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ÖZ
Günümüzde, dünyanın içinde bulunduğu değişim süreci incelendiğinde, yaşam tarzlarının,
beklenti ve ihtiyaçların farklılaştığı, toplumsal değişmeyle birlikte küreselleşme ve
teknolojinin de etkisiyle farklı yaklaşımlar ve süreçlerin üretim ve tüketim alanlarında
kendini göstermeye başladığı görülmektedir. Bu farklılaşmanın endüstriler açısından da bir
takım değişmeleri ortaya çıkardığını söylemek mümkündür. Özellikle Alman Hükümetinin
hamleleri sonucunda 2011 sonrasında Siber fiziksel sistemlere dayalı, ileri teknoloji tabanlı,
akıllı ve bütünleşik sistemlerden faydalanan 4. Endüstri devriminin etkileri, uygulamaları ve
uyumluluğu tartışmaya açılmıştır. Bu bağlamda toplumsal değişime değinildiğinde de
Toffler’ın 1980’de ‘3. Dalga’ isimli kitabında da önemle ele aldığı üzere içinde
bulunduğumuz üçüncü dalga uygarlığının teknolojiye yatkın, yenilikçi, postmodern çağın
özelliklerini taşıyan üreten tüketicilerin (prosumer) belirginleştiği ve etkinleştiği
söylenebilmektedir. Endüstri 4.0 uygulamalarının çağın yeni ihtiyaçlarına teknolojik ve
verimli çözümler sunması, üreten tüketiciler açısından da yorumlanması gereken bir konu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışma; bu anlamda yiyecek ve içecek sektörü
bakımından üreten tüketiciler (Prosumer) ve Endüstri 4.0 uygulamalarının kesişim
noktalarına ve uyumluluğuna odaklanan bir değerlendirmeyi hedeflemektedir
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It is possible to explain those that when the period of change among the World is observed,
the differentiation between needs and expectations, reveleation of different approach ments
together with social upheaval within the field of production and consumption, all those
concerning subjects reveal some kind of changes in terms of industries. Especially, the
implementations, compatibleness and impressions of Industrial Revolution which benefits
from the integrated systems, sophisticated systems and based on cyber-touch systems have
been came up for discussion right after the moves of German Government in the year of
2011. In this context when touched up on the social up heveal, especially it can be explained
that prosumers(third wave civilization) that mentioned in Toffler’s book called ‘Third Wave’
in 1980, who have the characteristics of post modern age, prone to technology and
innovative, becomes evident. We also encounter an issue that should be interpreted by
prosumers related to the implementations which represent technological and productive
solutions to newly requirements of current age. In this sense this study focuses on evaluation
concerning the harmony and junction points of Industry 4.0 applicationsandprosumers in
respect to Food and Beverage Sector

