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Bu çalışma, TTGV Ideaport Komünite üyesi ve teknoloji
profesyoneli 5 uzmandan ve 1 Ideaport Yıldızlar
komünitesi üyesinden oluşan Ideaport – Sıfır Kusurlu
Üretim için Veri Teknolojileri Çalışma Grubu tarafından
hazırlanmıştır. Farklı sektörleri temsil eden uzmanlarımız;
“Sıfır Kusurlu Üretim” başlığı altında bir araya gelerek
karşılıklı deneyim ve fikirlerini paylaştıkları ortak bir
çalışma gerçekleştirdiler. Sekiz haftalık çalışmalarının
sonucu olarak hazırladıkları bu çıktı; tüm dünyada
giderek önem kazanan “Sıfır Kusurlu Üretim” konusunun
ülkemizdeki ve dünyadaki güncel durumunu farklı
örneklerle özetlemektedir.

Çalışma Grubu Üyeleri
Zeynep Dağ, İlayda Ceren Kutlu, Aykut Yeni,
Cumhur Yıldırım, Ideaport Yıldızı Özlen Güner ve
Çalışma Grubu Lideri Alperen Doğru.
Çalışma Grubu Moderatörü
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İnsan gücüne gereksinim duymayan, kendi başına faaliyette
Fakat bu sistemin en önemli bileşeni
bulunan, kendi kendini denetleyen ve iyileştiren, birbiriyle sürekli
olan veri teknolojileri yeterince iyi
iletişim ve koordinasyon halinde olan makinelerin kullanılmaya
kullanılamadığından sıfır kusurlu
başlamasıyla daha önce hayal dahi edilemeyecek kadar hızlı üretim
üretim hatları oluşturulamadı.
hatları oluşturuldu.
Bunun sonucunda kaynakların etkin
ve verimli kullanılması, daha kaliteli
ve çevre dostu üretim yapılması gibi
hedefler sağlanamadı.
5. Veri sıfır kusurlu üretim
Ülkemizde geçtiğimiz temmuz ayında
yayınlanmış olan yeşil mutabakat eylem
hedefinde nasıl kullanılır?
planında belirtildiği üzere “21. yüzyıl, dijital ve
yeşil dönüşümü küresel gündemin merkezine
Şirketler daha yüksek kar elde etmek ve müşteri
taşıdı. Böylece, bir yandan dünyada iklim
taleplerini karşılamak amacıyla yeni ürünleri her
değişikliği ile mücadele politikaları hız
Bir ürünün kalitesi,
zamankinden daha hızlı üretmeyi amaçlamaktadır.
kazanırken, diğer yandan iklim değişikliğinin
üretimde kullanılan donanım,
Ürün özelleştirmesinin artmasıyla birlikte üretimde
Üretimde doğru ve anlamlı veriler elde edildiğinde
ticaret politikalarıyla bağlantısı giderek
yazılım ve süreçlere bağlıdır.
yalın ve müşteri odaklı yöntemlere geçilmiştir.
kusurun ortadan kalkması ve hatasız üretimin
güçlendi.
Tüm bu süreçlerde karşılaşılan
Hızlı üretim ve müşteri odaklı üretimde hedeflere
gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Ürünün tasarım
bir düzensizlik veya uygunsuzluk
ulaşmak sıfır kusurlu üretim ile mümkündür. Sıfır
aşamasından son kullanıcıdan gelen geri dönüş
bir hatanın veya kusurun
Son yıllarda, ekonomik büyümenin
kusurlu üretim paradigması içinde üretimde
süreçlerine kadar elde edilen her bir veri sıfır kusurlu
oluşmasına sebep olur. Kusurlu
sürdürülebilir bir biçimde sağlanması hedefi
mükemmelliğe ulaşmak için veri olmazsa olmazdır.
üretim süreçlerinde kullanılır. Elde edilen veriler
üretimden kaçınmak için, üretim
dünya ekonomisinin neredeyse tüm aktörleri
zamandan,
malzemeden, işçilikten ve prosesten
sistemlerinin güvenilirliğini ve
tarafından benimsendi.”
kazanç sağlamakta kullanılır.
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Veri
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hedefler ve izlenecek politikalar
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ile elde edilen veriler sıfır kusurlu
4.1 Veri
Yığın haline gelecek ham veri
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hatası
sürecinde model-merkezli (geleneksel) yaklaşıma karşılık,
Süreçler
veri-merkezlilik olmak üzere iki farklı yaklaşım gündeme
getirilmiştir. Model merkezli yaklaşımda karar destek
sistemlerinin performansı, farklı algoritmaların modelleme
sürecine dahil edilmesiyle geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Veri merkezli yaklaşımda ise sensör ve kameralardan
alınan saha verisi, fiziksel gerçekliği taşıyan meta veriler ile
güçlendirilerek modelleme çalışmalarına dahil edilir.
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