
Akıllı fabrikaların 
yapay zekâ ile yönetimi 

yolunda teknoloji partneri: ProMANAGE 

Üretim operasyonları yönetimini dijital araçlar ile yerine getirme konusundaki 
olgunluğunu Türkiye’den dünyaya taşıyan Doruk Otomasyon, ProMANAGE ile 

sanayi firmalarına büyük değer katıyor.

Doruk Otomasyon ve Yazılım firması, 
2018 yılını yine verimli, kârlı ve güzel başa-
rılara imza atarak kapattı. Firmanın 20 yıllık 
tecrübesinin müşteriler nezdinde parlaya-
rak arttığı ve geri dönüşlerin bu yönde ol-
duğu çok belirgin. Paydaşlarının olumlu so-
nuçlara dayanan yorumları da başarılarını 
taçlandırıyor. Doruk Otomasyon 2019 yılın-
da da hedeflediği “sektöründe öncü yazılım 
firması olma” meşalesini kimseye bırakma-
yacak gibi görünüyor. 

Geçmiş tecrübelerinden ve olumlu 
geri dönüşlerden edindikleri deneyimlerle 
yeni ürün yazılımları ve yeni başarılara im-
za atmalarının yanında, “müşteri memnu-
niyeti” de Doruk Otomasyon’un olmazsa 
olmazları arasında. Doruk Otomasyon, 
yazılım ihtiyacı olan ve akıllı fabrikaların 
kaçınılmaz olduğunu anlayan pek çok ile-
ri görüşlü paydaşıyla dirsek dirseğe çalı-
şarak tanışma aşamasından satış sonra-
sındaki düzenli yürütülen müşteri ilişkile-
rine dek süreci yürütüyor. Sıfırdan yarat-
tığı yazılım çözümlerinde olaylara müşteri 
gözü ile bakabilen bir firma olarak, tüm 
bu olumlu geri dönüşleri sonuna kadar 
hak ediyor.  

Doruk Otomasyon’un 20 yıllık tecrü-
belerinde iş birliği yaptığı firmalar arasın-
da Tekkan Plastik de var. İstanbul’daki 
iki fabrikasında beyaz eşya ve otomotiv 
sektörüne plastik enjeksiyon üretimi ya-
pan Tekkan Plastik,  Doruk Otomasyon 
ile iş birliğine 12 yıldır devam ediyor. Ko-
nuyla ilgili görüşlerini paylaşan Tekkan  
Plastik Fabrika Müdürü Ergün Mallı “En-
düstri 4.0 yolculuğumuzu ProMANAGE 
ile ilerletmek istiyoruz.” mesajını verdi. Er-
gün Mallı, açıklamasını şu sözlerle sür-

dürdü: “Doruk Otomasyon ile 2006 yılın-
dan beri çalışıyoruz. Doruk Otomasyon’un 
Üretim Yönetim Sistemi olan ‘ProMANA-
GE’ uygulamasını yaklaşık 12 yıldır fab-
rikamızda başarılı bir şekilde kullanıyo-
ruz. Hatta Doruk Otomasyon ile çalışan 
en eski kullanıcılarından biriyiz. İhtiyaç-
larımız doğrultusunda birçok yeni uygu-
lamayı birlikte geliştirdik. Aynı zamanda  
ProMANAGE yazılım sistemini plastik en-
jeksiyon sektöründe başarılı bir şekilde ilk 
uygulayan firmalardan biriyiz.”

“ProMANAGE uygulamasından son-
ra verimliliklerimizin artışında çok iyi bir 
ivme yakalandı.  Fabrika üretim perfor-
mansını yönetebiliyoruz. Üretimin iyileş-
tirilmesinde faydaları oluyor. Çünkü üre-
timde aksayan yönleri Programlanabilen 
Mantık Kontrolörleri dediğimiz PLC’den 
alınan veriler ışığında, makinelerimizin 
performanslarını ve kapasite kullanımla-
rını izleyebiliyoruz. Hatta makinelerimizin 
ne kadar süre durduğuna ya da aksa-
ma yaşandığına dair analizlerini yapabi-
liyoruz. Ayrıca Doruk Otomasyon tarafın-
dan geliştirilen yeni uygulamalarda yapay 
zekâ ile kendini geliştiren kalite modülle-
ri de var. Tarafımızla paylaşılan bu Kalite 
Modülleri için de 2019 yılında var olan ya-
zılıma ekleme yaparak akıllı fabrikalar ve 
yapay zekâ yolunda ilerlemeyi planlıyo-
ruz. Yapay zekânın geleceğini şimdiden 

görebiliyor ve buna bağlı olarak Endüs-
tri 4.0 yolculuğumuzu ProMANAGE ile 
ilerletmek istiyoruz. Verimlilik açısından 
baktığımızda, Toplam Makine Verimliliğini 
(OEE) takip edebildiğimiz için, makinanın 
doğru çevrimle çalışıp çalışmadığını gö-
rebiliyor, çevrim analizlerini doğru şekilde 
yapabiliyoruz. Toplam Makine Verimliliği-
miz yeni yapay zekâ modülleri ile bu şe-
kilde artıyor ve üretimdeki duraksamaya 
bağlı kayıplarımız azalıyor. Stratejik Anah-
tar Performansı göstergeleri dediğimiz 
KPI takibi yapıyoruz. Stratejik plan kap-
samında da makine toplam verimliliğinin 
(OEE’lerinin) iyileştirilmesi, verimlilikleri-
nin daha da artırılması gibi hedefler be-
lirledik. ProMANAGE sayesinde enjeksi-
yon makinalarında son üç yılda %65’ler-
den %85 olan net makine verimliliklerine 
ulaştık. Dünya ortalamasında Toyota’nın 
kabul ettiği %85 olan Toplam Makine Ve-
rimliliği ortalamasına ulaşmış bulunuyo-
ruz. 2019’da Doruk Otomasyon ile mev-
cut sistemimizi 12 yılda ne kadar verimli 
kullandığımız, eksik yönlerimiz ve geliştir-
memiz gerekenler noktalar gibi konulara 
odaklanacağız.” 

Doruk Otomasyon, 2019 yılında da 
yepyeni başarılarla yurt içi ve yurt dışı 
müşterileri ile dirsek dirseğe, daha akıllı 
fabrikalar kurma yolunda emin adımlarla 
ilerlemeye devam edecek. n


