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DETERMINATION OF VIBRATION BEHAVIORS OF 

HONEYCOMB COMPOSITES USED IN PLANE AND SATELLITE 

CONSTRUCTIONS 

 

A B S T R A C T K E Y W O R D S 

From aviation to the energy sector, honeycomb composite materials 

are preferred in many areas where lightness and stiffness are 

important. As is known, vibrations on the structures can have 

destructive effects, especially at the natural frequencies, even with 

small loads. In this study, the effect of selected parameters on the 

natural frequencies of honeycomb composite structures has been 

investigated as a result of thermal expansion prestressed and non-

prestressed analysis with the help of the finite element method. 

Selected parameters are thermal expansion coefficient, elasticity 

modulus, and geometric variables. As a result of the analysis, it was 

determined that prestress has an effect on natural frequencies. Under 

the thermal expansion prestress, while the first natural frequency 

values generally decrease, the change on the other mode frequencies 

has been found to be very low. It has been determined that stiffness 

decreases as the value of the core width parameter increases and 

stiffness increases as the value of the core height parameter increases. 

With the increase in core width value and topology parameters, it was 

observed that the main mode frequency values were transferred to 

lower frequency values and 100 mode frequencies examined were 

moved to a narrow frequency range (Acceptance: the natural 

frequency values that affect more than 5% of the total mass are called 

the main mode). It was also observed that, with the increase in the core 

height, 100 mode frequencies examined were moved to a narrow 

frequency range and the main mode frequency values increased or 

decreased according to the direction of freedom. Therefore, there is no 

general interpretation of the main mode frequency change. The 

frequency values of the main mode were generally increased slightly 

with the increase in the elasticity modulus of the epoxy material and 

the increasing coefficient of thermal expansion of epoxy material did 

not change the natural frequencies. When the elasticity modulus and 

thermal expansion coefficient parameters of the epoxy material are 

examined in the results of thermal expansion prestressed / non-

prestressed analysis; it was determined that the main mode frequency 

value increased with a small amount by prestressing effect. 
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1. Introduction 

Honeycomb composite panels generally consist of a core that placed between thin and high strength 

layers and strong adhesives which can transfer load between components. These sandwich structures 

are used where weight is a critical problem and high strength and rigidity are desired. Due to these 

features, honeycomb composites are widely used in high technology areas such as aviation and satellite 

technologies. In such applications, the vibration behavior of the components is very important. Because, 

vibrations are the main source of excessive loads and damage formation on the components. This 

undesirable situation can cause excessive stresses and deformations on the components and prevent the 

structure from performing its functions. Honeycomb composite materials may be exposed to thermal 

and periodic stresses due to temperature changes in the areas where they are used. For example, while 

spacecraft orbiting the earth, it periodically passes through the sun and shadow regions. In this case, the 

serious temperature differences cause variable bending moments on the solar panels (Li ve Yan, 2014). 

These variable moments can cause thermal vibrations. For example, such a situation has been detected 

in the Hubble space telescope (Thornton and Foster, 1992).  

There are many studies on the numerical solutions of thermal vibrations in solar panels (Murozono & 

Thornton, 1998; Thornton & Kim, 1998; Song et al., 2002; Xue & Ding, 2004; Xue et al., 2007). 

Tauchert (1991) and Thornton (1993) examined bending, torsion and vibration behaviors under the 

variable thermal loads. Johnston and Thornton (1998; 2000) examined the structural disturbances caused 

by thermal loads in solar panels. For satellite systems, there are four types of heat inputs as solar 

radiation, Albedo radiation, radiation originating from the earth and radiation emitted by the satellite's 

heat generating systems (Akgül, 2009). Changes in external radiation are observed along the trajectory 

and stresses occur in relation to the thermal expansion coefficients of the preferred materials for the 

components. Backström and Nilsson, (2007) studied the natural vibration behavior of sandwich 

composite beams using simple fourth-order beam theory. Murphy et al. (1997) experimentally and 

theoretically examined the effect of thermal prestress on the free vibration behavior of rectangular plates 

in their study. In another study (Adeniji-Fashola, & Oyediram, 1988), the vibration behavior of the 

rectangular plates under the prestress of the thermal gradient was investigated. Holnicki-Scule (1991) 

showed that prestress can be applied to bring the natural vibration mode shapes of the antennas into the 

desired shape. 

The mechanical properties, dynamic properties and modal behaviors of honeycomb composites have 

been examined by the researchers (Sakar et al., 2010; Aydıncak, 2007; Ercan, 2006; Sezgin, 2008; Yiğit, 

2010; Bolat, 2011; Aydın, 2013; Çınar, 2014). Free bending vibrations of honeycomb sandwiches have 

been investigated under simple and ancastre boundary conditions (Yu and Cleghorn, 2005; Li and Jin, 

2008; Li and Zhu, 2009; Li et al., 2010). Cricri et al. (2013) examined the deformation modes of 

aluminum honeycomb panel cores exposed to compression and shear stresses. When these studies are 

examined, it is determined that aluminum honeycomb panels are dependent on many parameters for the 

damage to occur when exposed to bending, compression, buckling, axial and impact loads. There are 

studies on the aluminum core height, core cell size, core thickness, thickness and type of outer surface 

elements, the density of the panel, the geometric structure of the core, the type of aluminum honeycomb 

core, and its dependence on many parameters. (Manes et al., 2013; Crupi et al., 2013). Paik et al. (1999) 

studied the mechanical properties of sandwich panels, produced with aluminum honeycomb, subjected 

to tensile, three-point bending and torsional load both experimentally and theoretically. Many studies 

have been carried out on damping energy and damage mechanisms by performing static and low velocity 

impact tests of aluminum honeycomb sandwich panels produced with different cell size cores (Crupi et 

al., 2012; Nguyen et al., 2005; Akil and Cantwell, 2003; Crupi and Montanini , 2007; Hou et al., 2012; 
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Hong et al., 2006). In order to estimate low and high impact damage of aluminum honeycomb sandwich 

panels, studies were made by modeling with commercial programs (Asadi et al., 2006; Hou et al, 2011; 

Jie et al., 2013). Aktay et al. (2008) modeled the Al 5052 honeycomb panel with a commercial ANSYS 

program by determining the energy absorption under the quasi-static load. Buitrago et al. (2010) made 

finite element analysis of honeycomb panels exposed to high velocity impact by using 3D modeling 

ABAQUS / Explicit and the results are compared with experimental ones. Shen et al. (2013) investigated 

honeycomb behavior under low velocity impact load to determine deformation mode and energy 

absorption capacity. 

Some researchers have reported that the development of damage in sandwich structures affects the 

structural integrity, strength and rigidity, and is therefore effective on dynamic behavior (Wang et al., 

1982; Majumdar and Suryanarayn, 1988; Tracy and Pardoen, 1989; Shen and Grady, 1992; Tenek. et 

al., 1993; Chen, 1994; Ju et al., 1995; Hou and Jeronimidis, 1999; Paolozzi and Peroni 1990; Kim et al., 

2003). Krueger (1999) reported that 2D or 2D / 3D hybrid modeling technique is more suitable for 

dynamic modeling in sandwich structures than 3D modeling. Free vibration behavior of honeycomb 

composites under the FFFF, SSSS, CSCS and CCCC boundary conditions was investigated using the 

Abaqus software (Burlayenkoa and Sadowski, 2010). 

In this study, the effect of the geometry parameters (core width, core height, topology), the thermal 

expansion coefficient of the adhesive material and elasticity modulus of adhesive material on the natural 

frequencies under thermal prestress were investigated with the help of finite element method. 

2. Materials and Parameters 

2.1. Materials 

The mechanical properties of aluminum alloy plate and epoxy adhesive materials used in thermal 

expansion prestressed / non-prestressed analysis are given in Table 1. As seen in Table 1, elasticity 

modulus and thermal expansion coefficient (TEC, α) of epoxy adhesive material were taken as a 

parameter in thermal expansion prestressed / non-prestressed analysis. 

Table 1. Mechanical properties of materials used in thermal expansion prestressed / non-prestressed analysis 

Materials 
Density 

[Kg/m3] 

Elasticity 

Modulus 

[GPa] 

Poisson’s 

Ratio 

[-] 

Yield 

Strength 

[MPa] 

Thermal 

Expansion 

Coefficent 

[10-4 ℃-1] 

Heat 

Conduction 

Coefficent 

 [w/m℃] 

*Aluminum Alloy 2770 71 0.33 280 23 (Table 2) 

Epoxy Adhesive 1 1160 2,7 0.35 54.6 45 0.00021 

Epoxy Adhesive 2 1160 2,7 0.35 54.6 55 0.00021 

Epoxy Adhesive 3 1160 2,7 0.35 54.6 65 0.00021 

Epoxy Adhesive 4 1160 3,1 0.35 54.6 45 0.00021 

Epoxy Adhesive 5 1160 3,1 0.35 54.6 55 0.00021 

Epoxy Adhesive 6 1160 3,1 0.35 54.6 65 0.00021 

Epoxy Adhesive 7 1160 3,5 0.35 54.6 45 0.00021 

Epoxy Adhesive 8 1160 3,5 0.35 54.6 55 0.00021 

Epoxy Adhesive 9 1160 3,5 0.35 54.6 65 0.00021 

* The same material properties are used for aluminum plates in all thermal expansion prestressed /  

non-prestressed analysis 
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Table 2. Heat conduction coefficients of aluminum alloy material depending on temperature 

Temperature 

 [℃] 

Heat  

Conduction 

Coefficient 

[w/m℃] 

-100 0.114 

0 0.144 

100 0.165 

200 0.175 

2.2. Parameters 

2.2.1. Core geometry parameters 

Core width and core height parameter values used in the analysis are given in Table 3. 

Table 3. Selected values for core width C and core height H parameters 

C  

[mm] 

H 

 [mm] 

5 10 

10 20 

20 30 

2.2.2. Topology parameters 

Topology parameters were selected as quarter (1x Model) and full model (4x Model) as seen in Figure 

1(a) and Figure 1(b), respectively. 

 

Figure 1. Topology parameters a) 1x Model, b) 4x Model 

2.3. Thermal expansion prestress parameters 

In the thermal expansion prestress parameter, a temperature difference of 90 ℃ was obtained by 

increasing the temperature of all geometry from 22 ℃ to 112 ℃ and thermal loading was applied in the 

honeycomb sandwich structure. Thermal expansion was created by connecting thermal outputs to static 

analyzes as seen in Figure 2. 
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Figure 2. Visualization of the applied temperature to the entire geometry for the thermal expansion prestress and 

the fixed region 

In order to compare the effect of thermal expansion prestress using all parameters, 162 thermal 

expansion prestressed and 162 non-prestressed analyzes have been made. Percentage of the mass 

(affected mass ratio) activated by the eigenvalue (mode) frequencies and eigenvectors found as a result 

of analyzes were examined in the first 100 natural frequencies for 6 freedom directions as X, Y, Z, 

ROTX, ROTY, ROTZ. 

3. Results and Discussions 

Some of the deformation visuals on the structure at the natural frequency values can be seen in Figure 

3. The mode found as a result of the analyzes is called "main mode" (Figure 3-a) if it activates more 

than 5% of the mass, and "local mode" (Figure 3-b) if it activates less than 5% of the mass. Even if the 

natural frequency value activates a small mass, the probability of damaging the structure is very low. 

 

Figure 3. 3000 times exaggerated deformation visuals for C: 20 mm, H: 30 mm, TEC: 65x10-4 ℃ -1, EM: 3.5 GPa 

thermal expansion prestressed analysis a) 1x Model b) 4x Model  

3.1. Investigation of The Effect of Thermal Expansion Prestress on The Stress and Deformation 

Results 

It is known from the theoretical background that the stresses that occur on the structures as a result of 

the prestress have an effect on the natural vibration behaviors. For this reason, it was decided to examine 

the stresses and deformations caused by the prestress effect by considering the change of parameter 

values. 324 analyzes were performed to examine the thermal expansion prestress effect. As a result of 

these analyzes, many tables and graphics have been used to examine the stress and deformation changes. 

Due to the large number of these graphics and tables, the effect of thermal expansion prestress on stresses 

and deformations were determined under separate titles for each parameter. 
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3.1.1. Investigation of the effect of core width and core height parameters on thermal expansion 

prestress 

It has been observed that as the core width and height values increase, the stress and deformation values 

increase. If the deformation changes are analyzed more carefully, the deformation values increase almost 

twice in all analyzes with the increase of core width. However, when the core height increases from 20 

mm to 30 mm, the deformation changes are remarkable for only the 5 mm core width. As a result of the 

thermal expansion prestress, the structure shows deformation towards all directions rather than one 

direction. For this reason, the interpretation cannot be made by examining the effect of core width and 

height on the stiffness, deformation and stress results. It is known only from the theoretical background 

that stress increases rigidity. 

3.1.2. Investigation of the effect of topology parameters on thermal expansion prestress 

When the topology parameter is changed from 1x Model to 4x Model, it is determined that the stress 

and deformation values increase. This is a predicted result as the structure is larger in the 4x Model and 

is subject to more expansion. If the topology and core width parameters are examined together, as the 

value of the core width increases, more stress occurs in the 4x Model than the 1x Model. Similarly, ıf 

the topology and core height parameters are examined together, while the value of the core height 

increases, the stress value decreases as a result of changing the topology parameter from 1x Model to 

4x Model. 

3.1.3 Investigation of the effect of the thermal expansion coefficient and elasticity modulus 

parameters of epoxy material on thermal expansion prestress 

It has been observed that increase in the thermal expansion coefficient of the epoxy material causes an 

increase in the stress and deformation values. When the thermal expansion coefficient differences 

between the two adhered materials increase, the structure is exposed to more expansion at the same 

temperature change and the stress and deformation values naturally increase. Furthermore, it has been 

determined as a result of the analyzes that the stress values decreased and the deformation values 

increased with increasing epoxy material's elastic modulus. 

3.2. Investigation of the Effect of Parameters on Mode Frequency Values 

As it is known from the theoretical background, the mode frequencies are independent from the 

direction. For this reason, within the analysis groups, the maximum frequency change was examined 

only in the X-direction. It was thought that it would not be effective to graph the all analyzes results to 

examine the effect of all parameters on the mode frequencies. For this reason, only the analyzes with 

the highest change were graphed to examine the parameter effects. 

3.2.1. Investigation of the effect of thermal expansion prestress parameter on mode frequencies 

Many analyzes have been made to examine the thermal expansion prestress parameter. In these analyzes, 

the highest mode frequency change was found in the analysis where the core width and core height are 

10 mm, the topology parameter is a quarter model, the epoxy material's thermal expansion coefficient 

is 55x10-4 ℃ -1 and the elasticity modulus is 3.5 GPa. Therefore, the effects of thermal expansion 

prestress on the mode frequencies were determined by examining the graph using these parameters 

(Figure 4). As a result of the relevant analyzes, it was determined that the biggest change was in the first 

mode, it decreased from 4255 Hz to 170 Hz, generally decreases the frequencies until the 80th mode 

and increases after the 80th mode. 
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Figure 4. Frequency- mode number graph obtained as a result of thermal expansion prestressed / non-prestressed 

analysis  

3.2.2. Investigation of the effect of core width and height parameters on mode frequencies in thermal 

expansion prestressed/ non-prestressed analysis 

Effect of core width and height on mode frequencies in thermal expansion prestressed/ non-prestressed 

analyzes is showed in figüre 5 and 6. When the related mode frequencies are examined, it is observed 

that with the increasing of core width, the mode frequencies are moved to the low and narrow frequency 

range. Similarly, when the figüre 6 is examined, it was determined that with the increasing of the core 

height, the first 100 modes were stuck in a narrower frequency band, the mode frequency values 

increased between the 1st and 22nd modes, decreased after the 22nd mode, and decreased more after 

the 30th mode.  

 

Figure 5. Frequency / mode number graph shows the effect of the core width on the mode frequencies 
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Figure 6. Frequency / mode number graph shows the effect of the core height on the mode frequencies 

3.2.3. Investigation of the effect of topology parameters on mode frequencies in thermal expansion 

prestressed/ non-prestressed analysis 

As seen in Figure 7, when the topology parameter is changed from 1x Model to 4x Model, the first 100 

modes are stuck in a narrower frequency band and the mode frequency values decrease. It was 

determined that there was a noticeable decrease especially after the 20th mode. 

 

Figure 7. Frequency / mode number graph shows the effect of the topology parameter on the mode frequencies 

3.2.4. Investigation of the effect of thermal expansion coefficient and elasticity modulus of epoxy 

material parameters on mode frequencies in thermal expansion prestressed/ non-prestressed analysis 

Materials with large coefficient of thermal expansion expand more and this causes more distortion and 

stress on the structure. As is known from the theoretical background, stress increases rigidity in modal 

analysis. In thermal prestress analyzes, it was observed that the increase in the thermal expansion 

coefficient and elasticity modulus of the epoxy material caused the modes to be moved to slightly higher 
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frequencies. Furthermore, it was determined that the thermal expansion mostly affects the first mode 

and decreased the frequency value from 4255 Hz to 170 Hz, while the effect on the other modes was 

very low. 

 

Figure 8. Frequency / mode number graph shows the effect of the thermal expansion coefficient of epoxy material 

on the mode frequencies 

 

Figure 9. Frequency / mode number graph shows the effect of the elasticity modulus of epoxy material on the 

mode frequencies 

4. Conclusions 

In this study, natural frequency analyzes of the honeycomb composite materials with different 

parameters such as core height, core width, topology, elasticity modulus and thermal expansion 

coefficient were examined under thermal expansion prestress. Considering the all natural frequency 

analyzes, it was seen that only the effects that increase the total mass, cause to converge the natural 

frequency values to each other and to stuck the natural frequencies in a narrower frequency range. For 

example, as the value of the core width, core height and topology parameters increased, the mode 
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frequency values converged to each other and 100 mode frequencies examined were stucked in a 

narrower frequency range. When the obtained results are evaluated, it is determined that the mass of the 

structure has a great effect on the natural frequency values although the structure is very light. 

Furthermore, it is observed from analyzes that the natural frequency values are directly proportional to 

the rigidity of the structure and inversely proportional to the total mass of the structure. 

Even if the total mass does not change as a result of the thermal expansion prestress, the rigidity of the 

structure increases with the prestress effect. When thermal expansion prestressed / non-prestressed 

analyzes are compared, it is determined that there is a remarkable change in the frequency values of 

several modes (usually in the first mode frequencies) of 100 modes, while the change effect on other 

mode frequencies is very low. With the increase in the thermal expansion coefficient, the stress value 

formed by the prestressing effect on the structure also increases. For this reason, in thermal expansion 

prestressed analyzes, the stiffness increases as a result of the increase in the thermal expansion 

coefficient value of the epoxy material while the mass of the structure does not change. The frequency 

of the main mode slightly increased due to the increase in stiffness. 
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EASE-OF-USE OF COBOTS 

A B S T R A C T K E Y W O R D S 

Collaborative robots are relatively new in industry and in 

academy. While usage of cobots are rapidly increasing in 

industry as a result of the rise of 4th Industrial Revolution, they 

are also becoming more popular in non-industrial usages like 

home-use, office-use etc. Reason behind rapid spread of cobots 

to many industrial and non-industrial fields is their collaborative 

nature which allows intuitive interaction with human. Human has 

complex physical, intellectual, and physiological structure. 

Hence, cobots are intuitive for human to the extent that they 

provide as close interaction experience as possible to human 

abilities and human way-of-acting. To achieve this goal, one 

important aspect of cobots which need to be carefully designed 

is ease-of-use. There are a number of alternative methods for 

operating and programming cobots nowadays. This paper 

introduces the current status of research in this area and makes 

some comments on the importance of more improved methods 

for easier use of cobots. Moreover, it is concluded that -parallel 

to the fact that human is a complex creature- design of new 

methods for operating and programming cobots is a multi-

disciplinary field where disciplines like linguistics, psychology, 

mathematics, computer science, industrial design etc. need to 

contribute for better results. 
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1. Introduction 

With the rise of 4th Industrial Revolution, new technologies started to emerge resulting in a 

transformation in industrial automation. Nogueira (2019), in his research, have concluded that for certain 

mass production lines, excessive automation is disadvantageous due to its cost and complexity. In such 

cases, hybrid automation solutions where the flexibility, adaptation, and ingenuity of human is mixed 

with the power, precision, and efficiency of machines offer an alternative to excessive automation. He 

further concludes that hybrid automation solutions are to replace excessive automation solutions in near 

future for most industries [1]. Hence, future of industrial automation is moving towards hybrid 

automation models centered around human-robot interaction, human-robot cooperation, and human-

robot collaboration. 

 

Hybrid automation models are new to many industries and there are yet many flaws in the 

application of these hybrid models. One such flaw lies in the insufficiencies of robotic systems - which 

are designed to work in close proximity with human- on adjusting their motions based on environmental 

factors. While human can behave based on happening and probable events around him/her thanks to 

his/her sense, perception, and intuition, robotic systems are not yet mature enough to carry those 

emotional, sensory, conceptual, and social abilities that human naturally have [1]. This fact is a handicap 

against fully making use of the characteristic strengths of human and robot simultaneously. In current 

industrial automation setup, robotic tasks are maximized to the limits whereas parts of industrial tasks 

which are difficult and expensive to automate are assigned to human. This obviously results in deadlock 

situations where human cannot keep up with the speed of robotic systems, and on the other hand, where 

robotic systems cannot eliminate problems without human intervention. 

 

Current and future research in this area will equip robotic systems with better and more intuitive 

interaction abilities with human, and at the same time will help human workers feel that they are co-

working with a teammate rather than a machine while working with robots. By having systems where 

human ability controls robotic precision and where strength of both robots and human are taken 

advantage of; robotic systems will not only be used in industrial settings but will also be used more and 

more in social tasks like healthcare, housework, assistance etc. [1]. 

 

2. Cobots and Human-Robot Interaction 

New generation hybrid automation models aim to simultaneously utilize strengths of both 

human and robotic systems. One of the most important elements of these hybrid models are the 

collaborative robots or so called cobots. Cobots are small sized, lightweight, and portable robots which 

are easy to program and can safely collaborate with human. Cobots can safely share workplace with 

human thanks to their safety features, lightweight and portable designs, and easy-to-use programming 

interfaces. 

 

Cobots differ from traditional industrial robots not only from design and physical properties 

perspective but also from usability and programming perspectives. Traditional industrial robots do not 

provide an intuitive user interface for operators and hence it is quite difficult and time consuming to 

teach new tasks to these types of robots. On the other hand, these robots are bulky and that is why they 

are mostly kept within fences and are not suitable to share the workplace with human. 



IJETIME  2020 (2) 

18 

 

Traditional industrial robots are mostly programmed by an expert in order to perform the same 

task for a long period of time. It is generally a long and painful process to reprogram those robots for 

new tasks. Cobots, on the other hand, are designed from system level to human-machine-interface (HMI) 

level with the goal of easy usage and easy programmability [2]. Thus, all studies towards making robots 

as user-friendly and as safe as possible falls in Human Robot Interaction research area. 

 

Interaction between human and robots depends on many factors. Autonomy level of the robotic 

system, data exchange method of the robotic system, learning and adaptation abilities of human and 

robot, how human sees robot (as a colleague, mentor, helper, etc.), nature of the task that human and 

robot co-perform etc. are examples of such factors [3]. 

 

For example, robotic systems which collect sensory information from its environment and adapt 

its actions accordingly fall into “dynamic autonomy” class, whereas robotic systems which are controller 

by teleoperation falls into “direct autonomy” class. Such robotic systems, compared to those without 

sensors, have better interaction capabilities with human. As another example, human operator which 

sees his partner robotic system as a colleague or mentor will experience totally different interaction with 

the robotic system [3]. 

 

For all these reasons, Human Robot Interaction has been identified as a multi-disciplinary 

research area where disciplines like linguistics, psychology, engineering, mathematics, computer 

science, industrial design contribute for enhanced interaction between human and robotic systems. On 

the other hand, for different types of robotic systems (like industrial robots, household robots, 

humanoids, rescue robots, drones etc.) different dimensions of interaction (like usability, speech 

recognition, gesture recognition, safety etc.) become more important. For cobots, two dimensions of 

interaction come forward: safety and ease-of-use. This paper focuses on ease-of-use of cobots. 

 

3. Ease-of-use of Cobots 

Within the scope of human robot interaction, one of the most important topics for cobots is 

design of effective interfaces for novice users to easily interact with and program cobots [3, 4]. Current 

international standards defined by ISO for cobots only focus on safety features and do not provide 

guidance for usability features. According to Pieskä, this makes robotic software development non-

standard and difficult [5]. On the other hand, many researchers and robot developers develop robotic 

software using the open-source robotic platform ROS (Robot Operating System) which can be seen as 

a collective effort towards standardization in robotic world. ROS, is a meta-operating system which 

provides software modules for commonly used functionalities like route planning, object recognition 

etc. and also services that one would expect from an operating system like hardware abstraction, low-

level device control, package management, messaging etc. Thus, ROS is an important framework for 

robot developers which helps developing complex robotic software [6]. 

 

With the rise of cobots, robot programming has largely moved away from low level coding to 

more intuitive methods. The driving force has been the desire to make programming easier for operators. 

It would be far better to get a welder to program a welding robot than a programmer who has no welding 

experience. Conventional robot programming methods would be restrictive for such operators [7, 8, 9]. 
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Currently most commonly used cobot programming methods are teach-pendant, simulation/offline 

programming, teaching by sampling (demo) [10]. Besides, with the number of studies on cobots 

increasing, more cobot programming methods appear both in research and also in end products. Some 

examples are learning to grasp from a single demonstration [11], real-time interactive reinforcement 

learning for robots [12], impedance learning for robots interacting with unknown environments [13], 

model-based adaptation for robotics software [14], skill-based instruction of collaborative robots in 

industrial settings [15]. 

 

3.1 COBOT Programming Methods 

3.1.1 Teach Pendant 

Use of teach pendants is the programming method for vast majority of cobots nowadays. In 

Figure 3.1, a sample teach pendant (for cobot ARMOBOT) is displayed. As seen in this example, cobot 

joints can be controlled individually via right and left arrows, shortcut positions like home position, 

upright position can be saved and called any time, robot tip can be moved linearly along x, y, or z axis 

thanks to inverse kinematics calculations performed in the background, robot tip can be oriented around 

a fixed point in workspace, robot joints can be freed so that operator can move them manually to desired 

positions, robot gripper can be opened and closed etc. Besides many options for moving the cobot, teach 

pendants provide instant data about the cobot like instant position and orientation of cobot tip, instant 

current and temperature values of cobot joints etc. All these features are brought to finger tip of the 

operator via touch screen teach pendants and they were not available with traditional industrial robots.  

 

Thanks to all these software features, cobots can be taught of their tasks within minutes by 

individually recording all way points of the task and then replaying them in a loop. Furthermore, no 

robotic expertise is needed for this process. This is one of the simplest forms of programming a cobot 

and is the main factor why production facilities choose to use cobots. For more complicated tasks like 

object recognition, I/O exchange etc. teach pendants provide similar easy-to-use interfaces for the 

operators. 

 

 



IJETIME  2020 (2) 

20 

 

Figure 3.1. Teach Pendant for ARMOBOT (ARMOGADGET) 

3.1.2 Simulation/Offline Programming 

Simulation or Offline Programming is the method where robotic task is first run on a software 

simulation of the actual cobot before it is run on the cobot itself. Reason for simulating the task is to 

ensure that task will be run by actual cobot without any problems like collision etc. This method is 

mostly used in robotic research or may be preferable by novice operators or first-time users of robots. 

On the other hand, simulation programs for cobots may be expensive and require long time for the 

operators to learn it [5]. Some cobot producers, in order to eliminate such disadvantages, integrate 

software simulation solutions within their cobot software and make them as user friendly as possible. In 

figure 3.2, simulation software for ARMOBOT is displayed. 

 

 

Figure 3.2. Simulation Software for ARMOBOT 

 

3.1.3 Teaching by Sampling (Demo) 

Teaching by sampling or demoing is a method where the cobot memorizes a path while operator 

hand-guides it. While operator moves the cobot tip manually, the cobot records waypoints at a high 

frequency rate so that afterwards it can follow exact the same path without deviation or with minimum 

deviation during replay. This method was used with traditional industrial robots especially for painting 

tasks to teach painting route to the robot. Other than painting tasks, this method was not popular with 

industrial robots due to difficulties in hand guiding traditional industrial robots. With the rise of cobots 

this method became more popular thanks to small size of cobots and their abilities for hand guiding. 

This method is mostly applied to cobots via force-torque sensors placed on cobot tip or via joystick 

integrated to cobot [5]. Success of this method depends on the frequency of way-point recording and 

accuracy of timing during replay. 

 

3.1.4 Learning to Grasp from A Single Demonstration 

This method is a derivation of Teaching by Sampling method [11]. Like in Teaching by 

Sampling method, it is based on hand-guiding of cobot tip manually, recording of waypoints, and later 
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replaying of waypoints. Additionally, this method proposes integration of a vision sensor (camera) to 

the cobot tip, so that cobot can “see” the exact position of an object to be picked. Main motivation behind 

integration of camera to cobot is that cobots are mostly used for pick-and-place tasks and items to be 

picked are not always exactly at the point where they are expected to be. Even small deviation from 

original pick point results in failure to pick [15]. This way, repeating pick-and-place tasks can be 

achieved with much higher success rate [16]. This method is now integrated to many cobots. Such cobots 

are sold with an integrated camera on their ankle joint or this is provided as an option to buyer. A sample 

application of this method is depicted in Figure 3.3. 

 

  

Figure 3.3. Camera Integration for “Learning to Grasp from Single Demonstration” method 

 

Similar to this method -which proposes to work around the constraint of original method via use 

of camera- another method was proposed for cobot to use artificial neural network and make many trial-

and-errors for pick-and-place task and construct a controller out of the artificial neural network [16]. 

Use of this controller provides a solution to the problem of picking misplaced objects however it requires 

thousands of trial-and-errors and hence is less practical. 

3.1.5 Impedance Learning for Robots Interacting with Unknown Environments 

Ease-of-use, safety features, and human interaction abilities of cobots make it possible for them 

to be used in many areas other than industry. In all such usages of cobots, their working environment ad 

usage purposes may be quite variable and unknown to cobot producer [13]. 

 

 

Figure 3.4. Sample non-industrial usages of cobots 
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This fact, while pretty much extends possible usage areas of cobots, also necessitates that many 

aspects of cobots – from design to usage features- are planned and developed considering not only 

industrial settings but also other physical conditions like home use, office use, laboratory use etc. 

Impedance Learning, in this respect, is one of the methods to be used during cobot software 

design. This method can be seen as a nature-inspired method since it tries to adapt learning ability of 

human to cobots. For example, when a person opens a door, he/she may fail in the first time because 

he/she does not have the knowledge of this door, e.g., mass, inertia, friction at the hinge, and so on. 

After he/she tries to open the door for several times, he/she is able to open the door to a desired position 

with the least effort. During the process of opening a door, this person learns a best set of impedance 

parameters of his/her limb in the sense that the target position is achieved and the control effort is 

minimized [13]. It is possible to apply human beings’ learning skills to cobots so that cobots can behave 

based on environmental conditions [17, 18, 19]. Cobots which utilize this method in their software can 

adaptively improve their algorithms based on impedance variables and run these algorithms with 

different impedance variable values based on physical conditions and based on characteristics of objects 

that it interacts with [20, 21]. As for the different ways that cobot uses to determine impedance variable 

values, several academic studies have been proposed and tried in this area [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]. 

 

3.1.6 Model-Based Adaptation for Robotics Software 

Another method for development of robotic systems which would adapt to changing hardware, 

tasks, and environments is the model-based adaptation [11]. Different from other methods, this method 

aims to produce cobots which can easily comply with changing environmental conditions and sensor 

like equipment that follows technology during lifetime of the cobot. 

 

 

Figure 3.5. Model-Based Adaptation for Robotic Systems 

This method proposes the cobot to be designed such that it can observe environmental 

conditions, and can choose one of the defined methods based on evaluation of the obtained 

environmental information. Since each different model requires certain adaptation from architectural or 

software point of view, the way cobot needs to adapt is automatically chosen with selection of model. 

With the selection of a model, cobot`s way of operation will be set for current paradigm. 

For example, during design of a cobot software, if it is ensured that triggering situations can 

always be introduced to cobot, then operators can introduce new triggering situations to the cobot during 
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its life time. In this case, cobot, while performing its routine tasks, can at the same time observe if any 

triggering event occurs. In such a case, cobot will pause its routine task, respond to triggering event the 

way it was programmed to, and then resume. This method is expected to be utilized especially for 

assistive cobots designed to help people for daily tasks and perform certain actions in emergency 

situations. 

3.1.7 Skill-Based Instruction of Collaborative Robots in Industrial Settings 

This method proposes a cobot usage framework independent from hardware. Schou et al. has 

developed a skill-based programming tool by using the expert knowledge and experience within 

commonly agreed solutions to most industrial problems [15]. 

 

 

Figure 3.6. Three levels of robot programming – Tasks, Skills, Primitives 

 

As seen in Figure 3.6, this method proposes to define a robotic work in 3 levels. In this structure, 

every work to be performed by a cobot is decomposed into tasks, every task is decomposed into skills, 

and every skill is decomposed into primitives. Each primitive is a unit function to be performed either 

by cobot or by one of the connected sensors. Main motivation behind establishing this structure is the 

fact that most operators to operate a cobot are not experts but rather novice and unqualified staff. This 

way, robot programming, which is normally a complex task and requires expert knowledge, will be 

achieved in three levels and at each level limited effort will be spent just to accomplish that level. 

Different studies have been performed to list “robotic skills” to be used in skill-based instruction of 

cobots [29, 30, 31, 32, 33]. In this method, besides the three-level structure, each skill is expected to 

carry four characteristics in order to be used in different robotic scenarios [15]: 

• Parametrization: A certain skill can only perform a certain type of generic action. This action 

is made specific through parametrization; that is, specification of a set of parameters. 

• Preconditions: A skill must determine if it can be executed correctly and safely before 

execution starts.  

• Continuous evaluation: During execution, the skill must be stopped if unexpected or 

dangerous situations occur. 

• Postconditions: After execution, a skill must determine whether its operation has been 

completed as expected. 

As part of the research carried out by Schou et al. a software tool was developed and this 

software tool was used for programming of cobots to perform several scenarios. Although obtained 

results were found to be satisfactory, it was concluded that the three-level specification needs to be very 
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clearly communicated to novice operators especially for successful programming of complex robotic 

tasks. 

 

Conclusion 

Collaborative robots are relatively new in industry and in academy. Hence, number of researches 

on collaborative robots are increasing daily and as a result industrial cobots are improving rapidly with 

new features. With increasing interest to cobots both from industry and from non-industry (home use, 

office use, laboratory use etc.), the pace of improvements will not slowdown in coming years. 

Since cobot technology is still at its infancy, it is open for improvement both theoretically and 

practically. Like methods introduced in this paper, new approaches are being proposed to make cobots 

easier-to-use and more intuitive. Among these new methods are application of nature-inspired 

algorithms and imitation of human abilities like human`s learning manner. Once cobots are brought 

closer to human way of operation, i.e. human way of teaching, human way of learning, human way of 

viewing, human way of environmental awareness etc., they will be used more in social tasks like home 

use, assisting disabled or elderly people, emergency applications etc. With spread of cobots to different 

parts of daily life, research areas will be reshaped to include not only related engineering disciplines but 

also disciplines like linguistics, psychology, mathematics, computer science, industrial design etc. 
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Günümüzde yem sektöründe karma yemlerin pellet 

haline getirilerek kullanılması, çeşitli 

avantajlarından dolayı giderek yaygınlaşmaktadır. 

Bu durum pellet preslerinin öneminin artmasına 

sebep olmaktadır. Günümüzde pellet presleri dişli, 

v-kayış ve triger kayış olmak üzere çeşitli tiplerde 

güç aktarma sistemlerine sahip olarak 

tasarlanmaktadır. Bu makalede pellet preslerinde 

kullanılan güç aktarma organlarının üstün yanları 

çeşitli parametreler dikkate alınarak 

karşılaştırılmıştır. Kıyaslamada ağırlıklandırma 

yöntemi kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelet; Karma Yem; Dişli; 

Kayış. 
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1. Giriş 

Karma yemler, “farklı oranlarda organik ve inorganik besin maddeleri içeren değişken 

karakterdeki yem maddelerini bir araya getirerek hayvanların çok miktarda ve kaliteli ürün 

verebilmelerini sağlayan, yapısı garanti edilmiş ve ağız yoluyla tüketilebilen yemlerdir” şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Günümüz yem sektöründe karma yemlerin peletlenerek kullanılması gittikçe 

yaygınlaşmaktadır. Bu durumun sebepleri arasında yoğunluk artışı sayesinde depolama ve nakliye 

kolaylığı, düşük maliyet, yüksek sindirilebilirlik v.b. sayılabilir. Ayrıca yapılan çalışmalar peletlenmiş 

yem tüketen hayvanlarda verimlilik artışı oluştuğunu göstermektedir. Örneğin peletlenmiş yem 

kullanımı ile birlikte etlik piliç yetiştiriciliğinde canlı ağırlıkta %27 ve yemden faydalanmada %17’ye 

kadar bir iyileşme görüldüğü rapor edilmiştir(1). 

Peletleme işlemi temelde istenen yem bileşenlerinin öncelikle karıştırılması, su buharı ile belirli 

bir süre tavlanarak şartlandırılması, gerekli görüldüğü takdirde yağ ve diğer katkıların eklenmesi ile 

karışımın elde edilmesi, peletleme işlemi, soğutma ve ambalajlama aşamalarını barındırmaktadır. İşlem 

sırasında yem içindeki nişastanın jelatinize olması ve sindirilmesinin kolaylaşmasının yanı sıra 

hayvanlar için zararlı olan çeşitli mikroorganizmaların yok edilerek hayvanların sağlığının korunması 

sağlanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada peletlenmiş yeme ve 

dolayısıyla yem peletleme preslerine olan ilgi ve talep gittikçe artmaktadır. Ülkemizde karma yem 

geçmişi 1956 yıllarına kadar gitmektedir. 

Peletleme preslerinin çalışma Sistematiği 

 Bir yem tesisinde öncelikli olarak yarı mamulün ürün besleme sistemi ile kondisyoner adı 

verilen üniteye ulaşması sağlanır. Bu ünitede yem karışımı için önceden tayin edilen belirli vasıflardaki 

buhar ile belirli bir süre ön işlemlerden geçen ve jelatinleşerek yumuşayan ve aynı zamanda 

sıkıştırılabilir hale gelen yem peletleme aşamasına geçer. 

Genel olarak yemin, üzerinde delikler bulunan dönen bir diske doğru yönlendirilmesi ve disk 

içerisinde dönen rulolar sayesinde disk üzerindeki deliklerden geçmeye zorlanarak sıkıştırılması 

sağlanır. Burada yemin kondisyonerden geçerken belirli bir nem ve sıcaklık değerine ulaşması 

gerekmektedir. Zira yeterince nem almamış ve jelatinleşme sürecinden geçmemiş olan ürünün 

sıkıştırılması sonucunda pelet şeklini alması ve bu şekli koruması mümkün olmayacaktır. Sıkıştırılmış 

ve pelet haline getirilmiş olan ürün ayarlanabilir bıçaklar ile istenilen boyda kesilerek nihai ürün haline 

getirilebilmektedir. Paketleme aşamasından önce ürünün neminin ve sıcaklığının istenen değerlere 

gelmiş olması gerekmektedir. Bu sayede ürünün son kullanım tarihine kadar küflenmesi engellenmiş 

olur. Şekil 1 a’da peletlenmiş yemin görüntüsü, Şekil 1 b’de ise tipik bir peletleme presi, Şekil 1 c’de 

ise peletleme olayı şematik olarak gösterilmiştir. 
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a)       b) 

 

c) 

Şekil 1. a) Peletlenmiş yem, b) Tipik peletlemePresi, c) Çalışma prensibi 

 



IJETIME  2020 (2) 

30 

 

Günümüzde çalışma sistemleri benzer olmak üzere güç aktarma organlarına göre (redüktör, V-

kayış, triger kayış) ve kapasitelerine göre (1 ton/saat- 30ton/saat) çok çeşitli türde peletleme presi 

piyasada bulunmaktadır. Bu çalışmada gerek yurt dışı menşeli gerekse yurt içinde üretilen ve karma 

yem sektöründe kullanılan peletleme presleri için güç aktarım sistemi seçimine esas olacak bilgiler 

tartışılmış ve gerek bu ürünlerin tasarımcılarına gerekse son kullanıcılara yardımcı olacak tartışmalara 

yer verilmiştir. 

2. Seçime etki eden parametreler 

İlgili sektörde çok geniş bir yelpazede bulunan makinelerin seçimi ve dünyanın birçok bölgesinde 

kullanılıyor olması, gerek tasarımcı/üretimci/servis sağlayıcı açısından, gerekse kullanıcı açısından 

bakılarak güç aktarım sisteminin seçiminin yapılması gerekmektedir. Bu durumlar dikkate alınarak 

verim, yükleme biçimi ve tasarım zorluğu, (darbe oluşumu, ana mil yükü, yorulma ömrü), devir değişimi 

aralığı, üretim kolaylığı/toleranslar, ses oluşumu, ortam etkisi (toz oluşumu), bakım kolaylığı, yağlama 

gereksinimi, statik elektrik oluşumu, maliyet, görsellik, titreşim izolasyonu ve yer gereksinimi gibi 

durumlar dikkate alınmalıdır. Belirtilen parametrelerin etkileri aşağıda detaylı olarak incelenmiştir. 

• Verim 

Genel olarak v-kayış ve triger kayış sistemlerinin sürtünme ve histeri kayıplarının dişli sistemlere 

göre daha çok olduğu bilinmektedir. Doğal olarak gerek dişli sistemlerde gerekse kayışlı sistemlerde 

karşılık dişlisi/kasnak önemli bir faktördür. Bu durumda farklı sistemlerin verimliliklerini ve kayıplarını 

tahmin etmeyi güçleştirmektedir. Bununla birlikte kayış sistemlerindeki verimin devir sayısına bağlı 

olduğu rapor edilmiştir (2). 

 

• Yükleme biçimi ve tasarım zorluğu, darbe oluşumu, ana mil yükü, yorulma ömrü 

 

V- kayış sistemleri sürtünme esaslı güç aktarımı sağlarken triger kayışlar şekil bağı ile güç 

aktarımı sağlamaktadır. Triger kayış kullanımında kayışın gerdirme ihtiyacı çok düşüktür. Bu durum V-

kayışlara göre bir avantajdır. Ayrıca V-kayışlarında görülen aşınıma ve ısınmalar da triger kayışta ortaya 

çıkmaz. Öte yandan V-kayışlardaki gergi kuvveti rulmanlara ilave yük getirdiğinden dolayı rulman 

arızası yaşanması veya bakım periyodlarının kısalması söz konusudur. Gerek triger kayış gerekse V-

kayış kullanımının, dişli çark içeren aktarmalara göre en önemli avantajı kayışların darbeli yükleri 

sönümleyebilmesidir. Bu sayede sistemde herhangi bir sıkışma olması durumunda sistem bileşenleri 

zarar görmeden bu durumun atlatılması mümkün olabilmektedir. 

 Dişli çark içeren aktarma organlarında temel problem yağlama gereksinimi ve yağlama yağı için 

bir hazneye ve sızdırmazlık için yağ keçelerine ihtiyaç duyulur. Bu durum gerek dişli sisteminin ve 
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motorun hassas konumlandırılmasını gerekse sızdırmazlık keçelerinin bulunduğu yuvaların hassas 

işlenmesini gerektir. Bu durum da başlı başına bir arıza ve bakım sebebidir. 

 

• Devir değişimi aralığı  

 

Peletleme işlemi sırasında yapısal bütünlük elde edilmesi ve katmanlı yapı oluşumunun önüne 

geçilmesi için peletleme diski çevresel hızının 6-8 m/s aralığında tutulması gerekir. Ayrıca günümüzde 

değişken müşteri talepleri doğrultusunda farklı ürünlerin üretimi için pelet diskinin devir sayısının 

değiştirilmesi gerekebilmektedir. Gerek triger kayış gerekse V-kayış sistemlerinde sadece kasnağı 

değiştirmek başka devir aralıklarına ulaşmak için yeterlidir, bu da tasarım esnekliği ve standardizasyon 

getirir. Oysa dişli çark içeren sistemlerde söz konusu esneklik bulunmamaktadır. 

 

• Üretim kolaylığı/toleranslar 

 

Peletleme presleri genellikle çok büyük motorlarla tahrik edilen sistemlerdir. Bu durum güç 

aktarımının büyük boyutlu dişli çarklarla veya kasnaklarla yapılmasını gerektirir. Dişli çark barındıran 

aktarma organlarında kullanılan dişli çarkların üretimi zor ve maliyetlidir. Aynı zamanda büyük boyutlu 

dişli çarkların dar toleranslar dahilinde ve özel alaşımlı malzemeden üretilmesi, özelleşmiş makine ve 

ekipman gerektirmektedir ve yaygın değildir. Buna karşılık gerek triger kayış gerekse V-kayışlarda 

kullanılan kasnakların döküm malzemeden üretilmesi esneklik getirir ve dar toleranslar gerektirmez. 

Ayrıca triger kayış ve v- kayış kasnaklarının hazır temin edilebiliyor olması büyük kolaylıktır. 

 

• Ses oluşumu  

 

Üretim yapılan fabrikalar genellikle gürültü seviyesinin yüksek olduğu ortamlardır. Bu durumda 

sistem bileşenlerinin sessiz çalışması önem arz etmektedir. Metal dişliler barındıran aktarma 

organlarının gürültülü çalışması sebebiyle kullanımları önerilmez. Gerek triger kayış, gerekse V-kayış 

sistemlerinde ise gürültü oluşumu minimum seviyededir. Bu bakımdan özellikle işçi sağlığı açısından 

bu sistemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. 

 

• Bakım kolaylığı  

 

Dişli sistemlerin bakımının yapılabilmesi için neredeyse tüm sistemin demonte edilmesi, yağdan 

arındırılması ve tekrar yağlanması gerekmektedir. Bu durum hem uzun sürecek hem de kalifiye 

elemanlarca yapılması gereken bir bakım olduğu anlamına gelmektedir. Bu ise müşterileri tedarikçi 



IJETIME  2020 (2) 

32 

 

firmaya bağımlı kılmaktadır. Oysa gerek triger kayışlı sistemlerde, gerekse V-kayışlı sistemlerde 

kalifiye elemanların bakım yapmasına gerek olmadığı gibi, belirtilen sistemlerin hazır temin edilebilen 

bileşenlerden oluşması, firmaların üreticiye bağımlı olma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. 

Öte yandan, triger kayışlı ve V-kayışlı sistemlerde sadece görsel muayene yeterli iken, dişli 

sistemlerinin muayenesinin yapılabilmesi için dişli kutusunun mutlaka açılması ve temizlenmesi 

gerekmektedir. 

 

• Yağlama gereksinimi  

 

Triger kayış ve V-kayışlı sistemlerde yağlama ihtiyacı bulunmamaktadır. Yalnızca rulmanların 

gres yağı ile yağlanması yeterli olmaktadır. Oysa dişli çark içeren şanzımanlarda yağlama ihtiyacı söz 

konusudur. Ayrıca çoğu zaman zorlu çalışma şartları nedeniyle sıvı yağın soğutulması ve filtre edilmesi 

ihtiyacı duyulmaktadır. Bu durum kayışlı sistemleri basit ve temiz yaparken, dişli sistemler komplekstir 

ve kirli bir çalışma ortamı oluşturmaktadır. Bunun yanında sistemde oluşan yüksek çalışma basınçları 

nedeniyle kullanılan yağların yüksek basınç ve sıcaklıklara dayanabilen, özel katkılı ve spesifik olması 

gerekmektedir. Bu tip yağların piyasada zor bulunduğu ve maliyetlerinin yüksek olduğu aşikardır. Bu 

durum işletme giderlerinin artmasına neden olmaktadır. 

 

• Statik elektrik oluşumu 

 

V- kayışlarda sürtünme nedeniyle statik elektrik oluşumu ihtimali söz konusudur. Genel olarak 

çok yüksek olmamakla birlikte dikkate alınması gereken bir unsurdur. Öte yandan triger kayış ve kasnak 

arasında sürtünme ve bükülme çok azdır. Bu bakımdan statik elektrik oluşumu triger kayış için ihmal 

edilebilir seviyelerdedir. Bununla birlikte metal esaslı dişli çarklar barındıran aktarma organlarında 

statik elektrik birikimi söz konusu değildir. 

 

 

• Maliyet  

 

İlk yatırım maliyeti açısından bakıldığında en yüksek maliyetin dişli çark barındıran şanzımanlı 

sistemlerde olduğu görülmektedir. Triger kayışlı sistemlerin, V-kayışlı sistemlere göre ilk yatırım 

maliyetinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Yedek parça stok maliyeti açısından değerlendirildiğinde dişli sistemlerinin ihtiyaç duyduğu 

büyük ve maliyetli dişli çarkların stokta tutulmasını gerektirmektedir. Eğer bu durum göze alınmazsa 

herhangi bir arıza sebebiyle ani duruş yaşandığında duruma göre haftalar veya aylar boyunca yedek 
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parça için beklenmesi gerekecektir. Bu süre boyunca yaşanacak üretim kaybı çok büyük değerlere 

ulaşabilecektir. 

Öte yandan, belirli bir zaman periyodunda kayış-kasnak sistemleri için sadece kayış aşınmasına 

karşılık, dişli çarklı sistemlerde yorulma, aşınma sonucu kırılma gibi arızalarla karşılaşılabileceği gibi, 

bu sistemlerde periyodik yağlama işlemi de ciddi bir maliyet oluşturmaktadır. 

 

• Titreşim izolasyonu  

 

Gerek triger, gerekse V-kayışlı sistemler polimer esaslı malzemelerden üretilmektedir. 

Kasnaklar ise genellikle dökme demirden imal edilmektedir. Her iki malzeme de titreşim sönümleme 

açısından uygun malzemelerdir. Oysa çelikten yapılmış dişli çarkları barındıran sistemlerde titreşimlerin 

sönümlenmesi pek mümkün değildir. 

 

• Yer gereksinimi 

 

Dişli sistemler daha kompakt yapıdadır ve yer gereksinimi daha azdır. Bununla birlikte motorun 

konumu şanzımandan dolayı sabittir ve hassas biçimde konumlandırılmalıdır. Bundan dolayı makinenin 

şasesinin de hassas biçimde işlenmesini gerektirir. 

Öte yandan, kayış sistemlerinde hem motor konumu esnektir hem de makine daha geniş 

olmalıdır. Bunun nedeni kayış sistemlerinde paralel eksenden güç aktarımı yapılmasıdır. Dişli 

sistemlerinde ise aynı eksenden güç aktarımı söz konusudur. Dolayısıyla yer ihtiyacı dişli sistemlerde 

daha azdır. 

3. Sonuçlar 

Yukarıda birçok açıdan karşılaştırmalarının yapıldığı üç ayrı aktarım sisteminin seçimi ile ilgili 

olarak ağırlıklandırma yaklaşımı kullanılmış ve aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Söz konusu tabloda 

piyasada yaygın olarak kullanılan 90-320 kW güç aralığındaki motorlarla tahrik edilen bir sisteme ait 

karşılaştırma yapılmıştır. Bu kapsamda seçimde etkin olan her parametre toplam içerisinde bir ağırlığa 

sahip olacak şekilde ölçeklendirilmiştir. Her bir parametre için puanlama yapılarak , her bir aktarım 

organı için toplam puanlar elde edilmiştir. 
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Tablo 1. Aktarım elemanı türü seçimi için ağırlıklandırma yaklaşımı 

 

  
 

 

Değerlendirme Kriterleri Dişli Sistemi V Kayış Triger Kayış 

Verim (10 P) 10 6 9 

Tasarım Kolaylığı ve Yükler (10 

P) 

4 6 9 

Devir Değişim Aralığı (5 P) 1 5 4 

Üretim Kolaylığı (10 P) 5 10 8 

Çalışma Gürültüsü (3 P) 2 3 3 

İlk Yatırım Maliyeti (10 P) 5 9 9 

Bakım Kolaylığı (10 P) 4 7 10 

Statik Elektrik (5 P) 5 2 3 

Yağlama Gereksinimi (10 P) 5 10 10 

Titreşim İzolasyonu (5 P) 3 5 5 

Yer Gereksinimi (5 P) 5 3 4 

Tasarım ve Kullanım 49 66 74 

D
u
ru

ş 

M
al

iy
et

i Y. Parça Bulunabilirlik 

(20 P) 

5  17  15 

Yedek Parça Maliyeti 

(20 P) 

7 15 12 

Duruş Maliyetleri Toplamı 12 32 27 

Toplam Not 61 98 101 

 

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, tasarım ve kullanımı ilgilendiren ağırlıklandırma puanları 

dişli çark barındıran sistemlerin açık bir biçimde geride kaldığı söylenebilir. Bununla birlikte Triger 

kayış sistemlerinin V Kayış sistemlerine göre daha fazla puan  aldığı görünmektedir. 

 Bir başka değerlendirme ise ani duruş maliyetidir. Bu durum ilgili yedek parçanın 

bulunabilirliğini ve parçanın kendi maliyetini barındırır. Üretici firma ve kullanıcı arasındaki fiziksel 

mesafe ve erişilebilirlik oldukça önem kazanmaktadır. Bu durum dikkate alındığında V kayış 

sistemlerinin triger kayış sistemine göre daha avantajlı olduğu ve dişli çarklı sistemlere kıyasla açık ara 

önde oldukları görülmektedir.  
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PID KONTROLCÜ İLE ÇOK SERBESTLİK DERECELİ HİDROLİK ROBOTUN 

ANABOM HAREKETLERİNİN OPTİMAL KONTROLÜ 

ÖZET 
K E Y W O R D S 

PID kontrolcü bir çok endüstriyel uygulamalarda 

kullanıldığı gibi elektro hidrolik sistemlerde de yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Kullanımı basit olsa da endüstriyel 

uygulamalarda tam olarak istenen şekilde 

kullanılamamaktadır. Bu çalışmada çok serbestlik dereceli 

robot kolun Anabom uzvunun PID kontrolcü ile optimum 

kontrolü amaçlanmıştır. Sistem ters kinematik prensibiyle 

çalışmaktadır. Yani robota komut olarak pozisyon x,y,z 

değerleri verilmekte sistem gitmesi gereken açı veya 

uzunluk değerlerini kendisi hesaplamaktadır. Sistemin 

matematiksel modeli System Identification ToolBox ile 

elde edilmiştir. Elde edilen model kullanılarak Parçacık 

Sürü Optimizasyonu, Genetik Algoritma ve Büyük Patlama 

Büyük Çöküş optimizasyon algoritmaları aracılığıyla 

optimum PID katsayıları elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Hidrolik robot kol MPG Makina Prodüksiyon Grubu 

Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş.’ de yapılmıştır. 
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1. Giriş 

Çok serbestlik dereceli hidrolik robot kol, bomba imha, mayın tarama, yük taşıma işlemlerinde 

kullanılmaktadır. Sistem esnek yapıdadır. Hidrolik sistemlerde titreşimin kaynağını bulmak çok 

önemlidir. Çünkü meydana gelen titreşimi engellemek yerine titreşimin nedenini gidermek daha etkili 

bir yöntemdir. Sistemde mekanik optimizasyonlar yapıldıktan sonra elektronik optimizasyonlara yani 

sistemin kontrolüyle ilgili optimizasyonlara geçilir. 

Hidrolik robotlarda ve vinçlerde uzaktan kumanda ile tüm uzuvlar ayrı ayrı hareket ettirilir. 

Sistem esnek yapıda olduğu için istenen hızda hareket hemen sağlanamaz. Sağlanmak istenirse sistemde 

çok büyük genlikli titreşimler meydana gelir. Bu da mekanik yapının görevini düzgün bir şekilde 

yapmasını engeller. Sistemin düzgün bir şekilde hareket edebilmesi için hareketin başlangıcına ve 

bitişine rampa konulur. Rampa sayesinde basamak şeklinde istenen giriş sinyali rampa şeklinde 

gönderilir. Ters kinematik ile çalışan sistemlerde ise PID kontrolcü veya LQR gibi kapalı çevrim kontrol 

sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle hassas işlem yapan araçlarda duruş rampası oldukça büyük 

sorunlara yol açabilmektedir. Duruş rampası nedeniyle robota dur komutu gittiğinde o komutu 1-1.5 

saniyeye yayacaktır. Bu da robotun dur komutundan sonra 1-1.5 saniye hareket etmesi anlamında 

gelmektedir. Eğer dur komutunu verdiğinde hemen durması istenirse operatörün ani hareketiyle robotta 

büyük titreşimler meydana gelecektir.  

 

Şekil 1.  Hidrolik Robot Kol 

Hidrolik robotlarda kontrol hidrolik valflerle sağlanmaktadır. Hareketi sağlayan elemanlar ise 

hidrolik silindirler ve hidro-motorlardır. Bir çok hidrolik valf üreticisi valfin çalışmasında PID kontrolcü 

kullanmaktadır. Şekil 1’de çok serbestlik dereceli hidrolik robot kolun kol isimleri ve eksen yerleşimleri 

gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Robot kol sistem şeması 

Robot kol sistem şeması Şekil 2’de gösterilmektedir. İlk olarak mevcut açı ve uzunluklara göre 

ileri kinematik hesaplanır. Robotun uç noktasının pozisyon değeri elde edilir. Sonrasında 3 eksen 

kontrollü joystickten alınan pozisyon verileri kontrol kartına aktarılır. Joystick verileri artımsal olarak 

x,y,z değerlerine eklenir. Bilgisayara gönderilir. Bilgisayarda bu pozisyon verilerine göre açı ve uzunluk 

değerleri hesaplanır. Hesaplanan açı ve uzunluk değerleri kontrol kartına gönderilir. Kontrol kartında 

hesaplanan açı ve uzunluk değerleriyle sistemin mevcut açı ve uzunluk değerleri karşılaştırılarak uygun 

debi değeri hidrolik valften talep edilir.  

Dinamik sistemleri modellemenin 2 temel yöntemi vardır. Bir sistemin matematiksel modelini 

oluşturmak için gerekli fizik ve matematik bilgisiyle sistem matematiksel olarak modellenebilir. Bu 

metodlara örnek olarak Newton Metodu, Enerji Metodu verilebilir (Ljung, 2012). Elimizde sistemimize 

ait ölçülen giriş ve çıkış değerleri varsa, modeli oluşturmak için bu datalar kullanılabilir. Bu metod ise 

veri odaklı (data-driven) model oluşturma yöntemi olarak adlandırılır. Bu yöntemde giriş verilerine 

karşılılık çıkış verileri zamana bağlı olarak hafızaya alınır ve bu veriler sistem transfer fonksiyonu eldesi 

için kullanılır (Özbek ve Eker, 2015). Veri odaklı modelleme üretilen sistemleri kontrol için önemlidir.  

Sistem üretilmişse sistemi birinci metodla modellemek etkili değildir. Sistemden gerçek değerler 

alınarak sistemin modellenmesi daha etkilidir. Veri odaklı modellemeye yapmak için; Neural Network 

Toolbox, System Identification Toolbox kullanılabilir. 

Makalenin organizasyonu şu şekildedir. Bölüm 2’de PID kontrolcü hakkında genel bilgiler 

verilmektedir. Bölüm 3’te Genetik Algoritma’nın Bölüm 4’te Parçacık Sürü Optimizasyonu’nun ve 

Bölüm 5’te Büyük Patlama Büyük Çöküş Optimizasyonu’nun işleyişi , Bölüm 6’da sistem tanılama ve 

elde edilen sistem ele alınmıştır. Bölüm 7’de elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

2. PID Kontrolcü 

Sistemde mevcut olan konum açı sensörleriyle alınmış hedef konum ise ters kinematik 

hesabından elde edilmiştir. İlk olarak mevcut açı ile hedef açı arasındaki hata elde edilmiştir. 
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Şekil 3. PID kontrolcü kapalı çevrim sistem şeması 

Şekil 3’te PID kontrolcünün sistem şeması verilmiştir. P kontrolcü hatanın Laplace uzayında  

Kp (oransal kazanç faktörü) ile çarpılmasıyla elde edilir. D kontrolcü hatanın türevinin Laplace uzayında 

Kd katsayısı ile çarpılmasıyla elde edilir. I kontrolcü ise hatanın integralinin Laplace uzayında Ki 

katsayısı ile çarpılmasıyla elde edilir. P kontrolcü D kontrolcü ve I kontrolcü toplanarak PID kontrolcü 

elde edilir (Campo, 2012). Bazı uzuvlar için sadece PD kontrolcü kullanımı yetmektedir. P kontrolcü ve 

D kontrolcünün toplanmasından elde edilir. Elde edilen değer sisteme verilir ve hata değeri sürekli 

azalacağından PID çıkışının hedefe yaklaşırken azalması gözlenir. 

 

3. Genetik Algoritma 

GA Darwin’in doğal seleksiyon prensibine dayanan global arama algoritmalarındandır. GA da 

bireyler kromozomlarla temsil edilir. Her bir kromozom, uygulama verilerine bağlı olarak birler ve 

sıfırlar, gerçek sayılar veya diğer formların ikili dizisi ile gösterilebilir. Algoritma mantığı, doğadaki 

güçlü bireylerin başarılı olmasının daha olağan olması ile benzerdir.  Bir grup birey arasında en uygun 

bireyler kümesi hayatta kalır ve gelişmiş bir uygunluk değeri olan yeni nesil nesiller oluşturmak için 

kullanılır. Bireyin uygunluğu, bireyin sorun alanında ne kadar iyi performans gösterdiğinin bir 

ölçüsüdür (Lin ve Liu, 2010).  

GA rastgele seçilen kromozomlardan oluşan popülasyonun amaç fonksiyonunda 

uygulanmasıyla başlar. Temel olarak üç işlevden oluşur: Seçilim, çaprazlama ve mutasyon. Seçilim, 

rastgele dağıtılan kromozomların birey sayısına ve seçilim oranına göre en iyilerinin bir sonraki nesle 

aktarılmasıdır. Çaprazlama, seçilim ile belirlenen kromozomların çaprazlama oranı ve birey sayısına 

göre birbiriyle gen parçalarını değiş tokuş etmeleridir. Mutasyon ise kromozomda rastgele değişimler 

meydana getirerek yeni bireylerin oluşturulmasıdır. Mutasyon popülasyondaki çeşitliliği sağlamaktadır 
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(Lin ve Liu, 2010; Köse, 2017).  

 
Şekil 4. Genetik algoritma algoritma akış diyagramı 

 

GA ile optimizasyon da zamanla uygunluk değeri düşük olan bireylerin azaldığı uygunluk 

değeri yüksek olan bireylerin arttığı gözlenmektedir. Mutasyon özelliği sayesinde rastgele arama 

yapılmakta ve algoritmanın yerel minimum ve yerel maksimumlara takılmaktan kurtulması 

amaçlanmaktadır. Şekil 4’te GA Algoritma akış şeması gösterilmektedir. 

4. Parçacık Sürü Optimizasyonu 

PSO, Kennedy ve Eberhart’ın hayvan sürülerinin hareketlern esinlenerek geliştirdiği 

optimizasyon yöntemidir (Kennedy ve Eberhart, 1995) . Sürüdeki her bir üye parçacık olarak 

adlandırılır. PSO bir sürüdeki hayvanların yiyecek ve güvenlik gibi durumlardaki davranışlarını örnek 

alır. Sürüdeki hayvanlar bahsedilen durumlarda konumları en iyi olan parçacığa yönelirler. En iyi 

parçacığa yaklaşma hızı parçacığın kapasitesine göre değişmektedir. Bundan dolayı parçacıkların hızı 

rastgele belirlenmektedir (Özsağlam ve Çunkaş, 2008).  

Sezgisel algoritmalarda parçacıkların ilk pozisyonu arama uzayında rastgele bireylerin ya da 

parçacıkların dağıtılmasıyla oluşturulur. PSO’da sezgisel algoritmalardandır. Arama uzayına dağıtılan 

bireyler arasında en iyi uygunluk değerine ait parçacık diğer parçacıklara haber verir (Erkol, 2017).  

Diğer parçacıklar konumu en iyi olan parçacığa Denklem 1’de formülü verilen hızla yaklaşır (Gaing, 

2004).  
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 𝑉𝑖 i. parçacığın hızı, 𝑤 atalet ağırlık faktörü, 𝑐1, 𝑐2 hızlanma katsayıları, 𝑃𝑦 parçacıkların 

bulundukları iterasyondaki en iyi konumu, 𝑋𝑖 i. parçacığın mevcut konumu, 𝑃𝑔 parçacıkların o ana 

kadarki en iyi konumudur. Parçacıkların yeni konumu Denklem 2’de gösterilmektedir (Gaing, 2004).  

𝑉𝑖𝑦 = 𝑤𝑉𝑖 + 𝑐1𝑟𝑎𝑛𝑑1(𝑃𝑦 − 𝑋𝑖) + 𝑐2𝑟𝑎𝑛𝑑2(𝑃𝑔 − 𝑋𝑖)           ( 1 ) 

𝑋𝑖𝑦 = 𝑋𝑖 + 𝑉𝑖   ( 2 ) 

 

 

Şekil 5. Parçacık sürü optimizasyonu algoritma akış diyagramı 

PSO Algoritma akış şeması Şekil 5’te gösterilmektedir. 

5. Büyük Patlama Büyük Çöküş Algoritması 

Bu optimizasyon yöntemi evrenin varoluşunu açıklayan büyük patlama büyük çöküş teorisinden 

esinlenerek oluşturulmuştur. Teoriye göre evren iki safhada oluşur: Büyük patlama ve büyük çöküş.  

Büyük patlama safhasında enerji yayılımı düzensizlik oluşturur. Bu düzensizlik rastgele oluşur. Büyük 

çatırtı safhasında ise rastgele dağılan parçalar bir düzene doğru sürüklenir (Ersöz, 2011).  

Bu optimizasyon yöntemi de evrenin varoluşu teorisindeki gibi iki safhadan oluşmaktadır. 

Büyük patlama safhasında parçacıklar arama yapılacak uzaya rastgele dağıtılır. Büyük çatırtı safhasında 

ise bu parçacıklar bir kütle merkezi etrafında toplanır. Bu kütle merkezi parçacıkların minimum amaç 

fonksiyonundaki değerine göre belirlenir. Daha sonra üretilecek parçacıklar bu kütle merkezi etrafında 

normal dağılıma göre elde edilir (Erol ve Eksin, 2006).  Büyük patlama safhasında arama uzayına 

rastgele dağıtılan parçacıkların kütle merkezi 𝑋𝑚, 𝑖’inci parçacığın ya da bireyin konumu 𝑋𝑖, 𝑖’inci 
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parçacığın amaç fonksiyonundaki değeri 𝑓𝑖, ve popülasyondaki parçacık sayısı 𝑛’dir. Parçacıkların kütle 

merkezi 𝑋𝑚 Denklem 3’teki formül kullanılarak hesaplanır. 

𝑋𝑚 =
∑

1
𝑓𝑖

𝑋İ
𝑛
𝑖=1

∑
1
𝑓𝑖

𝑛
𝑖=1

                                                                                 ( 3 ) 

Büyük çatırtı fazında kütle merkezi elde edilmişti. Algoritmanın devam etmesi için bu kütle 

merkezi etrafında yeni bireylerin oluşturulması gerekmektedir. Yeni parçacıkların oluşturulması işlemi 

ise büyük patlama olarak adlandırılmaktadır. 𝑋𝑚 etrafında oluşturulan yeni parçacıklar 𝑋𝑖
𝑦𝑒𝑛𝑖

 , standart 

sapma σ olarak ifade edilir. Parçacıkların yeni konumu Denklem 4’teki formül kullanılarak hesaplanır 

(Ersöz, 2011).  

𝑋𝑖
𝑦𝑒𝑛𝑖

=  𝑋𝑚 ±  σ                                                                               ( 4 ) 

r rastgele belirlenen 0 ile 1 arasındaki bir sayı, 𝑘 iterasyon sayısı, 𝑡 arama uzayı daraltma 

katsayısı, 𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠  arama uzayı üst sınırı, , 𝑋𝑚𝑖𝑛  arama uzayı alt sınırıdır. Standart sapma değeri denklem 

5’deki formül kullanılarak hesaplanır. 

σ =
0.5(𝑋𝑚𝑖𝑛 + 𝑟( 𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 ))

1 +
𝑘
𝑡

                                        ( 5 ) 

 
Şekil 6. Büyük patlama büyük çöküş optimizasyonu algoritma akış diyagramı 

BPBÇ Algoritma şeması Şekil 6’da gösterilmektedir. 
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6. Sistem Tanılama  

Sistem tanılama veri odaklı modelleme için kullanılan araçlardandır. Veri odaklı modelleme 

yapabilmek için giriş ve çıkış verilerinin zamana göre hafızaya alınmış olması gerekir. Veriler alınırken 

başlangıç durumunun 0 olmasına dikkat edilir. Sistem frekansı 100 hertz olduğundan dolayı sistem 

sürekli zamanlı gibi düşünülmüştür. Debi talebi giriş, Anabom açısı çıkış olarak ele alınmıştır. Şekil 

7’de ele alınan hareket sisteminin açık çevrim transfer fonksiyonu gösterilmektedir.  

 

Şekil 7. Anabom kaldırma veya indirme hareketi açık çevrim transfer fonksiyonu 

7. Sonuçlar 

İlk olarak   Anabom kaldırma ve indirme hareketine ait transfer fonksiyonları elde edilmiştir.  

Kaldırma ve indirme hareketleri iki ayrı sistem gibi düşünülmüştür. Çünkü kaldırma hareketinde 

yerçekimine karşı iş yapılırken indirme hareketinde yer çekimi ile aynı yönde iş yapılmaktadır.  

 

Tablo 1. Anabom kaldırma indirme hareketleri transfer fonksiyonları 

  

 

 

 

 

 

Anabom kaldırma ve indirme hareketine ait elde edilen transfer fonksiyonları Tablo 1’ de 

gösterilmiştir. Anabom kaldırma hareketi sistem transfer fonksiyonu %98.96, Anabom indirme hareketi 

sistemi transfer fonksiyonu %90.25 doğrulukla elde edilmiştir.  

𝐽 = (0.1 ∗ ∫ |𝑒(𝑡)|
𝑡

0

𝑑𝑡) + 𝑀𝑝 ∗ 100 + 𝑇𝑟                               ( 6 ) 

Amaç fonksiyonu özgün olarak seçilmiş, istenmeyen maksimum aşma değeri amaç fonksiyonu 

değerini artıracak şekilde büyük bir katsayı ile çarpılmıştır. Denklem 6’da 𝑒(𝑡) çıkış ile giriş (referans) 

arasındaki fark, 𝑀𝑝 maksimum aşma 𝑇𝑟 yükselme zamanıdır. 

𝐺𝐷 =  𝐾𝑝 + 𝐾𝑑𝑠 +
𝐾𝑖

𝑠
 

     ( 7 ) 

 

𝐺𝑠1 = 𝐺𝐷𝐺𝐴𝑘 
     ( 8 ) 

 

Sistemler Sistem Transfer Fonksiyonu Doğruluk Oranı 

Anabom Kaldırma 𝐺𝐴𝑘 =
3.2829

𝑠3 + 2.644 𝑠2 + 9.0306𝑠 + 0.0500
 98.96 

Anabom İndirme 
𝐺𝐴𝑖 =

4.0474

𝑠3 + 1.3795 𝑠2 + 4.9412𝑠 + 2.611𝑒 − 09
 

 

90.25 
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𝐺𝑠2 = 𝐺𝐷𝐺𝐴𝑖     ( 9 ) 

 

𝐾𝑝, 𝐾𝑑, 𝐾𝑖 katsayıları Denklem 7,Denklem 8, Denklem 9 aracılığıyla hesaplanan 𝐺𝑠1 

ve 𝐺𝑠2 açık çevrim transfer fonksiyonlarının birim geri beslemeli sistemde, sistemin basamak 

cevabına göre J amaç fonksiyonu minimize edilerek optimize edilir. Algoritmalarda birey 

sayısı 100, iterasyon sayısı 20 seçilmiştir.  

 
Tablo 2. ABKH için algoritmalarda 20 iterasyon sonunda elde edilen amaç fonksiyonu değeri ve PID 

katsayıları 

Algoritmalar BPBÇ GA PSO 

Amaç fonksiyonu 

Değeri 
3.7913 3.8045 3.8235 

𝐾𝑝 2.0963 2.2164 2.1749 

𝐾𝑑 0.2834 0.3770 0.2622 

𝐾𝑖 0.0105 0.0131 0.0120 

 

20 iterasyon sonunda Anabom kaldırma hareketi için algoritmaların elde ettiği 

minimum amaç fonksiyonu değeri ve elde edilen PID katsayıları Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Algoritma sonunda BPBÇ Algoritması’nın en düşük amaç fonksiyonu değerine sahip olduğu 

gözlenmektedir. Diğer algoritmalarla elde edilen sonuçlar oldukça yakındır. 

 

Tablo 3. ABİH için 20 iterasyon sonunda elde edilen amaç fonksiyonu değeri ve PID katsayıları 

 

Algoritmalar BPBÇ GA PSO 

Amaç Fonksiyonu 

Değeri  
32.5854 6.5155 27.4283 

𝐾𝑝 0.8596 0.5308 0.9212 

𝐾𝑑 0.9760 0.1047 1.2361 

𝐾𝑖 0.0001 0 0.0001 

 

20 iterasyon sonunda Anabom indirme hareketi için algoritmaların elde ettiği 

minimum amaç fonksiyonu değeri ve elde edilen PID katsayıları Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Algoritma sonunda GA’nın en düşük amaç fonksiyonu değerine sahip olduğu 

gözlenmektedir. 
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Şekil 8. Anabom indirme hareketi amaç fonksiyonundaki değerin   iterasyon sayısına göre değişimi 

 

 

Şekil 9. Anabom kaldırma hareketi amaç fonksiyonu değerinin iterasyon sayısına göre değişimi 

Şekil 8’de Anabom indirme hareketine ait amaç fonksiyonunun iterasyon sayısına göre değişimi 

ve Şekil 9’da Anabom indirme hareketine ait amaç fonksiyonunun iterasyon sayısına göre değişimi 

grafikleri gösterilmektedir. 
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Şekil 10. Anabom kaldırma hareketi elde edilen PID parametrelerinin sisteme uygulanması 

 

Şekil 11. Anabom indirme hareketi elde edilen PID parametrelerinin sisteme uygulanması 

 

Anabom kaldırma hareketine ait PID katsayıları uygulandığında ve Ana Bom’un 20° kaldırma 

hareketi yapması istendiğinde Şekil 10’daki Anabom Açısı - Zaman grafiği elde edilmiştir. Anabom 

kaldırma hareketi için tüm algoritmalarda elde edilen PID katsayılarının sisteme uygulanabilir olduğu 
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gözlenmektedir. Anabom indirme hareketine ait PID katsayıları uygulandığında ve Ana Bom’un 18° 

indirmesi istendiğinde Şekil 11’deki Anabom Açısı - Zaman grafiği elde edilmiştir. GA ile elde edilen 

sonucun daha iyi olduğu gözlenmektedir. 

Geri beslemeli kontrol sistemlerinde geri beslemeyi alacağınız sensor çok önemlidir. Sensör 

ne kadar sürede veri gönderiyor ve ölçüm hassasiyeti nedir? Sorularının cevabı çok iyi bilinmelidir. 

Kullanılan sensörde hassasiyet %1 mertebesinde olduğundan kalıcı hata diye bir değişken tanımlanır. 

Hata değeri %1 mertebesine geldiğinde PD komutunu 0’a çekerek sisteme debi verilmemesi 

sağlanmıştır. Böylelikle sistem daha kararlı hale getirilmiş ve hatalar minimize edilmiştir.  

Sezgisel Arama teknikleri kullanılarak Anabom hareketine ait PID katsayıları optimize edilmiş 

sisteme başarı ile uygulanmıştır. 
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MODA SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI 

A B S T R A C T 
K E Y W O R D S 

A R T I C L E   I N F O 

 

 
 Today, due to the continuous increase in the world population, 

migration from the village to the city has increased. Thus, the 

workforce to be employed in the sector has increased. 

Accordingly, with the increase in consumption demand, the 

increase in production, the factory has brought the transition to the 

system. In the field of design, innovations and developments 

continue to improve and progress itself day by day. With the 

industry 4.0 revolution in the world, these systems are planned to 

be operated independently of the human, and when machines fail, 

they are thought to have self-repairing with artificial intelligence. 

In this study, it is aimed to give general information about Industry 

4.0 applications in Fashion Sector. Documentary screening 

method was used in the study. This research is important to ensure 

that researchers are informed about the developments in fashion 

design and apparel industry and road maps while the world is 

experiencing a new industrial revolution. As a result, it is possible 

to see the work of the industry 4.0 revolution in the fashion 

industry.  

 In the study; Industry 4.0 in terms of design in Fashion / 

Production Sector, Industry 4.0 in Material Design, Industry 4.0 in 

Pattern Design, Industry 4.0 in Production, Industry 4.0 in 

Marketing and Stock Stages are grouped under 5 sections. In the 

grouping, examples made in the sector are included and 

interpreted. Furthermore, the advantages and disadvantages of the 

industry 4.0 revolution in the fashion industry have been 

interpreted. 

 

 

 

 

 

Word; Fashion and Textile, Industrial 

Revolution, Industry 4.0, Digital 

Transformation. 
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1. GİRİŞ 

Arnold Gehlen’e göre, endüstri çağı, insanlığın gelişmesinde kesin ve kaçınılmaz sonuçlar 

getiren toprağa bağımlı tarım ve hayvancılık kültüründen; topraktan kurtularak teknik dünyaya geçişi 

sağlayan iki büyük aşamadan biridir. Her iki geçişte temelden bir değişikliğe yol açan tam bir devrim 

niteliği göstermektedir (Gehlen’den aktaran; İpşiroğlu N. İpşiroğlu M. 2017). Geçmişten bugüne 

bakıldığında üç sanayi devrimi geçirildiği; endüstri ve tüm kavramlar yani üretim, pazarlama, iş kolları, 

kaynak planlama, organizasyon kültürleri vb. akla gelebilecek tüm başlıklarda üç defa ağır ve sert 

dönüşümler yaşandığı görülmektedir. Dönüşümlere ayak uydurabilen ülkeler ekonomik anlamda 

kalkınmış ve ileriye doğru gitmiştir (Özdoğan O. 2017).  

Sanayi dönemine bakıldığında dört farklı dönem reformlarıyla ayrıldığı görülmektedir; 

Endüstri 1.0 dönemi, 1700’lü yıllarda tekstil dokuma tezgâhları bu dönemin ürünüdür 

denilebilir. Bu dönem, insan gücünden motor gücüne geçmesiyle önem kazansa da yapılan ürünler birer 

adet üretimle sınırlı kalmış, elektriğin buluşuyla birlikte bantlı sistemler kurularak seri üretim 

teknolojisine endüstri 2.0’da geçilmiştir.  

Endüstri 3.0 dönemi, bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte üretimin seri üretimde aynı 

hammaddeyi kullanarak iki üç katı üretim yapabilmenin önünü açmıştır. Bilgisayar ve internet sayesinde 

daha fazla otomatik güç kullanımı başlayarak bilginin bilgisayar aracılığı ile yayılmasının arttığı 

dönemdir.  

Endüstri 4.0 dönemi ise, ilk kez Almanya Hannover Sanayi Fuarında 2011’de kullanılarak 

sürece başlandığı ifade edilmiştir. Endüstri 4.0 yani 4.sanayi devrimi olarak da nitelendirilen bu dönem 

akıllı fabrikaların dönemini açmıştır. Fabrikadaki üretimde kullanılan tüm makine ve teçhizatların 

teknolojik tabanlı siber-fiziksek sistemler ve internet ile sağlanacağı, kas gücünün yerini robot gücünün 

alacağı sistemi kapsamaktadır.  

 

Şekil 1. Dört İşlemde Endüstri 4.0 (Sener S. ve Elevli B. 2017) 

İçinde yaşadığımız coğrafya ve etkileşimde bulunduğumuz ülkeler artan nüfusla birlikte sürekli 

değişim içindedir, bu değişim beraberinde gelişimi de zorunlu kılmaktadır. 
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Geçmişten günümüze değişime uğrayan el emeği kavramı tüm sektörlerde olduğu gibi giyim 

sektöründe de zamanla yerini endüstrileşmeye bırakmıştır. Ulaşılan ilk dikiş makinelerine bakıldığında; 

bir kolun çevirerek dikiş adımlarını oluşturulduğu örneklere rastlamak mümkündür. Hemen sonrasında 

halk arasında kara makine denilen pedallı makineler çıkmış ve pedala basılarak dikiş adımları 

oluşturulmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sektöre çok farklı özellikte makine ve teçhizatlar 

girerek kullanılmaya başlanmış ve bu sayede üretimin miktarı artmıştır. 

Hazır giyim sektöründe çeşitli makine ve teçhizatların kullanılması, seri üretime geçilmesiyle 

birlikte önem kazanmıştır. Aynı zamanda teknolojik gelişmelerle birlikte üretim hızı artırılarak daha 

fazla ürün üretilirken,  zamandan tasarruf edilmiş aynı zamanda kalitenin de artması sağlanmıştır. Giyim 

Endüstrisine bakıldığında geçmişten günümüze gelişimi Endüstri 1.0, Endüstri 2.0, Endüstri 3.0 

dönemine maruz kalmış ve son olarak Endüstri 4.0 devriminin eşiğindedir denilebilir. Sanayi devrimiyle 

birlikte başlayan bu süreçler, sektörün bugünkü gelişiminde etkili olmuştur. 

Endüstri 4.0 devrimi sadece üretimin artırıldığı ve insanın devreden çıkarıldığı bir sistemin 

dışında, aslında; üretimin kişiye özel siparişe göre üretildiği ve insan beyin gücünden yararlanıldığı 

sistemler bütünüdür diye tanımlamak mümkün olabilir.  

Türkiye’nin Endüstri 4.0 (d)evrimini yakalaması ve öncü ülkeler arasında yer alması için; tüm 

sanayi şirketlerinin dijital teknolojilere erişiminin kolaylaştırılması, dijital sanayi platformlarının 

oluşturulması, akıllı endüstrinin yaygınlaşması için uygun çözümlerin sunulması ve tüm paydaşların 

ortak bir ülke planı ve hedefi çevresinde odaklanarak çalışması gerekmektedir (Yıldız A. 2018). 

Türkiye’nin ihracat gelirleri açısından ikinci büyük sektörü olan Tekstil ve Hazır Giyim 

Sektörünün mevcut durumunu koruyarak daha iyi duruma gelebilmesi için teknolojik gelişmelere uyum 

sağlaması gerekmektedir.  

Bu çalışmada Moda-Hazır Giyim Sektöründe Endüstri 4.0 konusunda dünyada ve Türkiye’de 

yapılan çalışmaların mevcut durumunu ortaya koyarak geleceğe yönelik yordama yapmak 

amaçlanmıştır.  

 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Belgesel tarama yöntemi; var olan kayıt 

ve belgelerin incelenerek veri toplanmasına dayalı bir yöntemdir (Karasar, 2012). Aynı zamanda veri 

toplama sürecinde literatür taraması yapılarak konuyla ilgili Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve İl Halk 

Kütüphanesi aynı zamanda Ankara Gazi Üniversitesi Kütüphanelerinde ve Internet veri tabanı üzerinden 

Ebsco ve Google akademik arama tabanları kullanılarak yapılan kitap ve çalışmalar incelenmiştir. 

Ayrıca Eskişehir Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘Endüstri 4.0 Neler Getiriyor’ adlı seminere 

katılım sağlanmıştır. Bursa 2018 Tekstil günleri kapsamında düzenlenen Endüstri 4.0 ile ilgili 
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seminerlere dinleyici olarak ve etkinlik sonunda yapılan çalıştaya katılım sağlanmıştır. Bu seminer ve 

çalıştaylar da Endüstri 4.0 ve sektör durumuyla ilgili gelişmelerin durum analizi yapılmış ve yapılan 

analizler ilgili kişilerce yorumlanmıştır.  

Araştırma sonucunda ulaşılan bilgiler ve yorumlanan analizler ışığında örneklerden yola 

çıkılarak elde edilen bilgiler gruplanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada Moda Sektöründe Endüstri 4.0 

konusunda mevcut uygulamalar; 

➢ Tasarım Açısından  

➢ Malzeme Açısından  

➢ Kalıp Tasarımı Açısından  

➢ Üretim  Açısından 

➢ Pazarlama ve Stok Aşamaları Açısından olmak üzere 5 başlık altında gruplama 

yapılarak ele alınmıştır. Yapılan gruplamada sektörde yapılan örneklere yer verilmiştir ve 

yorumlanmıştır. Ayrıca moda sektöründe endüstri 4.0 devriminin sektör açısından avantaj ve 

dezavantajları yorumlanmıştır.  

 

3. BULGULAR VE YORUM 

3.1. Moda/Hazır Giyim Sektöründe Tasarım Açısından Endüstri 4.0 

Moda/Hazır Giyim sektöründe tasarım açısından endüstri 4.0 gelişmeleri incelendiğinde bazı 

gelişmeler şaşırtıcıdır. Özellikle yapay zekâ tarafından yapılan sanat ve tasarım ürünleri dikkat 

çekmektedir. Bazı yazılımlar kullanılarak esin kaynakları, tasarım ilke ve öğeleri ile ilgili sınırsız veri 

girişi yapılarak yeni bir tasarım yapılması mümkündür. 

New York'ta müzayede evinde satılan Edmond Belamy'nin Portresi (Şekil  2) adlı eser, Paris 

merkezli Obvious (Aşikar) adlı sanat kolektifi tarafından geliştirilen bir yapay zeka programının 

imzasını taşımaktadır. Yapay zekâ algoritması 14. ve 20. yüzyıllar arasında yapılan 15 bin portreyi 

içeren bir veri tabanına sahiptir. Algoritma portreyi üretmek için kendi resmini veri tabanındaki diğer 

resimlerle karşılaştırarak değiştirmiş ve artık bir değişiklik yapamadığı noktada resme son halini 

vermiştir. Yapay zekâ programı tarafından yaratılan bu sanat eseri açık artırma ile 432 bin dolara (2,4 

milyon TL) satılmıştır. Satış rakamı, portre için tahmin edilen 7-10 bin dolar aralığını kat kat aşmıştır. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45987201 Erişim Tarihi: 21.11.2018  

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45987201
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Şekil  2. Yapay Zeka Üretimi Resim 

Kaynak: BBC Haber 

 

Yapay zekânın ürettiği bu sanatın satılması bir deney gibi görülmektedir, piyasanın 

hazırbulunuşluk durumlarını tespit etmek isteyen bir çalışma denilebilir (Elçi Y. 2018: 78. Bölüm). Bu 

durum günümüzde yeni sanat tanımlarının ortaya çıkmasına sebep olabileceği gibi,  bu sanat ürünü 

yapay zekânın ürünü mü; yoksa algoritmayı yazan yazılımcının ürünü mü gibi fikri mülkiyet ve telif 

hakları gibi moda hukuku sorularının gündemini oluşturan yeni gündemler oluşturmaktadır. Aynı 

şekilde sanat eserinin birkaç kopyasını birden oluşturulması sanat eserlerinin biricik olması gerekliliği 

kuralını yıkacak mı sorularını akla getirmekte ve böylece yeni sanat tanımlarının ortaya çıkacağı 

düşünülmektedir.  

3.2. Moda/Hazır Giyim Sektöründe Malzeme Açısından Endüstri 4.0 

Endüstri 4.0 devrimiyle birlikte, sektörde kullanılan malzemelerin eskisi gibi salt hava 

şartlarından koruyan veya moda olan malzemelerden değil, işlevsellik taşıyan, bir amaca hizmet eden, 

bilgisayara veri girişi sağlayan malzeme ve teknolojilerle donatılarak ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. 

Sektörde bu konuda örnek çalışmalara ulaşmak mümkündür. 

3D systems ve Ekso Bionics robot dış iskeletler alanında öncü konumundadır. İşbirliği yapan 

bu şirketler, hastaların felci alt etmelerine yardımcı olması amaçlanan Ekso adını verdikleri 3D baskılı 

robotlu bir giysi tasarlamışlardır.  Bu biyonik bir dış iskelet, felç, yaralanma veya beyin felci gibi 

gelişimsel durumlar nedeniyle yürüme yeteneğini kaybetmiş insanlara yardımcı olması için dünya 

çapında, rehabilitasyon merkezlerinde kullanılmaktadır. Çığır açan başka bir yenilik Argo Medical’den 

Rewalk adını taşımaktadır; bir kişinin alt gövdesine bağlanan bilgisayarlı bir dış iskelet, insanların ayağa 

kalkması, yürümesi ve merdiven çıkmasına olanak sağlamaktadır (King B. 2016).   

Başka bir örnek, EzraTuba, Intel işbirliği ile giyilebilir teknoloji Butterfly Dress (Şekil  3) 

tasarımına imza atmışlardır (Best Luxe Dergisi, 2016). Metalik Lurex lifleri ile iç içe geçmiş lüks bir 

jakardan yapılmış bu elbise, yaklaşık kırk kelebekle süslenmiştir. Elbise, kelebeklerin harici uyaranlara 

tepki vermesini sağlayan bir yakınlık sensörü ile hazırlanır. İlk başta kelebekler yavaş yavaş uçar, 

sonrasında hareketlenir. Kelebekler kişi ya da kablosuz ağ üzerinden elbiseyle iletişim kuran bir mobil 

cihaz aracılığıyla tetiklenerek topluca serbest bırakılarak, uçurulabilir (http://ezratuba.com/butterfly-

http://ezratuba.com/butterfly-dress/
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dress/ Erişim Tarihi:15.01.2019). Giysi tasarımındaki uçan kelebekler bir yazılım tarafından kontrol 

edilmekte ve istenilen anda bir tuşa basılarak, kumaştan ayrılarak uçması sağlanmaktadır.  

  

 

Şekil  3. Uçan Kelebekli Elbise Tasarımı  

Kaynak: EzraTuba  

 

Smart Clutch (Şekil  4), 3D baskı ve LCD teknolojilerini kullanmaktadır. Çantanın gövdesi 

tasarımcıların vizyonunu yansıtacak şekilde 3B baskılı,  yüksek parlaklıktaki LCD ekran çeşitli desen 

ve renkleri görüntülerden oluşuyor. Tasarım, Android ile uyumlu çalışabilir, uygulama ile kontrol 

edilebilmektedir. Bağlantı BT  Wi-Fi ile sağlanmaktadır. Smart Clutch, pil ve şarj cihazları için çeşitli 

çıkışlara sahiptir (http://ezratuba.com/smart-clutch)  

   

Şekil  4. LCD Ekranlı Akıllı Çanta 

Kaynak: EzraTuba 

 

Tasarımcılar EzraTuba; “Artık formların yanında performansın ve konforun önce olduğu bir 

dönemdeyiz. Giyilebilir teknolojiler, insan vücudu ile entegre çalışabilen sistemler; ancak 

vücudumuzdan bir parça olmaları, bu cihazları giyilebilir yapmıyor. Bir cihazın giyilebilir olması için 

akıllı sensörlere sahip olması, internet bağlantısına sahip olması ve bluetooth gibi yöntemler vasıtasıyla 

akıllı olması gerekiyor. Biz ipin ve kumaşın akıllı olması üzerinde çalışıyoruz’’ diyerek (Bestyle Aylık 

Stil&Yaşam Dergisi, Nisan 2016) teknolojinin önemine değinmişlerdir.   

Project Janguard ‘da (Şekil  5) kıyafetlerin ve mobilyaların içinde bulundurduğu sensörler 

sayesinde telefona cevap verilmesi, kapının açılması, sıcaklığın değiştirilmesi gibi özelliklere sahiptir. 

http://ezratuba.com/butterfly-dress/
http://ezratuba.com/smart-clutch
https://www.google.com/atap/project-jacquard/
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Kapıyı açmak için, giyilen pantolon yüzeyine dokunulduğunda sensörler sayesinde kapı açılabilecektir 

(Askan L. 2018).  

  

Şekil  5. Google I/O 2015 Ivan Poupyrev Project Jacquard 

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=KsWFYDMAbRc 

 

Google’ın gelişmiş teknoloji ve Projeler grubu, dokuma hareketlerini hissedebilen bir kumaş 

üzerinde çalışmaktadır. Adı Jacquard Projesi olan girişime Levi’s ve diğer üreticilerde destek 

vermektedir. Proje grubu hem endüstriyel dokuma sürecine dayanabilecek hem de gerçek kıyafetler 

yapmaya yetecek kadar güzel görünen iletken bir iplik yaratmak için Japonya gibi yerlerde tekstil 

uzmanlarıyla çalışmaktadır (King B.2016).  

 

 Şekil  6.Giysi Üzerinde PET-PEDOT Tabanlı EKG Sensörünün Tasarımı ve 

Montajı 

 

Şekil  6a. Taşınabilir EKG Modülü ile Akıllı Giysiden Bir Bilgisayara Kalp 

Hızı Sinyali Aktarımı 

 

Algılama noktalarına, elektriksel olarak iletken ipliklere sahip kilit dikiş makinesi ile PEDOT 

kaplı iletken PET kumaş sensörlerin dikilmesiyle bağlantı yolları sağlanmıştır. Elektronik modüle 
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bağlanmak için giysinin (Şekil  6) sağ alt tarafına üç çıtçıt yerleştirilmiştir (Çetiner S, Göl B. Köse H. 

2017).  

 

 
 

Şekil  7. Optik lif entegre edilmiş sporcunun performansını ölçen akıllı giysi 

https://tr.euronews.com/2015/03/26/sporda-performans-arttiracak-akilli-kumas-

icat-edildi Erişim Tarihi: 15.12.2018 

 

Araştırmacılar elbisenin kendi kumaşının aktif alıcı olduğu bir ürünü geliştirmiştir. Burada 

fiber optik elbisenin (Şekil  7) içine entegre edilmiştir. Araştırmacılara göre Xelflex adı verilen bu akıllı 

kumaştan üretilen spor kıyafeti rahatlıkla giyilebilmekte, hatta yıkanabilmekte ve sporcuya 

performansıyla ilgili birçok bilgi sağlayabilmektedir. Ayrıca eldeki hareket ve topa vuruş hızını da 

ölçerek sporcuya performansı hakkında bilgi vermektedir (https://tr.euronews.com/2015/03/26/ sporda-

performans-arttiracak-akilli-kumas-icat-edildi Erişim Tarihi: 15.12.2018).  

  

Şekil  8.  Selfie Şapkası 

Kaynak: http://www.webmasto.com/acer-selfie-sapkasi  
Teknoloji şirketi Acer ile tasarımcı Christian işbirliği içinde tasarlanan Selfie şapkası (Şekil  8) 

kendisine bağlanan bir tablet ile verileri aktarabilen ve farklı açılardan selfie çekme özelliğine sahip bir 

tasarımdır (http://www.webmasto.com/acer-selfie-sapkasi Erişim Tarihi: 15.01.2019).  

 

Şekil  9. Kişiselleştirilebilir Kolye 

Kaynak: http://www.teknolo.com/bisou-wear/ 
Bir moda girişimi olarak tanıtılan Bisou (Şekil  9), mobil uygulaması üzerinden seçilen 

görselleri kolyeye yansıtmaktadır ve böylece bir sanatçıyı, tutulan takımı, verilmek istenen mesajları bu 

https://tr.euronews.com/2015/03/26/sporda-performans-arttiracak-akilli-kumas-icat-edildi
https://tr.euronews.com/2015/03/26/sporda-performans-arttiracak-akilli-kumas-icat-edildi
https://tr.euronews.com/2015/03/26/%20sporda-performans-arttiracak-akilli-kumas-icat-edildi
https://tr.euronews.com/2015/03/26/%20sporda-performans-arttiracak-akilli-kumas-icat-edildi
http://www.webmasto.com/acer-selfie-sapkasi
http://www.webmasto.com/acer-selfie-sapkasi
http://www.teknolo.com/bisou-wear/
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kolye üzerinden aktarmak mümkün olmaktadır. (http://www.teknolo.com/bisou-wear/ Erişim Tarihi: 

01.01.2019) . 

 

Şekil  9. Doğurganlık için uygun zamanı takip edebilen akıllı bileklik: Ava 

Kaynak: https://www.shape.com/lifestyle/sex-and-love/theres-now-wearable-tracker-fertility 

 

Ava bileklik (Şekil  9), nabız hızı, solunum hızı, uyku kalitesi, hareket, kalp atış hızı 

değişkenliği, cilt sıcaklığı ve ısı kaybı dahil ayrıca kişiye doğurganlık zamanlarını bilgi veren 

teknolojiye sahiptir (https://www.shape.com/lifestyle/sex-and-love/theres-now-wearable-tracker-

fertility Erişim Tarihi: 15.01.2019). 

 

Şekil  10. Akıllı Yüzük: Ringly 

Kaynak: http://www.teknolo.com/ringly-akilli-yuzuk/  

 

Önemli görülen tüm bildirimler, kullanıcıya aktaran teknolojilerden birisi de Ringly (Şekil  10) 

yüzüktür. Oldukça işlevsel olan bu akıllı aksesuarın şarj süresinin 2 günün üzerinde olduğu 

söylenmektedir. Ringly’i şarj etmek için, cihazın aynı zamanda bir şarj aleti görevi gören yüzük kutusu 

kullanılabilmektedir (http://www.teknolo.com/ringly-akilli-yuzuk/  Erişim Tarihi:11.01.2019) . 

  

Şekil  11. Athos Akıllı Spor Giysi Şekil  11a. Athos Core Modülü 

Kaynak: http://www.teknolo.com/athos-akilli-giysi/ 

 

http://www.teknolo.com/bisou-wear/
https://www.shape.com/lifestyle/sex-and-love/theres-now-wearable-tracker-fertility
https://www.shape.com/lifestyle/sex-and-love/theres-now-wearable-tracker-fertility
https://www.shape.com/lifestyle/sex-and-love/theres-now-wearable-tracker-fertility
http://www.teknolo.com/ringly-akilli-yuzuk/
http://www.teknolo.com/ringly-akilli-yuzuk/
http://www.teknolo.com/athos-akilli-giysi/
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Athos akıllı spor giysisinde (Şekil  11), Athos Core (Şekil  11a) olarak adlandırılan ve 10 saate 

kadar dayanabilen küçük bir Bluetooth modülü aracılığıyla 22 farklı kas grubunu takip edip, bu verileri 

gerçek zamanlı olarak kullanıcının cep telefonuna aktarmaktadır (http://www.teknolo. com/athos-akilli-

giysi/ Erişim Tarihi: 11.01.2019). Kalp atış hızı sensörleri el bileği üzerine yerleşebileceği gibi, 

kıyafetler ve mobilyalar da dahil olmak üzere günlük ortamın içine de dahil edilebilirler. Under Armour 

ve Zephyr Technologies, profesyonel sporcular için, kalp atış hızı bandı kıyafetin içine yerleşik akıllı 

biyometrik basınçlı tişört E39’u tasarlamışlardır. Sensör donanımlı tişört, kalp atış hızı, metabolizma, 

beden pozisyonu ve akciğer kapasitesi de dahil olmak üzere sporcunun performansını ölçmektedir (King 

B.2016).  

Google , "Kodlu Couture" (Şekil  12) isimli proje için H&M’ın dijital moda evi Ivyrevel ile 

ortaklık kurmuştur. Bu projenin bir parçası olarak, Google ve Ivyrevel, kullanıcılarla ilgili kişisel 

verileri toplamak ve ardından onlar için özel kıyafetler oluşturmak için kullanacak bir Android 

uygulaması oluşturmuştur. Kullanıcılar, elbiseye ihtiyaç duydukları zamanı (İş, Parti veya Gala gibi) ve 

etkinlikleri, konumları ve diğer gereklilikler belirterek kişiselleştirilmiş bir ‘Veri Elbisesi’ 

oluşturabilirler. Kullanıcı tarafından satın alınma işlemi, yine uygulama üzerinden yapılabilmektedir 

(https://gadgets.ndtv.com/apps/news/google-h-ms-ivyrevel-partner-for-coded-couture-app-to-make-

customised-data-dresses-1656890 Erişim Tarihi: 16.01.2019). 

 

Şekil  12. Veri Elbisesi Arayüzü 

Kaynak:(https://gadgets.ndtv.com/apps/news/google-h-ms-ivyrevel-partner-for-

coded-couture-app-to-make-customised-data-dresses-1656890 Erişim 

Tarihi:16.01.2019) 

 

Tekstil esaslı ürünler, günlük hayatta kullanılan en eski ve en önemli materyaller olsa da, 

giyilen ve çevrede olan nesneler, mevcut teknolojik gelişmelerin etkileri göz önüne alındığında, 

giysilere bakış açısını önemli ölçüde değiştirecektir (Erol A.D. Çetiner S. 2017). Değişen ve gelişen 

teknoloji ile birlikte malzemeler ve kullanım amaçlarının da değişeceği öngörülmektedir. 

3. 3. Moda/Hazır Giyim Sektöründe Kalıp Tasarımı Açısından Endüstri 4.0 

Kalıp programlarının, giydirme ve vücuda/ölçülere/modele uygunluk kontrolü (fit kontrolü) 

imkânı sağlayan programlarla birlikte kullanılması deneme ürün yapmadan hızlı ve pratik olarak kalıp 

https://gadgets.ndtv.com/google
https://gadgets.ndtv.com/apps/news/google-h-ms-ivyrevel-partner-for-coded-couture-app-to-make-customised-data-dresses-1656890
https://gadgets.ndtv.com/apps/news/google-h-ms-ivyrevel-partner-for-coded-couture-app-to-make-customised-data-dresses-1656890
https://gadgets.ndtv.com/apps/news/google-h-ms-ivyrevel-partner-for-coded-couture-app-to-make-customised-data-dresses-1656890
https://gadgets.ndtv.com/apps/news/google-h-ms-ivyrevel-partner-for-coded-couture-app-to-make-customised-data-dresses-1656890
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fit kontrollerinin yapılmasına imkân sağlamaktadır. Zamandan ve malzemeden tasarruf sağlayan bu 

sistem sayesinde süreç hızlı bir şekilde işlemektedir.  

 
 

Şekil  13. Lycra Fıt Fınder Program Arayüzü 

Kaynak:https://www.youtube.com/watch?v=tMBuJTQvFyM 

 

Invısta’nın yaptığı Lycra Fıt Fırder vücut tarama uygulaması olarak planlanan uygulama bir 

ekran üzerinden kilo boy vb. bilgileri girilerek bedenin ön, arka ve yan fotoğrafı sisteme yüklendiğinde 

3boyutlu vücudu tarayıp doğru beden bilgisini vermektedir. 

 

3. 4. Moda/Hazır Giyim Sektöründe Üretim Açısından Endüstri 4.0 

Üretimde tüm üretim akışının otomatik olması oldukça karmaşık bir durum gibi gözükse de 

her işin küçük parçalara bölünmesiyle ve proses analizlerinin yeniden düzenlenmesiyle 

gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Softwear Automation tarafından üretilen Dijital Tişört dikimine 

bakıldığında (Şekil  14) otomatik sensörler tarafından kumaş kavranıp hareket ettirilerek dikilmektedir 

(http://softwearautomation.com/digital-t-shirt-workline/ #form_bottom Erişim Tarihi: 15.11.2018 ).   

 
 

 

 

Şekil  14. Kaynak: Softwear Automation 

http://softwearautomation.com/digital-t-shirt-workline/#form_bottom Erişim Tarihi: 15.11.2018 

https://www.youtube.com/watch?v=tMBuJTQvFyM
http://softwearautomation.com/digital-t-shirt-workline/#form_bottom
http://softwearautomation.com/digital-t-shirt-workline/#form_bottom
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Şekil  15. Sewbo Robot  

Kaynak:https://www.google.com/search?q=sewbo+seving+robot&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwiu0rmvj_LfAhWG_CoKHWPfCGsQ_AUIDygC&biw=1366&bih=626#imgrc=gZzBfwF6Jt

xmRM 

 

Sewbo robotla (Şekil  15), çok fazla kimyasal uygulanarak katı hal verilen kumaş dikildikten 

sonra özel yıkama yapılarak tekrar kumaş halini alabilmektedir. Fakat bu uygulama çevrecilik ve 

sürdürülebilirlik konusuyla çeliştiğinden çok iyi bir örnek olmadığı için tartışılmaktadır.  

3. 5. Moda/Hazır Giyim Sektöründe Pazarlama ve Stok Aşamaları Açısından Endüstri 

4.0  

Müşterilerin mağaza içindeki gezintileri için geliştirmiş oldukları matematiksel formülle, raf 

tasarımı konusunda karar verici bir fikir sunmaktadır. Çalışmada Yapay Zekâ teknikleri kullanılmıştır 

(Ghazavi ve Lotfi 2016’den aktaran; Bilgiç E. Ve Esen M.F. 2018). 1000 süpermarket müşterisine ait 

mağazada gezinme ve alışveriş işlemleri verilerini kullanarak, mağaza içerisindeki müşterilerin 

gezinmelerinin artması ile müşterilerin daha fazla alışveriş yaptıklarını tespit etmişlerdir. Veriler, 

müşterilerin alışveriş sepetine takılan bir RFID etiketi ile mağazadaki dolaşma verileri ve müşterilerin 

POS verilerini eşleştirerek elde edilmiştir (Kaneko ve Yada 2016’dan aktaran; Bilgiç E. ve Esen M.F. 

2018). 

Firmaların yeni ürün geliştirme sürecinde kolay karar vermeleri hususunda, müşteriler 

tarafından yapılan çevrimiçi yorumların sentiment analizi ile faydalı bilgilere dönüştürülebileceğini 

göstermişlerdir (Qi vd. 2016’dan aktaran; Bilgiç E. ve Esen M.F. 2018). 

 

https://www.google.com/search?q=sewbo+seving+robot&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu0rmvj_LfAhWG_CoKHWPfCGsQ_AUIDygC&biw=1366&bih=626#imgrc=gZzBfwF6JtxmRM
https://www.google.com/search?q=sewbo+seving+robot&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu0rmvj_LfAhWG_CoKHWPfCGsQ_AUIDygC&biw=1366&bih=626#imgrc=gZzBfwF6JtxmRM
https://www.google.com/search?q=sewbo+seving+robot&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu0rmvj_LfAhWG_CoKHWPfCGsQ_AUIDygC&biw=1366&bih=626#imgrc=gZzBfwF6JtxmRM
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Şekil  16. Kiva Robot 

     Kaynak: Amazonrobot 

 

Depo işlemlerinde insansız Kiva robotlar (Şekil  16) çok fazla ağırlığı kolaylıkla taşıyarak raf 

yerleşimini sağlayabilmekte ve ayrıca sinyaller sayesinde raflarda hangi ürünün nerede olduğu bilgisine 

erişip ürünü kolayca bulabilmektedirler. Kiva robotların yakında AVM’lerde ve mağazalarda gezinmesi 

olağan bir durum olarak görülmektedir. Bazen sistemde var olarak görünmesine rağmen bulunamayan 

ürünler Kiva robot sinyalleri sayesinde bulunabilmektedir.  

 

Şekil  17. Oerlikon AR Gözlük 

Kaynak: https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/oerlikon-to-show-new-

yarns-and-fibres-at-itma-citme-expo-191801-newsdetails.htm 

 

Oerlikon firması, makine alan müşterilerine artırılmış gerçeklik gözlüklerini makineyle birlikte 

vermektedir. Makine ile ilgili olası bir sorun oluştuğunda müşteri hizmetleri veya teknik servisin 

gelmesine gerek kalmadan telefonla teknik elemanı arayarak, AR gözlüğü (Şekil 17) sayesinde, 

görüntüyü müşteri hizmetlerine aktararak, makineyi tamir ettirilebilir. Bu açıdan bakıldığında, vakit 

kaybını önlemesi ve pratik olmasından dolayı önemli teknolojilerden biridir denilebilir. 

Moda ve teknoloji ileriye yönelik olma, toplumun özelliklerini yansıtma ve yenilikçi olması 

bakımından benzer özellikler gösteren iki sektördür. Giyilebilir teknoloji ürünlerinde yaşanan en önemli 

ikilem, bu ürünlerin modaya uygun olmasının mı yoksa fonksiyonelliğinin mi ön planda olduğuna 

dairdir. Gelecek nesillerin stil ve fonksiyonelliği bir arada kullanacağı tahmin edildiğinden giyilebilir 

teknoloji ürünlerinin hem modaya uygun hem de fonksiyonel olmaları gerekmektedir (Öymen G. 2017). 

https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/oerlikon-to-show-new-yarns-and-fibres-at-itma-citme-expo-191801-newsdetails.htm
https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/oerlikon-to-show-new-yarns-and-fibres-at-itma-citme-expo-191801-newsdetails.htm
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3. 6. Endüstri 4.0’ın Moda/Hazır Giyim Sektöründe Sektörü Açısından Avantaj/ 

Dezavantajlarının Yorumlanması 

 

Endüstri 4.0 devriminin yeni bir oluşum olması ve getirdiği yenilik ve gelişmelerin henüz 

gerçekleşme aşamasında olmasından dolayı bir belirsizlik durumu yaşanmaktadır. Bu nedenle sektör 

tarafından bazı ümitsiz durumlara ve kaygılara yol açmaktadır denilebilir. Fakat unutulmamalıdır ki, 

Endüstri 4.0 devrimini diğer endüstri devrimlerinden ayıran şey, getireceği gelişmeleri önceden haber 

vermesidir denilebilir.  

Burada söz konusu devrimin ülke bazında değerlendirilip değerlendirilememesi durumu ön 

plana çıkmakta ve genel olarak akla şu soruları getirmektedir; 

1. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri takip edip sektördeki yol haritasını açıklayacak ve bu 

piyasanın karar verici mekanizmasının(üretici) bir parçası olabilecek mi?   

2. İlk sorunun aksine; Türkiye bu devrimi dünyadaki öncü olacak diğer ülkelerden takip 

edip, teknoloji ve yeniliğe para ödeyerek ulaşan tüketici mekanizmanın bir parçası mı olacak? 

İki kritik soruya bakıldığında bu sorulara şimdilik cevap vermek zor olsa da önümüzdeki 10-

20 yıl içinde cevabı alınmış olacaktır. Bu noktada Türkiye’nin Endüstri 4.0 devriminde kendi 

teknolojisini üreterek bu mekanizmanın karar verici mekanizmasında olmasıyla birlikte, eğitim ve 

öğretimin planlanarak bu alanda düzenlemeler yapılması oldukça önem taşımaktadır.  

Hemen hemen tüm sanayi devrim ve aşamaları sonrası oluşan işsizlik kaygısının Endüstri 4.0 

devrimi sürecinde de yaşanması olası durumlar arasındadır. Bu konuda sektörde iki ayrı düşünce var 

olmaktadır. İlk düşünce insanların kas gücünün yerini robot ve makine teknolojisinin alacağı ve 

böylelikle işçilerin daha fazla maaşla daha az çalışma saatleriyle sosyal yaşamlarına daha fazla vakit 

ayırarak kişisel mutluluklarının artması düşüncesi iken; bir diğer karşı düşünce işsizliğin artması, 

kişilerin işsizlik korkusu ve kaygısıyla mutsuz bireyler toplulukları yaratacağı ve bunun doğuracağı 

sebepler üzerinden olmaktadır.  

Aynı zamanda sektörde endüstri 4.0 a geçiş yapmanın belli bir maliyeti olmakta ve firmalar 

bu konuda endişeler yaşamaktadır. Yapılan yatırımların geri dönütlerinin sağlanması ve kâra 

geçilmesiyle ilgili beklentilerle birlikte endişe duyulmakta olduğu düşünülmektedir.  
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Şekil  18. McKinsey Analizi 

Kaynak:https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/is-apparel-manufacturing-

coming-home. 

 

Şekil 18’de Mckinsey analizine göre Türkiye hala avantajlı ülkeler arasındadır denilebilir. 

Şekil 18 incelendiğinde; belirtilen Onshore terimi; müşteri ile üretici firmanın aynı ülkede olması 

anlamına gelirken, Nearshore terimi; müşteri ve üreticinin ayrı ülkelerde olması fakat yakın olması, 

Offshore terimi ise; müşteri ve üretici firmanın ayrı ülkelerde ve çok uzak olması anlamını taşır. 

Almanya’da üretilmesi istenen kot pantolonun dış ülkelerde üretilmesi durumundaki avantajların tespit 

edilmesi ve Çin dışında üretim yeri arayışı için bir analiz yapılmıştır. Tabloda Çin ile diğer yerler 

karşılaştırıldığından Çin %0 olarak sıfırlanmıştır. Müşteri Almanya’da fakat üretici firmanın 

Almanya’dan seçilmesi hala çok avantajlı olmamaktadır. Bangladeş %20 daha ucuza mal olmasına 

rağmen üretim sevkiyatı 30 gün sürdüğünden avantajlı sayılmamaktadır. Öte yandan tablodan 

bakıldığında en avantajlı yer Türkiye olmaktadır. Hem %3 daha uygun hem de 3-6 gün sevkiyatla 

avantajlı ülke olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye sektör açısından hala dış ülkelerle rekabet gücü yüksek 

bir ülkedir. Bu durum ülkenin ve sektörün geleceği açısından sevindiricidir.  

Geçmişte birçok tasarı hep düş olarak tanımlanmışlardı. Zaman böyle olmadığını göstermiştir. 

Ütopya olarak düşünülen şeylerin gerçekleştiği bir yüzyılda yaşanılmaktadır. Bugün, yaratıcı toplum 

ideali de, gelişmiş ülkelerin pek çoğu için artık bir ütopya olmaktan çıkmıştır (İpşiroğlu N. İpşiroğlu M. 

2017).  

Ne zaman bir kaynak kıtlığının ekonomik büyümeyi yavaşlatma ihtimali belirse, bilimsel ve 

teknolojik araştırmalar hem eldeki kaynakları daha etkili kullanma yöntemleri hem de daha önce 

kullanılmamış yeni enerji ve hammadde kaynakları bulmuşlardır (Harari Y.N. 2015). Her nesille beraber 

bilim yeni enerji kaynakları, yeni hammaddeler, daha iyi makineler ve yeni üretim yöntemleri 

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/is-apparel-manufacturing-coming-home
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/is-apparel-manufacturing-coming-home
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keşfetmişlerdir. Önümüzdeki yirmi yıla bakıldığında, 2036’da bugüne göre daha fazla üretip çok daha 

fazla tüketileceği söylenmektedir. Nanoteknolojinin, genetik mühendisliğinin ve yapay zekânın 

üretimde bir devrim daha yapacağına, durmadan genişleyen süpermarketlerde yeni raflar açacağına hiç 

kuşku yoktur (Harari Y.N. 2016). Burada daha çok üretip daha çok tüketilecek şey, artan teknoloji 

sistemleri olarak düşünülmelidir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Sonuç olarak Endüstri 4.0 kavramı, tüm dünya ülkeleri ve Türkiye’yi etkisi altına almıştır ve 

Endüstri 4.0 kavramı, tek bir konu ya da sektörü değil tüm alan ve sektörleri etkilemektedir.  

Endüstri 4.0 kavramıyla birlikte üretim var olan halinden çok başka ve daha kolay bir hale 

bürünecektir. Moda sektöründe Endüstri 4.0 ve dijitalleşme, sektörün tüm iş kolları tarafından etkisinin 

görüleceği ve sektörü başka bir boyuta taşıyacağı bilinmektedir.  

 Moda ve Hazır Giyim Sektörünün mevcut durumuna bakıldığında tüm yan alanlarının endüstri 

4.0’a ulaşabildiğini söylemek zordur. Bu açıdan mevcut durum değerlendirmesinde yan alanları ayrı 

ayrı değerlendirmek daha doğru olmaktadır. Çalışmada gruplanan yan alanlar açısından değerlendirme 

yapılacak olunursa;  

➢ Tasarım Açısından; günümüzde tasarım yaklaşımlarında bilgisayar destekli tasarım 

teknolojilerinin kullanılmasının yanı sıra, çeşitli algoritmalar sayesinde yapay zeka 

teknolojisiyle birleştirilen tasarımlar endüstri 4.0’a ulaşma yolunda hızla ilerlemektedir 

denilebilir.  

➢ Malzeme Açısından ise; moda ve hazır giyim sektöründe kullanılan kumaş ve yan 

malzemelerin bilgisayar teknolojisi ile donatılması, kumaş ve yan malzemelerin 

bilgilerinin bilgisayara aktarılması ve veri aktarımını sağlamaktadır. Aynı zamanda 

kumaş parçaları veya yan malzemeler bir bilgisayar aracılığı ile komut verilerek hareket 

ettirilmekte bu özelliği ile endüstri 4.0’a ulaşma konusunda gerekli teknolojik yola 

girilmiş olarak yorumlanabilmektedir.  

➢ Kalıp Tasarımı Açısından, çeşitli sensör ve programların yardımıyla alınan ölçülerden 

kalıp tasarımları yapılabilmekte. Fakat endüstri 4.0 devriminin getirilerinden olan yapay 

zekâ ile kalıp tasarımı yapmak konusunda çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde Endüstri 3.0’da olan kalıp tasarımı alanının geliştirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır denilebilir. 

➢ Üretim Açısından, çeşitli makine ve teçhizatlar geçmişten günümüze değişmiş ve 

gelişmiştir. Otomatik dikim aparatları vb. makine ve teçhizatlar gelişmesine rağmen hala 

üretimde insan kas ve beyin gücünden yararlanma ihtiyacı oluşmaktadır. Endüstri 4.0 

kapsamında yapılan projeler mevcut olmasına rağmen seri üretime uygun, sürdürülebilir 
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moda anlayışına sahip teknolojiye ulaşılabilmiş değildir.  Bu açıdan bakıldığında moda 

ve hazır giyim sektörü üretim yönünden endüstri 3.0 sayılabilir. Aynı zamanda üretim 

açısından katma değer ve el emeği olan bir sektör olan moda ve hazır giyim sektörü, el 

emeğinin önem verildiği, geleneksel üretim tekniklerinin yaşatılması isteğinden dolayı 

teknolojik gelişmelere ayak uydurmanın yanı sıra eskiyi yaşatma isteğinin önemli 

olduğu unutulmamalıdır. Özellikle erkek giyimde kişiye özel dikimde full canvas el 

emeği erkek dış giyim ürünlerini, günümüzde hala %100 insan kas gücü ve emeği ile 

üreten firmalar bulunmaktadır. Bu firmalar geleneksel üretim tekniğini bir ‘tarihsel 

miras’ olarak günümüze taşımaktadırlar.  

➢ Pazarlama ve Stok Aşamaları Açısından, moda ve hazır giyim sektöründe endüstri 3.0’la 

birlikte bilgisayar dönemi başlamıştır. Pazarlamada online alışveriş dönemi başlamış, 

stok açısından ise çeşitli robotlar ve algoritmalar kullanılmaya başlanmıştır. Pazarlama 

ve stok yönetimi açısından moda ve hazır giyim sektörü endüstri 3.5 olarak 

nitelendirilebilir. Fakat mevcut gelişmeler açısından endüstri 4.0 için gerekli teknolojik 

yol haritasını oluşturmaya devam etmektedir.  

Endüstri 4.0 kavramı sadece üretimin artırılması demek değildir, tüketilecek olan kadar üretim 

demektir. Ünlü markalara bakıldığında çoğu ürün depolarda kalmakta ve markalar indirime gitmek 

yerine malları yakarak yok etmeyi tercih etmektedir. Bu durum, doğaya oldukça zarar vermektedir. 

Markalar marka değer ve imajlarını korumak ve lüks üretime devam etmek istemektedirler. Ancak fiyat 

indirimi yapıldığında, alt kesim tüketicinin giysilere ulaşabilmesiyle üst kesim alıcıların markadan 

vazgeçecekleri kaygısını taşımaktadırlar. Bu duruma endüstri 4.0 devriminin katkısı büyüktür, çünkü 

talep edilen kadar üretim yapılması durumunu getirmektedir. Ürünün satışının yapıldığı anda üretime 

girilmesi ve tüm bu işlemlerin yapay zekâ tarafından kontrol edilmesi süreci oluşturulmaktadır.  

Sektörün hızla bu yeni oluşuma ayak uyduracak mekanizmaları kurması ve işler hale getirmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda; 

➢ Yeni bir çağa geçilmesinden ötürü gelişmelerin farklı algılara ve karmaşalara yol 

açmaması ve daha açıklayıcı olması için Endüstri 4.0 devrimi ile ilgili terminoloji 

oluşturulmalıdır. 

➢ Türkiye’de sanayi ve teknoloji bakanlıkları ile ekonomi bakanlığı ve üniversiteler 

arasında çalışma ortaklıkları oluşturulmalıdır, bu işbirliklerinde alanında uzmanlaşmış 

kişilerin yanı sıra gençlerinde fikirlerine ve gelecek isteklerine kulak verilmeli ve 

dinlenmeli, projelerde yer verilmelidir. 

➢ Moda sektöründeki üst düzey yöneticilere, Endüstri 4.0 kavramını ve getirileri ile ilgili 

bilgilendirme yapılmalı, bilinç düzeyleri artırılmalı ve sürece hazırlanmaları konusunda 

salık verilmelidir. 
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