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1. İmplant teknolojiler 
Mobil telefon da dâhil olmak üzere 

insan bedenine yerleştirilebilen, 
implant teknolojik ürünler 

 İletişebilen elektronik yongalar 

Nano robotlar 

Akıllı dövmeler 

Beklenti 2023 
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2. Dijital varlığımız 
Gelecekte insanlar kendilerini dünyaya 

nasıl sunacaklarına karar vererek sanal 
ortamda bir dijital varlık inşa edip 
yönetecek. 

Facebook, Twitter, Instagram, Google+, 
MySpace türünde standart bir dijital 
varlık kimliği 

Beklenti 2023 
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3. Yeni arayüz olarak görüş 
 Okuma gözlükleri, kulaklıklar ve gözle izleme 

cihazları akıllı ve İnternete bağlı olacak. 

 Bu yolla İnternete ve verilere ulaşmak 
kolaylaşacak. 

 Gözler enformasyon iletme yeteneğine 
kavuşacak. 

 Öğrenme ve öğretmede yeni yollar gelişecek. 

 Beklenti 2023 
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4. Giyilebilir İnternet 
 İnsanlar İnternete bağlanabilen 

elbiseler ve aksesuarlar giyecek. 

Bunlar üzerinde İnternete bağlanan 
yongalar bulunacak. 

Sanal gerçeklik alanında konuyla ilgili 
bağlantılı gelişmeler 

Beklenti 2022 
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4. Giyilebilir İnternet 

Endüstri 4.0 11 

Sanal gerçeklik ve simulasyon 

Sanal gerçeklik yaygın olarak gerçek hayatta var olan yada olmayan yerlerin en 
az 3 boyutlu olarak bilgisayar ile yeniden oluşturulması ve gerçek gibi 
deneyimi sunması için kullanılmaktadır. 

Sanal gerçeklik, 
bilgisayarlar tarafından 
taklit edilerek 
oluşturulan ortamlara 
denir.  
Çoğu sanal gerçeklik 
ortamı bir bilgisayar 
ekranı yoluyla edinilen 
görsel tecrübelerden 
ibarettir.  
Bazı ortamlar duyma, 
hareket gibi başka 
duyulardan da yararlanır.  



4. Giyilebilir İnternet 
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Sanal gerçeklik ve simulasyon 



Endüstri 4.0 13 



5. Her Yerde Bilişim 
Mobil cihazların sayısının artması 

 İnternete düzenli erişimin nüfusunun 
yüzde 90’ını bulması 

Yeni cihazların geliştirilmesi 

Kablosuz teknolojilerin gelişmesi 

Beklenti 2024 
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6. Cebimdeki süperbilgisayar 
 İnsanların yüzde 90’ının akıllı telefon kullanıyor 

hale gelmesi 

 Eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerine daha kolay 
erişim 

 Pazarın ve e-ticaretin büyümesi 

 Enformasyon üretimi ve erişimi 

 Sivil katılım 

 Beklenti 2023 
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7. Herkes İçin Depolama 
 İnsanların yüzde 90’ının (reklâm karşılığı) 

sınırsız ve ücretsiz depolamaya sahip olması 

 Sonsuz bellek (kültürel, sosyal vb.) 

 Artan içerik üretimi 

 Sanallığın daha fazla kullanımı 

 Bulut bilişimin gelişmesi 

 Beklenti 2018 
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7. Herkes İçin Depolama 
 Bulut bilişim veya çevrim içi bilgi dağıtımı; 

bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını 
sağlayan hizmetlere verilen genel isimdir.  

 Bulut bilişim bu yönüyle bir ürün değil, hizmettir; 
temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımı 
sağlanarak, mevcut bilişim hizmetinin; 
bilgisayarlar ve diğer aygıtlardan elektrik 
dağıtıcılarına benzer bir biçimde bilişim ağı 
(genelde İnternet) üzerinden kullanılmasıdır. 

 IaaS, PaaS, SaaS: Infrastructure as a Service, 
Platform as a Service, Software as a Service  
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8. Nesnelerin İnterneti 
 Nesnelerin İnterneti (Her Şeyin İnterneti); 

sistemlerin, cihazların, araçların, nesnelerin ve 
hatta insanların fiziksel olarak birbirlerine ve 
fonksiyonel olarak İnternete bağlanması 
sistemidir. 

 Nesneler arasındaki etkileşimin ürettiği veriler, 
endüstriyel süreçleri çok daha kontrollü biçimde 
yürütebilmemizi, daha ayrıntılı analizler 
yapabilmemizi, daha çevik ve etkili kararlar 
alabilmemizi sağlayacak. 
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8. Nesnelerin İnterneti 

Endüstri 4.0 22 

Nesnelerin İnterneti ( Nİ ) 



8. Nesnelerin İnterneti 
 Sensor (veri toplama) teknolojilerinde yeni 

gelişmeler, yeni ürünler 

 İnternete bağlı sensor (veri toplama cihazı) sayısının 
trilyona ulaşması 

 Kaynak kullanımında verimlilik (efficiency) artışı 

 Üretkenlikte (productivity) artış 

 Dijital olarak bağlanabilir cihazlar, akıllı sensorlar 

 Ürünler üzerine eklenmiş yeni hizmetler  

 Veri satışı 

 Veri üzerinden yeni iş modelleri 
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8. Nesnelerin İnterneti 
 Mevcut üretim metodolojilerinde değişim 

 Yeni üretim ve yönetim metodolojilerinin ortaya 
çıkışı 

 Her şirketin potansiyel bir yazılım işletmesi 
haline dönüşmesi 

 Müşteri memnuniyetinin yükselen önemi 

 Beklenti 2022 
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9. Bağlantılı ev 
 Evden İnternet kullanımının (gidip gelen veri 

miktarının, İnternet trafiğinin) yüzde 50’den 
fazlasının cihaz ve araçlar için kullanılması 

 Evdeki cihaz ve araçların İnternete bağlı hale 
gelmesi 

 Enerji vb. konularda kaynak verimliliği ve maliyet 
düşümü 

 Güvenlik artışı 

 Uzaktan ev yönetim ve denetimi 

 Beklenti 2024 
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10. Akıllı Şehirler 
 Akıllı şehir bir kentin varlıklarını güvenli biçimde 

yönetmek amacıyla çoklu enformasyon ve iletişim 
esaslı teknolojik çözümleri bütünleştirmek için bir 
kentsel gelişme vizyonudur.  

 Bir şehrin varlıkları -bunlarla sınırlı olmamakla 
birlikte- yerel birimler, enformasyon sistemleri, 
okullar, kütüphaneler, ulaşım sistemleri, hastaneler, 
enerji tesisleri, su kaynağı ağları, atık yönetimi, 
hukuk düzeni ve diğer topluluk hizmetlerinden 
oluşur.  

 Bir akıllı şehir kurmanın amacı yurttaşların 
ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere hizmetlerin 
verimliliğini teknoloji kullanımıyla artıracak yaşam 
kalitesini yükseltmektir. 
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10. Akıllı Şehirler 
 Kentlerde sensor teknolojilerinin kullanımın artması 

 Kent artifaktlarının ve mekânlarının akıllı ve 
iletişebilir hale gelmesi 

 Nüfusun kaynaklara ve hizmetlere erişim kolaylığı 

 Kentsel yaşam kalitesinin artışı 

 Hizmet sunumunda maliyetlerin düşmesi 

 Kaynakların desantralize yönetimi 

 E-devlet, e-yönetim 

 Beklenti 2026 
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11. Kararlar için büyük veri 
 Büyük veri; toplumsal medya paylaşımları, ağ 

günlükleri, bloglar, fotoğraf, video, log dosyaları vb. gibi 
değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, anlamlı 
ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimine denir. 

 Büyük veri; İnternet sunucularının logları, internet 
istatistikleri, sosyal medya yayınları, bloglar, 
mikrobloglar, iklim algılayıcıları ve benzer 
sensorlardan gelen bilgiler, GSM operatörlerinden elde 
edilen arama kayıtları gibi büyük sayıda bilgiden 
oluşuyor. 

 Büyük veri, doğru analiz yöntemleri ile 
yorumlandığında şirketlerin stratejik karar almalarına, 
risklerini daha iyi yönetmelerine ve inovasyon 
yapmalarına imkân sağlayabiliyor. 
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11. Kararlar için büyük veri 
 Büyük veri ve analitiklerin geliştirilmesi ve 

kullanımının yaygınlaşması 

 Daha çabuk ve rasyonel karar alma becerilerinin 
geliştirilmesi 

 Gerçek zamanlı karar almanın kolaylaşması 

 İnovasyona ışık tutan verilerin oluşması 

 Nüfus sayımı vb. türünden işlerin İnternet 
üzerinden yapılması 

 Beklenti 2023 
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12. Sürücüsüz otomobiller 
 Trafik sisteminin sürücüsüz otomobillere uygun 

hale getirilmesi 

 Sürücüsüz otomobil sayısının artması 

 Trafik problemlerinin azalması 

 Artan güvenlik 

 Elektrikli taşıtların yaygınlaşması 

 Yaşlı ve engelliler için artan mobilite 

 Taşıt paylaşımı imkânlarının artması 

 Beklenti 2026 
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13. Yapay zeka ve karar verme 
 Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar denetimli bir 

robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde 
yerine getirme yeteneğidir.  

 Yapay zekâ çalışmaları genellikle insanın düşünme 
yöntemlerini analiz ederek bunların benzeri yapay 
yönergeleri geliştirmeye yöneliktir.  

 Yapay zekâ, insan zekâsına özgü olan, algılama, öğrenme, 
çoğul kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme, sorun 
çözme, iletişim kurma, çıkarımsama yapma ve karar verme 
gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları 
sergilemesi beklenen yapay bir işletim sistemidir.  

 Bu sistem aynı zamanda düşüncelerinden tepkiler 
üretebilmeli ve bu tepkileri fiziksel olarak dışa 
vurabilmelidir. 
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13. Yapay zeka ve karar verme 
 Yapay zekânın bilişim donanım ve yazılımında 

daha fazla kullanılması 

 Rasyonel, önyargısız ve verilere dayalı karar 
verme imkânlarının oluşması 

 Yönetimin yeniden yapılanması ve yönetim 
süreçlerinde yapay zekâdan yararlanması 

 Beklenti 2026 
 Örnek: Deep Knowledge Venture risk sermayesi şirketi ve VITAL 

(Validating Investment Tool For Advancing Life Sciences) yazılımı 
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14. Yapay zekâ ve beyaz yaka 
 Şirketlerin yönetim ve denetim işlerinin yüzde 30 

gibi bir bölümünün yapay zekâ algoritmaları 
(yazılımları) tarafından yapılması 

 Otomasyona bağlanabilecek işlemlerde kolaylık 

 Maliyet azalması 

 Verimlilik artışı 

 İnovasyon (yıkıcı / bozucu) fırsatlarının artması 

 Yeni işletmeler için daha kolay giriş fırsatları 

 Tıpta daha kesin teşhis imkânları 

 Beklenti 2025 
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15. Robotik ve hizmetler 
 Hizmetler sektöründe kullanılacak robotların 

geliştirilmesi 

 Hizmetler sektöründe robot kullanma oranının 
artması 

 Tarımdan perakende sektörüne kadar robot 
kullanımının yaygınlaşması 

 Depo sistemlerinde robot kullanımın artması 

 Tedarik zincirinde maliyet düşüşü ve verimlilik artışı 

 Maliyeti artan iş gücünün robot teknolojileri ile 
ikamesi ve buna bağlı gelişmeler 

 Beklenti 2021 
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16. Bitcoin ve Blockchain 
 Blockchain’i kısaca şifrelenmiş işlem takibi sağlayan 

bir dağıtık veri tabanı olarak tanımlayabiliriz.  

 Adından da anlaşılacağı gibi zincirleme bir 
modelle inşa edilen, takip edilebilen ama kırılamayan 
Blockchain teknolojisi, bir merkeze bağlı olmaksızın 
işlem yapmaya izin veriyor.  

 Böylece işlemler direkt olarak alıcı ile satıcı arasında 
ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.  

 Tıpkı bir zamanlar Napster üzerinden kişiler arası 
müzik paylaşımının yapılması gibi… 
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16. Bitcoin ve Blockchain 
 Blockchain; hesap defteri girişini ya da bir hesap 

hareketi kaydını temsil eden veri yapısıdır. Her hesap 
hareketi, gerçekliğini koruma altına almak adına 
dijital olarak imzalanır ve kimse bu kayda müdahale 
edemez. Böylece hem hesap defterinin kendisi hem 
de içindeki hesap hareketlerinin güvenilir olduğu 
varsayılır. 

 Bitcoin ve benzeri diğer dijital para birimleri 
Blockchain olarak isimlendirilen bir güven 
mekanizması fikrine dayanır. 

 Dijital para, bir merkez bankasına ihtiyaç duymadan 
İnternet ortamında kullanılan bir alışveriş aracıdır. 
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16. Bitcoin ve Blockchain 
 Finansal hizmetlerin Blockchain üzerinden 

yapılması 

 Blockchain üzerinde yeni hizmetler 
oluşturulması 

 Blockchain ile yapılan değer değiş tokuşunda 
artış 

 Akıllı sözleşmelerin oluşması 

 Bütün işlemlerin depolandığı şeffaf kasa defteri 

 Beklenti 2027 
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17. Paylaşım ekonomisi 
 Küresel ölçekte otomobil paylaşımıyla gerçekleşen 

yolculukların özel arabalara kıyasla daha çok olması 

 Varlıkların veya hizmetlerin sahiplik esaslı satın 
alınması yerine paylaşılması 

 İhtiyaç duyulan varlık ve hizmetlere erişimde artan 
kolaylık 

 Çevreye olumlu etkiler 

 Varlıkları daha iyi kullanma 

 İkincil ekonomilerin yaratılması, atıl kaynakların 
değerlendirilmesi 

 Beklenti 2025 
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18. Devletler ve Blockchain 
 Devletin iş modelinde farklılıklar oluşması 

 Blockchain aracılığı ile vergi tahsilatı yapılması 

 Blockchain faaliyetleri üzerinden küçk bir işlem 
vergisi alınması 

 Beklenti 2023 
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19. 3-boyutlu baskı ve imalat 
 3-boyutlu baskı teknolojisi ile araba, gemi veya ev 

büyük boyutlu ve karmaşık gibi ürünlerin imal 
edilmesi 

 Eklemeli imalat yaklaşımının kalıpla üretim 
yönetiminin yerini almaya başlaması 

 Ürün geliştirmenin hızlanması 

 Tasarımdan imalata çevrim süresinin azalması 

 Karmaşık parçaların kolay imalatı 

 Ürün tasarımının (keza ürün tasarımcının) önem 
ve değerinin artması 
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19. 3-boyutlu baskı ve imalat 
 Butik imalat gücünün demokratikleşmesi 

 3B baskı ile ilgili yeni alt sektörlerin oluşması 

 Eğitimde 3B yazıcıların kullanımı 

 Mevcut (patent, tescil vb. gibi) fikri mülkiyet 
anlayışının zorlanmaya başlaması 

 Beklenti 2022 
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20. 3B baskı ve insan sağlığı  
 İnsan bedeninin (karaciğer gibi organlar da dâhil) 

çeşitli parçalarının imal edilmesi 

 Organ bağışlarındaki eksikliğin giderilmesi 

 Protez üretilmesi 

 Ameliyatlarda gerekecek parçaların hastanelerde 
üretilmesi 

 Kişiselleştirilmiş tıp: Kişiye ve bedene uygun 
protezlerin üretilmesi 

 Gıda üretimi 

 Beklenti 2024 
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21. 3B baskı ve tüketici ürünleri 
 Tüketici ürünlerinin giderek artan miktarının 3B 

baskı yoluyla üretilmesi; 2025’e kadar yüzde 5 
hedefinin aşılması 

 Ürünlerin yerel olarak üretilebilir hale gelmesi 

 Ürüne erişim maliyetlerinin düşmesi 

 Ürün geliştirme (ür-ge) yeteneğinin artan değer ve 
önemi 

 Daha çok kişiselleştirilmiş ürün; niş ürünlerin 
yaratılması 
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21. 3B baskı ve tüketici ürünleri 
 Kişinin bedenine uygun (elbise, ayakkabı vb.) 

ürünlerin üretilmesi imkânlarının (dolayısıyla 
müşteri menuniyetinin) artması 

 Lojistik maliyetlerinin azalması 

 Beklenti 2025 
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22-23. İnsan genomu ve nöroteknoloji 
 22: Başta insan olmak üzere canlı sağlığının 

iyileştirilmesi 

 22: İyileştirilmiş tohumlarla tarımsal üretimin 
artması 

 22: Kişisel tıp ile daha etkili tedaviler 

 22: Daha hızlı tıbbi teşhis 

 22: Genetik hastalıklarda azalma 
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22-23. İnsan genomu ve nöroteknoloji 
 23: İnsan beyninin daha iyi bilinir hale gelmesi; beyin 

faaliyetlerinin izlenmesi 

 23: Engelli insanların protezlerini zihinleri aracılığı 
ile denetleme imkânlarının artması 

 23: Beyin faaliyetlerinin takibi ile beyin esaslı 
hastalıkların tedavisinde ilerleme 

 23: Beyin özelliklerinin bilgisayarlara taşınmasında 
ilerlemeler 

 23: Araç kullanımında dalgınlık, uyuma vb. gibi 
durumlardan kaynaklanan kazaların önüne geçilmesi 

 Beklenti 2025 ve sonrası 
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Endüstri 4.0 
 Endüstri 4.0; bilişim ve iletişim alanlarındaki 

gelişmeler, otomasyon, sensor (veri toplama) ve 
paylaşma ile üretim teknolojilerindeki yeni 
yaklaşımları birbirine eklemlenmiş bir 
bütünsellik ile ele alan bir kavramı ifade ediyor. 

 Endüstri 4.0; çağdaş teknolojilerle değer 
zincirinin yeni türden bütünleşmesi anlamına 
gelir. 

 Bu bütünleşme içinde gerçek ve sanal sistemler 
bilişim, Nesnelerin İnterneti ile çoğalıp 
çeşitlenen İnternet servisleri önemli bir yer tutar. 
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Endüstri 4.0 
Endüstri 4.0; bilişim, iletişim, İnternet, 

sensor (veri toplama), otomasyon, yapay 
zekâ ve robotik teknolojilerinin üretim 
süreçlerini yoğun biçimde etkilemesi ve 
dönüştürmesi ile ortaya çıkan yeni bir 
durumdur. 
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Endüstri 4.0’ın arka planı 
1. Yeni bilimsel gelişmeler 

2. Yeni teknolojilerin oluşması ve mevcutların 
gelişmesi: Bilişim, iletişim, İnternet, sensor, gömülü 
sistemler ve yazılım, otomasyon, mekatronik, 
robotik, nanoteknolojiler 

3. Teknolojilerin birbirine eklemlenmesi ve ‘tümleşik 
teknolojinin’ giderek karmaşıklaşması 

4. İnternetin yayılıp güçlenmesi (Endüstriyel internet) 

5. Nesnelerin İnterneti olgusunun gelişmesi 

6. Siber-Fiziksel Sistemler olgusunun ortaya çıkışı 
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Endüstri 4.0’ın arka planı 
7. Büyük veri ve analitikler yaklaşımlarının gelişmesi 
8. Pazarın ve müşteri profilinin davranış 

modellerindeki değişiklikler; rekabetin sertleşmesi 
9. İnovasyonun ür-ge için zorunlu bir faktör haline 

gelmesi (yıkıcı / bozucu inovasyon) 
10. Teknolojinin emeğe baskınlığının oluşması; 

teknoloji görece ucuzlarken emeğin daha maliyetli 
olmaya başlaması 

11. Yapay zekâ alanındaki gelişmeler 
12. Şirketler ve ekonomiler için rekabet imkânlarının 

daralması ve yeni rekabet üstünlükleri arayışının 
başlaması; maliyet azaltma arayışları 
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Akıllı Fabrikalar 
 Siber-Fiziksel Sistemler, Endüstri 4.0 ile birlikte 

üretilen ve iki unsurdan oluşan kavramlardan 
birisidir. 

 Siber-Fiziksel Sistem; 1- Birbirleri ile İnternet 
üzerinden ve atanmış bir İnternet adresi ile 
haberleşen nesne ve sistemlerin oluşturduğu 
ağdır; 

 Siber-Fiziksel Sistem; 2- Gerçek dünyadaki 
nesnelerin ve davranışların bilgisayar ortamında 
simülasyonuyla ortaya çıkan sanal ortamdır. 
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Akıllı Fabrikalar 

Endüstri 4.0 68 

Fiziksel fabrika 

Bilişim ortamında simülasyon 



Akıllı Fabrikalar 
 Endüstri 4.0 tabanlı üretim süreçleri, sistemlerin 

çeşitli arayüzler üzerinden farklı ağlara bağlanıp 
farklı servislerle iletişim kurmasını esas alır. 

 Akıllı telefonlar aracılığıyla farkı platformlar 
üzerinden iletişim kurmamıza benzer biçimde 
Endüstri 4.0, Siber-Fiziksel Sistemler arasındaki 
iletişimi ifade eder. Bunun örneği akıllı 
fabrikalardır. 
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Akıllı Fabrikalar 

Endüstri 4.0 70 

Akıllı Ağ 



Akıllı Fabrikalar 
 Akıllı fabrikalarda otomasyon süreçleri, 

makinelerin ve cihazların birbirleriyle 
haberleşerek üretim işlemlerini kendi içlerinde 
belirleyip düzenlemeleri anlamına gelir. 

 Akıllı sistemler malzeme ihtiyacını sipariş 
edebilir; bakım-onarım ihtiyacını önceden 
bildirir; arıza için onarım ekibini çağırır. 

 Siber-Fiziksel Sistemler ar-ge, ür-ge, tasarım ve 
pazarlama süreçlerinde de (bilgisayar 
simülasyonu aracılığı) kullanılır. 
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Akıllı Fabrikalar 
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Yatay- Dikey Entegrasyon 
 Endüstri 4.0; bağlantı ve otomasyon özellikleri 

sayesinde sistemlerin yatay ve dikey entegrasyonunu 
sağlayan bir yaklaşımdır. 

 Yatay Entegrasyon; (farklı tedarik zincirleri arasında) 
üretim ve planlama süreçlerindeki her bir adımın kendi 
arasında, ayrıca farklı işletmelerin benzer 
süreçlerindeki adımlar arasında kesintisiz bir etkileşim 
(iletişim ve akış) sağlanması anlamına gelir. 

 Dikey Entegrasyon; sadece benzer süreçlerde değil, 
(tedarik zinciri boyunca) tüm süreçlerde kullanılan 
teknolojik altyapıda (sensorlardan, vanalardan, 
motorlardan, kumanda panellerinden, yönetim 
sistemlerinden vs.) kesintisiz bir iletişim ve akış 
sağlamak anlamına gelir. 
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Yatay- Dikey Entegrasyon 
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Entegrasyon 
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Uçtan uca dijital entegrasyon 
 Günümüzde üretim işletmeleri envanter, üretim, 

sipariş ve satış için farklı sistemler kullanıyor. 

 Bu sistemleri ve çıktılarını senkronize etmek zor 
ve zaman alıcıdır. 

 Süreçlerin uçtan uca dijital olarak entegrasyonu 
ile işletme hız ve zaman kazanır, kaynak 
verimliliği artar. 

 Bu tür entegrasyon ile işletme epostalar ve 
onların ekindeki dosyalar karmaşasından, 
dolayısıyla veri girişi veya eksik - hatalı iletişim 
problemlerinden kurtulur. 
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Uçtan uca dijital entegrasyon 
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Öğrenen Makineler 
 Otomasyon ve yapay zekâ sayesinde makineler 

öğrenme becerileri kazanıyor. 

 Akıllı robotlar objektif analiz yetenekleri 
sayesinde insan kaynaklı hataları en aza indirme 
becerilerini geliştiriyor. 

 Akıllı fabrikalarda robotlar birbirlerini tanıyarak, 
iş bölümü yaparak, haberleşerek, analiz yaparak, 
değişikliklere hızlı uyum sağlayarak ve 
birbirlerini yedekleyerek üretimi daha 
yönetilebilir hale getirecekler. 
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Işıksız Fabrikalar 
 Endüstri 4.0’ın en önemli bileşenleri arasında 

robotik ve ileri otomasyon teknolojileri yer alır. 

 Bu yeni, gelişmiş teknolojiler emeğin akıllı 
makineler ve sistemlerle ikame edilmesi 
şartlarını yaratıyor. 

 Emeğin giderek ucuzlayan teknoloji ile ikame 
edilmesi tam otomasyonla eşdeğer olan yeni bir 
fabrika yaklaşımı yaratıyor: Işıksız fabrika. 

 Bu yeni olgu emeği ile çalışanlar kadar gelişmekte 
olan ekonomileri, bölgeleri ve kentleri de tehdit 
ediyor. 
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Teşekkür eder; 
görüşlerinizi dinlemeyi, sorularınızı 
cevaplamayı isterim. 

Gürcan Banger 
http://www.bizobiz.net   http://www.duyguguncesi.net 
gbanger@bizobiz.net 
(533) 349 99 95 
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