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Bunları B�l�yor Musunuz?

Model Fabrika (Model Factory)

Model Fabrika en basit ifadesi ile, gerçek bir ürünün üretim prosesleri, makineleri, kalıp
ve aparatları ve buna ait kalite sistemi, Üretim Performans Yönetim Sistemi veya ERP
(KKP) gibi yazılımları, çalışanları, yönetim sistemi yani bir fabrika ortamında olan tüm

unsurları üzerinden uygulamalı eğitim veren bir eğitim kurumdur.
www.unopro.com.tr/model-fabrika/
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Günümüzde rekabetin yoğun yaşandığı iş dünyasında, teknolojinin
gücünü arkasına alarak, bilgiye en doğru şekilde ulaşanlar,
rekabette öne çıkanlardır. Teknolojinin sürekli gelişip değişmesi ve
rekabet koşullarının sertleşmesi, şirketleri, üretim sistemlerini
daha etkin, daha verimli, dolayısıyla daha düşük maliyetle
yapılanmaya zorlamaktadır. Bu noktada, kaynak planlamasını ve
buna bağlı bilişim altyapısını en doğru şekilde oturtan, özellikle
küçük ve orta ölçekli işletmeler büyüme ve yeni pazarlara açılma
yolunda bir adım öne çıkmaktadırlar. Şirketlerde yaşanan
büyümenin getirdiği sancılı dönem, bilgi dağınıklığı ve dolayısıyla
bilgi kayıplarına ve süreç karışıklıklarına sebep olmaktadır.
Alınacak önlemlerin başında, bilişimsizlik maliyetini ortadan
kaldırmak, bilişim ve uygulama yazılımı teknolojilerine yatırım
yapmak gelmektedir. İşletmelerin temel amaçları verimlilik
düzeyini yükseltmek, kapasite ve kaliteyi artırmak, maliyetleri
düşürmek ve çalışma ortamının koşullarını uygun hale getirmektir.
Özellikle üretim sektöründeki kuruluşlar için bir kurumsal kaynak
planlama (ERP) yazılımına sahip olmak ve başarıyla kullanabilmek
giderek önemli hale gelmektedir.

Şirketler, doğru kurumsal kaynak ve bilişim altyapısıyla, çeşitli iş
süreçleri arasında bütünleşmeyi gerçekleştirir, yöneticiler doğru
bilgiye istenen zamanda erişir, sistemin sunduğu analitik raporlar
ışığında, daha sağlıklı kararlar alırlar. Üretimden satışa uzanan
kârlılık sürecini an be an izleyebilmek, stok ve işletme
maliyetlerinde önemli tasarrufa ve kurumun kaynaklarını optimum
biçimde kullanmaya olanak sağlar. Ancak, şirketlerde kurumsal
kaynak planlamasının yapılması sürecinde yaşanan sıkıntıların
başında şirketin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, şirketin
faaliyetlerine, büyüklüğüne ve iş akışlarına göre doğru programın
seçilmesi gelmektedir. Bazı şirketler kendi ihtiyaçlarından fazlasını
içeren bir ERP programı seçip, içinde kaybolmaktadır. Kimi şirketler
ise tam tersine kendi ihtiyaçlarından daha düşük bir ERP
programına kendilerini uydurmaya çalışarak, bazı ihtiyaçlarını
gözardı etmeye devam etmektedirler. Bu noktada önemli olan
şirketin kendi mevcut durumunu iyi görebilmesi, ihtiyaçlarını iyi
tespit etmesi ve hedeflerini doğru belirleyerek, bunların ışığında bir
program seçmesi ve oturtmasıdır.
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Doğru ERP programının seçilmesinin ardından, bu
programı şirket bünyesinde oturtmak şüphesiz en
kritik noktalardan biridir. Çünkü, programın etkili
şekilde işletilerek şirkete önemli bir rekabet gücü
katması beklenirken, çöpe atılmış paraya ve boşa
harcanan emeğe dönüştüğü durumlar da
yadsınamayacak kadar çoktur. Bu noktada en büyük
eksiklerden biri, şirketlerin iş akışlarını ve süreçlerini
doğru şekilde tanımlamadan programı işletmeye
çalışmalarıdır. 

Kurumsal kaynak planlamasının yapılması, mevcut
durumun programa birebir aktarılmasından çok
daha ötedir. Programın etkin şekilde işleyebilmesi,
öncesinde veya beraberinde yapılacak doğru
yapılanmayla mümkündür. Böylece, program
birimler arası entegrasyon sağlayarak, işletme
içinde dolaşan bilginin kalitesini yükseltmektedir.  
Bilginin hızlı dolaşımı ile verilecek kararları da
daha gerçekçi ve doğru kılmaktadır.



28 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanarak
yürürlüğe giren 7252 sayılı Dijital Mecralar
Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
içerisinde SGK prim desteği de
düzenlenmiştir. 
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Kısa Çalışmadan Dönenlere
Prim Desteği.

Kanunun geçici 26. maddesi çerçevesinde 
 Kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan
özel sektör işyerlerinde kısa çalışma
ödeneğinden yararlanan sigortalıların;
işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve
aynı işyerinde haftalık normal çalışma
sürelerine dönmeleri durumunda,
31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa
çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden
aydan itibaren üç ay süreyle prim desteği
sağlanacaktır. 

Bu destek,  5510 sayılı Kanunun 82.nci
maddesi uyarınca belirlenen prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan
sigortalı ve işveren hissesi primlerinin
tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri
tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle
işverene prim desteği olup, destek tutarı
Fondan karşılanacaktır.

Kaynak:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/

2020/07/20200728-15.htm

Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD)’den KOBİ'lere
Kaynak 

EBRD, KOBİ'lerin kısa vadeli
ihtiyaçlarından orta ve uzun vadeli
yatırımlarını desteklemek amacıyla yeni
bir kaynağı kullanıma açtı. 
Aklease Genel Müdürü Çetin Düz’ün
verdiği röportaj doğrultusunda, üretim
sektörü makine ve ekipmanları, iş-inşaat
makineleri, üretim hatları, hava, deniz,
kara tüm ulaşım araçları, enerji ve sağlık
sektörü ekipmanları gibi yatırım
gerektiren tüm projelerde
kullanılabileceğini belirtti. 3 yıl vadeli 
 olarak 40 milyon euro tutarındaki bu
yeni kaynak ile KOBİ'lerin maruz kaldığı
olumsuz finansal etkilerin azaltılması
hedeflenmiştir. 

Kaynak:
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/eb

rdden-kobilerin-finansmani-icin-40-
milyon-euro-41576512

Piyasadan

Haberler



MICHIO KAKU, bu kitabında, geleceğe ilişkin bazı tahminlerin
olanaklı olanın sınırları ötesinde ebediyen kalmak zorunda
olacağını, bazılarının da nihayetinde gerçekleştirilebileceğini
nedenleriyle açıklamayı amaçlıyor. Bu tür sorular genellikle
bilimkurgunun alanıdır ve bilim burada susmayı tercih eder.
Kaku, işte tam da bu noktada, buradaki boşluğa el atıyor… 
-The Economist-
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Uzun bir Yönetim Kurulundan sonra keyifli bir yemeği
hak ettik. Güvenli olmaya gayret ettik. Otel için de sosyal
mesafe kurallarına uygun kalabalık bir ortam olmaması
için Odayerinde bu küçük butik oteli tercih eden Pelin
Triko ya çok teşekkürler.

Emir Tekstil ile aile-şirket anayasası çalışmaları, Denizli'de
ikinci kuşaklarla birlikte son hızı ile devam ediyor.
Anayasanın sonlandırılmasında son dönemece girildi.

CGS Center başkanı Dr. Güler Manisalı Darman
17 Ağustos 2020 tarihinde Aconplus Youtube
kanalı üzerinden canlı yayınlanan ''Kurumsallaşma
ve Aile Anayasası'' konularının konuşulduğu 
 Webinar'a konuk olmuştur.

CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman
OSTİM Teknik Üniversitesinin düzenlediği
''Ekonomi Eğitiminde Piyasa Deneyiminin Katkısı:
Sermaye Piyasaları  ve Kalkınma '' adlı Webinar'a
Moderatörlük yapmıştır.

Olanaksızın Fiziği

CGS Center'dan

Haberler
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James E. Casey; babasını erken kaybetmiş, dört
çocuklu, yoksul bir ailenin oğlu. 1907 yılında
arkadaşından 100$ borç alarak tabiri caizse o
dönem “kaygan zemin” olarak adlandırılan
taşımacılık işine giriyor. 1900’lerin başında
sadece gençler tarafından yapılabilen bir iş olan
taşımacılık, at arabaları ve insan gücü ile
yapılabiliyordu.

Casey, girdiği bu işte yalnız değildi. Erkek
kardeşleri olan George ve Harry’i de yanına
alan James, Casey kardeşler olarak kazandıkları
paranın bir çoğunu annelerine veriyordu.
Erken yaşta babasız kalan Casey kardeşlerin o
dönem yaşadığı maddi sıkıntılar bugünki şirket
politikalarını belirlemelerinde öncü olmuştur.

İlk kurulduğunda şirketin ismi “American
Messenger Company” olarak geçiyordu. Şirket
daha sonra Evert McCabe’s Motorcycle
Messengers ile birleşerek otomobil parçaları
taşımaya başlayarak büyüdü.

Çalışmaktan ailesine vakit ayıramayan, erken
yaşta babasını kaybeden ve bitmek bilmeyen
ekonomik sıkıntılardan muzdarip olan
James, Casey Family Programs derneğini
kurmuştur. Bu derneğin amacı; ekonomik
sıkıntılar çeken ve ailesiz büyüyen bireyleri
topluma kazandırmaktır. 

1913’de Amerika’da başlayan ekonomik
buhranı fırsata çevirerek “iyi hizmeti ucuza
vermek” sloganı ile hayatta kalmayı başaran
şirket; ileri görüşlü stratejileri ile bugünki bir
çok kurum ve kuruluşa örnek olmaya devam
ediyor.

Kaynakça: 
https://ceotudent.com/100-borc-alarak-global-bir-sirket-kurmak-ups

O dönemde daha girişimciliğin ne olduğu bile
bilinmezken, çevresine ve çevresindeki
kuruluşlara değişik perspektiflerden bakarak
sektördeki boşluğu doldurmayı başaran;
sadece sektördeki boşluğu doldurmakla
kalmayıp, bir de bugünki şirket
yapılanmasında gerekli olan her türlü unsuru
o dönem yapmayı başaran James E. Casey,
yeterince istediğinizde ve çalıştığınızda
sadece kendi hayatınızı değil,
dokunabildiğiniz herkesin hayatını ne denli
büyük ölçülerde değiştirebileceğinizin bir
kanıtı. 

Aynı zamanda, günümüzde şirketlerin
Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim
departmanlarının yapmaya
çalıştığı topluma karşı sorumluluk
/sosyal sorumluluk olarak adlandırılan
olgunun kusursuz bir örneğidir.

100$ Borç

Alarak Global

Bir Şirket

Kurmak: UPS



Deneyimlerinizi paylaşın,
başarı öykülerinizi,

çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

Teşekkür ederiz.

Eğitimin Süresi: 1.20 dakika
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitimin Amacı: ERP ve Kurumsal Kaynak Planlama
Eğitimi’nde işlenecek konular; 
1. Kurumsal Kaynak Planlama nedir? 
2. Kurumsal Kaynak Planlamaya Neden İhtiyaç Duyulur?
3. ERP sistemleri nasıl evrimleşmiştir? 
4. ERP sisteminin faydaları nelerdir? 
5. ERP paketi hangi modüllerden oluşur? 
6. ERP yazılımı seçerken nelere dikkat edilmelidir? 
7. ERP sistemine geçerken hangi adımlar izlenmelidir?

Bağlıca Mah. Bağlıca Bulvarı No: 93,
1067. Sokak Yalınkılıç Sitesi-B2 Blok
ETİMESGUT – ANKARA - TÜRKIYE

0312 220 22 20
info@cgscenter.org
www.cgscenter.org

www.cgscenterbussac.net
www.ailemvesirketim.net

/cgscenter

ERP Farkındalık Eğitimi 
(Kurumsal Kaynak Planlama)


