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bulunmuş olup, Avrupa Nöroradyoloji Derneği Cum Laude ödülü sahibidir. 

Endüstriyel internet  büyük veri, nesnelerin inter-
neti, makine öğrenmesi, makine makine iletişimi, 
gelişmiş analitik, bulut bilgi işlem ve siber-fizik-
sel sistemler gibi alanları bir araya getirmektedir. 
Endüstri devrimi 4.0 olarak da adlandırılan yeni bir 
çağın itici gücü olan bu yeni internet türü,  binler 
ve milyonlarca makine ve sistemden  büyük  mik-
tarda veriler almak, bu verileri (genellikle gerçek 
zamanlı olarak) analiz etmek, analizlere göre sistem 
ve süreçlerini ayarlamak için  kullanılmaktadır. Bu 
bağlamda,  endüstriyel internet platformları, maki-
neleri, verileri ve insanları birbirine standar şekilde 
bağlamakta,  performans yönetimi ve operasyon op-
timizasyonu için endüstriyel ölçekli analitik araçları 
sağlamaktadır.

Konuşmanın ana teması endüstriyel internet devrimi-
nin fiziksel ve dijital teknolojilerin birleştirilmesi ile 
yenilenebilir enerjiden sağlığa kadar değişen geniş 
bir çerçevede  oluşturduğu yeni olanaklar ve ekono-
mik fırsatlardır. Etkin bir şekilde kullanılabilirse, bu 
yeni devrim  verimlilik artışı yoluyla 2030 yılına kadar 
dünyanın gayri safi hasılasına 15 trilyon dolar katkıda 
bulunacaktır. Bu katkı giderek artan dünya nüfusunun 
ihtiyaçlarını ve gelir dengesizliği ortadan kaldırırken, 
bölgesel ve küresel çatışmaların azaltılmasına 
yardımcı olacaktır.  Bu bağlamda, dinleyicilere önce-
likle büyük veri ve siber-fiziksel sistemlerle ilgili te-
mel  noktalar aktarılacak ve sonrasında teknoloji-veri 
bütünleşmesinin  özellikle sağlık alanındaki etkilerine 
örnekler verilecektir. 
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