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ENDÜSTRİ 4.0 SANAYİ DEVRİMİ’NE 
HAZIR MIYIZ?

1. GİRİŞ

İlk kez 2011 Hannover (Almanya) Teknoloji Fuarı’nda or-
taya atılan  “Dördüncü Sanayi Devrimi” ya da dünyada 
popüler olan adıyla “Endüstri 4.0”, adından da anlaşıla-
cağı gibi büyük bir hızla gelişmeye devam eden yeni bir 
endüstriyel döneme işaret etmektedir . 

Bu yeni dönemde KOBİ’lerin otomasyon sistemlerini diji-
tal teknolojiler ile bütünleştirmesi, verileri dinamik bir şe-
kilde işlemesi ve kontrol etmesi, siber-fiziksel sistemlerin 
varlığını nasıl karşılayacağı ve yöneticiler tarafından bu 
sürece olan eğilimlerinin ne olduğunun belirlenmesi, el-
bette merak konusudur. Türkiye’nin diğer dünya ülkeleri 
ile rekabet edebilmesi için bu dönüşümü ve değişimi hızlı 
bir şekilde sağlaması kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Hal böyleyken, Endüstri 4.0 ile birlikte küçük/orta ölçekli 
işletmelerin değişim ve dönüşümlere ne kadar hazır ol-
duğunu, beklentilerini, elde edeceklerini düşündükleri 
avantajları ve bu değişimi ne kadar istediklerini temel 
düzeyde tartışmak da en az bu değişim kadar önem ta-
şımaktadır.

2. İŞLETMELERİN FARKINDALIĞI

Bu tartışmaya dayanak olması açısından Mukaddes Mer-
ve Dündar’ın 2020’de “KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü” ile 
ilgili yaptığı Yüksek Lisans Tezi çalışmasına [1] göz atmak 
yeterlidir.

“Çalışma, Sanayi 4.0 ile birlikte küçük/orta ölçekli işletme-
lerin değişim ve dönüşümlere ne kadar hazır olduğunu, 
beklentilerini, elde edeceklerini düşündükleri avantajları 
ve bu değişimi ne kadar istediklerini temel düzeyde orta-
ya çıkaracaktır. Bu doğrultuda 32 küçük/orta ölçekli işlet-
meye sorulmak üzere 7 adet kategorili araştırma sorusu 
hazırlanmış ve işletme yöneticileri tarafından cevaplan-
dırılmıştır. Çalışma sonunda, KOBİ’lerin yeni sanayi dö-
nemine birçok yönden hazır olmadıklarını; bu süreçte en 
çok bütçe, gerekli bilgi donanımı ve teknolojik alt yapıyı 
sağlama noktasında zorlanacakları bilgileri elde edilmiştir. 
Bu çalışmayla birlikte, küçük/orta büyüklükte işletmelerin 
yeni teknoloji uygulamaları sayesinde en çok beklentisi-
nin olduğu alanlar: yenilikçi üretim anlayışını kazanmaları, 
daha kaliteli ürünler üretebilmeleri, katma değersiz işler-
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de iyileştirmeler yapabilmeleri ve işletmelerin kurumsal-
laşmasına yardım etmesi olarak belirlenmiştir.”

Yukarıda belirtilen sonuçlardan anlaşılacağı üzere, işlet-
meler aslında dijital dönüşümün gerekliliğini, kazanımla-
rını, bununla birlikte bu süreçte yaşayacakları olası sorun-
ların farkında olduğu görülmektedir. Aslında bu bile bir 
kazanımdır.  Çünkü yukarıda geçen “gerekli bilgi donanı-
mına sahip olma” ölçütü bütçe ve teknolojik altyapıyı da 
belirleyecek bir ön şart niteliğinde olduğundan son dere-
ce önemlidir. En az bunun kadar önemli başka bir nokta 
ise temel kaygı olan Operasyonel Mükemmellik Sistemi-
ne geçişin sağlanabileceği yöntemleri ve bu yöntemleri 
uygulayacak, geliştirecek ve denetleyecek insan kaynak-
larının, bu farkındalığa sahip yönetim anlayışıyla birlikte 
ele alınmasıdır. KOBİ’lerin Dijital Dönüşüm yolculuğunda 
en çok zorlanacakları ölçüt de aslında budur.

3. NE YAPMAK GEREKİYOR?

Peki ticari potansiyel büyüklüğünün yadsınamaz bir ger-
çek olduğu bir ortamda, değişim isteğinde olan Sana-
yi İşletmeleri’nin kapılarının çalınarak, bir çok kez iddia 
edildiği gibi 6 -12 ayda anahtar teslim dijital dönüşüm 
projeleri mümkün müdür? Başka bir ifadeyle, sadece tek-
nojik altyapının sağlanması ile işletmeler ana hedefe yani 
“Operasyonel Mükemmelliyet’e ulaşabilir mi?

Bu sorunun yanıtı için öncelikle sanayide en çok karşılık 
bulan E 4.0 uygulamalarına göz atmakta fayda olacaktır;

• Durum izleme (“Condition Monitoring”)
• Dijital Performans Motoru (“Digital Performance 

Engine”)
• Dijital SOP (“Standart Operation Procedures”)
• Dijital Kalite Yönetimi (“Digital Quality Management”)
• Gerçek zamanlı çevirim analizleri (“I Cycle Time 

Analysis”)
• Cobot (“Colobrative Robots”)
• 3 Boyutlu Yazıcılar, Katmanlı (Eklemeli) Üretim 

(“Layered Production”)
• Akıllı Lojistik (“Smart Logistic”; “Pick to Light”, AGV, 

Elektronik Kanban vb)
• Artırılmış Gerçeklik (“Augmented Reality”)
• Sanal Gerçeklik (“Virtual Reality”)
• Otonom Taşıma Araçları (“Autonomus Guided 

Vehicles”)

Bu noktada ham bilgi olan verinin nereden, hangi sık-
lıkta ve boyutta sağlanacağı, nasıl ve kimler tarafından 
anlamlandırılacağı ve hangi hedeflere/stratejilere yöne-
lik üst bilgiler üretileceği yeniden karşımıza çıkmaktadır. 
Toplanacak verinin güvenilir ve doğru olması ise kritik 
önemdedir. Yukarıda belirtilen E 4.0 uygulamalarından 
Durum İzleme’yi (“Condition Monitoring”) ele alalım. Bu 

 
Resim 1. Anlık Durum İzleme (“Condition Monitoring”) Ekranı
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uygulamanın üretimde kullanılmasının temel amacı tüm 
makinaların anahtar göstergelerinin canlı olarak izlene-
bileceği, otomatik uyarı ve haberleşmeyle birlikte veri 
karşılaştırmasının olanaklı olabileceği bir sistemin kurul-
masıdır.

Bu sistem sayesinde, herhangi bir makinanın daha önce 
tanımlanmış nedenlerden (arıza, malzeme eksiği, bakım 
eksiği, ayar, operatör hatası, enerji kesintisi, vb.) durması, 
yavaşlaması gibi hat dengesini bozacak ve günlük hedef-
leri olumsuz etkileyecek durumların anında saptanması 
olasıdır. Sistemin OEE (“Overall Equipment Effectiveness” 
- Toplam Ekipman Verimliliği), Verimlilik, Bakım Onarım 
Masrafları ve kalite Anahtar Performans Göstergelerine 
(KPI – “Key Performance Indicator”) etkisi yüksek sevi-
yededir ve elde edilecek başlıca iyileştirmeler, daha hızlı 
tepki süresi ve şeffaflaştırılmış (tüm üretim personelinin 
üretimdeki ekranlardan izleyebileceği) üretim süreçleri 
sayesinde daha iyi kararlar alınmasını sağlamaktır. 

Bu sistemin amaca uygun çalışabilmesi için, sadece tekno-
lojik öğelerden (sensörler, PLC’ler (“Programmable Logic 
Controler”)) alınacak veriler, ekranlar, vb. yeterli değildir. 
İlgili işletme, öncelikle OEE kavramından ve bunun ken-
disine ne sağlayacağından haberdar olmalıdır. Gereksiz 
ara stokların ve buna bağlı birikmelerin, gereksiz taşıma-
ların, iş kuyruklarının ya da beklemelerin oluşmaması için 
makinaların bir hat dengesi içinde çalışması ve tek parça 
akışının sağlanabileceği bir yerleşime (“layout”) sahip ol-
ması gerekmektedir. Hat dengesinin sağlanabilmesi için, 
müşteriye sevk edilecek ya da montaj bölümüne iletile-
cek parçaların optimum üretim sürelerinin belirlenmiş ve 
makina hızlarının buna göre ayarlanmış olması gereklidir. 
Karma siparişlerde model değişim (kalıp / aparat değiş-
tirme, ayarlama) sürelerinin Yalın Üretim SİMED (“Single 
Minute Exchange of Dies”) teknikleriyle tekli dakikalara  
indirilmiş olması gereklidir. 

Yukarıda seçilen tek bir uygulama örneğinde de görü-
lebileceği üzere, Dijital Dönüşümün üretim sektöründe 
verimliliği artırmaya yönelik bir fayda getirebilmesi için 
işletmelerin gereksiz harcamalarından arındırılmış süreç-
lere ve insan yetkinliklerine sahip olması gerekmektedir. 
Bu sistematik yaklaşıma (Yalın Üretim temelli) sahip ol-
mayan bir firmanın ne 6 ay, ne de sonrasında dijital olarak 
dönüşmesi mümkün değildir. Gerçek gereksinimlerin ışı-
ğında, gerekli teknolojik yatırım kapsamının belirlenmesi 
de ancak bu sayede olabilir.  Öyle olmazsa, tüm çabalar 
ve harcanan kaynaklar; değer katmayan süreçlerin, ve-
rimsizliklerle dolu kısır bir döngünün, dijital platforma 
taşınmasından başka bir anlam taşımayacaktır.

Yukarıda belirtilmiş olan süreçleri uygulamaya geçme-
den yani büyük bedelli yatırımları yapmadan önce seçil-
miş system ve süreçlerin doğru bir şekilde çalışacağının 
düşük maliyetlerle test edebilmek önemli olmaktadır. 
Bunu gerçekleştirebilmenin yöntemlerinden biri de mo-
del veya sanal fabrikalardır.

4. ASO MODEL FABRİKA UYGULAMASI VE 
DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi olan 
“ASO Model Fabrika”, KOBİ’ler başta olmak üzere verimli-
lik kaygısı ve beraberinde getirdiği değişim isteğini “hata 
yapma serbestliğinin olduğu  gerçek bir üretim hattında 
deneyimsel öğrenme metotlarıyla hayata geçiren ve iş-
letmelere, içinde bulundukları gereksiz harcamalarının 
farkına vardırıp nasıl yok edeceklerini gösteren, bir baş-
ka değişle “balık tutmayı öğreten” bir işleyişe ve kavrama 
sahiptir. Merkezimiz, işletmelerimize “Dijital Dönüşüm” 
farkındalığını da sağlayacak, yol haritalarını ve öncelik-
lerini belirleyecek E 4.0 deneyimsel eğitimlerini de Mayıs 
2022‘den başlayarak aşamalı olarak hizmet kapsamına 
ekleyecektir. Bu kapsamda, kurulum ve eğitim senaryola-
rı çalışmalarına hız kesmeden devam edilmektedir. 
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Resim 2. Çankaya Üniversitesi, TTMD ve İcoins işbirliği ile yapılan ”Sanayi 4.0 Trenini 
Kaçırmamak” Konulu Panel Konuşması


