesi, İGA’nın ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi
karşılıyor.
Sahada kullanılan 300’ün üzerinde mobil jeneratör ve
30 tanesi senkron olmak üzere toplam 45 adet 2500
kVA jeneratör desteği veren Aksa Jeneratör, yapımı
hızla devam eden havaalanı projesi İGA’ya 100 MW’ın
üstünde bir kapasite ile enerji tedariki sağlıyor.
Dünya’da ilk kez UPTIME TIER3 sertifikasına sahip
havalimanı olan İGA, bünyesinde enerji merkezi oda-
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DÜŞÜK KARBON KAHRAMANI ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU
SÜT-D SERA GAZI CİMRİSİ KURULUŞLARI
ÖDÜLLENDİRDİ
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Karbon ayak izini azaltarak iklim değişikliği ile
mücadeleye destek olan 26 kuruluş Sürdürülebilir
Üretim ve Tüketim Derneği tarafından Düşük Karbon
Kahramanı olarak ödüllendirildi

26 kuruluş SÜT-D tarafından ödüle layık görüldü.
Düşük Karbon Kahramanları ödüllerini Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür
Yardımcısı Adnan Tan’ın elinden aldı.

Sera gazı salımında cimri davranarak iklim değişimiyle mücadele eden kuruluşlar, İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5.
İstanbul Karbon Zirvesi’nde Sürdürülebilir Üretim ve
Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından Düşük Karbon
Kahramanı olarak ödüllendirildi. Karbon yönetimini
başaran 69 projenin aday olduğu değerlendirmede

Sera gazı cimrisi kuruluşların başarıları
iklim dostu yaşamımız için mühim
İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz
Karaosmanoğlu, “İklim dostu yaşamı başarmamız
mühim ve gerekli. Dünyamıza yeterince zarar verdik,
iklimimizi değiştirdik.
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Bu gidişe bir dur demek lazım. Sanayimiz düşük
karbon ekonomisi ile ilerleyerek büyümeli.
Dördüncüsünü verdiğimiz bu ödül ile enerji, kimya,
çelik, çimento, beyaz eşya ve atık sektörleri ile yerel
yönetimlerdeki sera gazı cimrilerininin teknik ve
sosyal başarılarını ödüllendirerek SÜT-D’nin sürdürülebilirlik yaşam kültürü kazandırılması hedefinde
ilerledik” diye konuştu.

Tacikistan’dan başvuru geldi
Prof. Karaosmanoğlu “Bu yıl Tacikistan’daki Little
Earth adlı çevre organizasyonun Temiz Enerjiyle
Sürdürülebilir Topluluklar adlı projesiyle ödülümüze
aday olması enerjimizi artırırken, yaygın etki yapabilmenin gururunu da bize yaşattı” dedi.

MTGreenworks: Yeşil Kumbara
Nuh Çimento: Arıtma Çamurundan Yakıt Üretiminde
Atık Isı Yönetimi
Organik Kimya: Enerji Geri Kazanım Sistemi
Polisan: Küresel
Yolculuğu

Standartlarla

Samsun Avdan: Biyogaz
Çamurundan Yakıt Eldesi

Sürdürülebilirlik

Tesisinde

Arıtma

Schneider Electric: Enerji Üniversitesi
Shell&Turcas: Geleceğe Sahip Çıkan Motor Yağı

Şirketler, belediyeler, sivil toplum örgütleri düşük
karbon kahramanı olmak için yarıştı
2018 yılı Düşük Karbon Kahramanları:

Tat Metal Çelik: Doğal Gazdan Hidrojen Üretimi

Akademi Çevre: Beyaz Eşyanı Geri Dönüştür, İklimini
Geri Kazan

UTİKAD: Sürdürülebilir Lojistik Sertifikası

Thermax: AVM’de Atık Isı Yönetimi

Uzay Kimya: İklim Dostu Temizlik Ürünü
Aksa Doğalgaz: Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor
Vestel Beyaz Eşya: Yardımcı Tesislerde Enerji
Verimliliği

BSH Türkiye: Kurum İçi Yeşil Ulaşım
Bereket Enerji: Deponi Gazı (LFG) Santrali
Cargill: Ayak İzini Sil
CBKSoft Yazılım: En Yeşil Ofis
EPİAŞ: Yerli ve Yeni Yalıtım Malzemesiyle Enerji
Verimliliği
İÇDAŞ: Düşük Karbon Ayak İzli İnşaat Çeliği
İSTAÇ: Çöpünü Yönet, Karbonunu Azalt
İZAYDAŞ: İzaycan Çevreci Çocuk
Gaziantep Büyükşehir
Binasına Dönüşüm

Belediyesi:

Yeşil

Kamu

Green Chemicals: Toz Kontrolü
Kartal Belediyesi: Atık Yağını Topla, Bisikletinle Yeşil
Ulaşımı Yakala
Little Earth: Temiz Enerjiyle Sürdürülebilir Topluluklar
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Mitsubishi Electric’ten Sanayi 4.0 sürecinde dijital dönüşüm için
e-F@ctory konsepti

Robot ve insanın işbirliği fabrikaların
verimliliğini artırıyor

Elektrik, elektronik ve otomasyon sektörünün öncü
markası Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0’a dijital
fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt veriyor. Yeni
nesil dijital fabrikalarla ilgili açıklamalarda bulunan
Mitsubishi Electric Corporation Fabrika Otomasyon
Sistemleri Yurtdışı Stratejik Planlama Departmanı
Kıdemli Müdürü Hajime Sugiyama, tüketicilerin kişiselleştirilmiş ürün taleplerini karşılayabilecek üretim
tesislerinde robotlar ve insanların birlikte çalışmasının verimliliği artırdığını söyledi.
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Mitsubishi Electric’in bir fabrikasında e-F@ctory
konseptinin uygulanması ile verimliliğin yüzde 50
arttırıldığını belirten Sugiyama, üretim hattındaki
kısa süreli duruşların ise yüzde 70 oranında azaltıldığını ifade etti.
Sanayinin Avrasya bölgesindeki buluşma noktası
olan WIN Eurasia fuarları kapsamında, Ekonomi
Gazetecileri Derneği’nin, Endüstriyel Otomasyon
Sanayicileri Derneği ve Yıldız Teknik Üniversitesi

HABERLER

ENDÜSTRİ OTOMASYON

iş birliğiyle düzenlediği “21. yüzyılın dijital fabrikaları” oturumunda, Mitsubishi Electric Corporation
Fabrika Otomasyon Sistemleri Yurtdışı Stratejik
Planlama Departmanı Kıdemli Müdürü Hajime
Sugiyama konuşmacı olarak yer aldı. Fabrikalardaki
dijital dönüşüm sürecine dikkat çeken ve Mitsubishi
Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konseptini dünya çapındaki örneklerle anlatan Hajime
Sugiyama, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü’den teşekkür plaketi aldı.
Bundan 10 yıl önce bir marka ve model için yalnızca
bir çeşit otomobil üretmenin yeterli olduğunu, günümüzde ise kişiselleşen tüketici talepleri doğrultusunda aynı marka ve modelde binlerce çeşit otomobil
üretilmesi gerektiğini ifade eden Hajime Sugiyama,
“Tüketiciler bugün bir otomobil satın alırken rengi,
iç dizaynı, aksesuarları gibi birtakım özelliklerine
kendileri karar vererek alacakları otomobili kişiselleştirmek istiyor. Bu değişken talepler klasik üretim
anlayışı için oldukça zor bir tablo. Dolayısıyla Sanayi
4.0 sürecindeki fabrikalar için esnek bir yapıya sahip
olarak farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek en
önemli konuların başında geliyor. Bu da ancak dijital
fabrika altyapısı ile mümkün olabiliyor” dedi.

Dünya genelinde robot mühendisi eksiği var
Dijital fabrikaların en önemli unsurlarından biri olan
robotlara da değinen Sugiyama, üretim hattındaki
her türlü görevin tek başına robotlar tarafından
yapılabileceğini düşünmenin doğru olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti; “Basit işlerde robot
kullanabilirken, komplike işlerde insan desteği de
almak daha etkili bir yöntem. Çünkü insanlar daha
esnek ve çok sayıda farklı işler yapabiliyorlar.
Robotlar da tam ikisinin arasında kalıyor.
Robotlarla ilgili en çok endişe duyulan konu, robotların fabrikalardaki insanların işlerine son vereceği
tartışması olarak karşımıza çıkıyor. Oysa böyle bir
durum çok da mümkün değil. Her şeyden önce
robotların programlanması için bile insana ihtiyaç
duyuluyor ve şu anda dünya genelinde robot mühendisi eksiği var. Özetle, tamamen robot kullanılan bir
fabrika yerine robotların insanlarla birlikte çalıştığı,
dengeli bir karışımın olduğu dijital fabrikaların çok
daha etkili olduğunu söyleyebiliriz.”

Üretim hattındaki kısa süreli duruşlar yüzde
70 azaldı, verimlilik yüzde 50 arttı
Mitsubishi Electric’in dijital fabrika konsepti e-F@

ctory üzerinde 2003 yılında çalışmaya başladığını
ifade eden Sugiyama, markanın kendi fabrikasındaki örnek uygulama ile ilgili şu bilgileri aktardı;
“Fabrikamızda eskiden problemleri çözme yolumuz,
verilere bakmak ve bir sorun olduğunu fark ettiğimizde bu verileri bir excel tablosuna aktararak
analiz etmek şeklindeydi. Çoğunlukla bir hafta veri
biriktirdikten sonra problemi çözemiyor ve bu kez
daha fazla veri toplamaya başlıyorduk. Bazen doğru
verilere ulaşamıyor ve tahmin yürüterek ilerlemeye
çalışıyorduk. Bu nedenle problemleri hızlı ve doğru
bir şekilde çözmek ve fabrikamızı geliştirmek için
verileri kendi kendine toplayan tamamen otomatik
bir hat olan e-F@ctory konseptini geliştirdik.
Artık her şeyi gerçek zamanlı olarak görebiliyoruz.
Böylece hangi ürünün hattının durduğu, makinenin kaç kez duraksadığı gibi tüm sorunları anında
görebiliyor, tek bir hamlede sorunun ne olduğunu
anlayabiliyor ve çözüm üretebiliyoruz.
Bu sayede üretim hattındaki kısa süreli duruşları
yaklaşık yüzde 70 oranında azalttık ve verimliliği
yaklaşık yüzde 50 artırdık. Tam otomatik bir süreç
olduğu için barkodu okuttuğunuzda robotun ayarları
otomatik olarak yapılandırılıyor. Her türlü veri ağ
tarafından toplanıyor ve kablosuz olarak sunucuya
aktarılıyor. İşte Sanayi 4.0’ın en büyük avantajlarından biri bu.”

Fabrikalardaki insan robotun işlevselliğini
artırıyor
Robotları daha işlevsel hale getirmek için insanların üretim hattında olmasını önemsiyoruz diyen
Sugiyama; “Örneğin bir otomotiv fabrikasında sadece robot kullanıldığında pek çok sorun yaşanabiliyor. Üretim hattına gereken parçaları yüklemek için
çok fazla sayıda ekipman gerekebiliyor. Hattın bir
bölümünde oluşan kısa süreli duraksamalar tüm
üretim hattını durdurabiliyor. Bu yüzden robotlar ve
insanların birlikte çalışmasının daha verimli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Doğru çözümler bulunmalı
Sanayi 4.0’a uyumlu üretim altyapılarının çok karmaşık olduğu şeklinde yanlış bir kanı bulunduğunu
söyleyen Sugiyama, “Önemli olan fabrikaların kendi
dinamiklerine en uygun, en doğru çözümü bulabilmeleri. Biz Mitsubishi Electric olarak fabrikalar için
kullanımı kolay yeni nesil teknolojiler geliştiriyoruz“
diyerek sözlerini tamamladı.
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Microstrategy Sempozyumu’nun İkincisi İstanbul’da Gerçekleşti

‘Dijital Dönüşüm ve Akıllı Kurum
Olma Yolculuğu’
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Türkiye’de sektörünün önde gelen firmalarına veriye dayalı çözümler sunan Obase ile iş zekasının
lider platformu Microstrategy’nin dünyanın önde gelen
şehirlerinde düzenlediği ve Türkiye’de bu sene ikincisi
gerçekleşen Microstrategy Sempozyumu 12 Nisan’da
Four Seasons Otel’de yapıldı.

Microstrategy 10 platformunun son çıkan yeniliklerinin sergilendiği sempozyumda, bu platformun dijital
dönüşüm sağlamak için tüm iç ve dış bileşenleri bir
bağlamsal zeka kaynağına bağlayan, gerçek zamanlı bir
veri platformu olarak nasıl kullanılabileceği konuşuldu.

Microstrategy Başkan Yardımcısı Hugh Owen,
Microstrategy Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı
Darryl Owen, Obase CEO’su Dr. Bülent Dal,
Microstrategy Türkiye Ülke Müdürü Evren Eray ve
Turkcell CRM, İş Zekası ve Dijital Yetenekler Direktörü
İnanç Çakıroğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı sempozyuma Migros, QNB Finansbank, THY ve Eczacıbaşı
Esan şirketlerinin yöneticileri de sunumlarıyla katılarak
MicroStrategy’nin teknolojisiyle elde ettikleri başarılı iş
sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Microstrategy veriye dayalı olarak; günlük iş hayatında
analitiğin yeri, müşteriye hizmet verme, satış sürecini
yönetme ve iş yapma yetkinliğini artırmaya yönelik
çözümler sunuyor. Veriye dayalı karar verme ve yönetim kültürü dönüşümüne katkı sağlıyor. Bu sene ikincisi düzenlenen Microstrategy sempozyumunda akıllı
kurum olmak, analitiğin dijitalleşmedeki yeri, iş hızında
akıllı kararlar alabilmenin yolları, veriye dayalı yönetim
kültürü, yapay zeka ve artırılmış/sanal gerçeklik gibi
konular ele alındı.
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günümüzdeki yıkıcı dünyada en doğru kararları en hızlı
şekilde alarak karlılıklarını ve verimliliklerini artırmaktır. Özellikle büyük datadan anlam çıkartmaya çalıştığımız günümüzde dünyanın en büyük datasına sahip
Facebook şirketinde MicroStrategy uzun yıllardır analitik çözümü olarak yer almaktadır. Ayrıca, sadece şirketler değil artık şehirleri de akıllı hale getirmeye çalışıyoruz. Dubai Smart City projemiz Barselona’da Kasım
2017’de gerçekleştirilen Global Smart City etkinliğinde
en iyi Smart City ödülünü aldı. Microstrategy özellikle
analitik ve veri analizi ihtiyaci olan şirketlerin bütün
ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilirken Amerika’nın en
büyük 100 şirketinin 91 tanesi MicroStrategy yazılımını
kullanmaktadır” diye konuştu.

Hugh Owen: “Hiçbir şirket dijital dönüşümden
muaf kalamaz”
Dijital dönüşüm ve akıllı kurum olma yolculuğu top yekûn hareket edilmesi gereken bir
süreç
Veriye dayalı yönetimi icra edebilmek için gereken kültürel dönüşümü yapmış ve kurumun tüm bileşenlerine
dijitalleşmiş hizmetler yaratabilmek için kullanabileceği
stabil bir veri altyapısı oluşturmuşşirketler Akıllı Kurum
olarak tanımlanıyor. Akıllı sistemlerin kuruluşunda ise
öncelikle yönetim ve uygulayıcılar tarafından kavramsal
farkındalığın oluşması büyük önem taşıyor. Bu farkındalıkla oluşturulmuş vizyona hizmet edecek teknolojik
altyapı sistemlerine yatırım yapılması, bu sistemlerin
uzmanları ile çalışılması da son derece önemli.
Dünyada, içlerinde Microstrategy kullanıcılarının da
bulunduğu pek çok vizyoner şirket ve kurumun bu
dönüşüm sürecindeki yol haritaları iyi bir gösterge
olma özelliği taşıyor. Türkiye’de bu dönüşümü başlatan vizyoner organizasyonların bu başarılı örnekleri
inceleyerek ilk aşamada mevcut sistem ve süreçlerini
ele almaları önemli. Dijital dönüşüm ve Akıllı Kurum
olma yolculuğu, top yekun hareket edilmesi gereken
bir süreci kapsıyor. Çünkü bu dönüşüm pek çok yeni
iş sürecini beraberinde getirebilirken, pek çok süreci de tamamen değiştirebiliyor. Sanılanın aksine bu
dönüşüm projeleri şirketlerin sadece IT birimlerince
ele alınmıyor. Süreç, IT ile birlikte C-Level seviyede
yönetim kadrosundan başlayarak, organizasyonun en
küçük yapı taşına kadar yansıyor.

Evren Eray: “Şehirleri de akıllı hale
getiriyoruz”
Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Microstrategy Türkiye Ülke Müdürü Evren Eray;
“Microstrategy olarak en önemli katkımız, şirketlerin

MicroStrategy’nin yarattığı vizyonu transfer etmek
amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yapan
Microstrategy Başkan Yardımcısı Hugh Owen bugünün
rekabetçi iş ortamında, hiçbir şirketin dönüşümden
muaf kalamayacağını belirterek pazar güçlerinin, rekabetin, regülasyonların ve teknolojinin, şirketleri rekabetçi olmayı isteyecekleri yöne doğru ittiğini söyledi.
Hugh Owen sözlerine şöyle devam etti: “Bu yola baş
koyup başarılı olmak isteyenler de ‘Akıllı Kurumlara’,
yani veri, insan ve varlıkları daha önce hiç mümkün
olmadığı şekilde bütünleşik olarak kullanabilen organizasyonlara dönüşüyor. Bu noktaya ulaşmak ise,
herhangi bir cihaz üzerinden iç görü sağlayacak olan
teknoloji ve tekniğin doğru kombinasyonunu yakalamayı gerektiriyor. ”

Darrly Owen: “Kavramlar albenili olsa da,
yolculuk bir hayli zorlu”
Microstrategy Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı
Darryl Owen yaptığı konuşmada dünyanın dört bir
yanındaki kurumların, dijitalleşen iş hacmine olan
trendden nasıl pay alacaklarına odaklandıklarını vurguladı. Owen; “Kavramlar oldukça albenili olsa da,
yolculuk bir hayli zorlu. Birçok şirket pratikte, uygulama yaparken karşılaştığı engeller ile boğuşuyor. Bu
engeller arasında veri kalitesi ya da dağınık veri siloları,
iç ve dış tüketimde kullanılacak, ölçeklenebilir, gerçek
zamanlı veri temin edebilmek için gereken dönüşümün
sağlanması ve hem kesintisiz hem de hedefi tutturan
bir müşteri deneyimi sağlamak için gerekli olan akışkan veri ortamına geçiş gibi maddeler öncelikli bir
yer tutuyor. Diğer şirketler ise birbirinden tamamen
farklı sistemlerden oluşan karmaşık portfolyolara sahip
olduklarından, verinin paydaşlara sunulmasında ilerici
rasyonalizasyon ve sadeleştirme sağlayacak stratejilere
ihtiyaç duyuyor. Birçok kurum kendi insan kaynakları-
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“Dijital Dönüşüm Projeleri ‘Büyük Patlama’
değildir”

nın, dijital dönüşümü kabul edilebilir risk seviyelerinde
yönlendirebilmeleri için, yetenek havuzları ve organizasyon yapıları üzerinde çalışmaya başladı” dedi.
Verinin akıllı kurumların tüm yeteneklerinin temelini
oluşturduğunu söyleyen Darrly Owen, dahili ve harici
kaynaklı tüm verilerin, iş insanlarının anlayabileceği,
tek bir kurum görünümünde bir araya getirilmesi
gerektiğini vurguladı.
İleri analitik, makina öğrenmesi ve yapay zeka pazarında
her yıl yüzlerce yeni teknolojinin piyasaya çıktığını anlatan Owen; “Bu alanda başarının anahtarı, bu çözümlerin
hepsinin, doğru sonuçlar elde etmelerini sağlamak için,
çok büyük ölçüde ölçeklenebilir kurumsal veri altyapısı
gerektiren noktasal çözümler olduğunu anlamaktır.
MicroStrategy 10 platformu, bu veri altyapısını yönetilebilir bir şekilde sunar ve bu özel çözümler, araçlar için
verilere açık erişim sağlar. Bu tür entegrasyonların son
örnekleri arasında; sanal analitik sunmak ve etkileşim
sağlamak için artırılmış gerçeklik uygulamaları olduğu
gibi, Amazon Alexa üzerinden sesle analitik, doğal dil
destekli ve verilerin uzaktan sorgulanmasını sağlayan
sohbet robotlarının entegrasyonu da yer almaktadır”
dedi.

“Verinin paylaşılma şeklini basitleştirin”
Darrly Owen sözlerini şöyle sürdürdü: “Veriyi kullanacak her müşteri ve çalışanın ellerinde bulunan cihazda,
işleri ile ilgili olan bir uygulamada, her nerede olurlarsa
olsunlar gerçek zamanlı olarak ‘doğruluğu tescillenmiş’
veriye erişimi sağlanmalıdır. Kullanımı basit ve kullanıcı dostu uygulamalar veriye olan sempatiyi ve güveni
arttıracaktır.”
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En büyük tehlikenin, dijital dönüşümü, sonuç görmesi
yıllar alan klasik bir ‘büyük patlama’ projesi olarak değerlendirmek olduğunu söyleyen Owen, “Proje
tamamlandığı anda bile edinilen yeni deneyimler daha
çevik rakiplerle kıyaslayınca ‘eski moda’ olacak ve
piyasa beklentilerinin altında kalacaktır. Başarı, dijital
kurumun omurgası olarak sağlam ve yönetilen bir veri
platformunu adım adım kurmak ve daha sonra her biri
anında katma değer sağlayan bir dizi iş odaklı projeyi
seri bir şekilde hayata geçirmektir. Kurumun veri varlıklarını yönetmek için açık bir platform kurmak; piyasa
değiştikçe ve yeni teknolojiler kullanıma girdikçe hızla
yön değiştirebilmek için gereken stratejik esnekliği sağlayacaktır. Dijital platformun meta olmayan tek parçası
kurumsal veri tanımıdır, her şey zamanla değişebilir ve
değişecektir” diye konuştu.

Dr. Bülent Dal: “Dijital dönüşüm içerisinde
analitiğin kullanımı ve hizmet şeklinin değişimi kaçınılmaz”
Obase CEO’su Dr. Bülent Dal ise yaptığı konuşmada,
MicroStrategy kullanılarak yapılan katma değerli projelerin derinlemesine incelendiği ve güncel bilgilerin katılımcılarla paylaşıldığı Microstrategy Sempozyumu’nun
ikincisini düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile
getirdi. Konuşmasında yeni nesil analitiğe ağırlık veren
Dr. Bülent Dal, analitiğin, her geçen gün her seviyede
kişinin günlük hayatının içerisine artan bir şekilde girdiğini belirterek, “Bir yandan veriye dayalı daha fazla
kararı, iş hızında almak gerekirken diğer yandan daha
fazla veriyle uğraşır hale geldik. Artan büyüklükte veri
hacmi, veri artış hızı, cevap verilmesi gereken sorular
ile karşı karşıyayız. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki
işletmeler elindeki verinin çok azını ve hatta %20’sini

karar verme süreçlerinde kullanabiliyor. Dijital dönüşüm içerisinde analitiğin kullanımı ve hizmet şeklinin
de değişimi kaçınılmaz. MicroStrategy, organizasyonlara tüm verilerden istifade edebileceği kullanımı kolay
teknoloji ve disiplin sunuyor. Kullanıcılar verilerle
uğraşmaktan çok arkasında ileri analitik ve yapay zeka
olan içgörülere odaklanabiliyor ” dedi.
Büyük veri analizlerinin, analitik yaklaşımlarla oluşturulan yeni modellerin, tüketicinin daha iyi hizmet
almasına ve daha iyi bir müşteri deneyimi yaşamasına
imkan tanıdığını ifade eden Dr. Bülent Dal konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Analitik her geçen gün işin içerisine
daha fazla giriyor.
Obase yerinde Ar-Ge Merkezi’nde geliştirmekte olduğumuz ürünlerde, ileri analitik kullandığımız çözümleri
MicroStrategy ile tümleşik bir şekilde hayata geçirmekteyiz. Yapay zeka ile görüntü, ses ve metin, sensör verilerini gerçek zamanda işleyip, anlamlandıran bilişsel
(cognitive) analitik çözümler sunmaktayız. Analitiğin
operasyonel aktivitelerin içerisine girdiği süreçlerde
verimlilik ve müşteri hizmet kalitesi de artıyor. Bugün
üretilen verinin büyüklüğü ve çeşitliliği olgunlaşmış alt
yapılar ile yönetilebilir boyutta. Bu sebeple geleceğin
büyüme potansiyeli düşünülerek bugünden alt yapı
yatırımları ve uzman yatırımı yapılmalı.”

“Dijital dönüşümle yeni mesleki tanımlar
ortaya çıktı”
Büyük işletmelerde Chief Data Officer (Veriden Sorumlu
Genel Müdür) ve Chief Digital Officer (Dijital İşlerden
Sorumlu Genel Müdür) unvanlarının yaygın olduğunu,
bu kişilerin kurumu dönüştürecek olan veri omurgası (data backbone) ve dijital deneyimleri yaratmakla
görevli olduklarını belirten Dr. Bülent Dal değişen mesleklere vurgu yaptı.
Dijital dönüşümle birlikte gelen yeni meslekleri “Veri
madenciliği, iş zekası uzmanlığı, veri mühendisliği, kompleks süreç yöneticiliği gibi mesleklerin yanı
sıra şirketlerde ‘Dijital Dönüşüm’, ‘Süreç Mimarisi’,
‘Kompleks Süreç Yönetimi’, ‘Akıllı Süreç Yönetimi’,
‘Operasyonel Mükemmellik’ gibi departmanlar oluştuğunu görebiliyoruz” diyen Dr. Bülent Dal sözlerini şöyle
sürdürdü: “Dijitalleşmeyi, makine öğrenmeyi, yapay
zekayı konuştuğumuz bu dönüşümde insan faktörünün
unutulmaması çok önemli. Teknolojik alt yapı yatırımlarının, insan kaynağı yatırımı ile paralel sürdürülmesi
ve tüm dönüşüm projelerinin iş kullanıcıları ve teknik
kullanıcılarla şekillendirilmesi önemli. Dijital dönüşüm
projeleri tüm birimlerin beraber hareket etmesini, katkı
sağlamasını gerektiren bir süreç.”

İnanç Çakıroğlu: “Dijitalleşme yolculuğunu
şekillendiren ve yönlendiren temel unsurlar
veri ve analitik”
Turkcell CRM, İş Zekası ve Dijital Yetenekler Direktörü
İnanç Çakıroğlu ise yaptığı konuşmada: “Dijitalleşme
son yıllarda adını sıkça duyduğumuz kavramlardan.
Neredeyse tüm sektörlerden firmalar dijital dönüşümlerine devam ediyor.
Dijitalleşme yolculuğunu şekillendiren ve yönlendiren
temel unsurlar ise veri ve analitik. Turkcell olarak 3 yıl
önce bir adım attık ve Turkcell’i “dijital operatör” olarak
ilan ettiğimiz noktaya götüren bir yolculuk başlattık.
Bir ağ operatörü olmak yerine bir deneyim sağlayıcı
olma hedefini belirledik. Bu girişimin arkasında güçlü
analitik yeteneklere ihtiyaç var. Günlük operasyonlarımızı ve uygulamalarımızı gerçek zamanlı veri ve raporlama yetenekleriyle ölçüp optimize etmekle kalmıyor,
daha iyi modeller oluşturmak için ileri analitik, yapay
zeka ve makina öğreniminden faydalanıyor, yolculuğumuzu aydınlatıyor ve işimizi destekliyoruz.
Dahası; veriyi gelir kaynağı haline getirebilme yolları;
gelecekteki iş fırsatları için yeni bir kazanç akışı vaat
ediyor. Dijitalleşme yolculuklarını canlandırmaya ihtiyaç duyan şirketlere katma değer yaratabilmek için
“hizmet olarak” konseptini güçlü bir araç olarak görüyoruz” dedi.
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