
TURQUALITY 4.0 
dönemi başlıyor

PROGROUP Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu 
Başkanı Salim Çam, Endüstri 4.0’ın sunduğu fırsatları ve 

TURQUALITY 4.0 yönetim anlayışını anlattı. 

1.0 2.0 3.0 4.0
Endüstri Su ve buhar 

enerjili me-
kanik üretim 
tesislerinin 
devreye girişi.

İş bölümüne 
dayalı elektrik 
enerjili kitlesel 
üretimin 
devreye girişi.

İmalatın otomasyonunu 
ileri safhalara taşımayı 
başaran elektronik ve bilgi 
teknolojilerinin devreye 
girişi. 

Siber-fiziksel 
sistemlere 
dayalı üreti-
min devreye 
girişi.

Yönetim 
Anlayışı

KlasikYönetim 
Yaklaşımı

Neoklasik, Modern Yaklaşım 
ve Post Modern

Turquality® 
Yönetimi

İlk dokuma tezgahının hayatımıza girmesiyle 
başlayan 1. Sanayi Devrimi, ilk üretim hattıyla 
imalat anlayışında köklü bir değişiklik yaratan 
2. Sanayi Devrimi ile devam etti. Klasik yö-
netim anlayışına sahip bu dönemin ardından 
Neoklasik, Modern ve Post Modern yönetim 
anlayışı ile harmanlanan, hayatımıza ilk prog-
ramlanabilir denetleyici (PLC) Modicon 084’ü 
sunan 3. Sanayi Devrimi geldi. Daha önce-
ki yazılarımızda TURQUALITY’nin; firmaların 
tüm süreçlerinin uluslararası pazarlarda reka-
bet edebilmesini ve gelişimini sağlayan bir iş 
modeli olduğunu vurgulamıştık. Siber-fiziksel 
sistemlere dayalı üretimi devreye alan 4. Sanayi 
Devrimi’yle birlikte bu kez, PROGROUP’un par-
çalarını birleştirip modellediği bir TURQUALITY 
4.0 anlayışı söz konusudur.

Endüstri 4.0, üretim ortamında her bir ve-
rinin toplanmasına ve iyi bir şekilde gözlemle-
nip analiz edilmesine olanak sağlayan; nesne-
lerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fi-
ziksel sistemlerden oluşan, müşteri ve teda-
rikçilerle veri alışverişinde bulanan verimli bir 
iş modelidir. Endüstrinin tarihsel gelişimini yö-
netim anlayışıyla entegre ettiğimizde karşımıza 
PROGROUP’un geliştirdiği tablo çıkmaktadır. 
Endüstri 4.0, ancak TURQUALITY 4.0 Yöne-
tim Modeli ile geliştirilebilir ve yönetilebilir. 

TURQUALITY 4.0 Yönetimi’nde bahse-
dilen markalaşma; vaad ve güven arasındaki 
tüm proseslerin mükemmel hale getirilmesi-
dir. Bu çerçevede müşteriye istediği zaman-
da, istediği kalitede ve istediği fiyatta ürün ve 
hizmetlerin sunulması söz konusu olacaktır. 
TURQUALITY 4.0’da bir diğer yönetim anla-
yışı, değer zinciri iş modelidir. Bu zincir; esas 
faaliyet yetkinliği, destek faaliyet yetkinliği, diji-
tal sinir sistemleri ve performans olmak üzere 
dört aşamadan oluşmaktadır. 

Esas faaliyet yetkinliği; konunun daha zi-
yade tedarik zinciri kısmını kapsamaktadır. Sa-
tınalmadan üretim operasyonlarına, satış son-
rası hizmetlerden müşteri memnuniyetine dek 
pek çok faaliyet, bu kapsama girmektedir.

Destek faaliyet yetkinliği; genel yönetim, 
muhasebe, mali işler, stratejik planlar, insan 
kaynakları kapsamında işe alım, eğitim, geliş-
tirme, yetkinlik yönetimi, Ar-Ge, süreç iyileştir-
me, pazarlama ve araştırmasını çerçevesine 
almaktadır. 

Dijital sinir sistemleri entegrasyonu; tekno-

loji ve değer zinciri organizasyonları kavramı-
nın kolektif bir bütün oluşturulmasıdır. Burada-
ki kilit nokta; nesnelerin ve hizmetin teknoloji, 
yazılım ve interneti ile siber-fiziksel sistemlerin 
birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı ola-
rak iletişime geçip işbirliği içinde çalışabilme-
sidir. Akıllı yapay zekalı yazılımlar, akıllı makine-
ler, akıllı cep telefonları, robotlar ve internet bu 
kapsama girmektedir. Performans ise, marka 
performans, finansal performans, operasyonel 
performans ve öğrenme performanslarını kap-
samaktadır. Yani yapılan çalışmaların yine tek-
nolojik yardımla anlık performansları izlenmek-
te ve geri bildirimler alınmaktadır.

İçimizdeki güce inanmalıyız…
Sürekli gelişim anlayışı daha önceki yöne-

tim anlayışlarında da mevcut olmasına rağmen 
pratikleştirilmemiştir. Bu sebeple TURQUALITY 
4.0’ın sürekli gelişim ve yalın yönetimin perfor-
mansa dayandırılması, ödüllendirilmesi, şirket-
ler tarafından içselleştirilmesi sağlanmıştır. Ya-
lın yönetim anlayışı ise işleri karmaşık yapılar-
dan çıkarıp, maliyetlerin düşürülmesini ve za-
manın etkin kullanılmasını kapsamaktadır. Zira 
günümüzde “hız”, en önemli rekabet avantajı 
haline geldi. Bu çerçevede TURQUALITY’den, 
TURQUALITY 4.0’a geçen ve bunu uygulayan 
firmalar, sürekli gelişimlerini sağlamak için dev-
let tarafından da üst limitsiz desteklenmekte-
dir. Endüstri 4.0, tüm çevresel sistemi de de-
ğiştirmektedir. Bu duruma hazır olmadığımızda 

ya da sanayi  devrimlerini kendi ülkemizden çı-
karmadığımızda, bu modelleri pazarlayamadı-
ğımızda; diğer ülkelerin devrimlerine ayak uy-
durmak zorunda kalırız.

Türkiye, TURQUALITY ile esasen sanayi 
devriminin başlangıcını gerçekleştirmişti. An-
cak bunu modelleyecek ve pazarlayacak, ina-
nan zihinlere ihtiyacımız var. Sanayi devrimi İn-
giltere’de başlamış, Endüstri 4.0 kavramı Al-
manya’da doğmuştu. Türkiye de bu gelişme-
lerin içinde yer almalıdır. Bu devrimleri gerçek-
leştirecek güce sahip olduğumuza inanmalıyız. 
Peki sizin şirketiniz değişime hazır mı?

ESAS FAALİYET
YETKİNLİĞİ

DESTEK FAALİYET
YETKİNLİĞİ

DİJİTAL SİNİR SİSTEMLERİ

PERFORMANS YÖNETİMİ

MARKA

OPERASYON ÖĞRENME

FİNANS

FAYDA

KAR

ŞEKİL 1: PROGROUP, TURQUALITY 4.0 DEĞER ZİNCİRİ MODELİ

TURQUAlITY 4.0 
sayesinde…
n Markalaşmanın hızlanması,
n Müşteriye daha hızlı cevap verme,
n Sistemin izlenmesi,
n Sistemlerin ve bileşenlerinin öz 

farkındalık kazanması,
n Sistemin çevre dostu ve kaynak 

tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir 
olması,

n Daha yüksek verimliliğin sağlanması,
n Üretimde esnekliğin arttırılması,
n Maliyetin azaltılması,
n Yeni hizmet ve iş modellerinin 

geliştirilmesi sağlanmaktadır.
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