
Üretimde Dijital Dönüşüm için Yol Haritası Çerçevesi 
 

Dijital çağ, iş stratejilerine bütünsel bakmayı gerektiriyor. Firmaların değil, tedarik zincirlerinin 

rekabet ettiği bu çağda, tedarikçiden müşteriye kadar olan tüm süreç birbiriyle iletişimde 

olmak zorunda. Müşterinin davranışından hangi ürün geliştirileceğini anlayıp, tedarikçimize 

zamanında malzeme siparişi verip, yeni ürünü rakiplerden önce piyasaya sunabilmek için tüm 

sürecin iletişimde olması, bunun içinde doğru iş modellerinin öğrenilmesi, kurgulanması 

gereklidir. 

 
Dijital dönüşüm teknolojiden ziyade, strateji ve düşünce biçimiyle ilgilidir. 

İşletmelerde yeni dönemde, dijital dönüşüm sorumluluğu/yönetişimi tanımlanmakta ve 

görevi; firma vizyon ve misyonu doğrultusunda, işletmenin gelecekte daha rekabetçi 

olabilmesi için gerekli stratejik dönüşüm planlamasını yapmak ve uygulamak olarak 

tariflenmektedir. Bu süreçte “öncelikli ihtiyaç analizleri” yapılmakta ve işletme kaynak 

yetkinliği ve bütçesi doğrultusunda planlar hazırlanmaktadırlar. Uygulanabilir ve 

gerçekleştirilebilir bir plan, dijital dönüşüm için gerekli öncelikli unsudur. Bu kapsamda 

aşağıdaki çerçeve plan incelenecektir: 

1. Endüstri 3.0 Koşullarının Sağlanması 

1.1. Eğitim 

1.2. Süreç Standartları/Kavramsal Tasarım 

1.3. ERP/MES, ERP Dikey & Yatay Entegrasyonu 

2. Dijital Çağ Üretim Standartları 

2.1. loT Ağ Tasarımı (IoT Network) 

2.2. Veri Entegrasyonu (Data Management) 

2.2.1. Bulut Bilişim Stratejileri (Cloud Computing) 

2.2.2. Büyük Veri Yönetimi (Big Data) 

3. İleri Seviye Üretim Standartları 

3.1. Dijitalden - Gerçeğe (Additive Manufacturing) 

3.2. Sanallaştırma (Simülasyon -Artırılmış Gerçeklik) 

3.3. Robot (Autonomous Robots) 

  



1. ADIM ENDÜSTRİ 3.0 KOŞULLARININ SAĞLANMASI 

1. Eğitim (Manufacturing principles, Prob. Solving Methodology, Smart Technology) 

1.1 .Üretim stratejileri (Lean & Agile & Leagile)  Yetkinlik (know-how) 

 1.2. Problem çözme (DMAIC/PPS) 
1.3. Teknoloji(IoT, Computing,..) 

2. Süreç Standartları/Kavramsal Tasarım (MIFA: Material Information Flow Analysis) 
2.1. VSM İM İFA Analizi (PDP: Product Delivery Process)  Standard 
2.2. Kavramsal Tasarım (Business Model) Akış (Flow) 

Verim, Hız, Kalite (OEE) 
3. Dikey/Yatay Entegrasyon (ERP& MES Implementation) 
3.1. ERP Entegrasyonu  Konsolidasyon 
3.2.MES Entegrasyonu Entegrasyon 

 

1.1. EĞİTİM 

Dijital çağın petrolü bilgidir ve 4.0’ın temelinde bilgi yönetimi vardır. Teknolojik tabanlı süreç, 

sistem ve akıllı ürün tasarımı, yeni dönemin uzmanlıklarıdır. İletişim protokolleri, sensör 

teknolojileri, 4 .0 teknolojileri, uygulamalı matematik, istatistik, olasılık gibi konulara hakim 

olmadan, süreç ve ürün tasarımı yeni dönemde pek mümkün olamayacaktır. Bunun için hangi 

teknolojinin, nasıl ve nerede kullanılacağını iyi bilen kadrolarınızın olması gereklidir. Bu, işin 

sistem/teknoloji boyutudur. 

İdeal sistem, mükemmel akış demektir ve akışın tesis edilebilmesi için aynı zamanda doğru 

yöntemlerin/prensiplerin de iyi bilinmesi gerekir. Teknoloji ne olursa olsun, Yalın üretim 

felsefesi (verim), Çevik üretim prensipleri (hız) hakkında bilgi sahibi olunmadan, hiç bir 

üretim sistemi rekabetçi olamaz. 

Prensipler, metodolojiler ve teknoloji farklı kavramlardır.  

Yalın/Çevik üretim prensipleri ile süreçleri kurgular, yönetir, akışı sağlar, kayıpları ve 

belirsizliği yönetiriz. Altı Sigma/ DMAIC metodolojileri ile değişkenliği minimize eder, 

problemleri çözeriz. Teknoloji (4.0) ise bize bunları daha hızlı/doğru yapabilmemize olanak 

sağlayan bir araçtır. 4.0’ın en önemli artısı, karar vermeniz için gerekli olan bilgileri; bize 

gerçek zamanlı ve daha doğru olarak sağlamasıdır. 

Yeni dönemde insanın rolü 

Dört ana başlıkta cevap verebiliriz:  

1) Tasarım: Karmaşık Sistemler tasarımı uzmanlığı  

a) İş süreçlerindeki tüm bileşenlerin (tedarikçi, müşteri, malzeme, makina, ürün, 

çalışan), mükemmel bir uyum içinde çalışarak kalite, maliyet ve hız anlamında 

istenilen performansı gerçekleştirebilmesi için son derece etkin, teknoloji tabanlı süreç 

tasarımları yapılması gereklidir. Malzeme - bilgi - süreç - para akışı nasıl olacak, hangi 

noktalar/a/dan hangi veriler, hangi teknolojiyle alınacak/gönderilecek, veriler 

nerelerde saklanacak/nasıl analiz edilecek/nasıl yorumlanacak, iş ve bilgi güvenliği 



nasıl sağlanacak gibi konularda sorun yaşanmaması için kapsamlı süreç analizlerine ve 

teknoloji uzmanlığına ihtiyaç vardır. 

2) İzleme/Analiz: Veri analizi yeteneği 

a)  Endüstri 4.0 kapsamında kesintisiz çalışan robotlarımızın olması hiç hata 

yapılmayacağı anlamına gelmez. Hiçbir sistem kusursuz değildir. Ama iç ama dış 

etkenlerden dolayı, hata yapma-yanlış sonuç çıkarma olasılığı vardır. Yeni dönemde 

süreçleri online izleme (surveillance), algoritma/korelasyon analizleriyle 

yapılandırılmamış verilerden anlamlı bilgi türetme konusu önemli hale gelecektir. Ağa 

bağlı binlerce nesneden gelen bilgilerin gerçek zamanlı izlenmesi ve yorumlanması için 

veri analistlerine ihtiyaç olacaktır. 

3)  Aksiyon: Analitik Problem çözme yetkinliği  

a)  Aksiyon almadan bilgi toplamanın ya da veri analizi yapmanın bir anlamı yoktur. 

Analistlerin yorumları doğrultusunda problemleri çözmek, halen yaptığımız gibi asli 

işimizin önemli bir parçası olarak kalacak. Ancak sistemin kompleks ve birbiriyle 

etkileşimi olması, çok iyi süreç bilgisine ve problem çözme tekniklerinde hakimiyetin 

olmasını zorunlu tutmaktadır. Yeni dönemde, analitik bakış açısı yüksek ve 

PPS/DMAIC gibi farklı problem çözme tekniklerinin bir arada kullanabilen insanlara 

ihtiyaç olacaktır. 

4)  Geliştirme: Hızlı öğrenme ve sürekli iyileştirme.  

a) Rekabet çok yüksek ve giderek sınırları zorluyor. Standartlar artık her yerde var ve 

olanı korumak artık yeterli gelmiyor çünkü rakipler sürekli iyileşiyor. O nedenle sürekli 

iyileştirme konusu yeni dönemde de en etkili rekabet silahlarından biri olmaya devam 

edecek. Teknoloji temelli süreçlerde iyileştirmeleri etkin bir şekilde yapıp, standartları 

geliştirebilmek için hem süreç hem de teknoloji bilgisine iyi derecede sahip olmak 

gerekecek. 

 

1.2. SÜREÇ STANDARTLARIN OLUŞTURULMASI 

Teknoloji amaç değil araçtır. Yaptığımız işi daha hızlı, kaliteli, güvenli ve verimli yapabilmek 

için teknolojiye ihtiyacımız var. O halde öncelikle, biz ne iş yapıyoruz sorusunun cevabını 

kapsamlı olarak vermek gerekiyor. 

• İş süreçlerimiz nelerdir,  

• süreçler arasında malzeme, bilgi akışı nasıl oluyor,  

• süreçler ne çıktı üretiyor,  

• süreç performansından ne bekliyoruz/nasıl ölçüyoruz,  

• üretim/malzeme planlama süreci nasıl işliyor,  

• müşteriden siparişi nasıl alıyor,  

• tedarikçimize siparişi nasıl geçiyoruz,  

• ürün geliştirme/doküman yönetimi ve kalite sistemleri süreçlerimiz nasıl işliyor,  

• ürün ağacı yapımız, standart maliyetlendirme modelimiz, finansal analiz/raporlama 

sürecimiz ne derece doğru  

gibi konuları detaylıca irdelememiz gerekiyor. 

1.3. DİKEY/YATAY ENTEGRASYON 



Endüstri 4.0’ın kalbinde ERP sistemi vardır. İyi bir ERP olmadan, yeni teknolojilerle bütüncül 

bir sistem oluşturmak çok zordur. ERP, işletme süreçlerinin standartlar dahilinde, konsolide 

olarak yönetilmesine olanak sağlayan sistemler bütünüdür. “Dünya sınıfı üretici” olabilmek 

için öncelikle; stok yönetiminden üretim planlamaya, maliyet hesaplarından, ürün geliştirme 

sürecine kadar her şeyin ERP üzerinden yönetilmesi gereklidir. 

1.3.1. ERP Entegrasyonu 

Ortalama büyüklükteki bir işletmede dahi onlarca iş süreci senaryosu, her senaryonun da 10-

200 arasında değişen iş adımı mevcuttur. Bu senaryoların çoğu, her gün/değişik adetlerde 

gerçekleşir. Binlerce kalem malzeme, yüzlerce tedarikçi-müşteri, kapasite/üretim planlama 

gibi süreçlerin ERP olmadan yapılamayacağını açıktır. ERP yazılımı kullanmayan firmalarda 

yaşanan en temel sorun mevcut iş süreçlerini etkin yönetememeleri ve bunun sonucunda 

planlama hataları, stok problemleri, doğru ölçülemeyen performans gibi yaşanan zorluklar 

gelmektedir.  

Temel ERP Süreçleri 

Müşteri Yönetimi (Demand) 

Sipariş / Müşteri ilişkileri  CRM (Customer Relationship Management) 

Ürün Geliştirme (Preperation) 

Ürün tasarım  CAD (Computer Aid Design) 

Doküman yönetimi: Generale (Üret) - Store 

(Sakla) - Distribute (Dağıt) — Update (Güncelle) 

 

 

PDM (Product Data Management)  

QM (Ouality Management) 

Eş zamanlı mühendislik  PM (Proje Yönetimi) 

Kontrol planı 

Ürün dokümanları 

↓ 
Kaynak Planlama (Planning) 

Metot / Doküman  EM (Engineering MAnagement) 

Makine   FAM (FactoryAssets Management) 

İnsan   HR (Human Resources 

Malzeme  MM (Material Management) 

Üretim planlama  PP (Production Planning) 

Üretim Yönetimi (Execution) 

Monitoring (izleme) - Controling (Kontrol) - 

Correcting (Düzeltme 

 MES (Manufacturing Execution Systems) 

Dağıtım Yönetimi (Distribution) 

Storing (Depolama) - Shipping (Sevkiyat)  WMS (VVarehouse Management System) 

 DM (Logistics Management) 

 RM (Return Management) 

Finansal Yönetim (Reporting) 

Raporlama / Analiz  FM (Financial Management System) 

 

Benzer şekilde doğru maliyet hesabı ve performans analizi için de gerçek zamanlı, güvenilir 

bilgiye ihtiyaç vardır. Yeni dönemde artık toplam kârlılık değil, müşteri ve ürün ailesi bazında 



kârlılıklar hesaplanmakta ve firmalar düşük kâr ettikleri alanların sebeplerini inceleyerek, 

alternatif stratejiler geliştirmektedir. Bu durum, artık klasik muhasebe sistemleriyle değil 

faaliyet tabanlı maliyetlendirme metotlarıyla süreçlerin yönetilmesini gerektirmektedir. 

ERP, Endüstri 3.0 konusudur. Yatay entegrasyon ise Endüstri 3.0/4.0 ve Entegre Tedarik 

Zinciri modelinin ana temalarından biridir. Yukarıda bahsettiğimiz her şeyi tedarikçi ve 

müşteriyle paylaşmak, sahadan gerçek zamanlı verileri alıp talep odaklı planlama yapabilmek, 

ürün geliştirme süreçlerinde tedarikçilerinizle etkin iletişim kurabilmek için mutlak surette 

sanal entegrasyonun kurulması gereklidir. Bu da ancak yüksek güvenirlikli, genişlemeye açık 

bir ERP ile sağlanabilir. Dolayısıyla, Endüstri 4.0 dönüşümü için öncelikle iş süreçleri 

standartları belirlenmeli ve tüm süreçlerin ERP üzerinden sağlıklı yürümesi 

sağlanmalıdır. 

ERP tüm sürecin kalbidir. dijital dönüşüm öncesi kavramsal tasarımı ta-

mamlanmış iş süreçlerinin, genişlemeye uygun bir ERP üzerinden yönetilmesi,  

tesis edilmesi gereken bir diğer temel koşuldur. 

 

 

1.3.2. MES Entegrasyonu - Dikey Entegrasyon  

Dijital Dönüşüm kapsamında sağlıklı işleyen, genişleyebilir bir ERP platformu üzerine bina 

edilecek ilk adım, ERP ile başlayan fabrika içi dikey entegrasyonun MES (Manufacturing 

Execution System) ile tamamlanmasıdır. Üretim kontrol, izleme ve düzetme (controling, 

monitoring and correcting) adımlarının sağlıklı yapılabilmesi için sahadan gerçek zamanlı 

verilerin alınıp yorumlanabilmesine gereksinim vardır. MES, bu anlamda ERP sistemiyle 

entegre bir şekilde çalışarak, bu işlevi yerine getiren bir yapıdır. 

MES üzerinden süreçlere gerçek zamanlı iş emri, ürün dokümanı, kontrol planı gönderebilir, 

üretim süreçlerinden bilgi alabilir (üretim adetleri, fire, OEE, vs.), otomatik üretim performans 

raporları türetebilir, bu bilgileri görsel olarak yayınlayabilir ve kaynaklarımızı daha etkin 

yönetebiliriz.  

Akıllı fabrika uygulamasının ilk adımı olan MES’ler sayesinde bugün birçok firma gerçek 

zamanlı OEE analizleri yapmakta, problemli süreçlerini analiz ederek, zamanında aldıkları 

aksiyonlarla rakiplerine oranla daha verimli süreçlere sahip olmaktadırlar. 

Yüzlerce ürün, binlerce malzeme ve onlarca sürecin olduğu, her an her şeyin değiştiği ve 

kontrol etmenin giderek güçleştiği dinamik üretim ortamında, teknoloji bizim adımıza 

süreçleri yönetmekten sorumlu, sanal yönetici (Virtual Manager) olmalıdır. MES bu iş için 

biçilmiş kaftandır. 

ERP ve MES ile birlikte, fabrika içi dikey entegrasyon tamamlanır. Dikey entegrasyon akıllı 

fabrika sürecinin yapı taşlarındandır. Üretim süreçlerinin yönetilmesi, iş emri gönderme, 

sahadan veri toplanma, performans/kalite analizlerinin yorumlanması ve aksiyona geçmek 

için gerekli olan tüm bilgi, dikey entegrasyon üzerinden sağlanabilir. MES, Endüstri 4.0 

teknolojilerinin gelişimine paralel olarak, işletme süreçleri açısından artık olmazsa olmaz bir 

araç haline gelmiştir. 



Dijital dönüşüm ile birlikte yalın üretim felsefesinin yapı taşlarından olan Asakai (üretim 

toplantıları) toplantıları da artık dijital olarak yapılmaktadır (Digital Asakai). 

1.3.3. Akıllı Tedarik Zinciri - Yatay Entegrasyon  

Yatay entegrasyon ise süreçlere tedarikçi ve müşterilerin de katılımıyla akıllı zincir (Smart 

Chain) elde edilebilmesine olanak sağlar. Bu sayede, tedarikçi-üretici ve müşteri, sanal 

ortamda buluşarak, bilgileri güvenli/doğru şekilde paylaşır, iletişim maksimizasyonu elde eder 

ve sanki aynı ortamdaymış gibi üretim planlama, ürün geliştirme gibi süreçlerini daha etkin, 

verimli ve hatasız olarak gerçekleştirebilirler. 

 

 
PD Product Development  

QM Ouality Management  

FAM Factory Assets Management  

MM Material Management  

PP Production Planning  

FM Financial Management  

HR Human Resources  

DM Distribution Management  

CRM Customer Relationship Management  

ERP Enterprise Resource Planning  

MES Manufacturing Execution System 

  



2. ADIM DİJİTAL ÇAĞ ÜRETİM STANDARTLARI 

Planlama evresi, her dönüşüm sürecinde olduğu gibi burada da yapılması gereken en 

stratejik iş adımıdır. Artık akıllı fabrika , akıllı zincir süreçlerine geçiş için stratejik planların 

yapılması gerekir. Bu aşamada IoT ağ tasarımı ve veri entegrasyonu konular gündeme gelir. 

1. loT Ağ Tasarımı (IoT Network) 
1.1 .Nesneler (Things: Product, Process, People)  Kimlik, varlık (ID) 
1.2.SIC (Sens, Interpret, Communicate) Çok yönlü, gerçek zamanlı iletişim 
1.3.IoT ağ yönetimi (IoT device management) Karar verme 

2. Veri Entegrasyonu (Data Management) 
2.1 Bulut Bilişim Stratejileri (Cloud Computing: On demand delivery of 

computational power) 
2.1.1 .Ugulama (Apps: SaaS)  Her yerden ulaşım 
2.1.2.Platform (Platform: PaaS)  
2.1.3.Network (Infrastructure: laaS) 

Veri entegrasyonu / depolama 
Lisans, donanım, yönetim  
maliyetlerinde azalma (pay as  
you go) 

2. Veri Entegrasyonu (Data Management) 
2.2 Büyük Veri Yönetimi (Big Data) 

2.2.1 .Büyük Veri (Big volume, big velocity, big variety)  Gerçek zamanlı ve anlamlı bilgi 
2.2.2.Veri Analizi (Analytic of data) Görsel Fabrika (Info everywhere) 
2.2.3. Sunum (Presentation of Result)   

 

2.1. IoT AĞ TASARIMI (IoT Network Design)  

Doğru üretimi yapabilmek için (1 adet ürün yapabilmek için dahi ) 

1. bir çok verinin; hazırlanmasına (Preperation: İş Emri), 

2. ilgili yerlere iletilmesine (Transmitting: Dokuman, Teknik resim),  

3. süreçlerde işlenmesine (Processing: Set-up & Parametre & Run),  

4. sahadan toplanmasına (Capturing: Üretim bilgileri; adet, fire, süre, duruş vs.,), 

5. analiz edilmesine (Analyzing: OEE, vs.,), 

6. raporlanmasına (Reporting:) ve  

7. buradan anlamlı sonuçlar çıkararak kararlar alınması (Desicion Making) gereksinim 

vardır. 



 

Bu veri trafiği; bir ürün, bir süreç için böyleyken, yüzlerce ürün, yüzlerce prosesin olduğu bir 

işletmede, bir de üzerine tedarikçiler ve müşterilerin eklenmesi ile oluşan tedarik zincirinde 

büyük veri halinde, her gün; ama doğru ama yanlış mutlaka akar. 

İşletmelerin yaşadıkları sorunların başında, veri trafiğini / bilgi çevrimini etkin yönetememeleri 

gelmektedir. Bu trafiğin, süreçler arasında entegrasyon (yatay/dikey) olmadan ve büyük veri 

yönetimi stratejileri geliştirilmeden yönetilebilmesi artık olanak dışıdır. 

Akıllı fabrika; insan, makine ve ortam içinde bulunan nesnelerin, yazılım/donanımlar 

aracılığıyla, birbirleriyle etkileşimli iletişime geçip işbirlikçi bir yapıda çalışabildiği ve birçok 

akıllı nesnenin özerk olarak kararlar alabildiği sistemler bütünüdür. 

IoT’nin sayesinde gerçek zamanlı veriye, mobil olarak ulaşabilmesidir ve gerçek zamanlı 

analizler yapılıp, daha doğru/hızlı kararlar alınabilir, ör: 

• Üretimdeki bir makinenin, üzerindeki sensörler ve yazılım algoritmalarıyla arıza 

yapmadan önce bakım gereksinimini belirtmesi (Smart Process Control), 

• Ürünlerin karakteristiklerine göre kendi üretim rotalarını belirleyebilmesi (Smart Routing), 

• Kimyasal/şekillendirme tipi proseslerin bir sonraki ürüne göre otomatik olarak proses 

parametrelerini ayarlayabilmesi ya da dış ortam değişimlerine karşı kendini re-configure 

edebilmesi (Smart De-Centralized Desicion) 

• Akıllı robotların ortam şartlarına en uygun davranışa analizler sonucunda karar vermesi 

(Autonomous Robots), 

• Ürün ve ürün taşımasında kullanılan palet/konteynerlerin izlenebilmesi (Smart 

Traceability) 

• RFID uygulamalarıyla depo operasyonlarında ürün arama, sayma gibi gereksiz işlerin 

ortadan kalkması (Smart WH Management),  

• Ürün geliştirme sürecinde bazı parçaların 3D yazıcılarla üretilmesi (Fast Development), 



• Simülasyon teknikleriyle sanal ürünler üzerinden lansmanların ve ürün geliştirme 

sürecinin yönetilmesi, yapay zekâ algoritmalarıyla akıllı ürünler ve nesneler üzerinden 

alınan verilerden anlamlı, yapılandırılmış bilgi türetilerek (ne üretilecek, ne sipariş 

açılacak, vs.) kapasite, üretim planlama süreçlerinin etkin yönetilmesi (Agile 

Manufacturing),  

 

Bu bağlamda;  IoT networke bağlanacak nesnelerin/ekipmanların belirlenmesi/planlanması 

düşünülmesi gereken ilk adımdır.  

• Ağa bağlı olacak nesneler (nodes) nelerdir? (Süreç/ Ekipman, Ürün, vs..)  

• Bu nesnelerin halihazır teknolojileri, mevcudu geleceğe taşımaya uygun mudur? Değilse; 

modifikasyon, versiyon yükseltme, yenisi ile değiştirme gibi stratejilerden hangisi 

uygulanacaktır? Bu işin bütçesi nedir?  

• Nesneler ve sistem arasında ne tür veri trafiği olacaktır? 

• Ne göndermek, ne almak ya da neyi kontrol etmek/ettirtmek istiyoruz? (İş 

emri/doküman göndermek, üretim/ fire rakamlarını almak, proses parametrelerini 

kontrol etmek, verimlilik hesaplamak ,ürün izlemek, vs...)  

• Network trafiği nasıl yönetilecek? Veriler nerede depolanacak, nasıl analiz 

edilecek/raporlanacak? Bunlar için ne tür donanım/yazılım ve kurulumlara gereksinim 

olacak? Bu işin bütçesi nedir?  

• IoT Network bakımı/güvenliği nasıl sağlanacak? IoT ağ nesnelerinin yazılım 

güncellemeleri/ bakım faaliyetleri nasıl yapılacak?  

• Ve, en önemlisi bu işin sponsoru/yöneticisi kim/ler olacak? 

 

2.2. VERİ ENTEGRASYONU (Cloud Computing & Big Data) 

Dinamik üretim ortamlarında işlerimizi planlamak/koordine edebilmek, süreç performansını 

izlemek, problemleri analiz edebilmek için sürekli veri üretir, gönderir/alırız. Alınan verileri 

yorumlar, yeni kararlar alır, daha sonra yeniden veri olarak üretir ve göndeririz. Bunlar iş 

emirleri, ürün/süreç dokümanları, kontrol planları, üretim verileri, planlı bakım,gibi pek çok 

farklı şekilde karşımıza çıkar. 

Süreçler/bölümler arasında hatalı, geç veri paylaşımı yapılabilmekte, bunun sonucunda 

istenilen çıktı elde edilememekte, performans ve maliyet kayıpları yaşanabilmektedir. Temel 

sebebler ise:  

• sahadan gelen farklı formattaki verilerin (yapılandırılmamış veri), değişik platformlarda 

saklanması (veri siloları),  

• Excel/Word gibi programlarla analiz ve güncelleme süreçlerinin yapılmaya çalışılması (veri 

manipülasyonu), 

• iş formlarının/süreç dokümanlarının manuel ya da e-mail yoluyla iletilir olması sonucunda 

(veri güvenirliği), 

Veri yönetimi/iletimi ve analizinde yaşanan sıkıntıların (poor data management) sebep olduğu 

bazı problemler ise: 



• Eski ürün dokümanı üzerinden hatalı üretim yapılması (kontrollü kopyanın 

güncellenmemesi ya da eskisinin hâlâ üretimde olması),  

• yanlış malzeme kullanımı (ürün ağacının güncellenmemesi ya da güncellenen ürün 

ağacının sahaya iletilmemesi),  

• farklı ürün üretimi (iş emrinin yanlış okunması) veya makinenin bakımsızlık nedeniyle 

beklenmeyen bir an da arıza yapması (makine duruşlarının zamanında analiz edilmemesi) 

 Bu sorunları giderebilmek için veri yönetiminde standartlaştırılmış bir yaklaşımın sergilenmesi 

gereklidir ve Endüstri 4.0 teknolojileri bu soruna çözüm getirmektedir 

2.2.1. Bulut Bilişim (Cloud Computing):  

Ürün geliştirmek için  

• CAD gibi kompleks yazılımlara (applications),  

• üretimi yönetmek için ERP, müşteri ilişkileri için CRM gibi sistemlere (platforms),  

• gerek iç gerek dış dünya ile iletişim kurabilmek için de network ekipmanlarına 

(infrastructure: server, gateway, vs.,) 

 ihtiyaç duyuyor, ve hiç de azımsamayacak oranda maliyetlere katlanıyoruz. Lisans 

maliyetleri, donanım maliyetleri, yönetim maliyetleri... 

Bulut Bilişim, bize gerekli olan bu üç bileşeni, talep ettiğimiz anda, her daim kullanıma hazır 

ve kullandığımız kadar ödemek üzere kurgulanmış bir modeldir. Aynen, elektriğe ihtiyacınız 

olduğunda, cihazımızı prize takıp - enerji ihtiyacımızı giderdiğiniz gibi bulut bilişimde de 

ihtiyacımız olan bilişim kaynaklarına sanal olarak ulaşabilmekteyiz.. İhtiyacımız olan depolama 

alanı, iş süreçlerini yönetmek için gereken donanım /yazılım ve platformlara artık bulut 

üzerinden ulaşabiliyoruz. Sonuçta gerekli tüm bilgilerin ortak/ sanal platformlarda saklanması 

hem veri silolarının ortadan kalkmasına hem de verilerin mobil olarak istenilen yerden 

ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. 

2.2.2. Büyük Veri (Big Data):  

Nesnelerin İnterneti (loT: İnternet of Things) ile süreçlerin birçok yerinden, farklı formatlarda 

veriler alabiliyor olacağız. Bu durum hem veri miktarında hem de hızında artışa sebep 

olacaktır. Süreçlerde üretilen, farklı formatta, yapılandırılmamış veriler heterojenik bir veri 

yapısı oluştururlar (Heterojenik Veri: Birbirine yakın özellik/nitelik göstermeyen veri kümesi). 

Bu, büyük ve kompleks verinin depolanması, analiz edilmesi ve raporlanması için yeni 

yaklaşımlara , metotlara gereksinim vardır. Depolama işi bulut üzerine taşınır ancak analiz ve 

raporlama süreci için farklı araçlara ihtiyaç vardır. 

Heterojenik veri yapısından , anlamlı bilgi türetebilmek için yeni algoritmalar, modeller ve 

görselleştirme teknikleri gereklidir. Büyük veri; yüksek hacimli,  belirsiz ve çok çeşitlidir. 

Buradan anlamlı bilgi türetebilmek için korelasyon analizlerine, algoritmalara ihtiyacımız 

vardır. Veri madencileri, korelasyonlar üzerinden önce verileri gruplar, sonra algoritmalar 

üzerinden büyük veri akışını analiz ederek/raporlayarak, veriden faydalı bilgi türeterek, doğru 

karar alabilmesine destek olurlar. 

 



3. ADIM İLERİ SEVİYE ÜRETİM STANDARTLARI 

Bu aşamada sanaldan fiziksel ürün üretme, sanallaştırma ve ileri seviye robot uygulamaları 

gündeme alınmalıdır. 

1. Dijitalden - Gerçeğe (Additive Manufacturing) 

1.1 Hızlı prototip geliştirme (Product development)  Hızlı ürün geliştirme  
Siparişi 1 olan ürün yapma  

2. Sanallaştırma (Simülasyon -Artırılmış Gerçeklik) 
2.1.Ürün- Süreç-Fabrika Simülasyonu  Test 
2.2.Sanal ortam (Virtualization) Maliyet / Hız (Time to market) 

Ürün geliştirme 
3. Robot (Autonomous Robots) 

3.1.Akıllı robotla r  Standart 
 Hız/maliyet 

İş güvenliği 
 

3.1. DİJİTALDEN - GERÇEĞE (3D Printing)  

Dijital çağda ürün yaşam süreleri kısalmakta, bunun sonucunda kişiselleştirilmiş ürünlere 

rağbet artmaktadır. 3D yazıcılar sanal ortamdan, fiziksel ürün gerçekleştirerek çevik 

olabilmemize olanak sağlıyor. Prototipleri ya da siparişi ‘1’ olan üretimleri hızlıca 

yapabiliyoruz. Bir yerde sanal olarak yapılanı, başka bir yerde fiziksel olarak elde edebiliyoruz. 

3.2. SANALLAŞTIRMA (Simülasyon -Artırılmış Gerçeklik) 

Dijital ortam bize oldukça kolaylıklar sağlıyor. 

Simülasyon (Product - Process - Plant): Simülasyon teknikleri 3.0 döneminde de vardı. CAD 

(Computer Aid Design) yazılımları üzerinden, ürün geliştirme ve testleri sanal ortamda 

yapılabilmekteyiz. İlk düşünülmesi gereken konu mevcut teknolojiyi ne denli iyi 

kullandığımızdır. CAD ortamla rına oluşturu lan ürün dokümanlarının saklanması/yönetimi 

(ECM: Engineering Change Management') bir diğer önemli konudur. Teknik resimlerin, ürün 

ağaçlarının revizyon/versiyon takiplerinin etkin takibinin yapılarak, sürekli güncel bilginin hazır 

ve ulaşılabilir olması için ürün data yönetimi (PDM: Product Data Management) konusunda 

yatırım yapılması atlanmamalıdır.  

Simülasyon teknikleri artık süreç ve fabrika seviyelerinde de kullanılabilmektedir. Yeni 

kurulacak bir sürecin davranışını gözlemlemek ya da ideal süreç akışını, insan/makine ve ürün 

kapsamında test edebilmek için gelişmiş yazılımlar her geçen gün artış göstermektedir. 

Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) : Yeni ürün lansmanlarının yapılmasında , servis 

yönetiminde ya da depo/lojistik uygulamalarında örneklerine rastlamaktayız. Çok yakın bir 

gelecekte, üretim yönetimin en önemli araçlarından biri olacak bu konu üzerine araştırma 

yapmak ve zamanı geldiğinde hazır olmak gereklidir. 

3.3. ROBOTS (Autonomous Robots) 



Robot (Autonomous Robots) : Proseslerde kullanılan kaynak/boya/montaj robotları, akıllı 

depolama sistemlerinde çalışan robot Craneler (ASRS: Automatic Storage Retrieval System), 

sahada manyetik şerit üzerinde, katarları çeken robot arabalar (AGV:Automatic Guided 

Vehicle) gibi bir çok yerde robotları görmekteyiz. Robotların tekrarlı işlerde standardın, kalite-

nin ve iş güvenliğinin üst düzeye çıkmasına yardımcı oluyor, hız/maliyet anlamında avantajlar 

getiriyor. Endüstri 4.0 teknolojilerinde yukarıda bahsettiğimiz robotların daha ötesinde bir 

konsept ile karşı karşıyayız. Akıllı, yani öğrenebilen ve iş ortamında insan ile birlikte 

çalışabilen robotlar görmeye başlamış durumdayız. 

Büyük Resim ile Üretimde Dijital Dönüşüm 

 



 


