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Endüstri 4.0, Eğitim ve 3D Baskı 

Nasıl ilişkilidirler? 

4. Sanayi Devrimi'nin yeni ve ortaya çıkan zorluklarını karşılamak için okulun, öğrencileri bu yeni 

zorluklarla başa çıkmak için gerekli becerilerle güçlendiren uygulamaları uygulaması gerekiyor. 

Sanayi Devrimi'nin farklı şekillerde adlandırılan 4. aşaması şu anda yürürlüktedir - Endüstri 4.0, 

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT); Akıllı üretim; Dijital Dönüşüm - ama her zaman aynı amaçla, 

tüm üretim sürecini birbirine bağlamak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Industry 4.0 Interconnection. Source: https://pixabay.com/pt 

Endüstri 4.0, başlıca avantajlar olarak şunları sunar: 

  Sanallaştırma - sensör verileri ile sanal ve simülasyon modelleri arasındaki ara bağlantı, Akıllı 

Fabrikaların sanal kopyalarının oluşturulmasına olanak tanır; 

  Ademi merkeziyetçilik - siber-fiziksel sistemlerin özerk kararlar verme kapasitesi ve 3D Baskı 

gibi teknolojilerle yerel üretim kapasitesi; 

Hizmet yönelimi - İnternet konseptiyle bağlantılı hizmetlere yönelik yazılım mimarilerinin 

kullanımı; 

  Modülerlik - talebe göre üretim, üretimde birleştirme ve ayırma modülleri. Her bir ekipmanın 

görevlerini ihtiyaca göre değiştirme esnekliği sunar;  

Birlikte çalışabilirlik - Siber-fiziksel sistemlerin, insanların ve fabrikaların Nesnelerin İnterneti 

(IIoT) ve İnternet aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurma yeteneği. 
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Figure 2 – Technological concepts inherent to Industry 4.0. Source: https://hub.pme-digital.pt  

 

Endüstri 4.0, üretim ve iş modellerindeki değişikliklerle birlikte gelir ve günümüz pazarının son 

derece dinamik gereksinimleri karşısında duyarlı ve uyarlanabilir sistemlerin oluşturulmasına olanak 

tanır. Bu konsept, ürün gereksinimlerinin yükseltilmesini teşvik eder ve endüstrinin daha fazla ve 

daha iyi hazırlanması gereken daha rekabetçi bir ortam sağlar. Bu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin 

(BİT) nihai ve kaçınılmaz girişi ile mümkün olmaktadır. 

Eğitim sisteminin burada önemli bir rolü var. Öncelikli amacı, ulusal eğitim sisteminin eğitim 

içeriklerini yeni teknolojilere uyarlamak ve öğrencilerin yeniden vasıflandırılması ve yetiştirilmesine 

yönelik önlemleri teşvik ederek, onlara şirketlerin ihtiyaçlarına uygun beceriler kazandırmak 

olmalıdır. 

4. sanayi devriminin zorluklarını karşılayacak kişileri ve kuruluşları yetkinleştirmek, öğretmenlere 

doğru pedagojik araçları sağlamanın yanı sıra mükemmellik yoluyla eğitimin hedefi olmalıdır. 

Eğitimde çeşitli değişiklikler, öğretmenin pedagojik uygulamaları yenileme ihtiyacı ve öğretim 

sürecinde dijital teknolojilerin önemi olarak özetlenmiştir. Bu doğrultuda öne çıkan girişimler vardır: 

https://hub.pme-digital.pt/
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işbirlikçi ortamlar (bu proje tarafından önerilen - ITE gibi) ve 3D yazıcılar gibi öğretim ve araştırma 

faaliyetlerinde teknolojilerin tanıtılması. 

Sınıfta bir 3D yazıcının olması, öğrencilerin önümüzdeki yıllarda üretim süreçlerini değiştirmeyi vaat 

eden bu teknolojiye erişmelerini sağlayacaktır. Gençler, fikir aşamasından nihai nesneye kadar 

projelerini yaratmaya teşvik edilecek. Ayrıca 3D baskının çeşitli kapasiteleri devreye sokabileceğini 

ve geliştirebileceğini düşünüyoruz: öğrencileri ve öğretmenleri teşvik etmek, bilim, teknoloji, 

mühendislik ve matematiğe bağlılığı güçlendirmek, yaratıcı problem çözme, öğrenci inisiyatifi ve 

işbirliğine odaklanmak. En önemli fayda, gelecekteki bir meslekte çalışmak için daha yetenekli ve 

nitelikli öğrenciler üreten öğrenmenin kalitesidir. Bu bilgi, kişinin tüm hayatı, kişisel ve profesyonel 

için muazzam bir kazancı temsil edebilir. 

Öğrenci için bu, yaşam boyu yeterlilik ihtiyacına ilişkin bir fikir değişikliği anlamına gelecektir. Eğitim 

sektörü ile iş sektörünü birbirine yaklaştırmak gerekiyor. 

 

 

 

  


