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ENDÜSTRİ 4.0 ve ENTEGRASYON SÜRECİ



SANAYİ DEVRİMLERİ

Sanayi devrimi olarak bilinen ilk endüstrileşme süreci 18. ve 19. yüzyıllar arası
gerçekleşti. Yoğun enerji kaynağı olarak kömürün kullanıldığı ve elde edilen buhar
gücüyle makinaların kullanımı yaygınlaştı.



2. Sanayi devriminde enerji kaynağı olarak elektrik kullanılmaya başlandı, elektrikle
çalışan motorların kullanımı hızla yaygınlaştı ve bu sayede sanayi gelişimi büyük bir
ivme kazandı. Bu dönemde Henry Ford seri üretim bandını hayata geçirdi.

SANAYİ DEVRİMLERİ



3. Sanayi devrimi 1970’li yıllardan günümüze kadar sürmüştür. 2. Dünya Savaşı
sonrası dönemde elektronik, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile
PLC’lerin gelişimi ve üretimde otomasyon devri başladı. Enerjide yenilenebilir
enerji kaynakları da önem kazandı.

SANAYİ DEVRİMLERİ







Günümüzde Doğu’nun üretim rakamlarında artışı ve güçlenen ekonomisi Batı için bir
tehdit haline geldi. Bu tehdit özellikle Almanya’nın başı çektiği Batılı ülkeleri,
ürünlerin pazara çıkış hızını arttırarak, daha esnek bir üretim yapısına sahip olarak,
kişiselleştirilmiş ürünler üretebilen ve üretimde verimliliği arttırmaya yönelik akıllı
imalat ve akıllı fabrikalar gibi çözümler arayama itti.

SANAYİ DEVRİMLERİ



Akıllı imalatı; tüm eylemlerin üretkenliği, enerji kullanımını, ekonomik performansını
optimize etmeyi amaçlayan, durumsal farkındalığı olan, gerçek zamanlı karar
alabilen, esnek davranabilen, kendi erken teşhis ve tedavi yeteneği bulunan,
çevresiyle ve diğer sistemlerle bağlantılı çalışan üretim yapısı olarak tanımlayabiliriz.

Endüstri 4.0 da bu Akıllı İmalatı olanaklı kılan teknolojilerin bütününe verilen isimdir.



• İçerisinde başlıca; arttırılmış gerçeklik, yapay zeka, işbirlikçi robotlar,
nesnelerin interneti (IoT), 3D yazıcı teknolojisi, simülasyon yazılımları ve
dijital prototiplemeyi, bulut teknolojileri vb. başlıkları barındırmaktadır.

4. SANAYİ DEVRİMİ (ENDÜSTRİ 4.0)



SİBER-FİZİKSEL SİSTEMLER

Yaşamımızın önemli bir parçası olan elektronik cihazlarımızın işlevlerinin
düzenlenmesi, izlenmesi ve kontrolünde kullanılan işlemciler dünyadaki ürünlerin
yaklaşık %90’ında yer almaktadır.
Otomobilden telefona, beyaz eşyadan satış makinalarına kadar pek çok ürün bu
cihazlara örnek olarak verilebilir. Bu ürünlerdeki işlemciler gömülü sistemler olarak
adlandırılmaktadır. İşlemcilerin dış dünya ile ilişkileri sensör ve aktüatörler
aracılığıyla yapılmaktadır.



Endüstri 4.0 içinde Siber-Fiziksel Sistemler kullanılmaktadır.
Siber Fiziksel Sistemler fiziksel dünyanın sanal yapı ile bütünleşmesi sonucu
ortaya çıkan ağlardır. Ağı oluşturan gerçek nesneler dijital iletişim kanalları
sayesinde birbirleri ile haberleşir ve etkileşirler. Haberleşme peer-to-peer
olabileceği gibi en büyük ağ olan internet üzerinden de gerçekleşebilir.

SİBER-FİZİKSEL SİSTEMLER



Internet of Things / Nesnelerin İnterneti ilk olarak 1999 yılında hazırladığı bir
sunumda Kevin Ashton tarafından ortaya atılan bir terimdir.
Benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu,
dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile
birbirleriyle iletişim içinde olmaları olarak tanımlanmaktadır.

NESNELERİN İNTERNETİ (IoT)



Günlük yaşantımızda; tarım alanında, akıllı şehir ve ev konseptinde, binalarda, enerji
tüketiminde, güvenlik ve sağlık gibi alanlarda bu yapının kullanımının her geçen gün
artacağı düşünülmektedir.

NESNELERİN İNTERNETİ (IoT)



Yapılan araştırmalara göre bugün internete 10-11 milyar cihazın bağlı olduğu
tahmin edilmekte ve bu rakamın 2020 yılına gelindiğinde 50 milyar cihaz seviyesine çıkması
öngörülmektedir. Aynı araştırmalara göre; 2003 yılında dünyada kişi başına düşen birbirleriyle
bağlantılı cihaz oranı 0,08 iken bu oranın 2020 tahmini ise 6,48 olması öngörülmektedir.
Ayrıca 2020 yılında, 20 adet tipik ev cihazının üreteceği bilgi trafiğinin, 2008 yılında üretilen
tüm internet trafiğinden daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.

Bu nedenle Nesnelerin İnterneti ifadesinin bugün artık yerini Herşeyin İnterneti ifadesine
bıraktığı söylenebilir.

NESNELERİN İNTERNETİ (IoT)



Yapay Zekâ
Yapay zeka, bilgisayarların insan zekasına özgü öğrenme, algılama, düşünme,
iletişim kurma ve karar verme becerilerinin benzeşim yeteneği olarak
tanımlanabilir.

Yapay zekâ kullanımı sayesinde, insanının işleyebileceği veriden çok daha
büyük ölçekteki veriyi insanın düşünme becerilerine yakın olarak, analiz
ederek sonuçlar üretebilmektedir. Yapay zekaya sahip akıllı robotlar da,
insanların sahip oldukları düşünme yeteneğini belli algoritmalar ve metotlar
ile öğrenerek simüle etmeyi başarabilmektedir.



ROBOT TEKNOLOJİLERİ

Fabrikaların üretim süreçlerinde hayati önemi olan robotlar, sağladıkları
hız ve kolaylıklarla her geçen gün sanayide daha çok rol almış ve
günümüzde çok olağan bir işgücü haline gelmiştir.











Önceki dönemlerde genelde yalnız çalışan robotların bundan sonraki

dönemlerde birbirleriyle konuşur hale geleceği aynı zamanda insanla birlikte

çalışan insansı robotların karşımıza çıkacağı öngörülmektedir.



SENSÖRLER
• Sensör ya da algılayıcı, otomatik kontrol sistemlerinin duyu organlarına  

verilen addır.

• Sensörler, hem makine hem de üretim süreci hakkında verileri temin
etmesi nedeniyle Endüstri 4.0’da anahtar konumundadırlar. Fakat
Endüstri 4.0’ın devriminin başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve pratik bir
gerçeklik halini alabilmesi için sensörlerin de gelişmeye ihtiyacı var.



Günümüzde sensörlerin uygulanabilirliğinin önünde bazı problemler bulunmaktadır.
Piyasadaki sensörlerin büyük bir çoğunluğu üretim ortamına doğrudan entegre
edilememekte ve online veri iletimi özelliği bulunmamaktadır. Entegrasyon ve online veri
iletimini sağlayan sensörler ise fiyat olarak şimdilik pahalı durumdadırlar. Bu nedenle
yapılan ar-ge çalışmaları ile doğrudan algılanan verilerin analiz edilmesini sağlayan, kolay
entegre olan ve daha düşük bütçeli Akıllı Sensörler (IO-Link) üzerinde halen çalışılmaktadır.

SENSÖRLER



RFID TEKNOLOJİSİ

Endüstri dünyasının penceresinden bakacak olursak; üretimde hız ve
verimliliğin odaklı bir üretim prosesinde, birbirleri ile iletişim halindeki makineler
ve komponentlerden oluşan yapıdan alınan verinin yorumlanması ile üretimin
hangi aşamasındaki olunduğu kolayca takip edilebilmesi önemlidir. İşte tam bu
noktada, RFID teknolojisi devreye gider.



RFID otomatik nesne tanımlama teknolojisi olarak tanımlanabilir. RFID, mikro
işlemci ile donatılmış etiket (tag) taşıyan bir nesnenin, bu etikette taşıdığı bilgiler ile
hareketlerinin izlenebilmesi imkanını veren, radyo frekansları ile çalışan otomatik
tanıma sistemidir.

RFID TEKNOLOJİSİ



Big Data; yani büyük veri. Devasa, uçsuz bucaksız, tanımlı veya tanımlı olmayan verilere
verilen genel isimdir. Big Data içerisine; işletmeler arasındaki alışverişler, işlemler, e-mailler,
facebook vb. sosyal medya paylaşımları gibi birçok veri girmektedir.

BÜYÜK VERİ (BIG DATA)



Bir bütün olarak, internet nüfusu 2016'dan bu yana yüzde 7,5 oranında artmıştır ve şu anda
3,7 milyardan fazla insanı içermektedir. Ortalama olarak, ABD sadece her dakika 2.657.700
gigabayt internet verisi oluşuyor.

Bugün dünyadaki verilerin %90 son
iki yılda tek başına oluşturulmuştur.
Şu anki veri çıkışımız kabaca günde
2.5 quintillion (kentilyon) byte. Dünya
giderek artan sayıda elektronik
cihazla daha da bağlantılı hale
geldikçe, bu veri önümüzdeki yıllarda
daha da büyüyecek.

2.5 quintillion bytes =    2 500 000 000 gigabytes



İşte tüm bu verilerin analiz edilmesi, anlamlandırılması, belli paternlerin ve trendlerin
oluşturulması şirketlerin gelecekleriyle ilgili stratejik planlar yapmalarında,
problemleri etkili bir şekilde çözmelerinde ve ürün / hizmetlerini müşterilerinin
ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda geliştirmelerinde büyük rol oynamakta. Çünkü
günümüzde ölçülebilen veri 21.yüzyılın en büyük gücü haline gelmiştir.



ENDÜSTRİYEL BÜYÜK VERİ (INDUSTRIAL BIG DATA)

Günümüzde akıllı makinelere bağlı sensörlerden milyonlarca bit’lik veri akışı
gerçekleşiyor. Toplanan bu veriler anlamlandırılmadığı sürece veri yığınından öteye
geçemiyor. İşletmeler için toplanan bu verinin hızlı bir şekilde analiz edilebilmesi 
büyük önem tanışmaktadır.



Fabrikadan toplanan bu verilerle üretim planlaması, bakım planlaması, maliyet
analizi, verimlilik gibi birçok konuda kararlar alınıyor. En önemlisi de plansız fabrika
duruşlarının önüne geçiliyor. Geriye dönük analizler birçok sorunun nedenlerine ışık
tutuğu gibi, bu veriye dayalı kestirimler birçok sorunun gerçekleşmeden önce
yakalanabilmesine olanak sağlıyor. Bu denli geniş analizlerin etkin uygulanması
işletmelere zamandan ve maliyetten tasarruf kazandırıyor. Bu sebeple Büyük Veri
Endüstri 4.0’ın önemli bir parçasını oluşturuyor.



Bulut Bilişim dosya saklama ve dosyalara ulaşım gibi problemlerin ortadan kalkmasını
sağlayan bir teknoloji. Hayatımıza giren akıllı teknolojilerin daha aktif ve verimli
kullanılması mümkün kılıyor. Dosya ve veri kayıplarının ortadan kalkmasını verilere
kesintisiz olarak 7/24 ulaşılabilmesi, üstelik bunun herhangi bir cihaza bağımlı şekilde söz
konusu olmaması, bulut bilişimin en büyük özelliği.

BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING)



• Bulut bilişim hizmetlerine yatırım yapan firmalar, genellikle maliyet ve
donanımsal gereksinimlerden ötürü bu hizmetten kiralama şeklinde
yararlanabilmekte.

• Public Cloud veya Private Cloud diye ayrılan bilişim bulut hizmetleri, bilgilerin
herkese açık olmasını sağladığı gibi, tam tersi bir şekilde yalnızca yetkili
kişilerin ulaşabildikleri yapıya da sahip olabilmekte.



SİBER GÜVENLİK

Günümüzde Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) veya başka bir değişle Endüstri 4.0
uygulamalarının yaygınlaşmaya devam etmesi, bunun sonucunda gittikçe artan sayıda
cihazın ağlara bağlanmasını artık kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu trendin itici güc ise,
başta endüstriyel sistem sahiplerinin verimliliği arttırma isteği olmuştur.



Ancak, iletişim verimliliğini arttırmak kolayca ulaşılan, sorunsuz bir süreç değildir. IIoT, siber
güvenlik tehditlerinin yol açtığı risklerin dikkate alınmasını zorunlu kılmıştır.
Temmuz 2016’da Avrupa Parlemantosu siber saldırılara karşı korunmak için izlenmesi gereken
adımları öneren bir yönerge yayımlamıştır. Sistem sahipleri de, endüstriyel uygulamalarda
güvenli cihaz ve ağlar kurmalarını sağlayacak siber güvenlik çözümlerine ciddi ihtiyaç olduğu
konusunda birleşmişlerdir.



SİMÜLASYON

Simülasyon, gerçek hayattaki bir sistemin veya sürecin çalışmasının bilgisayar ortamında
taklit edilmesidir. Simülasyon, sistemin yapay geçmişinin üretilmesine ve gerçek sistemin
karakteristik özelliklerine dair çıkarımlar yapmak üzere bu geçmişin gözlemlenmesine
olanak verir.



SİMÜLASYON

Dijital fabrikaların en önemli öğesi simülasyondur.



Sanal gerçeklik kullanıcıların tasarlanan ortamda bulunma hissini yaşadığı
bilgisayar kaynaklı 3 boyutlu ortamlar için kullanılan bir terimdir.

SANAL GERÇEKLİK





Endüstri 4.0’da simülasyon vesanallaştırma akıllı fabrikaların sanal bir kopyalarının
oluşturulmasında, sistemlerden gelen sensör verilerinin sanal tesis ve simülasyon
modelleri ile bağlanmasıyla oluşur. Yakın gelecekte bu teknolojilerin özellikle fabrika
ve depo mimarisini iyileştirmek ve akıllı envanter yönetimi için kullanılacağı
öngörülmekte.



3D yazıcılar sahip oldukları teknoloji ile bireysel kullanıcıların evlerinde asarladıkları ürünleri
üretebilmelerine, üreticilerin ise mevcut üretim teknolojileri ile üretilemeyen veyamaliyetli
olan ürünleri tasarlayıp üretmesine olanak sağlamaktadır.
Plasik türevleri, metal, mantar, reçine ahşap gibi birçok farklı maddeyi yapım malzemesi
olarak kullanabilen 3D yazıcılar; uzay ve havacılıkta, askeri uygulamalarda, endüstriyel imalat,
tıp ve sağlık alanlarında, enerji, mimarlık, makine imalatı, gıda imalatı gibi birçok alanda
kullanılabilmekte.

3D YAZICI TEKNOLOJİSİ



• Çok temel mantıkla yazma prosesinde, kullanılan malzemeye göre örneğin
(filamentleri) plastiği eriterek yüksek hassasiyetle bir tabla üzerine katman
katman yazılma işlemi yapılır. Yüksek hassasiyet mikron seviyesinde
yapılabilen baskılardan kaynaklanmaktadır.



3D YAZICI TEKNOLOJİSİ
• 3D yazıcılar yüksek bedelli projelerde asıl

üretimden önce prototipin üretilerek olası
hataların
sağlamaktadır.

minimize edilmesini
Örneğin ortopetik cerrahi

operasyonlarda ameliyat öncesi 3D yazıcı ile
üretilen modeller ile operasyon demoları
yapılarak riskler minimize edilebilmekte.

• Endüstri için örneğin otomotivde ön
kalıpların yerini 3D yazıcıdan çıkan parçalar
alabiliyor bu da ön kalıp maliyetini oldukça
düşürüyor veya kalıplara gelen revizyonlar
daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle
mevcut kalıplara işlenebiliyor.

• Üretimde kullanılan kritik ekipmanlar 3D
yazıcılar sayesinde her an üretilebileceği
için kritik ekipman listesinden çıkabiliyor.



AKILLI FABRİKALAR
• Akıllı fabrikalar, sahadaki endüstriyel bilgisayarlar vasıtasıyla üretimi

tamamen merkezcil bir yapıdan ve aynı zamanda uzaktan kontrol edebilen,
bunun yanı sıra kendi yönetimini kendisi gerçekleştirebilen sistemlerin  
bütünüdür.

• Akıllı fabrikaların geleneksel sistemden en önemli farkı, insan gücü ile
gerçekleştirilen manuel operasyonlardaki hataların ortadan kaldırılmasıdır.
Makineler tarafından gerçekleştirilen otomatik kontroller sayesinde,
üretimin her safhasında verimliliği yüksek ve üst seviyede kaliteli ürün
üretilmesidir.



AKILLI FABRİKALAR
• Günümüzde akıllı fabrikalar hızla

geleneksel fabrikaların yerini
almaya başlamıştır. Daha az insan
gücü kullanarak ve çalışma
alanlarını küçülterek maliyetleri
büyük ölçüde azaltarak, üretim ile
birlikte karlılığı arttırarak,
müşteri memnuniyetini yüksek
kalitede ürün üreterek üst
seviyede tutmayı hedeflemektedir.

• Endüstri 4.0’da yeni üretim yöntemleri, akıllı süreç optimizasyonları ve yanı
sıra daha yüksek makine ulaşılabilirliği ve üretim verimi elde edilebilmek
istenmektedir. Akıllı ürünler, veri analiz becerileri, veri-süreç-ürün
entegrasyonu ve iyileştirilmiş bir insan-makine etkileşimi ile akıllı fabrika ve
tedarik zincirine doğru dönüşümü hedeflemektedir.



• Bugün için Endüstri 4.0 kavramı genellikle üretimde verimliliğin
yükseltilmesine yönelik hedef ve beklentiler ile ilişkilendirilmiş olsa da,
Endüstri 4.0'ın teknoloji dünyasına ve sosyal hayata
getireceği yenilikler bunlarla sınırlı kalmayacak. Zira, gerek duyulan yasal ve
hukuksal düzenlemeler ile birlikte yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesine
yönelik yeni fırsatlar gündeme gelecek. Bazı işler varlığını yitirecek fakat
yeni iş tanımları da oluşacak.

ENDÜSTRİ 4.0 ‘IN ETKİLERİ





Etkileşimin artmasının sonuçlarından biri de alışverişin biçim değiştirmesi. Üreticiden
tüketiciye tek yönlü akıştan, herkesin birlikte ürettiği ve tükettiği çok yönlü alışveriş
ağına geçilecek. Artık sadece üretici ve tüketiciler olmayacak; tüketeceğini üreten,
üretmek için tüketen, ürettiğini yeniden tüketen, türeticiler olacak. Tüketicilerin
vergilemesi de eski yöntemlerle yapılamayacak. Mevcut gelir tanımları tüketicileri
kavramakta yetersiz kalacak. Geleneksel vergileme enstrümanları işe yaramayacak.

Ulaşılacak bu yeni seviyenin büyüme, istihdam, yatırımlar, iş dünyası, akademi
dünyası ve devletler için getireceği fırsatlar ve sorumlulukları olacağı muhakkatır.

ENDÜSTRİ 4.0 ‘IN ETKİLERİ



Peki Nereden Başlamalıyız ?



Genel Endişeler
• Nereden ve nasıl başlanması ve yol alınması. Kimlerle

işbirliği yapılmasının gerekli olduğu konusunda
belirsizlikler

• Değişimin getireceği finansal yüklerin ne olacağı
• Hedeflerdeki belirsizlikler
• İleride ortaya çıkabilecek pazar kayıpları
• Şirket kültürü ve düzeninin olumlu mu yoksa olumsuz

mu etkileneceği
• Teknik beceri ve yetkinlik konusundaki eksiklikler
• Teknolojik altyapı ve standartlardaki eksiklikler
• Mevcut işgücünün yetkinliği ve/veya yetkin işgücü

ihtiyacındaki belirsizlik



Yatırım Kararları
İşletmede Endüstri 4.0 adına yapılacak yatırımların
• İşletmenin pazardaki rekabetçiliğini arttırması ve olumlu yönde etkiliyor

olması
• İşletmenin iş modelinde değişime yönlendirerek pazara yönelik yeni

ve/veya daha kaliteli değer yatırımlarının önünü açması
• Yaratılan müşteri değeri önceki duruma veya pazardaki rakiplerine oranla

çok daha fazla olması gerekmektedir.
Aksi halde yapılacak yatırımlar bir teknoloji yükseltmesinden ibaret kalacaktır.



Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde aslında elimizde prosesi dijitalleştirebilecek veya
otomatikleştirebilecek teknolojimiz mevcut. Burada üzerinde durulması gerek en
önemli konu firma bazında çok farklı ve çok güçlü düzeyde standart bir iş
modeli üretmek.
Yani örnek olarak, süreçleri daha etkin kılmak için hangi tür veriye ihtiyacımız
olduğuna, hangi tür verilerin müşteri için daha iyi bir ürün sunduğuna ya da
müşteri için daha iyi hizmet sağladığına karar verilmesi gerekiyor.

PEKİ ENDÜSTRİ 4.0 SÜRECİNE NEREDEN BAŞLANILMALI?



• Bu nedenle öncelikle şirketlerin mevcut durumun analizlerini çok elzem bir
şekilde yapmaları gerekiyor.

• Mevcut sistemin analizi ile Endüstri 4.0’a entegrasyon alanları tespit edilmeli.

• Bu süreçte bilgi birikimi yeterli değil ise alanında uzman doğru iş ortaklıklarının
yapılması gerekli.



Endüstri 4.0 Entegrasyon Süreci

Eğitim ve 
Farkındalık 

Artırımı
Hedef ve 

Stratejilerin 
Güncellenmesi

Mevcut Durum 
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Eğitim ve Farkındalık Artırımı
• Öncelikle üst yönetim tarafından Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm

felsefesinin doğru anlaşılmış ve benimsenmiş olması şarttır.
• Bununla birlikte tüm çalışanların da bu felsefeyi anlamış ve aynı dili

kullanıyor olması ve kullanılan kelimelerden farklı anlamlar çıkarmıyor
olması gerekir.

o Mevcut sistemin tanımı ve görev sorumlukların belirtilmesi
o Endüstri 4.0 kavramı ve felsefesi
o Endüstri 4.0’ın bileşen teknolojileri
o Firmanın değişim sürecindeki strateji ve hedefleri
o Bireysel sorumluluklar
o Bireysel gelişime neden ve nerelerde ihtiyaç olduğu



Mevcut Durum Analizi ve Doğrulama
Mevcut durum analizi ve doğrulama sürecine öncelikle firma içinde gerek 
görüldüğü takdirde bir dış paydaş ile anlaşılarak başlanmalıdır.

Mevcut Durum Analizi

İş tanımları Pazar Analizleri Veri Yönetimi

Süreç akışları Bakım Planlama Siber Güvenlik

Standart zamanlar Envanter ve stok yönetimi İhtiyaç Analizi

Ürün ağaçları Yazılım (MRP, ERP vb.) etkinliği Proje Yönetimi

Teknik dokümanlar Toplam Kalite Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi

Tasarım süreçleri Üretim planlama ve çizelgeleme Şirketin Temel Yetkinlikleri

Personel Altyapısı Kapasite Yönetimi



Veri Yönetimi (örn.)

o Veri Toplama
o Veri Transferi
o Veri İşleme
o Veri Geliştirme
o Bilginin Kullanımı



Hedef ve Stratejilerin Güncellenmesi
Amaç, hedef ve performans göstergesi ile stratejilerin belirlenmesi

• Amaçlar
• Hedefler
• Performans Göstergeleri
• Stratejiler
• Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri



Endüstri 4.0 Olgunluk Seviyesinin Belirlenmesi
Alman Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi tarafından geliştirilen Endüstri
4.0 Olgunluk Endeksi bileşenleri kullanılarak 5 ana boyut altında incelenebilir



Strateji
Çalışmanın strateji boyutunu oluşturan soruların tamamı nitel sorulardan
oluşmak üzere; çalışmayı oluşturan diğer dört boyutu (Bilgi Sistemleri,
Kaynaklar, Organizasyon Yapısı ve Kültür) kapsayacak şekilde firmanın genel
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstri 4.0 konularındaki kısa, orta-uzun vadeli yazılı
veya yazılı olmayan stratejilerinin öğrenilmesi aşamasıdır.



Bilgi Sistemleri
Süreçte bilgi sistemleri boyutunu oluşturan sorular nitel ve nicel olarak
karışık bir sıralama ile sorulmakta olup, “tekno-ekonomik” bir yaklaşımla
insan kaynağı ve diğer dijital araçlardan elde edilen verilerin karar alma
mekanizmalarındaki etkinliğini sorgulamak üzere oluşturulmuştur. Bilgi
Sistemleri 2 alt boyut ve 8 araçtan oluşmaktadır.



Kaynaklar
Kaynaklar boyutu, firmanın sahip olduğu tüm fiziksel ve somut altyapıların
(İnsan kaynağı, makine donanım, alet-teçhizat, malzeme ve nihai ürünler)
ürettiği verilerin ve çalışma performanslarının dijital araçlar vasıtası ile kayıt
altına alınması ve izlenmesi sorgulayan 2 alt boyut ve 5 araçla oluşturulmuş
nitel ve nicel soruları içermektedir.



Organizasyon Yapısı
Bu boyut altında, çalışmaya katılan firmaların 2 ana alandaki faaliyetleri;
organizasyon (yapısal ve operasyonel süreçler) yapısı ve değer zincirinde yer
aldığı konum nitel ve nicel sorular vasıtası ile incelenir. Organizasyon yapısı
boyutu 2 alt boyut ve 6 araçtan oluşmaktadır.



Kültür
Bu boyut altında, çalışmaya katılım gösteren firmalarda kullanılan ve/veya
kullanılması planlanan dijital teknolojilerin firma personeli tarafından
benimsenmesi ve yeni yöntem ve uygulamaların personele tanıtılmasında ve
uygulamaya alınmasında hangi yaklaşımların kullanıldığı, 2 alt boyut ve 8 araç
ile nicel sorular kapsamında değerlendirilmiştir.



Endüstri 4.0 Olgunluk Endeksi Gelişim Basamakları



Endüstri 4.0 Olgunluk Endeksi Gelişim Basamakları
1.Basamak: Bilgisayarlaşma
Bu basamak temel dijitalleşme süreçlerini kapsamaktadır. Farklı bilgi
teknolojilerinin üretim süreçlerinin optimize edilmesi adına kullanılmasını
ifade eder ve makinelerin ürettiği her türlü verilerin toplanması bu sürecin
ana unsurunu oluşturmaktadır.

2.Basamak: Bağlanabilirlik
Farklı bölüm ve birimlerde üretilen verilerin birbirleri ile ilişkilendirmesini
ifade eder. Tasarım aşamasından satışa kadar olan süreçlerde veri aktarımı
ve paylaşımı bağlanabilirlik basamağının temeli oluşturur.



3.Basamak: Görülebilirlik
Karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere farklı lokasyon ve birimlerde
üretilen verilerin istenildiğinde anlık olarak izlenilmesinin sağlanmasıdır.
Kurumsal kaynak planlaması ve benzeri yazılımlar ve bu yazılımların ürettiği
verilerin sensörler vasıtası ile elde edilen verilerle entegre edilmesi olarak da
nitelendirilebilir.

4.Basamak: Şeffaflık
3. basamakta elde edilen izleme kabiliyetinin yorumlama ile birleştirilmesi ile
oluşan basamağı ifade eder. Mevcut elde edilen verilerin ve bu verilerde
oluşan hataların neden kaynaklandığının araştırıldığı ve mühendislik
yaklaşımı ile yorumlandığı basamaktır.

Endüstri 4.0 Olgunluk Endeksi Gelişim Basamakları



Endüstri 4.0 Olgunluk Endeksi Gelişim Basamakları
5. Basamak: Kestirimci Kapasite
Farklı birim, operasyon ve lokasyonlardan toplanan verilerin anlık olarak
izlenmesi ve yorumlanması neticesinde elde edilen bilgi birikiminin geleceğe
yönelik uygulamaları şekillendirmesi için kullanılması bu basamakta
gerçekleştirilir. Dijitalleşme neticesinde toplanan verilere dayalı karar alma
mekanizmalarının işletilmesidir.

6. Basamak: Uyum Yeteneği
Bu basamak karar alma mekanizmalarının bilgi sistemleri tarafından
yönetilmesini içermektedir. Geleceğe yönelik alınan kararların yapay zekâ ve
benzeri uygulamalar vasıtası ile otomatik bir şekilde yorumlanması,
raporlanması ve şirket operasyonları ile ilişkilendirilmesini kapsar



Örnek Alanlarda Uygulamalar 
Belirlenen yol haritasına uygun bir stratejiyle firma içerisinde tespit edilecek 
test alanlarında bölgesel çözümler uygulanmalıdır.

Test ve performans doğrulama aşamalarından sonra benzer alanlarda
yaygınlaştırmalara geçilmeli ve uzun vadede gerekli tüm alanlarda bu geçiş
tamamlanmalıdır.

Gözlemleme ve Yaygınlaştırma



Bu süreçte şu unutulmamalıdır ki;

Endüstri 4.0’a geçiş zaman alan, maliyetli ve şuan için yüksek 
teknolojiye sahip ülkeler için bile zor bir süreçtir. 

Günümüzde mevcut koşullarda önemli olan bu kavrama vizyon ve 
sonucunda uygulama  olarak ne kadar yakın olunabildiğidir.



Zaman Ayırdığınız İçin Teşekkürler…

İLETİŞİM

serhankokhan@gmail.com /@gazi.edu.tr


