
Dijital Dönüşüm Üretime Nasıl İndirgenecek 
 

Dijital Dönüşüm – Dijital İş Nedir 

Bilgi ve İletişim teknolojilerinin üzerine bina edilen iş süreçleri ile yeni ve üstün rekabetçilik elde 

etmenin yoludur.  

Neden içselleştirmekte zorluk yaşıyoruz? 

Dijitalleşme konusunda genelde bilişim ve hizmet sektörlerinden örnekler verilir. Çünkü ilk 

dijitalleşme süreci bu alanda başlamıştır. Google, Facebook, Twitter gibi platformların kullanıcıların 

davranışlarını izlemesi, yorumlaması ve buna göre sonuç üretmesi ya da Uber, YouTube,Airbnb gibi 

gerçekte varlıkları olmayan, fiziksel ürün üretmeyen ancak kurdukları sistemler aracılığıyla 

müşterilere hem iş yaptırıp hem de para kazanan firmalar gibi. 

Biz de durum farklı (mı?) 

Bunlar güzel uygulamalar ancak biz üretimciyiz,  üretim yapıyoruz. Ürün geliştiriyor, sipariş veriyor, 

deneme yapıyor, üretiyor, stokluyor ve sevkiyat yapıyoruz. Devasa cirolara/bütçelere sahip değiliz ve 

her geçen gün rekabet şartlarının zorlanması nedeniyle ayakta kalmak için çaba gösteriyoruz. Bu 

süreçte dijital işe nasıl yaklaşmalıyız. Verimlilik, hız ve kalite anlamında, daha rekabetçi olabilmek 

için yapılması gerekenler, Endüstri 4.0 ve Üretim Stratejileri perspektifinden nelerdir? 

Anahtar kelime teknoloji ama bildiğimizden farklı bir ivmeyle gelişen teknolojiyi anlamak 

 

Teknoloji öyle bir noktaya doğru gidiyor ki, ileride daha erken varmak için - daha geç çıkacağız!  

1969’da Ay programı kapsamında fırlatılan Apollo-10 uzay aracı, saatte 38.896 km/h hızla Guinness 

Rekorlar Kitabı’na girmişti. Bunun ardından, 2006 yılında Plüton’un keşfi için uzaya gönderilen New 

Horizon 69.000 km/h hızla (mermiden 13 kat daha hızlıydı) dokuz yıl gibi sürede Plüton’a en yakın 

noktaya ulaştı. Biliminsanları şimdilerde füzyon teknolojileriyle 2032 yılında 321.000 km/h hıza 

ulaşmayı hedefliyorlar! 

Eğer New Horizon, 2006 yılında daha uzak bir gezegene / yıldıza, yaklaşık 50 yıl sürecek bir 

yolculuğa çıksaydı, 2032 yılında 26 yıllık mesafesini tamamlamış olacaktı. Biliminsanlarının 2032 

yılında 321.000 km/h hızla giden bir roket geliştirdiğini ve o yıl, New Horizon’un ardından, aynı 

hedefe doğru yolculuğa çıktığını düşünün. 2032 yılında New Horizon yolun yarısını tamamlamış 

olmasına rağmen, yeni geliştirilen roket henüz yolun başındadır. Ancak yeni roket New Horizon’dan 

4,65 kat daha hızlı olduğu için, yaklaşık 7.12 yıl sonra New Horizon’a yetişecek ve 11 yıl sonunda, 

2043’de hedefe ulaşmış, daha sonra 2054 yılında dünyaya geri dönmüş, ancak New Horizon hâlâ 

hedefe ulaşamamış olacaktı! 

 



 
Yeni teknolojiyi, bırakın kullanmayı, henüz daha öğrenemeden başka bir teknolojiyle karşı karşıya 

kalıyoruz. Bu denli hızla gelişen dünyada öğrenme hızımızı geliştirip, değişime adapte olma 

yeteneğimizi artırmazsak rekabetçi olamayacağımız kesindir. 

Biraz Tarihsel Bilgi – Gelişim Yolculuğu 

İnsanın ihtiyaçları, istekleri sınırsızdır (Platon). İnsanlık tarihinde gelişimin ana sebebi, sınırsız istek 

ve sürekli yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasıdır. Yeni ihtiyaçlar da ancak yeni bir şeylerin icat edilmesi 

ya da mevcudun geliştirilmesiyle karşılanabilir. 

İcat konusu gelişimi etkileyen bilimsel faktördür ve temelinde merak vardır. Bilim dünyası sürekli 

olarak yeninin arayışı içindedir. Henüz farkında olmadığımız, bundan dolayı ihtiyacımız olup 

olmadığını bilmediğimiz alanlardaki gelişmeler genelde bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkar.  

Radyo, telefon, elektrik gibi icatlar, pazarın talepleri doğrultusunda değil, bilim insanlarının merakları 

sonucu geliştirilmiştir. Bilim her zaman çalışmaya, geliştirmeye devam eder.  

Araştırır - geliştirir - sunar, sonra yine araştırır - geliştirir. 

Mevcudun geliştirilmesi, yeni ihtiyaçları karşılamanın bir diğer yoludur. Günlük hayatımızda 

kullandığımız cihazların kademeli gelişimi bu duruma örnek gösterilebilir. Ancak her şey gibi 

ihtiyaçların da bir ömrü vardır. İhtiyacı karşılayan şeyden elde edilen marjinal fayda azaldıkça tatmin 

oluşur ve bir ihtiyacın tatmin edilmesi yeni bir ihtiyaç doğurur. 

Gelişimin Döngüsü 

 

İhtiyaçlar Değişiyorsa Gelişim Süreci de Değişir 

Endüstri 4.0 ya da dijital çağ dönemi tüm bildiğimiz değer önermelerini değiştiriyor. İş modelleri, 

süreçleri dönüşüyor, eskinin kuralları geçerliliğini yitiriyor. 



Endüstri tarihi açısından ilk önemli mihenk taşı olarak 18. yüzyılın son çeyreğinde buhar 

makinesinden güç üretilmesiyle başlayan endüstri devrimi (Endüstri 1.0) gösterilmektedir. 20. 

yüzyılın başlarında, öğrenme-geliştirme sürecinin etkisi, kendini Henry Ford’un montaj bandan 

kullanarak, tek bir model üzerinden ilk seri üretimi (Mass Production) gerçekleştirmesiyle göstermiştir 

(Endüstri 2.0). Modern üretim hatlarının ilk defa kullanılmaya başlandığı bu dönem üreticilerin altın 

çağıydı. Pazara tek tip dahi olsa ürünler sunuluyor, müşteri ihtiyaçları karşılanıyordu. 

Endüstride yaşanan bu gelişmeler pazara yeni oyuncuların girmesine etki etti. Yeni oyuncular 

tarafından gelir ve zevk durumları farklı sosyal gruplar için, değişik model ve özellikte ürünlerin 

piyasaya sunulması, tüketicilerin kısıtlı dahi olsa seçme özgürlüğünü elde etmesine olanak sağladı ve 

rekabette maliyet unsuru ön plana çıkmaya başladı. Rekabetin artması üretim sistemlerin gelişmesine 

etki etti ve 1970’lerden itibaren endüstriyel otomasyon sistemleri üretim süreçlerinde kullanılmaya 

başlandı (Endüstri 3.0). İnsan gücüyle yapılması zor, uzun ve tekrarlamalı işlerde PLC kontrollü 

otomasyon sistemlerinin kullanılmaya başlanması, ürünlerin daha hızlı, kaliteli, düşük maliyette ve 

aynı standartlarda üretilmesine olanak sağladı. 

Endüstri 3.0’dan sonra ilk değişim: Market (Smart Product)  

 

20. yüzyılın sonlarına doğru teknoloji inanılmaz boyutlara ulaşarak, iletişimin daha kolay, hızlı 

yapılabilmesine olanak sağlamaya başladı. 

 İnternetin sınırları kaldırması, tedarikçi, müşteri ve üreticilerin sanal platformlarda buluşması; 

küreselleşmeye, dünya ticaretin artmasına ve sosyo kültürel yapının değişmesine etki etti.  

 Bununla beraber mikro elektronik alanındaki gelişmeler, sensor ve iletişim teknolojilerinin 

ölçek ekonomisi kapsamında üretilmesine olanak sağlayarak, küçük boyutlarda ve düşük 

enerji tüketen sensörlerin (scalable & low energy consumption) makul maliyetlerde elde 

edilebilmelerinin önünü açtı. 

Bu sayede, daha önceleri yüksek teknoloji üretilen alanlarda bile kısıtlı olarak kullanılan sensor ve 

iletişim teknolojileri, tüketicilerin gündelik hayatlarında kullanılmaya başlandı. 

Bu teknolojilerinin, telefon, tablet gibi tüketici ürünleri (consumer product) üzerinde yer almaya 

başlaması, ürünlere; algılama (sens), yorumlama (interpret) ve haberleşme (communication) yeteneği 

kazandırarak, ürünün fiziksel özelliklerinin yanında teknolojik fonksiyonlarının da önemli olduğu 

akıllı ürün (smart product = product + service) kavramını ortaya çıkardı. İki anahtarlı ürünler (private 

key & public key); kârın artık sadece ürün üzerinden değil, aynı zamanda müşteriyle de 

ilişkilenmesinin önünü açarak, üreticilerin yeni gelir alanları elde etmesinin önünü açtı ve ürün 

kavramına yeni boyut getirdi.  

 



Artık ürünler, sadece fiziksel bir obje değil, aynı zamanda algılayan, programlanabilen, karar veren, 

harekete geçirebilen ve çevresiyle iletişime geçebilen özelliklere sahip oldular. Üreticiler, fiziksel 

olarak pazara sundukları ürünlerden bir defa gelir elde edebilirlerken, akıllı ürünler sayesinde sürekli 

gelir elde edebilme fırsatını yakaladılar. 

Endüstri 3.0’dan sonra ikinci değişim: Üretim teknolojileri (Smart Device & Things)  

 

Rekabetin akıllı ürüne doğru kayması, üretim süreçlerinin de gelişmesine etki etti. Daha çok 

fonksiyonel ve özel ürünün, hızlı ve hassas toleranslarda üretilebilmesi amacıyla, firmalar yeni 

teknolojileri işletme süreçlerinde kullanmaya başladılar. Sensor, iletişim teknolojileri ve gelişmiş 

yazılım uygulamalarının iş süreçlerinde/ekipmanlarda kullanılması üretim süreçlerinin otomasyon 

yeteneklerinin bir üst seviyeye gelmesine olanak sağladı ve ürünlerde olduğu gibi, ekipmanlarında SIC 

(Sens, lnterpret, Communication) özelliği kazanmasını sağlayarak, akıllı ekipman (Smart Device) 

kavramını ortaya çıkardı. 

Üretim süreçlerinde akıllı ekipmanların olması, iletişimin her yönde yapılabilmesinin önünü açtı ve 

üretim ortamındaki nesnelerde SIC özelliği kazanmaya başladı. Nesnelerin sensörler, RFID taglar ile 

algılama, tanımlama yetenekleri kazanması, iletişim protokolleri ve teknolojileri üzerinden iletişime 

geçebilmesi ve ileri seviye yazılım uygulamalarıyla karar verebilir duruma gelmesi akıllı nesne (Smart 

Things) kavramının ortaya çıkmasına; akıllı nesnelerin, akıllı ürünler ve akıllı ekipmanların bir araya 

gelerek (OT: Operations Technology), mevcut IT sistemleri/teknolojileri üzerinden etkileşimli bir 

şekilde çalışarak, dijital dünya ile fiziksel dünyayı entegre etmesi akıllı fabrika (Smart Factory) 

kavramını ortaya çıkardı. 

 

Yeni teknolojileri üretim süreçleri, ekipmanlar ve nesneler üzerinde kullanmaya başlayan firmalar; 

bilgi transferi, yönlendirme, karar verme, gerçek zamanlı süreç takibi gibi operasyonel ve destek 

fonksiyonlarını daha etkin bir şekilde yaparak, hız, kalite ve maliyet anlamında önemli avantajlar elde 

ettiler. Ürün süreç rotalarının otomatik olarak belirlenmesinden, işçilerin hangi alanlarda vakit 

geçirdiklerinin tespitine, ürünlerin sayımından, makinelerin durumlarını öğrenmeye kadar birçok 

alanda nesneler/ekipmanlar, sensor ve iletişim modülleriyle donatılarak, yazılım protokolleri 

üzerinden, birbirleriyle iletişime geçip, bilgi alıp/verebilir duruma gelmesinin avantajı, bu konseptin 

genişleyerek tedarikçi ve müşterileri kapsayacak forma gelmesine ve tüm tedarik zincirini kapsam 

alanı içine alarak akıllı zincir (Smart Chain) kavramını ortaya çıkardı. 



 

Endüstri 3.0’dan sonra üçüncü değişim: Bilgi üretmenin/yönetmenin yeni standardı IoT 

 

IoT, bizi önce akıllı fabrikaya, sonra akıllı zincire götürecek dijital çağın bilgi yönetimi standardıdır. 

Eskiden, sadece aynı platformda olan makineler kendi aralarında iletişim kurabilirlerken, bugün 

nesneler ve sensörler, kablosuz iletişim teknolojileri ve internet sayesinde birbirleri ile her yerden 

iletişime geçebilmektedirler. Bu durumun gerçekleşebilesi için akıllı nesnelerin IoT mimarisine 

uyumlu olarak tasarlanması ve standart iletişim protokollerini kullanması gereklidir. 

IoT Mimarisi IoT mimarisi üç katmandan oluşur. Fiziksel katman, iletişim katmanı ve uygulama 

katmanı. 

 



1. Fiziksel katman (Physical Layer): Fiziksel katman, bilgi alıp/verebilen (send/receive) akıllı 

cihazlar ve donanımlardır. Sensörler, RFID, aktüatörler, network ekipmanları. sensörler 

sayesinde, nesnelere duyu (görme, algılama, duyma) yeteneği kazandırarak, veriyi işlenebilir 

(dijital) duruma getirebilmekte, bu sayede ölçme, pozisyon belirleme, izleme gibi süreçleri 

daha etkin bir şekilde yönetebilmekteyiz. RFID ve tagler nesnelere kimlik verilerek 

tanımlanabilmesine olanak sağlayan uygulama örnekleridir. Bir mağazada, ürün üzerin takılı 

taglar (alarm etiketleri ya da küçük anahtar modüller), transponder dediğimiz sinyal yayıcının 

kapsama alanına girdiğinde, üzerindeki küçük anten (bobin) aracılığıyla, transponderm 

yaydığı manyetik alandan aldığı enerjiyle durumu hakkında (stratus and identification) veri 

üretebilmektedir. 

2. İletişim katmanı (Network Layer): IoT’nin iletişim katmanı İnternettir. İletişim modülle-

rindeki /protokollerindeki gelişmeler sayesinde, sensörler-den alınan işlenebilir, dijital veriler - 

cihazlar arasında kablosuz olarak iletilebilmektedir. NFC (NearField Communication), 

Bluetooth gibi giyilebilir teknolojileriyle kişisel mesafelerde, insan çevresiyle rahatlıkla 

iletişim kurabilmektedir. 

3. Uygulama katmanı (Application Layer) Uygulama katmanı, IoT nesnelerin veri göndermesi 

ve alması için gerekli olan protokoller, ara yüzler ve yazılımları içerir. Akıllı fabrikalarda / 

zincirlerde her süreçte veri üretilir, binlerce nesne arasında veri iletimi gerçekleşir. Bu durum, 

veri trafiği ve büyüklüğünde önemli boyutlarda artışa sebep olmaktadır. Veri akışının 

yönetilmesi, büyük verilerin saklanması, istenildiği zaman-istenilen yerden ulaşılabilir olması 

bulut (Cloud: Shared Intelligence) ve büyük verilerden anlamlı bilgilerin türetilebilmesi 

konsepti büyük veri analizi (Big Data Analytic) kavramlarını ortaya çıkarmıştır. 

Nesne sayısının fazla olması, farklı lokasyonlarda bulunmaları ve internet ortamı nedeni ile IoT 

network yönetimi (loT Device management) önem arz eden bir konu haline gelmektedir. 

Uzak/kırsal lokasyonlarda olan IoT cihazlarının fiziksel hasar görme, enerji gereksinimi gibi konular 

ile birlikte, tüm IoT cihazlarının yazılım güncelleme/bakım gibi faaliyetlerinin koordine edilebilmesi 

ve tüm bu kompleks süreci izleyecek, yönetecek bilgili kadroların olması gereklidir. Bu duruma ilave 

olarak, verilerin ve mobilitenin artması, veri güvenliği ve güvenirliğinin önemini artırmaktadır. 

Sistemin, si-ber saldırılara ve olası kayıplara karşı korunması içinde siber güvenlik yönetimi 

(CyberSecurity Management) kavramı ortaya çıkmıştır. 

Üretim süreçlerinde sensörlerin ürettiği 1 “bit” bilgi seviyesinden, ERP sisteminin ürettiği “Giga 

Byte” seviyelerine kadar farklı boyutlarda ve formatlarda veri üretilir, gönderilir ve alınır. Bu verilerle; 

ürün geliştirme, doküman yönetimi, üretim planlama, sevkiyat, finans gibi süreçler yönetilir. 

19Süreçler içinde yer alan tüm sistem ve nesnelerin birbiriyle etkileşimli, koordineli ve senkron olarak 

çalışabilmesi için verilerin belirli standartlarda depolanması, işletilmesi ve yönetilmesi gereklidir. Bu 

süreci fabrika bünyesinde gerçekleştirebilmek için dikey entegrasyona, tedarik zinciri boyunca 

yapabilmek için yatay entegrasyona (Horizontal & Vertical Integration) gereksinim vardır. Kurumsal 

Kaynak Planlama (ERP: Enterprise Resource Planning) ve Üretim Yönetim Sistem yazılımları (MES: 

Manufacturing Execution System) bu amaç doğrultusunda kullanılırlar. 

Endüstri 3.0’dan sonra dördüncü değişim : İleri seviye üretim standartları  

 

Teknolojik gelişim IoT ile sınırlı kalmadı. Sektörün giderek, seri üretimden uzaklaşarak - 

kişiselleştirilmiş ürünlere yaklaşması ve hızın en önemi rekabet unsuru haline gelmesi, özellikle ürün 

geliştirme, operasyon yönetimi ve pazarlama süreçlerinde de teknolojinin gelişimine etki etti. 



Simülasyon teknolojileriyle ürünler fiziksel olarak üretilmeden ve piyasaya sürülmeden, sanal 

ortamlarda üretilerek test edilebilmektedir. Bu sayede pazarda oluşabilecek olası malzeme veya 

tasarım kayaklı problemler sanal ürün üzerinde test edilebilmekte, mevcut sorunlar ürün geliştirme 

aşamasında çözümlenmekte ve fiziksel ürün sorunsuz olarak pazara sunulabilmektedir. Simülasyon 

teknolojileriyle, insan, ürün ve makineleri içeren üretim süreçlerinin davranışları da 

modellenebilmektedir. Bu sayede, üretim süreçlerinin dijital ikizi sanal ortamda oluşturularak, süreç 

optimizasyonu, test faaliyetleri ile birlikte ideal Layout tasarımları etkin bir şekilde yapılabilmektedir 

(Simulation). 

Dijital çağda hız, en öncelikli rekabet unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketicilerin beklemeye 

hiç tahammülü yok. En küçük gecikme müşteriyi rakiplerinize kaptırmanıza yol açabilmektedir. 

Eklemeli üretim (Additive Manu-facturing / 3D Printing, digital to physical transformation), dijital 

verilerden oluşturulan sanal modellerden, gerçek üç boyutlu objelerin üretilebilmesine olanak sağlayan 

teknolojilerdir. Ürün geliştirme sürecinde prototip yapımı veya siparişi T ’ olan kişiselleştirilmiş 

ürünlerin üretimi aşamasında, kalıp tasarımı/yatırımı yapmadan, sadece dijital veriler kullanılarak, 

farklı üç boyutlu objelerin üretilebilmesi, hız ve maliyet açısından oldukça fayda sağladığı gibi dış 

kaynaklara bağımlılığı da azaltarak, işletmenin daha tepkisel, çevik olmasına olanak sağlayarak ürün 

geliştirme hızını artırmaktadır (Agile Manufacturing: Fast product development and reduce time to 

market time, Reduce development/operations cost). Dijital verilerin taşınabilir olması, farklı yerlerde 

tasarlanan sanal modellerin, 3D teknolojisi olan herhangi bir yerde fiziksel modele 

dönüştürülebilmesine olanak sağlayarak lojistik, depolama maliyetleri ve hız anlamında avantaj 

getirmektedir. 

Çeşitliliğin artması, yeni geliştirilecek ürünlerin özelliklerinin ve fonksiyonlarının ne olacağının 

belirlenmesi aşamasında üreticileri oldukça zorlamaktadır. Pazarın beklentilerini ve doğru ürünü 

anlayabilmek bu aşamada oldukça önemlidir. Yanlış ürünlerin pazarda olması sadece ciro kaybına 

değil, aynı zamanda reputasyon kaybına yol açıp, işletmenin daha fazla zarar görme riskini ortaya 

çıkarmaktadır. Bu riski engellemek için, ürünlerin değişik varyasyonları, sanal olarak tasarlanıp 

müşterilere sunularak, hangi kon-figürasyonda, özellikte ürünlerin, fiziksel olarak üretileceğinin 

belirlenmesi aşamasında artırılmış gerçeklik uygulamalarından (Augmented Reality) 

faydalanılmaktadır. Benzer şekilde, ürün lansman ve tanıtımlarında, her yere fiziksel ürün 

göndermenin oldukça maliyetli olması sebebiyle sanal ürünler, müşteriyle buluşturularak, hız ve 

maliyet avantajı elde edilebilmektedir. (Digital shadow, Virtual prnduct development). 

Yapay zekâ çalışmaları, robotların iş süreçlerinde daha fazla alanda yer almasını sağlamaktadır. 

Makineler otomatik çalışmak üzere tasarlanmıştı, robotlarsa kendi kendilerine öğrenmeleri için 

geliştiriliyorlar (Autonomous Robots). Endüstri döneminde sadece kendilerine öğretilen, tekrarlamak 

işleri yapmaktan sorumlu olan robotlar, yapay zekâ teknolojileriyle artık kendi kendine öğrenebilen, 

karar verebilen ve insanlarla bir arada etkileşimli çalışabilen (Collaborative robots, hand-in-hand) bir 

moda doğru gelişiyorlar. 

 



 

Dünya sınıfı üreticiler (World Class Manufacturer) önce atölye düzeninden (2.0), fabrika (3.0) 

seviyesine geçtiler. Şimdilerdeyse rekabetin başka bir boyut alacağı yeni döneme ayak uydurmak için 

olanca güçleriyle, endüstri çağından, insan - makine ve diğer kaynaklarının birbirleriyle, kompleks 

ağlar üzerinden etkileşimli/işbirlikçi bir modelde çalışabildiği dijital çağ seviyesine (akıllı fabrika, 

endüstri 4.0) geçmeye çalışıyorlar.  

 Nesnelerin internetiyle süreçlerin her aşamasından veri topluyorlar (IoT: Internet of Things). Artık 

süreçler içinde düşünen, karar veren ve bilgi paylaşan nesneler de var.  

 Bilgiye kolay ulaşım ve çalışma esnekliğini sağlamak için verilerini sanal depolarda saklıyor 

(Cloud), büyük verileri analiz edip anlamlı hale dönüştürüp verimliliklerini artırıyorlar (Big Data).  

 Prototip ve kişiselleştirilmiş ürünleri 3D yazıcı teknolojisiyle geliştirip, pazarda hız avantajı elde 

ediyorlar (Additive Manufacturing).  

 Üretim süreçlerinde algılayan, öğrenebilen, karar verebilen robotları kullanıp zor ve kalite 

açısından hassas süreçleri daha basit hale getirip kalite anlamında maksimum hassasiyeti 

yakalıyorlar (Autonomous Robots),  

 İşletme içinde dikey, tedarik zincirinde yatay entegrasyona giderek network ağlarını 

genişletiyorlar. Süreç entegrasyonuyla bilginin gücünü en etkin şekilde kullanarak bilgi 

doğruluğu, güvenirliği elde ederek daha çevik oluyorlar (Vertical & Horizontal Integration). 

 Sadece ürün değil, aynı zamanda üretim süreçlerinin analizini simülasyon teknikleriyle yapıp daha 

verimli süreçleri en başta elde ederek kayıpların oluşmasına izin vermeyecek süreçler tasarlıyorlar 

(Simulation). 

  Ürün veya hizmetle ilgili tanıtımlarım, paylaşımlarını artırılmış gerçeklik teknikleriyle istenilen 

yere, daha efektif ve hızlı olarak gönderip maliyet avantajı elde ediyorlar (Augmented Reality). 

Şurası kesindir ki, Dünya sınıfı üreticiler, geleceğin ürünlerini şimdiye göre daha hızlı (reduce 
time to market), daha düşük toleranslarda (more precise), mükemmele yakın kalitede, daha 

verimli (more coordinated, more automated, more collaborative and more efficient) ve güvenli 

(safer vvorkers) bir şekilde üretecekler. Üstelik bunu sadece ‘1’ adet ürün için yapacaklar. 

 

 
 



Ne üretileceği, ürünün özelliklerin ve fiyatının ne olacağı gibi konularda üreticilerin söz sahibi olduğu 

dönemde müşteri ve tedarikçilerle kısıtlı iletişime geçiliyor, hemen her şey iç bünyede, büyük 

ekipman parkurlarında yüksek miktarlarda gerçekleştiriliyordu. Standart/tekrarlamalı üretim süreçle-

rinin varlığı, yetkin iş gücü gerektirmiyor, eğitim-gelişim konuları çok az gündeme almıyordu. İşletme 

performansları ciro, toplam kârlılık, birim maliyet gibi finansal ölçütler kullanılarak takip ediliyor, 

teknoloji ağırlıklı olarak standart ürünleri etkin bir yöntemle, büyük miktarlarda üretilmesine olanak 

sağlamak amacıyla kullanılıyordu. Ürün çeşidinin az olması, üretim hatlarında sık ürün/model dönüşü 

yapmadan, standart modellerden yüksek miktarlarda üretim yapılabilmesine olanak tanıyordu. Seri 

üretim (mass production) konseptine dayanan bu yöntemin en önemli avantajı ölçek ve fırsat 

ekonomisiydi. Ölçek büyüdükçe birim maliyetler düşüyor, üretici daha fazla kâr elde ediyordu. 

Ancak dijital çağda ölçek giderek küçülmekte, rekabet şartlan değişmektedir. Tüketicilerin farklı 

beklenti ve eğilimleri ürün çeşitliliğinin artmasına, miktann düşmesine ve ürün yaşam sürelerinin 

kısalmasına neden olmaktadır. Tüketici beklentilerinin standart ürünlerden -* özel, kişiselleştirilmiş 

ürünlere doğru yer değiştirmesi, ‘yüksek miktar-düşük çeşitlilik’ konseptinin yerini ‘düşük miktar-

yüksek çeşitliliğe’ bırakmasına, ölçek ekonomisinin birçok alanda geçerliliğini yitirerek işletme 

süreçlerinin kapsam ekonomisine odaklı bir hale gelmesine neden olmaktadır. Değişkenliğin ve belir-

sizliğin yüksek olması, hız ve kalite beklentilerindeki artış yeni dönem üretim stratejilerinin eskiye 

göre çok daha farklı olmasını gerektirmektedir. Artık, sadece ölçek ekonomisine endeksli seri üretim 

konsepti ve endüstriyel çağ bakış açısıyla tüketici beklentilerinin karşılanması mümkün değildir. 

Dijital çağ, kişiselleştirilmiş-yenilikçi ürünleri seri üretim performansıyla yapabilme konsepti üzerine 

kurulmaktadır. 

 

Yeni Dönemin Ana Teması :  Kişiselleştirilmiş ürünleri, seri üretim performansında 

yapabilmek. (Mass Production Out, Mass Customization In) 

 

Kişiselleştirilmiş ürünlere olan rağbet inovasyon ve ürün geliştirme sürecini daha anlamlı hale 

getirmektedir. Pazara yön veren stratejilerle tüketici beklentilerini herkesten önce fark edip, inovatif 

ürünleri hızlıca geliştirebilmek, dijital çağın en önemli rekabet gücüdür. İnovatif ürün hem pazarda 

kalıcı olmanızı hem de ürününüzü daha pahalıya satabilmenize olanak sağlıyor. 

 

Dünya sınıfı üreticiler inovatif ürünler geliştirmek için olanca güçleriyle çabalıyor, bu konuya ciddi 

kaynak ayırıyorlar. 

Kaynak ayırmak... İşte mesele aslında burada başlıyor. İnovasyon için gereken kaynağı nereden 

buluyorlar? 

 

Önceleri “Gelir = Gider + Kâr” olan üretim formülü, bugün müşterinin ürün fiyatını belirlemesi 

sonucunda “Kâr = Gelir - Gider” halini almıştır. 

 

Giderler, yaptığımız tüm faaliyetler sonucunda oluşurlar. 

Bazıları zaruridir ancak oldukça önemli kısmı engellenebilecek problemler sonucunda ortaya çıkarlar. 

Kayıplar sonucu oluşan verimsizlik, pazardaki belirsizlik nedeniyle elde edemediğimiz hız, 

süreçlerdeki değişkenlik sonucunda ortaya çıkan kalitesizlik gerçekte giderlerimizin istenmeyen kıs-

mının ana nedenleridir. İşte: ‘verim, hız ve kalite’, yeni dönem işletmelerinin aynı anda sahip olması 

gereken üç hayati unsurdur. Dünya sınıfı üretici olup, yeni döneme ayak uydurabilmek ancak bu üç 

unsurun bir araya gelmesiyle mümkündür. 



 

Yeni Dönemin Rekabet Yöntemleri 

Yalın -> Kayıpları ortadan kaldırmak  

Çevik -» Belirsizlikleri yönetmek  

Altı Sigma -> Değişkenleri azaltmak 

 

Üstelik bunu sadece kendi bünyelerinde değil, tüm tedarik zinciri boyunca yapmaları gerekecek. Müş-

teriye yok dememek ancak stok seviyelerini az tutmak, üretiminde malzemesiz kalmamak ancak 

envanter seviyelerini en aza indirgemek, operasyonel anlamda hızlı olmak ancak kaynakları optimum 

seviyede kullanmak ve tüm bunları yaparken de çevresel faktörleri göz önüne alarak, karbon salınım 

seviyelerini azaltmak operasyonel mükemmelliği arayan üreticilerin birinci gündem maddesi. 

 

Yeni yaklaşım ‘toplam maliyet’ kavramında hedef sadece sizin maliyetlerinizin aşağı alınması değil, 

toplam maliyetin (tedarikçi + üretici + dağıtıcı) aşağı alınmasıdır. Artık firmaların değil tedarik 

zincirinin kalitesi, hızı ve maliyeti rekabet etmektedir. 

 

Yeni Dönemde Rekabet Artık firmalar değil, Tedarik Zincirleri rekabet etmektedir. 

 

Bu durumun sonucunda;  

1. Dijital çağda, endüstri çağma göre daha sık ürün geliştirilecek ve bunu hızlı yapabilenler daha 

rekabetçi olacaklar (Fast Product Development).  

2.  Üretimde küçük lot adetleri ve sık ürün/model dönüşü yaparak çalışmamız gerekecek (Leagile 

Manufacturing). 

3.  Silo tarzı organizasyonların yerini değer zinciri organizasyonları alacak, yetkin ve problem 

çözebilen insan kaynağı norm haline gelecek, başarı/performans kriterleri ve ölçütleri değişecek 

(Value Stream Management).  

4.  Pazarın yerini müşteri ağları alacak (Network is your Customer).  

5.  Veri konsepti, stratejik varlığa dönüşecek ve veriden anlamlı bilgi türetebilen tedarik zincirleri 

kazanan olacak (BDESC: Big Data Enabled Supply Chain). 

 

Biz Neredeyiz 

Dünya, Endüstri 4.0 konuşuyor. Bizde de dijital çağa geçiş için çalışma yapanlar olsa bile daha alacak 

çok yolumuz var. Özellikle Kobilerimiz tarafında, yanlış stratejiler ve uygulamaların sonucu olarak, 

halen devasa atölyelerimizle Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında bir yerlerdeyiz maalesef. 

 

Değişim sürecinin aslında hem teknik hem de sosyolojik boyutu vardır.  

Yalın araçların süreçlere uyarlanması konusu teknik boyutu kapsar iken, 

 İnsanların bu süreç zarfındaki düşünce ve davranışları değişim sürecinin sosyal boyutunu 

kapsamaktadır. 

Değişim sürecini başarıyla yönetemeyen firmalara baktığımız zaman bu iki boyutun birlikte ele 

almadıklarını görmekteyiz. Büyük oranda değişim sürecinde başarısızlığa uğrayan firmaların yaptığı 

en büyük hata buradadır. Sürecin sosyal boyutunu atlayıp sadece teknik boyuta odaklanmaları ve 

işletme içindeki fiziksel değişiklikleri değişim sanmalarıdır. 



Değişim süreci “dahili bir süreçtir ve işletme süreçlerini daha iyi hale getirmek için” yapılır. Elbette 

danışman ya da eğitmen gibi dış kaynak kullanımına ihtiyaç olabilir. Ancak ekip değişimin kendileri 

için olduğunu ve bunu da ancak kendilerinin gerçekleştirebileceğini iyi anlamalıdır. 

 

Dönüşüm ne kadar sürecek? İyileştirme/problem çözme hızınıza bağlı  

Türkiye kalite ortalamasını yaklaşık olarak 4 Sigma (6200 ppm) ve mükemmelliği 6 Sigma (3,4 ppm) 

olarak kabul edersek, bir işletmenin 6200 ppm seviyesinden, 3,4 ppm seviyesine gelebilmesi için 

gerekli olan zamanı aşağıdaki formülden hesaplayabiliriz. 

 3,4 = 6200 (l-A )
x
  

A: Her yıl bir yıl önceki yıla göre gösterdiğiniz iyileşme oranıdır. Örneğin kalite seviyenizi her yıl bir 

önceki yıla göre % 25 oranında iyileştiriyorsanız A= 0,25 demektir.  

x: Kaç yıl sonunda 3,4 ppm seviyesine geleceğinizi belirten rakamdır. 

 

Eğer yıllık iyileşmeniz (yani A), 

 % 25 ise değişim 26 yıl;  

% 50 ise değişim 11 yıl ve,  

% 75 ise değişim yaklaşık 5 yıl sürer. 

 

Demek ki yapılması gereken dünün sürekli iyileştirme yaklaşımlarının üstüne çıkmak, yıkıcı 

değişimleri göğüslemeye yarayacak ve hatta onları yaratacak  farklı yaklaşımlar benimsemektir. 

Bunun adı Dijital Dönüşüm Yolculuğudur.  


