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Kurumsallaşmanın
Dijitalleşmesi
CRM, MRP, Endüstri 4.0

ERP sistemleri, işletmenin pek çok süreci ile entegre
olarak hareket etmektedir. Bunlar; tedarik zinciri
yönetimi, envanter yönetimi, üretim yönetimi,
müşteri ilişkileri yönetimi, finansal muhasebe, maliyet
ve yönetim muhasebesi, insan kaynakları yönetimi
vb. gibidir. Bu süreçlerin ERP ile birlikte işletme
içerisine yerleştirilmesi, operasyonlarda iyileştirmeler
sağlanmaktadır. Bu iyileştirmeler şirket içerisinde
bazı standartların yerleştirilmesi ile iş yapış biçiminin
de standartlaşmasını gerektirmektedir.

 

AİLEM VE ŞİRKETİM

ERP’nin olmazsa olmaz modüllerinden biri olan
malzeme ihtiyaç planlama (MRP) belki de işletmelerin
kullanımında en zorlandıkları modüllerinden biri
olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler MRP
işletebilmesi için üretim hattında
üretilen tüm ürünlerine ait ürün ağaçlarının, ERP
sistemine entegrasyonunun tam olması
gerekmektedir. Ancak çoğu işletmede ya ürün
çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı ya da üretim
sürecinin karmaşıklığından dolayı sisteme
entegrasyonunu başarılı bir şekilde
gerçekleştirememektedir. Oysa ki MRP, üretim
hattının mevcut durumunu göstererek planlama
birimine hat üzerindeki mevcut duruma ilişkin bilgileri
sağlayabilir. Bu durum aslında işletmenin mevcut
kapasite kullanımı ya da malzeme yeterlilik gibi
unsurların bilgisini de
içermektedir.
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Dijitalleşme, özellikle kendini  üretim hatlarında
belirgin şekilde göstermiştir. Bunun en son örneği de
Endüstri 4.0’dır. Endüstri 4.0, herkesin bildiği
Almanya’nın Hannover fuarında
görücüye çıkarak kendini gösteren ve üretimle
doğrudan ilgili ya da ilişkili tüm birimleri ortak bir
platforma çekerek çalışmasını programlamaktadır.
Endüstri 4.0 olarak nitelendirilen dördüncü sanayi
devrimi, tüm üretim sisteminin dijital altyapısını
gerçekleştirerek üretim hattına teknolojiyi de
adapte etmek suretiyle tüm sistemin entegre
çalışmasını planlamaktadır.

 

AİLEM VE ŞİRKETİM

Endüstri 4.0 ile birlikte insan gücü yerine sensörler,
veri, bilgi ve işlem geçmektedir. Üretim hatlarının
tam otomasyona geçilmesi, insan faktörü minimize
edilmesi ya da sistemin dışına çıkarılmasıdır.  Tüm
hatlar sensörler aracılığıyla makinelerden alınan
bilgiler çerçevesinde işlemesinden dolayı hata
olasılığının sıfırlanması ve istikrarın ise sürekliliği ön
plandadır. Üretim sürecinde sensörler yardımıyla
veriler toplanarak algılayıcılara verilmektedir.
Algılayıcılar da sensörlerden aldıkları tüm verileri
işleyerek ve yapay zeka kullanarak anlamlı bilgiler
üretmektedir. Bu bilgiler aracılığıyla karar süreci ile
işlem gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, üretim
verileri anlık olarak paylaşılmaktadır.
 
Ancak düşünün ki işletme içerisinde küçük ya da
büyük pek çok süreç bulunmaktadır. Örneğin,
tedarik zinciri yönetimine ilişkin süreçler, envanter
yönetimine ilişkin süreçler, müşteri ilişkileri
yönetimine ilişkin süreçler ya da insan kaynakları
yönetimine ilişkin süreçlerde pek çok karar
aşamasından geçilmektedir.
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Bu süreçler içerisinde de bir sürecin çıktısı diğer bir
sürecin girdisi olabilmektedir. Endüstri 4.0 ile
sistemlerin ya da varlıkların kendilerine özel bir
internet adresi ile sistem içerisinde birbirlerine
mükemmel entegrasyonu sağlanarak, akıllı üretim
altyapısı kurgulanmaktadır. Örneğin, işletmeler kendi
müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) verilerini sistem
içerisine dahil edebilecek konuma geldiklerinde,
müşterilerin taleplerini karşılayabilecek ve müşteri
memnuniyetini maksimize edebilecek ürünlere de daha
çok yaklaşabilecektir. Bu yüzden, siber fiziksel
sistemler (SFS), Nesnelerin İnterneti ve Bulut Data
kullanımı gibi unsurlarda geliştirilen sistem içerisine
dahil olmalıdır.

 
 

Endüstri 4.0 değerlendirildiğinde, özellikle emeği
yoğun olan operasyonların bulunduğu işletmelerde,
nitelikli eleman bulmanın zor olduğu işletmelerde ya da
sürekli artan kalite baskısının bulunduğu işletmelerde
sistemin birbiriyle full entegrasyonu işletmelere
rekabetçi üstünlük sağlayabilecektir. Ayrıca işletme
içerisindeki tüm bilgilerin kısa sürede ve etkin bir
şekilde değerlendirilmesi, işletmenin hem maliyetleri
hem de verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye sebep
olacaktır.
 
Dünya’da pek çok ülkede işletmeler kendilerini Endüstri
4.0’a adapte etmeye çalışmaktadır. Örneğin,
Kanada’nın önemli hidroelektrik enerji üreticisi ve iletim
altyapısına sahip işleticisi akıllı sayaç dönüşümüne
başlayarak yaklaşık 2 milyon sayaç satışı
gerçekleştirmiş ve montajını ağ üzerinden yapmıştır.
Veri analitiği şirketi ile birlikte ortak bir proje
yürüterek, günlük 678 milyon parça veri, 6 ay boyunca
analiz edilmektedir. Depolamaya olanak sağlayan veri
altyapısı ile arıza noktalarının, üretim miktarlarının ve
hat yoğunluğunun uzaktan takibi sağlanmaktadır.
Böylelikle geçmiş verilerden yararlanılarak bakım
ihtiyaçları tahmin edilebilmektedir. Dolayısıyla
kurgulanan sistemler üzerinde Endüstri 4.0
uygulamaları ile Endüstri 4.0’ın ana felsefesi olan
“arıza olmadan müdahale et” stratejisi en iyi şekilde
uygulanabilmektedir.

Kaynakça: Ünal C.B. (2017). Endüstri 4.0: Dünya'dan Örnekler. Erişim adresi
https://www.linkedin.com/pulse/endüstri-40-dünyadan-örnekler-can-baran-ünal 
Arabacı S.; Akdemir Ç.; Doğan S.; Mengi B.T. (2019). Stok Yönetiminde ERP’nin Hileyi Önlemeye Yönelik
Kullanılması ve Bir Uygulama. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/818993
Karabaş S.; Uysal D.; Karkacıer O. (2017). Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine
Etkisi: Bir Alan Araştırması. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/333792
Erdem S. (2000). Bilgisayara Dayalı MRPII (İmalat Kaynak Planlaması) Sistemi ve Bu Sistemin Gerektirdiği
Veritabanı Yapısının Analiz Edilmesi. Erişim adresi
http://debis.deu.edu.tr/userweb/sabri.erdem/dosyalar/MRP2_tez_SabriERDEM.pdf
Gerçek A. (2018). Almanya için Endüstri 4.0. Erişim adresi https://www.linkedin.com/pulse/almanya-
i%C3%A7in-end%C3%BCstri-40-t%C3%BCrkiye-sanayide-dijital-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm-
ger%C3%A7ek
Soylu A. (2018). Endüstri 4.0 ve Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar. Erişim adresi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/474447
Barutcu H.C. (2019). Endüstri 4.0 Uygulamalarının Üretim Süreçlerine Etkisi: Bosch Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Örneği. Erişim adresi
http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11363/1365/544932.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
Eldem M.O. (2017). Endüstri 4.0. Erişim adresi http://www.emo.org.tr/ekler/09287020c96f18a_ek.pdf?
dergi=1111
Ünlü F.; Atik H. (2018). Türkiye’deki İşletmelerin Endüstri 4.0’a Geçiş Performansı: Avrupa Birliği Ülkeleri ile
Karşılaştırmalı Ampirik Analiz. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/624880

Melike Acardağ
Finansal Yönetim Hizmetleri ve Akademi

Koordinatörü

4AİLEM VE ŞİRKETİM
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Kıbrıs'ta çalışmakta olduğumuz Akay Optik
ile yapılan aile-şirket anayasası çalışmaları
devam ediyor. Bu çerçevede, Akay Optik
Gazimağusa mağazasında, Akay Optik
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akay, eşi
Şipar Akay ile Gazimağusa Mağaza Müdürü
Şen Akay ve çalışanlarla bir araya geldik.

Bu yıl birincisi düzenlenen "Chambers
Premium Coctail" etkinliğine başkanımız
Dr.Güler Manisalı Darman ve CGS Center
Stratejik Planlama ve İnsan Kaynakları
Koordinatörü Aytuğba Baraz Koç katılmıştır.
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Dr.Markus C. Slevogt ve Advantage Austria
Ankara Müdürü Dr.Christian Maier ile hem
Almanya'da hem de Avusturya'da yapılacak
işbirlikleri hakkında görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.

Başkanımız Dr.Güler Manisalı Darman
ekosistemimizde bulunan ANSA
Ambalaj'dan Ahmet Bozoğlu ve Bahadır
Bozoğlu, Üstünel Dalgıç Pompa'dan Ece
Ovaçam ve Eda Ovaçam ile birlikte Kırbıs
KALTEV'i ziyaret etti. ODTÜ Kıbrıs Rektörü
Sayın Prof.Dr. Nazife Baykal, Rektör
Yardımcısı Prof.Dr. Gürkan Karakaş, Rektör
Danışmanı Dr.Rafet Akgünay ve KALTEV
Genel Müdürü Doç.Dr. Cumali Sabah, ANSA
ve Üstünel'den gelen aile üyelerine KALTEV
hakkında aydınlatıcı bilgi verdiler. 

ATO İş İnsanları Seminerinde CGS Center
adına konuşmacı olan Neslihan Çetinkaya,
"Yöneticiler İçin Kritik Finansal Tablolar"
hakkında konuşma yaptı.
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Güney Kore'de Onlarca
Şirket İş Görüşmelerini
Yapay Zeka Programlarıyla
Yapıyor

Gençler arasında işsizlik oranının yaklaşık
yüzde 10 olduğu Güney Kore'de üniversite
mezunları arasında iş bulma rekabeti
artıyor.
 
 
Ülkede işe alım yöntemleri değiştirken, 131 şirket
iş görüşmelerini yapay zeka programlarıyla
yapıyor.Bu durum kariyer danışmanlığı alanında
faliyet gösteren şirketler için de yeni bir sektör
haline geldi. Bazı şirketler geliştirdikleri özel
programlarla gençleri yapay zeka ile iş
görüşmesine hazırlıyor.
 
Kaynak: https://www.bbc.com.tr

 

AİLEM VE ŞİRKETİM

Kelebek Etkisi
 
Kelebek etkisi, bir sistemin başlangıç
verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve
öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen
addır. Edward N. Lorenz'in çalışmalarından biri
olan Kaos Teorisi ile ilgilidir. Daha sonralarda
hava durumuyla ilgili verdiği şu örnek ile
ünlenmiştir. Amazon Ormanları'nda bir
kelebeğin kanat çırpması, ABD'de fırtına
kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu,
bir kelebeğin kanat çırpması, dünyanın yarısını
dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden
olabilir; fakat daha çok yaratılan bir kaosun
büyüyerek artmasını ifade eder.

Bunu Biliyor Musunuz?



7AİLEM VE ŞİRKETİM
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Tecrübenin Sesi
Amancio Ortega

AİLEM VE ŞİRKETİM

1926 doğumlu Amancio Ortega 39 yaşına kadar
kayda değer bir başarı sahibi değildi. 14
yaşında liseyi bırakmış ablasıyla birlikte bornoz
dikmeye başlamıştı. Hayatında hiçbir büyük
hırsın kurbanı olmadığını söylüyor.
 
Zara’nın kuruluşunun tohumlarını ise Ortega belki
de 14 yaşında attı. İspanyol iç savaşı yüzünden
ailesine yardım etmek için okulu bırakmak zorunda
kalan Ortega liseyi ilk sınıftan terk ederek
kendisinden büyük üç ablasıyla birlikte bornoz
dikerek hayatını sürdürmeye başladı. Ablalarıyla
birlikte atıldığı ticaret hayatındaki ilk ciddi atılımı ise
1975 yılında yani bornoz dikmeye başladıktan tam
26 yıl sonra Zara ile yaptı.

Ortega işine çok bağlı olmasıyla bilinen bir patron.
Rahat bir tip değil. “İşim benim değil ben işimin
malıyım” diyerek bunu özetliyor. İş yerine 20
kilometre uzakta oturuyor. Çalışanlarının anlattığına
göre öğlen yemeklerini kafeteryada çalışanlarla
yiyor. Dünyanın tekstil ürününü üretmesine rağmen
basit giyiniyor. Mavi blazer ceket ve gri pantolon
onun klasiği. Ünlü olmakla ilgili olarak da hiçbir derdi
olmadığı anlaşılıyor. Ortega, “Neden basından bu
kadar saklanıyorsunuz” sorusuna, “Sokakta sadece
ailem ve birlikte çalıştığım insanlar tarafından
tanınmak istiyorum” diyor.
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Aile şirketlerinin tanımı ile başlayıp kuruluşundan batışına
kadar geçen süredeki hem aile hem de şirketin geçirdiği
evreler, bu evrelerin karakteristik özellikleri akıcı bir dille
günlük hayattan örnekler üzerinden anlatılmıştır. "Beş
Adımda Aile Şirketlerinin Yaşam Evresi" eğitim videomuzu
izlemek için "cgscenterbussac.net" sayfamızı ziyaret
edebilirsiniz.

Beş Adımda Aile Şirketlerinin Yaşam Evresi - Dr.
Obengül Ejder

Deneyimlerinizi paylaşın,
başarı öykülerinizi,

çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

 

Teşekkür ederiz.

/ cgscenter / 0543 220 35 34


