




Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcıların-
dan olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan faktör, bilgi ve 
iletişim teknolojileridir. Günümüzde bilişim teknolojileri ve kurumsal çözümler, 
tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin 
ve değişimlerin yaşandığı bir alan özelliğindedir. Bu nedenle, bu alanda doğru za-
manda doğru yatırımların yapılması, aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kalitenin 
arttırılması için doğru planlamaların yapılması, kaçınılmaz bir zorunluluk olarak 
ortaya çıkmaktadır.

Bu unsurlar dikkate alınarak, ERP Komitesinin vizyonu, “Şirketlerin verimlilik ar-
tışı gereksinimleri ve geleceğe dair yatırımları doğrultusunda, kurumsal yönetim 
sistemlerini oluşturmaları ve geliştirmeleri için gerekli bilgilere ulaşmalarını sağ-
lamak, destekleyici ve geliştirici hizmetler üretmek ve bunları güncel tutmalarına 
yardımcı olmak” şeklinde ifade edilebilir. Bu vizyon çerçevesinde, 2012-2014 pe-
riyodunu kapsayan Stratejik Faaliyet Planı kapsamında, stratejik amaçlar saptan-
mıştır. 

Bu stratejik amaçlar doğrultusunda ERP Komitesi bireysel ve kurumsal üyelerinin 
katkılarıyla hazırlanan bu çalışma ile Kurumsal Başarı Hikâyeleri ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Bu anlamda, bu çalışmaya katkıda bulunan, emeği geçen, sahip ol-
dukları birikimi bu çalışmada kurumların yararı için paylaşan ERP Komitesi akade-
misyen yönetim danışmanı üyelerine, katılım sağlayan kurumsal çözüm üreticisi 
ve kullanıcılarına kurumların kalkınma ve strateji geliştirme sürecine önemli kat-
kılar verdikleri inancıyla teşekkür eder, bu çalışmanın ülkemize hayırlı olmasını 
temenni ederim.

Bu çalışma, Capital dergisi tarafından dağıtılan ve tüm şirketlerin istifadesine su-
nulan bir kaynak doküman niteliği taşımakta; çeşitli planlama ve strateji geliştir-
me ihtiyaçlarına da cevap vermektedir.

Bununla beraber, ERP Komitesinin yaygınlaşması neticesinde artış gösterecek 
olan işbirlikleri ve iletişim platformu olma özelliği sayesinde, kurumlar farklı po-
litikalara sahip olsa da, yönetim sistemleri oluşturma, verimlilik artışı ve operas-
yonel mükemmellik için anlayış ve kuralların birlikte oluşturulmasına zemin teşkil 
edecektir.
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Kurumsal Başarı Hikayeleri

ERP, bir organizasyonun tüm süreçlerinin ve 
fonksiyonlarının bütünleştirilmesi ve araların-
daki ilişkilerin bir bütün olarak etkili bir şekilde 
yönetilmesini sağlar. İşletme operasyonlarının 
bütüncül görünümünü tek bir bilgi teknolojisi 
mimarisi içinde sunarak şirketin verimliliğini, sis-
temlerin ve süreçlerin etkinliğini, kurumsallaş-
masını, kârlılığını ve büyümesini destekler. 

Birçok firma için ERP, büyük olasılıkla, o güne ka-
dar ele alınan en büyük yönetim projesi olmakta-
dır. Bu proje, onlar için büyük potansiyel faydalar 
sunarken aynı zamanda önemli riskleri de içer-
mektedir. Faydaları en üst düzeye çıkarmak ve 
olası risklerden korunmak için, ERP yaşam dön-
güsünün bütünleşik bilgi yönetimi anlayışıyla ha-
yata geçirilmesi ve yönetilmesi büyük önem taşır. 

ERP yaşam döngüsü boyunca yazılım firmaları, 
uygulama ortakları, danışmanlar ve müşteriler 
arasındaki bilgi yönetimi anlayışına dayalı stra-
tejik ortaklık, uygulamanın başarısını önemli 
ölçüde artıracak ve pazarın büyümesini destek-
leyecektir. Bu amaçla, alternatif sorumluluk ve 
rol paylaşımı senaryoları ortaya konulmalı, geniş 
bir sistem mimarisiyle ERP projesinin tüm taraf-
ları arasındaki ortaklık anlayışının geliştirilmesi 
sağlanmalıdır. 

ERP projeleri, çoğu zaman diğer sistemsel de-
ğişikliklerden çok daha fazla yapısal değişim 
gerektirir. Bu projelerde, firmalar genellikle iş 
süreçlerini, organizasyonlarını ve hatta işletme 
stratejilerini değiştirmek ihtiyacını duyarlar. Ne 
yazık ki birçok firma, ERP uygulamasının önemini 

ve etkisinin büyüklüğünü tam olarak kavrayama-
makta, gereken özeni göstermemektedir. 

Özensizliğin yanı sıra hızla değişen teknolojiye 
ve yönetim felsefesine uyum sağlanamaması ve 
yetenekli bilgi insanlarının etkili yönetilememe-
si, uygulamada gecikmelere ve önemli maliyet 
artışlarına yol açmaktadır. Sonuçta çoğu firma 
projenin uygulama ve sonrasındaki uyarlama ve 
geliştirme aşamalarında sıkıntılar yaşamaktadır.  
Bu firmalar, projeyi sürekli değişen çevreye ve 
ihtiyaçlara uyumlaştırmak ve yeni versiyonların 
avantajlarından yararlanmak için gerekli tepkiyi 
verecek sistemleri, yapıyı ve süreçleri oluşturma-
da da başarısız kalmaktadırlar. 

Bilginin önemini göz ardı ederek çok pahalı hata-
lar yapmış olan firmalar, artık “ne bildikleri, neyi 
bilmeleri gerektiği ve bu bilgiyle neler yapabile-
cekleri” konusunda daha iyi bir anlayışa sahip 
olabilmek için ciddi bir çaba harcamakta, yoğun 
bir uğraş vermektedirler. ERP projelerinin daha 
iyi yönetilmesi konusunda güçlü bir istek bulun-
maktadır. Bilgi yönetimine yatırım yaparak çarpı-
cı kazanımlar elde eden çok sayıda firma örneği 
bulunmaktadır. Bu firmalar, bilgi kaynaklarını 
daha iyi kullanmanın yollarını bularak sahip ol-
dukları kurumsal bilgiyle uzun dönemli başarının 
kaynaklarını daha iyi anlama yönünde önemli bir 
ilerleme göstermişlerdir. 

Bilgi yaratma, paylaşma ve yönetme alanındaki 
devrimsel değişimleri birbirleriyle ilişkilendirerek 
bilgi yönetim sisteminin etkinliğini sağlayacak 
yeni stratejilerin geliştirilmesi, ERP uygulama-

sının tüm taraflarının yararına olacaktır. Yazılım 
firmaları, sistem uygulamasını yönetmenin zor 
olduğu algısını yıkmak ve müşteri memnuniyetini 
artırmak durumundadır. Danışmanlık firmaları, 
uygulamanın kolay ve sorunsuz yürümesini iste-
mekte ve müşteriyle paylaşabilecekleri maliyet 
tasarrufları sağlamaya çalışmaktadır. Firmaların 
ve danışmanların ortak amaçlarının başında da 
ERP pazarını büyütmek gelmektedir. Bunun yolu 
da maliyetlerin düşürülmesi ve müşteriye sapla-
nan faydaların artırılmasıdır. Bu süreçte, müşteri-
nin etkin işbirliği, yazılım ve danışman firmaların 
uygulama sürecinde daha fazla bilgiye ulaşma-
sını ve ERP yaşam döngüsü boyunca müşteriyi 
daha fazla destekleyebilmelerini sağlayacaktır. 
Bu nedenle; müşteri, danışman ve tedarikçi ara-
sındaki ilişkileri geliştirecek her iyileştirme ilgili 
firmaların kârlılığında çok önemli değişiklikler 
yapacak ve sonuçta ülkenin ekonomik refahını 
da etkileyecektir.  

Günümüzde ERP yazılımlarının şirket stratejisi ile 
entegre edilmesi çoğunlukla ihmal edilmektedir.  
Genellikle bu sistemler sadece işletmelerin üre-
tim, satın alma, lojistik, satış gibi fonksiyonlarını 
uyum içerisinde ve sistematik bir biçimde yerine 
getirebilmesini sağlamak, veri depolamak ve izle-
mek için kullanılmaktadır. Halbuki, ERP’yi, şirketin 
stratejisini tüm şirket fonksiyonları bazında uygu-
layacak, rekabet üstünlüğü sağlayacak bir araç 
olarak tasarlamak ve kullanmak da mümkündür. 
Diğer bir deyişle, ERP kullanımı yoluyla bir şirket 
geleneksel olarak kâğıt üzerinde gerçekleştirdiği 
işlemleri dikey bir entegrasyonla dijital hale ge-
tirmenin ötesinde, tamamıyla dijital bir işletmeye 
dönüşerek daha rekabetçi hale gelebilir. 

Her şeyden önce, işletmenin strateji ve iş süreç-
lerine en uygun ERP paketini seçtiğini, başarılı 
bir uyarlama süreci geçirdiğini (yazılıma işletmeyi 
uydurmanın ötesinde, yazılımı iş süreçlerine uyar-
ladığını) varsayalım. Artık bu noktadan itibaren, 
işletme sahip olduğu 5 temel kaynağı, yani;
- insan kaynağını,
- maddi duran varlıklarını,

- finansal kaynaklarını,
- bilgi/deneyim/teknoloji kaynaklarını ve
- networking (ilişkiler) kaynaklarını

genel stratejisi çerçevesinde yönetmek için gerekli 
olan sağlıklı veriye ve karar destek sistemine sahip 
olabilmektedir. ERP sistemi sayesinde elde edilen 
bu verileri anlamlı bilgilere, raporlara ve yorumlara 
dönüştürebilecek BI, strateji ve bütçeleme yazılım-
ları kullanılabilir hale gelebilmektedir. 

Bu andan itibaren, işletme farklı işletme modül-
lerinin ve süreçlerinin birbirleri ile ilişkisini analiz 
edebilecek ve dönemler itibariyle karşılaştırabi-
lecek yeteneğe kavuşmaktadır. Bir örnek vermek 
gerekirse, yüzlerce mağazası olan bir işletme artık 
her bir mağazasındaki sipariş yoğunluğunu bilebil-
mekte, merkezi depolardan kurtularak mağazaları 
birer depo olarak kullanabilme yeteneğine sahip 
olmakta, her bir mağazada o mağazanın müşteri 
tipolojisinin talep ettiği ürünleri bulundurma ye-
teneğine erişerek büyük tasarrufların yanı sıra çok 
önemli bir rekabet avantajı yaratabilmektedir.

Günümüzde bilginin ve bilgiye esas teşkil eden ve-
rinin çok değerli olduğu ve rekabette üstün olanın 
“bilgiye hızla ulaşıp kullanabilen” şekilde belirlen-
mektedir.  Artık ERP sistemlerini kullanıyor olmak 
yetmemekte  ERP kullanımı ile atılan bu ilk adı-
mın ardından dijital bir işletmeye dönüşmek için 
gerekli olan karar destek sistemlerini kurgulamak 
da odaklanılması gereken bir konu olarak önem 
kazanmaktadır. 

Yapısal Değişim Süreci

Konsept

Dijital İşletmeler ve Rekabet Üstünlüğü

Prof Dr. İsmet Barutçugil
RCBA Eğitim ve Danışmanlık

Hakan Zobu
Zobu Consulting
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Hatırladığımız kadarıyla, yirmi yıl önce, yani ha-
yat daha basit iken, ERP kutsal bir şeydi. Bir iş-
letmeye ERP kurulduğunda, işletmeyi farklı bir 
seviyeye taşıdığı düşünülürdü. Bu işle uğraşmak 
cazip, projelerde çalışanlar saygın kişilerdi. İna-
nılmaz büyüklükte bütçeler ayrılır, dev bilgisayar-
lar alınırdı. 

Doksanlı yıllardan sonra, liberal ekonomi ilke-
lerinin benimsenmesi ile ülkemizdeki üretim 
sektöründe önemli bir canlanma oldu. Özellikle 
küçük ve orta ölçekli işletmeler, sağlam düzenler 
kurmaya pek de aldırmadan hızla büyüdüler ve 
işlerini yönetebilmek için yazılıma gerek duyar 
hale geldiler. Fakat bu büyümeyi doğuran ve bes-
leyen sağlam bir endüstriyel arka plan olmadığı 
için, temel disiplinlerimiz eksikti. 

Başka kültürlerin, yaklaşımların, ekonomilerin 

ürünü olan ERP sistemlerini, açıkçası biz burada 
iyi anlayamadık ve uygulayamadık. Çünkü, Batı 
endüstrisi büyük ve entegre tesisler yapısındaydı 
ve kendi ihtiyacını karşılayacak yazılımlara ihti-
yacı vardı. Oysa ülkemizde böyle büyük entegre 
tesis sayısı azdı. İşletmelerimiz, bu yazılımları 
kurabilse bile, çalıştırabilecek bilgi ve tecrübe 
birikiminden, insan kaynağından yoksundular. 
Bizim işletmelerimiz küçük ama dinamik işletme-
lerdi.

Fakat, son yıllarda ilginç bir şey oldu. Endüstrileş-
miş ülkelerdeki iş yapma tarzı, ticaret ve teknoloji 
çok değişti. Eskisi gibi yapısal, sağlam temeller 
ve bilindik üretimler üzerine oturan iş yapma 
tarzları yavaş ve hantal kaldılar. Daha yaratıcı, 
esnek ve değişken olabilen işler öne çıktı ve hızla 
büyüdüler. İşletmeler tüm ara mal ve hizmetleri 
içinde barındırmaktan hızla vazgeçti. Asıl üretim 
konusu dışındaki, uzmanlık gerektirmeyen bütün 
yardımcı konulardan hızla arınıldı. Ve bu hizmet-
ler, dünyada en ucuz nerede veriliyor ise oradan 
alınır oldular. Öyle ki, Batının bazı büyük üretim 
markaları için iş, sadece dünya çapında yapılan 
fason üretimin organizasyonu haline geldi. 

ERP yazılımları için bu değişim birçok fırsat ve 
tehdidi içermekteydi. Fırsattı, çünkü para, mal 
ve hizmet akışının kontrolü hayati hale gelmişti. 
Bir uygulama olmaksızın bu son derece karmaşık 

trafiği takip etmeniz olanaksızdı. Tehditti, çünkü 
birden çok uluslu, çok dilli, çok kültürlü bir yapı-
nın isteklerine cevap vermek durumundaydınız. 
Üstelik kimsenin elinde ne kalifiye bir insan gücü 
vardı, ne de firmalar kalıcı, sağlam büyük yapılar 
kurmak niyetindeydiler. Artık basit, kolay öğreni-
lebilir, ucuz iş gücünün rahatça anlayıp kullana-
bileceği, teknoloji  ile entegre, esnek yazılımlar 
gerekliydi. Yani aslında tuhaf bir şekilde, ülkemiz 
işletmelerinin şartları ile yeni dünyanın gerekleri 
bir anlamda buluştular.  

İnternetin etkisi inanılmaz bir devrime neden 
oldu. Mal ve hizmet üretiminin hızla globalleşti-
ğini görüyoruz ve ERP yazılımları da (beğensek de 
beğenmesek de) bunun aracı olmak durumunda. 
Nitekim artık ERP yazılımları da tıpkı küçük yazı-
lımlar gibi kiralanıyor ve internet üzerinden bağ-
lanıp kullanılıyor. Çok yakında ofis programların-
dan farkı kalmayacak. 

Biz de ERP kuranlar olarak yaklaşımımızı yenile-
mek zorundayız. Ülkeler, işletmeler ve mali dü-
zenler, iş yapabilmek için, giderek yaygınlaşan 
uluslararası standartlara uymak zorunda kalacak-
lar ve korkarız çok yakında “işletmemize özgü, ül-
kemize özel” yazdırdığımız eklerin elimizde pat-
ladığına tanık olacağız. Rüzgâr bu sefer çok güçlü 
esiyor ve sivri köşeleri yuvarlayacak.

IBM Global Busi-
ness Services  (IBM 
GBS) hızlı değişen 
dünyada müşterileri 
için doğru iş ortağı 
olarak çalışmalarını 
sürdürüyor. Projele-
rin tüm aşamaların-
da, doğuşundan ya-
pılanması ve hayata 
geçirilmesine kadar 
birlikte çalışma ola-

nağı sunuyor. IBM GBS, stratejik vizyonların yol 
haritasına ve aksiyonlara dönüştürülmesi konu-
sundaki uzmanlığıyla, farklı değer kaynakları ve 
farklılıklar yaratmaya destek olacaktır. 

Hangi endüstride olursanız olun, ekonomik koşulla-
ra uyum sağlamak için risklere karşı önlem almanız 
ve kârlılığı sağlamanız gerekir. Buradaki başarı, iş 
stratejilerinin, yatırımların geri dönüşünün sağlan-
masına, yeni fırsatları yakalama yeteneğinin oluştu-
rulmasına ve iş modellerinin hızlıca hayata geçirilme-
sine bağlıdır. Şirketin performansının ölçülmesi için 
doğru bilgiye ulaşılabilmesi de gereklidir. 

IBM GBS sizinle ve IBM’in tümüyle iletişime ge-
çerek endüstri modellerine dayalı iş modellerinin 
hayata geçirilmesini sağlar. Bunu yaparken daha 
hızlı değer katar, daha düşük toplam sahip olma 

maliyeti yaratır ve kapsamlı test yaklaşımı ve en iyi 
uygulamalarla riskinizi azaltır. 

Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden 
bir tanesi olan IBM GBS, 20 farklı endüstride tüm 
fonksiyonel alanlarda çözüm sunmaktadır. Bu çö-
zümler dünyanın en geniş özel sektör araştırma 
organizasyonuyla desteklenmekte ve müşterileri 
güçlendirmek ve rekabette öne geçirmek amacıyla 
oluşturulmaktadır.

Strateji ve Transformasyon, Kurumsal İş Çözümle-
ri, İş Analitikleri, Uygulama ve Uygulama Yönetim 
Hizmetleri’nden oluşan 5 farklı hizmet koluyla sek-
törlere sunulan çözümler farklılaştırılmıştır.

IBM, SAP danışmanlık hizmetlerini, IBM Global 
Business Services (GBS) aracılığıyla sunar. GBS 
SAP uygulaması, müşterilerimizin iş dönüşümle-
rini sağlamak amacıyla strateji danışmanlığı, iş 
dönüşümü ve sektörel hizmetleri içeren tam ve 
uçtan uca çözümler sağlar. Çözümlerimiz rekabet 
avantajı elde edilmesine, pazar payının ve yatırım 
getirisinin artırılmasına yardımcı olur.

Yeni iş düzeninde Kurumsal Yönetim Sistemlerinin konumu

Dünyanın her gün daha akıllı, daha birbiriyle bağlantılı ve daha 
donanımlı olmasıyla dijital ve fiziksel altyapılar değişmektedir.

Yaklaşık 15 yıldır IBM’de çalışıyorum. Son 4 
senedir Global Business Services bölümünde 
SAP Liderliğini sürdürüyorum. İtalya’da Boc-
coni Üniversitesi’nde Ekonomi Yüksek Lisansı-
nın ardından İngiltere’de Henley Management 
College’da MBA’imi tamamladım. 

Kariyerime iş dönüşümü ve strateji danışmanı 
olarak başladım. Türkiye ve yurtdışında çok çe-
şitli projelerde bankacılık, telekom, üretim ve 
enerji sektörü projelerinde danışman ve proje 
yöneticisi olarak görev yaptım. SAP implemen-
tasyon ve sonrasında SAP Uygulama Yönetim 
Hizmetleri’nden sorumluyum. 

6 yaşında bir oğlum var ve iş dışındaki zama-
nımda onunla aktivitelere katılıyorum. Yelken 
yapmak, seyahat etmek ve kitap okumak hobi-
lerim arasındadır. 

Gökçe Yamaner Birgin,
IBM Global Business Services

Yağmur Katipoğlu - Ümit Gülşen
Katipoğlu Danışmanlık
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Kurumsal Başarı Hikayeleri

Enformasyon Tek-
nolojisinin (IT) iş 
dünyasına nüfuz 
etmesi otomasyo-
na, üretkenlik artı-
şına, daha iyi karar 
vermeye ve strate-
jik rekabet avantajı 
kazanmaya yardım-
cı oldu. Muhasebe 
veya envanter yö-
netimi gibi tek bir 

fonksiyon ile başlayan IT kullanımı, yaygın kabul 
görünce, “Dijitalize olabilecek her şey olacak!” 
hedefi doğrultusunda hızla yayılmakta. 

Geçmişten günümüze hızlı yolculuk

Zaman içinde çoğalan tekil uygulama yazılımlarını 
entegre etmenin sinerji sağlayacağının anlaşılma-
sı, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerini 
doğurdu. Bazıları “ERP pornografi gibidir; vaat çok 
tatmin azdır” eleştirisi yapsa da ERP doğru yakla-
şımla ele alındığında ne kadar yararlı olduğunu 
kanıtladı. Süreç entegrasyonu, daha sağlıklı veri ya-
pısı ve paylaşımı, daha hızlı iletişim, izlenebilirlik, 
koordinasyon, sağlıklı analizler, faaliyet standar-
dizasyonuna dayalı çalışma disiplini kazanıldı. Bu 
avantajlar, ısrarla peşinde koşulan müşteri hizmet 
düzeyi, operasyon verimliliği gibi konularda tatmin 
sağlayınca, Abraham Maslow’un “Bir gereksinimin 
tatmini başka bir gereksinimi doğurur” ilkesi devre-
ye girdi, başka arayışlar oluştu:
 

- Örgütün mevcut tasarımının mantığı nedir? 
- Pazarı domine eden rakipler hangi süreçleri 
bizden farklı yapmaktadırlar, bunların etkileri 
nelerdir? 
- Statükoyu devam ettirmenin maliyeti nedir? 
- İş süreçlerimizi ne zaman yeniden tasarım-
layacağız, yeniden tasarım hızımız ne olacak?

Bu soruları yanıtlamaya kafa yorunca kurum içi 
entegrasyonun ve iş yapış ortamının sanallaştı-

rılmasının avantajlarını getirse de, iş süreçleri-
ni olduğu gibi tutup ERP’yi üzerine geçirmek ile 
sağlanabilecek toplam yarara erişilemeyeceği 
anlaşıldı. Dolayısıyla, ne zaman ERP gündeme 
gelse, İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı konusu da 
yanında gelir oldu. Yeniden tasarımın nasıl yapı-
lacağı da “Değişim Mühendisliği” olarak dilimize 
çevirdiğimiz “Reengineering” adı altında metot-
laştırıldı. 

Bugünkü durum

Süreçlerin yeniden tasarımı konusu iyice kavra-
nınca Maslow yeniden hatırlandı, saklı kalmış 
varsayımlar gün ışığına çıktı. ERP’nin, organi-
zasyonu sınırları sabit olan tek firma şeklinde 
gördüğü fark edildi. Firmanın tedarikçileri, kanal 
partnerleri ve diğer iş ortakları ile etkileşimleri 
dikkate alınmamaktaydı. Oysa firma bir şirketler 
ağı içinde çalışmaktaydı ve pek çok farklı firma 
ile değişik yoğunluklarda sabit ve geçici ilişkileri 
oluyordu. Aynı zamanda başka pek çok IT çözümü 
hem şirkete hem de ağdaki diğer şirketlere büyük 
bir hızla yayılmaktaydı. CRM, PLM, BI, Portal, 
Business Process Management, SRM, MES gibi 
uygulama yazılımları VPN, intranet, ekstranet, 
bulut bilişim gibi yepyeni yapılarla gelmekteydi. 
ERP gerek diğer yazılımları gerekse bambaşka 
mimarileri şirketle buluşturmak için tek uzlaşı 
noktasıydı.

ERP tüm bu yenilikleri büyük uyumlulukla karşı-
ladı. Artık şirket departmanlarını entegre eden 
sınırlı fonksiyonalite düzeyinden heterojen te-
darik ağını entegre edecek teknolojilerle donan-
mış, çoklu planlamadan performans yönetimine, 
müşterilerin müşterilerini yönetmeden dağıtık 
coğrafyada ürün geliştirmeye kadar uzanan, ge-
rektiğinde erken uyarılar verebilen bir sinir siste-
mi idi. Fiziksel ağda sadece mal akışı gerçekleş-
mekteyken o geniş bir coğrafyada büyük verileri 
ve fon akışlarını yönetmeye yardımcı olmak gibi 
daha önemli bir görev üstlenmişti. Kısmi event-
driven mimarisi ve içerdiği akıllı ajanları (intelli-

gent agents) ile bu görevini başarıyla yerine ge-
tirmekte.
Yarın neler konuşacağız

Artık yeni bir tatmin noktasına doğru ilerlemekte 
olduğumuzdan yeni sorular sormamızın zamanı 
da geliyor demektir:

- Mevcut şirketler ağ yapımızın dayandığı man-
tık nedir?
- Şirketler ağımızı yeniden yapılandırmak için 
gereklilikler ve fırsatlar var mıdır?
- Ağımızı yeniden yapılandırmak için uygun bir 
stratejimiz var mıdır?
- Ağımızdaki şirketlerle iletişim kurduğumuz 
arayüzler ile iletişim kuralları standart olarak 
kalmalı mıdır, özelleştirilmeli midir?

Bu aşamada düşüneceğimiz şirket ağ yapısının 
yeniden tasarımı yaklaşım olarak iş süreçlerinin 
yeniden tasarımına benzetilebilir. İlkinde şirket 
içi faaliyetler sorgulanıp iyileştirilmiş iken bura-
da arz-talep ağının yeniden yapılandırılması söz 
konusudur. IT elektrik, telefon gibi yardımcı hiz-
met olmayıp genel iş ortamını yeniden konfigüre 
etmenin temel kaynağı olduğundan, oyunun ku-
rallarını değiştirmede yararlanmamız gerekmek-
tedir.  

Son değerlendirme

İş dünyası temel rotası rekabet tarafından belir-
lenen hareketli bir hedefe doğru yol almaktadır. 
Şirketlerin bu yolculuğu başarı ile sürdürebilme-
leri dış çevrelerine ve vizyonlarına uygun örgüt-
sel ve teknolojik yetenekleri harmanlamaları ile 
olabilecektir. Eskiye kıyasla çok daha gelişmiş ve 
evrimini sürdürmekte olan ERP, yüksek gücüne 
karşın işletmeyi başarıya sürükleyen ya da müs-
tesna stratejik avantaj sağlayan bir unsur olarak 
görülmemelidir. Başarı, yeni iş dünyası mantığını 
doğru anlayan, nitelikli stratejiler formüle eden 
ve bunlara IT’nin olanaklarını doğru biçimde ka-
tarak sonuç alabilen firmaların olacaktır. 

Günümüz rekabet koşullarında firmaların sürdürüle-
bilirliği ve kurumsallaşması, aile şirketleri ve KOBİ’le-
rin başlıca hedefi. Yetersiz insan kaynağı, plansızlık, 
ekip çalışmasının olmayışı, one-man show (tek 
adama dayalı karar mekanizmaları), iş süreçlerinde 
standardizasyon olmaması, kayıt ve dökümantasyon 
alışkanlığının olmaması gibi sorunlar bu yoldaki di-
kenler. Sonuç: Maliyetlerin bilinmemesi dolayısıyla 
kâr ettim sanarken zarar edilmesi; uzman personel 
olmamasının yapılan işlerdeki vizyonsuzluk ve hata-
lar sebebiyle şirkete maliyeti; entegrasyon eksiliğin-
den kaynaklanan iş tekrarı, hatalar, yavaşlık ve adap-
tasyon kabiliyeti noksanlığı. Çözüm: Tedarik zinciri 
bakış açısı olan entegre bir yaklaşım felsefesi, kod 
adı: ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması). ERP aslında 
şirket için köklü bir değişim yönetimi aracı. 

Verilerin şirket içerisinde entegre, standardize ve 
sistematik bir şekilde tutulması ve raporlanması 
aslında işini ileriye götürmek ve sonraki kuşak-
lara bırakmak isteyen patronlar için son derece 
önemli. Çünkü artık bir sonraki adım bu verileri 
kullanarak detaylı analiz ve planlama yapabil-
mek. Bunu yapabilen firmalar, mevcudu görme-
nin ötesinde, geçmiş verilerini kullanarak gele-
ceğe yönelik tahminler yapabilecek ve işlerini el 
yordamıyla planlamanın ötesine geçecekler. 

Günümüzde ERP için dudak uçuklatan meblağlar-
da yatırım yapmak da gerekmiyor. Kiralama, kul-
landığın kadar öde vb. yöntemlerle web tabanlı 
bulut sistemlerde verilerini depolayan ve yöne-
ten şirketler, analitik yöntemleri işlerine entegre 

ederek rahatlıkla sosyal medya üzerinden kam-
panyalarını düzenleyip stoklarını eritebilir, satış 
fiyatı belirleyebilir, tedarikçisine en kârlı şekilde 
ne zaman, ne miktarda sipariş vermesi gerektiği-
ni hesaplayabilir. Önümüzdeki on yılda ERP’siz 
firmalar yarışta çok geri kalacaklar; ipi göğüsle-
yenler ise veriyi tutmanın ötesine geçip analiz 
eden, yorumlayan ve işine değer katan firmalar 
olacaktır. O nedenle ERP şart.

Şirketlerde Dijital Dönüşüm Süreci Dr. Halefşan Sümen
Maltepe Üniversitesi

Sürdürülebilirlik ve kurumsal dönüşüm
Dr. Ayşe Cilacı Tombuş
Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
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Kurumsal Kaynak Planlama 
(ERP) sistemi birçok modül uy-
gulamalarından oluşan; işlet-
melerin, aktiviteleri ve kaynak-
ları ile ilgili planlama, yürütme 
ve kontrol faaliyetlerini gerçek-
leştirmelerine olanak veren en-
tegre bir yazılım paketidir. 

Bu tanım doğrultusunda ERP uygulamaları basit bir 
Bilgi Teknolojisi (BT) adaptasyonu şeklinde değerlen-
dirilmemeli, kurumsal dönüşüm projeleri olarak ele 
alınmalıdır. Birçok şirket bu süreci teknolojik yenilik 
ve organizasyonel değişim yönetimi açısından olduk-
ça zorlu bir deneyim olarak nitelendirmektedir. ERP’ye 
geçiş kararı alan işletmelerin bu uzun soluklu dönem 
sonucunda başarıya ulaşabilmeleri için kritik faktör-
lerden ilki, üst yönetimleri tarafından ilk aşamadan 
itibaren sürekli desteklenmeleri ve motive edilmeleri-
dir. Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki projelerin 
başarısı ile organizasyonun yapısı ve kültürü arasında 
güçlü bir bağ bulunmaktadır.

Seçilecek ERP yazılımı ve tedarikçileri ile kurulacak 
ilişki evliliğe benzeyen uzun vadeli bir ilişkidir; geri 
dönüşü mümkündür, fakat maliyetli ve sorunlu olacak-
tır. ERP seçiminde mutlaka uzun vadeli düşünülmeli, 
şirketin kurumsal stratejilerine ve vizyonuna bugün ve 
gelecekte cevap verebilecek olan yazılım seçilmelidir.

Bir sonraki aşama olan Kavramsal Tasarım aşaması, iş 
süreçlerinin detaylı ve uçtan uca, yazılımın işlevlerine 
uygun bir şekilde yeniden tasarlanmasıdır. Bu aşama-
da birçok farklı birimin katılım sağlayacağı çok sayıda 
çalıştay/toplantı gerçekleşmektedir. Buradaki başarı 
faktörü, işletmenin ölçeği, farklı birim sayısı ve iş ya-
pış çeşitliliği doğrultusunda bu aşama için gerekli za-
manın ayırılmasıdır. Bu aşama, iş süreçlerine yönelik 
iyileştirmelerin de gerçekleştirilmesi için fırsat olarak 
görülmelidir.

ERP uygulaması, tasarlanan süreçlerin yazılıma yansı-
tılmasıdır; dolayısıyla tasarım sonraki tüm aşamalar 
için temeldir. Bu aşamada ortaya çıkan karar noktaları-
nın tüm yönleri ile değerlendirilerek sonuçlandırılması 
önemlidir. Çünkü sonraki aşamalarda bu noktalara 
geri dönmek, ilişkili birçok noktayı da gözden geçir-

meyi gerektirecektir. Bu aşamada farklı iş birimleri ilk 
defa aynı masa etrafında toplanarak birbirlerinin yaptı-
ğı işlerin detaylarını, zorluklarını ve önemli noktalarını 
öğrenme fırsatı bulacağından; bu aşama günümüzde 
işletmelerin en çok şikâyet ettikleri konuların başında 
gelen farklı birimlerin birbirinden habersiz, silolar şek-
linde çalışmalarını sona erdirecek önemli bir fırsattır.

ERP uygulaması aşamasında ise en kritik başarı faktö-
rü, uygulamanın yeterli sayı ve detay seviyesinde test 
edilmesidir. Etkin şekilde yürütülen testler sonucunda 
sistemin devreye alınmasından sonra karşılaşılabile-
cek birçok sorun proaktif olarak çözümlenebilmek-
tedir. 

Testlerin ve tüm uygulamanın başarısını etkileyecek 
önemli bir diğer konu ise ERP’lerde işlemler için ön-
ceden sisteme tanıtılan veri yapıları (malzeme, te-
darikçi, müşteri, ürün ağacı, vb.) olan ana verilerdir. 
Bu yapıların gerçeğe uygun, kaliteli ve doğru olması 
yapılacak işlemlerin de doğruluk oranını artıracaktır. 

Diğer başarı faktörü ise eğitimdir. ERP projesinde 
görevli ekiplere yazılıma ilişkin eğitim aldırılması 
ve uygulamanın devreye alınmasından önce tüm 
kullanıcılara uygulamalı olarak eğitim verilmesi ge-
rekmektedir. Son kullanıcıların benimsemeyecekleri 
bir sistem ne kadar mükemmel tasarlanmış olsa da 
başarısız olarak algılanacaktır.

Sistemin devreye alınmasından sonra karşılaşılması 
olası sorunların hızlı çözümlenmesini sağlayacak des-
tek yapısının oluşturulması da önemlidir. ERP projeleri, 
uzun soluklu olduğu için sistemin devreye alınmasının 
ardından çoğu işletme sistemi izleme ve iyileştirme 
ivmesini azaltmaktadır. Hâlbuki sistemin esas başarı-
sı, ERP öncesindeki döneme göre işletmeye sağladığı 
faydalar ile ölçümlenmelidir. Dolayısıyla sürekli ge-
lişim ve iyileşmeye açık olan iş süreçlerini odağında 
bulunduran ERP sistemlerinin de sürekli iyileştirilmesi 
önemlidir. 

Söz konusu aşamalar ve ilişkili başarı faktörleri Şekil 
1’de verilmektedir.

ERP projelerine dâhil olan ekiplerin koordinasyonunun 
yanı sıra entegrasyon noktalarını takip ederek tüm sü-

reç sahiplerinin ve proje ekibinin aynı noktada buluş-
masını kurumsal bilgi yönetimi ile birlikte sağlayacak 
etkin bir proje yönetimi de son derece önemlidir. 

ERP projelerindeki başarı faktörlerini belirlemeye yö-
nelik literatürdeki birçok çalışmada belirlenen başarı 
faktörlerinin başarısızlık faktörlerinden farklı olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda, şirketler başarı için farklı 
faktörlere odaklanırken başarısızlığı engellemek için 
farklı faktörlerden kaçınmak durumundadır. Her işlet-
me, kendi kurum kültürü doğrultusunda başarı ve ba-
şarısızlık faktörlerini tanımlamalıdır.

Şekil 1. ERP Uygulama Projelerine İlişkin Kritik Aşama-
lar ve Başarı Faktörleri

Sonuç olarak, ERP uygulayacak bir işletmenin, şirket 
vizyonu doğrultusunda kendi operasyonlarını yeniden 
tasarlayıp resme dökeceği düşünülürse, ERP sistemleri 
boş bir çerçeve, tuval, resim malzemeleri (boya, fırça,  
vb.) ve bu malzemelere ilişkin kullanım kılavuzundan 
ibaret olan bir resim setine benzetilebilir. Şirketler, 
bu tuval üzerine malzemeleri kullanarak kendisini en 
iyi ifade eden resmi oluşturmalı, boş olan çerçeveyi 
en uygun şekilde doldurmaya çalışmalıdır. Bu bakış 
açısıyla, Deloitte olarak, yukarıdaki başarı faktörlerini 
daima göz önünde bulundurarak ve projelere ilişkin 
olası riskleri minimize ederek müşterilerimizi sektörel 
en iyi uygulamalar ışığında yönlendiriyor ve kendileri 
için “en uygun” olan renklerin ve tonların oluşturduğu 
özgün resimlerini ortaya koymalarını sağlıyoruz.

ERP sürecindeki firmaların 
ihtiyaçlarını karşılayacak 
çalışmaları 3 temel başlık 
altında toplayabiliriz:
1. ERP Öncesi (Eğitim ve 
İş Danışmanlığı): ERP 
mantığı ve bilinçlendirme 
çalışmaları,  kurumsal dö-
nüşüm projelerinin başla-
tılması, durum analizleri, 
uygun çözümlerin kurgu-

lanması ve yazılım seçimi,
2. ERP’ye Geçiş, Proje Yönetimi (Müşteri Tarafı) ve Tek-
nik Modüler Danışmanlık: ERP proje yönetimi, modül 
analiz ve kurulumları, modül ve ilgili süreç eğitimleri, 
veri hazırlıkları.
3. ERP’ye Geçiş Sonrası (İş Danışmanlığı): Etkinliği ar-
tıracak modüler çalışmalar, kurguların incelenmesi ve 
iyileştirilmesi, verimlilik analizleri, veri toplama siste-
minin iyileştirilmesi, performans değerlendirme

 ERP benzeri bilgi sistemlerini çalıştıran şey, girdi yani 
“veri”dir. Bu veriler doğru ve güncel olmazsa yapılan 
yatırımın ve çalışmaların bir anlamı kalmaz. Yine ima-
lat firmalarını ele alırsak, onlarca parçanın hareket 
etmesi, makinelere işlerin atanması, bu makinelerde 
üretilen miktarların sisteme girilmesi söz konusudur. 
Üretilen miktar, üretim başlangıç ve bitiş saati, duruş-
lar, ayar süreleri gibi analiz edilmek üzere toplanması 
gereken pek çok önemli veri vardır. Tüm bu verilerin 
personel tarafından girişi hem zaman alıcı hem de ha-
taya açıktır. Bu sorunu çözümlemek için MES (Manu-
facturing Execution Systems) isimli sistemler ERP’lere 
entegre edilir.
 
MES (Üretim Yürütme Sistemleri), ERP’de oluşan iş 
emirlerini alır, atanmış üretim yapacak makinelere 
iletir. Makinelere bağlanan ekranlarda iş emri bilgi-
leri görülebilir. ERP temel planlamayı yüklerken MES 
ise üretim bildirimi, arıza takibi, ekipman verimliliği 
ölçümü ve enerji ölçümü gibi daha detaylı verileri ayrı 

bir serverda toplar, kaydeder, analize uygun raporlar. 
Yapılacak kurguya göre, makinelerin açılıp kapanması 
bile bu sistem üzerinden tetiklenebilir. Bu sayede et-
kin bir araç ve enerji yönetimi sağlanır.

Tasarım(CAD) yazılımlarında, MRP ve maliyetlendirme 
sisteminin temel girdisi olan, ürün ağacı ve rota ope-
rasyon bilgileri tüm detayı ile yer almaktadır. Tasarım 
programları ile ERP’nin ilgili ürün ağacı, rota operas-
yon modülleri ile entegrasyon çalışması yapılarak mü-
kerrer veri girişi önlenmiş olur. Böyle bir entegrasyon 
veri giriş hatalarını da ortadan kaldıracaktır. En sık ya-
şanan sorunlardan biri, tasarım programında verilerin 
güncel olup aynı güncelliğin ERP dolayısıyla iş emirle-
rinde olmamasıdır. Bu yüzden yanlış satın almalar ve 
üretimler gerçekleşebilir. CAD/CAM yazılımları ile ERP 
entegrasyonu tüm bu olası hataları ortadan kaldıra-
rak, entegre bilgi sistemi mantığına uygun olarak, tek 
yerden bir kez veri girişi imkanını sağlayacaktır.

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri 
uygulamalarında kritik başarı faktörleri. İsmail KARAKIŞ

Deloitte Danışmanlık, Müdür

ERP Proje Süreci ve Üretim Yürütme Sistemleri Dr. Batuhan KOCAOĞLU
Okan Ünv. Akademisyen ve İnka Yapı A.Ş. ERP Yöneticisi

Uzman Görüşü
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Big Data, firmala-
rın müşteri mem-
nuniyetini arttır-
maları ve veriyi 
kullanma şekilleri-
ni değiştirmelerini 
sağlayacak, son 
zamanların moda 
tabiri ile en faz-
la “trend” olmuş 
konulardan biri. 
Big Data, aslında 

sadece tek bir konu başlığı altına toplanacak bir 
gelişme değildir. Bunun aksine Veri Yönetimi tek-
nolojilerinin yıllar içerisinde gelişerek geldikleri 
son noktadır ve yazılım, donanım, firma organi-
zasyonu gibi farklı konuları ve konseptleri içerir.

Veri, bilgisayarların kullanılmaya başladığı ilk 
zamanlardan bugüne her zaman bir firmanın en 
önemli kaynağı olageldi ve büyümeye de devam 
etti. Tabii, veri ile birlikte veriyi saklama ve erişim 
hızı konularında da büyük ilerlemeler kaydedildi. 
Basitçe aldığımız ilk bilgisayar ile şu an kullan-
makta olduğumuz cep telefonlarımızı kıyaslama-
mız bu gelişimi bize özetleyecektir.   

Günümüzde pek çok cihazın internet tabanlı 
olması ve biz kullanıcıların çok özetle “sosyal 
medya” olarak özetleyeceğimiz kullanım alışkan-
lıklarımız nedeni ile veri miktarı her yıl katlanarak 
artmaktadır. Pek çok seminerde ya da sunumda 
duymaya çokça aşina olduğumuz rakamları bura-
da da paylaşalım: 

• Wallmart’ın 1 saat içerisinde sistemlerine kay-
dettiği transaction sayısı: 1 milyon
• Facebook’ta yüklenen fotoğraf sayısı: 40 milyar
• 2013 yıl sonunda internet üzerinde dolaşacak 
bilginin toplam boyutu: 667 exabyte
• 1 trilyon sayfanın endekslendiği Google üzerin-
de yapılan günlük arama sayısı: 5 milyar
• 2005’te 1.3 milyar RFID etiketi var iken 2010’da 
bu sayı: 30 milyar
• 2 milyar internet kullanıcısı, 5 milyar mobil tele-
fon ve buna bağlı sayısız transaction
• Twitter günlük işlenen veri hacmi: 7 TB, 
Facebook’ta ise: 10 TB

Peki Nedir Big Data?

Günümüzde bizler sahip olduğumuz datayı İliş-
kisel Veritabanlarında (Relational Databases) 
yapısal (structured) bir şekilde sınıflandırarak ve 
aralarında ilişkiler kurarak saklıyoruz. Yöneticiler 
ise bu veritabanları üzerinde çalışan raporlama 
sistemleri sayesinde üretilen raporlar ile kararlar 
alıyorlar. Fakat yukarıda da belirttiğimiz üzere 
artık günümüzde hem firmamıza hem de müşteri-
lerimize ait pek çok data kaynağımız var. Toplum-
sal medya paylaşımları (facebook, twitter, fours-
quare vb), bloglar, fotoğraf, video, log dosyaları 
ve tüm bunlara ek olarak cep telefonları, RFID ve 
sensörler aracılığı ile trilyonlarca bit veri her an 
depolanmaya hazır hale gelmekte. 
Bugüne kadar tüm bu bilgiler “bilgi çöplüğü” olarak 
nitelendiriliyordu, çünkü bu datanın mevcut verita-
banlarında saklanması ve raporlama sistemlerinde 
kullanılması imkansızdı. Bunu biraz daha açmak 
gerekirse, bugüne kadar veriler, daha önceden be-
lirlenen rakamsal ya da sözel veri tipleri şeklinde, 
önceden tasarlanan tablolarda saklanmaktaydı. 

Ama bugün bir müşterimizin Facebook üzerindeki 
izlerini takip etmek istediğimizde işin içine resim, 
müzik, video gibi bilinen raporlama sistemleri ile 
ilişkilendiremeyeceğimiz bilgi tipleri dahil olmakta-
dır. Günümüzde artık tüm bu bilgilerin kullanılması 
amaçlanmaktadır. Özetle, amaç bilgi çöplüğünden 
hazine çıkarmaktır.

Big Data Veri Bileşenleri

Büyük veri platformunun oluşumunda beş bile-
şen vardır. İngilizce karşılıklarından dolayı 5V 
olarak adlandırılan bu bileşenler: Variety, Velo-
city, Volume, Verification ve Value.

• Variety (Çeşitlilik): Üretilen verinin yüzde 80’i 
yapısal veri değildir. Her data kaynağının üretti-
ği veri farklı teknolojiler içerecektir. Dolayısıyla, 
“Veri Tipi” problemleri ile uğraşmamız gereke-
cektir. 
• Velocity (Hız): Büyük Veri’nin üretilme hızı çok 
yüksek ve gittikçe artıyor. Daha hızlı üreyen veri, 
o veriye muhtaç olan işlem sayısının ve çeşitlili-
ğinin de aynı hızda artması sonucunu doğuruyor.
• Volume (Veri Büyüklüğü): IDC istatistiklerine 
göre 2020’de ulaşılacak veri miktarı 2009’un 
44 katı olacak. Şu anda kullanılan “büyük” diye 
adlandırdığımız kapasiteleri ve “büyük sistemle-
ri” düşünüp bunların 44 kat büyüklükte verilerle 
nasıl başa çıkacaklarını hayal etmek gerekiyor! 
Kurumun veri arşivleme, işleme, bütünleştirme, 
saklama vb. teknolojilerinin bu büyüklükte veri 
hacmi ile nasıl başa çıkacağının kurgulanması 
gerekli; hem de hemen.
• Verification (Doğrulama): Bu bilgi yoğunluğu 
içinde verinin akışı sırasında “güvenli” olması da 
bir diğer bileşen. Akış sırasında, doğru katman-
dan, olması gerektiği güvenlik seviyesinde izlen-
mesi, doğru kişiler tarafından görünebilir veya 
gizli kalması gerekiyor.
• Value (Değer): En önemli bileşen ise değer ya-
ratması. Bütün yukarıdaki eforlarla tariflenen 
Büyük Veri’nin veri üretim ve işleme katmanları-
nızdan sonra kurum için bir artı değer yaratıyor 
olması lazım. Karar veriş süreçlerinize anlık ola-
rak etki etmesi, doğru kararı vermenizde hemen 
elinizin altında olması gerekiyor. 

Big Data – Datawarehouse

Bilgisayar teknolojilerinin kullanılmaya başladığı 
yıllardan itibaren üretilen tüm veriler, yapısal bir 
şekilde veritabanlarında saklanıyordu. Fakat bu 
verilerin birikmiş olması ve farklı kaynaklardan 
toplanan farklı verilerin tamamının göz önünde 
tutulması ihtiyacı bizi veri ambarı projelerine 
yöneltti. Birçoğumuzun bildiği üzere, firmaya ait 
tüm veriler çeşitli veri aktarımı teknolojileri ile 

büyük disk alanlarında toplandı ve gene birbi-
rine benzer raporlama sistemleri ile raporlandı. 
Veri Ambarı projelerine Veri Madenciliği kavramı 
da eklendi. Veri Ambarı projelerinde de büyük 
bir data yığını vardı karşımızda. Peki neden “Big 
Data” kavramı çıktı?
Bunun iki önemli nedeni var: Öncelikle yukarıda 
da belirttiğimiz üzere şimdiye kadar kullanılan 
tüm data yapısal (structured) ve veri tipleri tüm 
dünya veritabanı standartlarında kabul edilen 
veri tiplerinde idi. İkinci neden ise, Veri Ambarı 
projelerinde anlık bilgiye erişilemez. Kaldı ki bu 
da iş dünyasının hızına ayak uydurulmasında kar-
şımıza çıkan büyük bir sorun.

Big Data projeleri ile amaçlanan, şu ana kadar 
kayda almadığımız datayı da kullanarak, online 
raporlamalar ile müşteri memnuniyetini arttırarak 
firmamıza değer ve tabii ki para kazandırmaktır. 

ROI

İş sahiplerinin en merak ettiği konu ise Big Data 
ile neler kazanabilecekleri. Açıkçası şunu belirt-
mem gerekir ki, yeni bir konu olması ve Big Data 
platformları konusunda know-how’ın henüz yay-
gınlaşmamış olması nedeni ile, projelerin çok 
uzun sürdüğünü kabul etmemiz gerekiyor. Ayrıca, 
bu kadar fazla data içerisinde en hızlı bir şekilde, 
en işe yarar bilgileri nasıl seçeceğimiz üzerinde 
uzun ve dikkatlice düşünmemiz ve analiz etme-
miz gerekir. 

Sanırım bunu birkaç örnek ile daha iyi anlayabi-
liriz:
 
• Örneğin, finansal bir kurumu ele alalım. Bu kurumun 
hali hazırda Finansal Yazılımları, Internet Sayfası, Call 
Center yapıları ve müşteri ses kayıtları ve buna ek ola-
rak tüm bu bilgilerin tek bir havuzda toplandığı Veri 
Ambarı projesi olması bizi şaşırtmaz. Firma buna ek 
olarak bu ses kayıtlarındaki sınırsız bir hızla büyüyen 
bilgiyi, internet sayfasındaki milyonlarca “click” bilgi-
sini de ekleyerek müşterilerin davranışları, istekleri ve 
memnuniyetsizlikleri üzerine anlık bilgiler toplayabi-
lir. Müşteri memnuniyetinin artması, müşteriye özel 
çözümler sunulması ya da bazı promosyonların yol 
yakın iken şekillendirilmesi Big Data projemizin mali-
yetini geri kazandıracak değerler olacaktır. 

• Sadece farklı kaynaklardan farklı tipteki verilerin 
alınmasının yanı sıra, bilinen tipteki datamızda da 
online sorgulama yapmak isteyebiliriz. Örneğin, inter-
net sayfalarındaki hit sayılarına göre reklam satan bir 
firmayı düşünelim. Odaklanması gereken o kadar fazla 
müşteri ve internet tipleri vardır ki bu da IT olarak biz-
lerin karşısına çok karışık sorgular biçiminde çıkar. Bu 
durumda da tipik veri ambarı platformları ile gecikmeli 
cevaplar üretmektense Big Data platformları ve altya-
pısı ile anlık raporlar üretilebilir.

SON ZAMANLARIN TREND 
OLMUŞ KONULARINDAN BİRİ 

BIG DATA
BÜYÜK VERİ



Başlarken…

Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyon unun 2000’li yılların ba-
şına kadar sınırlı kalması, henüz endüstri topluluğu yolculuğumuzun 
başlarında olmamız, Türkiye’deki mevcut dış kaynaklı sermayenin 
azlığı, firmaların kurumsal iş çözümlerine kanalize ettikleri finansal 
kaynaklarının sınırlı olması, başta ERP olmak üzere kurumsal iş sis-
temlerinin Türkiye’de yaygınlaşmasını yavaşlatmış ve geciktirmiştir.

Kurumsal İş Çözümleri firmalara, operasyonel etkinlik ve daha iyi ka-
rar verebilme, bilgiye hızlı erişim gibi getirileri sağlayarak, şirketin 
rekabetçi olması için fırsat sunan projelerdendir. Dünyadaki değişi-
me karşın kendi içinde yenilenme fırsatı bulamayan firmalar için 

bulunmaz bir fırsattır. Bu yüzden başta ERP sistemleri olmak üzere 
kurumsal iş çözümlerini yalnızca bir yazılım olarak değerlendirip, 
sunduğu stratejik önemi gözden kaçırmamak gerekir.

Bu sayfalarda kurumsal iş çözümlerini, kurumsallaşmayı başarıyla 
uygulamış ve gerçekleştirmiş, fayda sağlamış firmaların dönüşüm 
hikayelerini izleyebileceksiniz.

M.Göker SARP
ERP Committee Turkey
ERP Komitesi Kurumsal Dönüşüm Platformu üyesidir.

Kurumsal Başarı hikayeleri için, iş uygulamaları ve kurumsallaşma projeleri gerçekleştiren firmalardan temsilciler ve danışmanlık 
firmalarıyla röportaj yapılmıştır. Başarı hikayelerini oluşturan proje bilgilerinin sorumluluğu projeyi gerçekleştiren taraflara aittir.

KURUMSAL BAŞARI HİKAYELERİ

The Reference  
in Prevention  
for Animal Health
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Yem sektöründe ilk SAP başarı hikâyesi.

2012 yılı Temmuz ayında start verilen ve 10 ay süren 
MATLI SAP Projesi kapsamında MM (Malzeme Yöne-
timi), SD (Satış Dağıtım), PP (Üretim Planlama), QM 
(Kalite Yönetimi), HR (İnsan Kaynakları ve Bordro), FI 
(Mali Muhasebe) ve CO (Maliyet Muhasebesi) mo-
dülleri devreye alındı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerin-
de faaliyet gösteren 11 farklı lokasyonda aynı anda 
canlı kullanıma geçildi ve bu anlamda oldukça zor 
bir iş başarılmış oldu. 

Kantar, Formülasyon, Üretim Otomasyonu ve Sıcak 
Satış tarafında ciddi entegrasyonlarla desteklenen 
projede yem sektöründe birçok ilk gerçekleştirildi. 
Yem, yumurta, bakliyat ve süt üretimi, zirai faali-
yetler gibi birbirinden farklı süreçlerin yer aldığı 
projede her bir süreç siparişten faturaya birbirini 
tetiklemektedir. 

Müşterilerimize SAP portal ekranı üzerinden sipariş 
giriş imkânı sunulmuş ve müşterilerin sipariş, satış 
ve diğer ihtiyaç duyabilecekleri raporları portalden 
almaları sağlanmıştır. SAP sayesinde birbirinden 

bağımsız çalışan ada çözümler yerine bilgi tek mer-
kezde toplanmış, özellikle ihtiyaç duyulan lokasyon 
ve ürün bazlı detaylı satış ve maliyet raporları alınır 
hale gelmiştir. Bizcon’un tecrübeli danışmanlığı ve 
süreçlere hâkim özverili key user ekibi ile başta sa-
tış ve üretim olmak üzere tüm süreçlerimizde güçlü 
iyileştirmeler yapılmıştır.

Proje ekibinin projeye odaklanıp inanması ve her 
türlü fedakârlığı ortaya koyması, üst yönetimin 
desteği ve projeyi sabırla yakından takip etmesi bu 
başarı hikâyesini kaçınılmaz kılmıştır.

TARIMDA
 YARIM ASIR

Matlı, Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılama he-
defiyle 1965’den bu yana faaliyet gösteren bir gıda 
grubu. Yem, gıda, tam yağlı soya üretimi, mısır ku-
rutma ve hammadde ticareti alanlarında faaliyet 
gösteren Grubun ana şirketi Matlı A.Ş, İSO 500’de 
2012 yılı verilerine göre 248. sırada yer alıyor.

Matlı Grubu, Karacabey, Konya, Çorlu, Turgutlu ve 
Samsun tesislerinde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı 
hayvan yemi üretiyor. 2013 itibariyle 5 fabrikasında 
yılda 1 milyon 120 bin ton yem üreten Grubun kapa-
sitesi 2014’de Gaziantep fabrikası faaliyete geçtikten 
sonra 1 milyon 320 bin tona çıkacak. Hedef, 2015’te 
1 milyon ton, 2020’de de 2 milyon ton yem üreterek 
“Türkiye’nin yemcisi” olmak.

Matlı Grubu, 2010’dan bu yana “Burdan” markası 
ile yumurta üretiyor. Karacabey’de 300 bin m2’de 
kurulu 12 kümeste günde 1 milyon 350 bin, yılda 
500 milyon adet yumurta üreten Grup, 2013 sonu-
na kadar günlük 2 milyon adet yumurta üretim ka-
pasitesine ulaşacak. Hedef 2015’de yılda 1 milyar, 
2020’de de yılda 2 milyar adet yumurta üretmek. 

Doğrudan tarımsal üretim de gerçekleştiren Grup, 
Karacabey, İzmir ve Manisa’daki toplam 931 bin 
m2 arazide meyve yetiştiriyor. Bunun yanı sıra yur-
tiçi ve yurtdışından hammadde tedarik edip diğer 
yem üreticilerinin hizmetine sunuyor.

1968 yılında Sinop’ta doğmuştur. 1990 yılında Kara 
Harp Okulu’ndan Topçu Subayı olarak mezun olmuş-
tur. Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Topçuluk ve 
Füze Sistemleri lisanslarına sahiptir.1994 yılında 
özel sektördeki iş hayatına tercüman olarak başla-
mıştır. Ardından sırası ile Kraft Foods (eski adıyla Kar 
Gıda) Bilgi Teknolojileri ve İdari İşler Koordinatörlü-
ğü, Natura Gıda A.Ş. İK Müdürlüğü, Bidaş Gıda A.Ş. 
Genel Müdürlüğü,  Yıldız Holding İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılı 
itibariyle, Matlı Yem San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Genel Müdür
Mehmet Emre Vural     

BIZCON olarak, 13 yıllık deneyimimiz ve 180 kişilik pro-
fesyonel ekibimizle, her boyutta işletmenin tüm iş ihti-
yaçlarını karşılamaya yönelik uygulama, uygulama ge-
liştirme ve destek hizmetlerini Türkiye içinde ve dışında 
tek elden sunuyoruz.

MATLI için gerçekleştirdiğimiz SAP projesi kapsamında, 
iş süreçlerini sektörel dinamikleri göz önüne alarak ye-
niden yapılandırma fırsatı yakaladık ve sektöre özel çö-
zümler ürettik. SAP’nin lojistik, finans ve insan kaynak-
ları uygulamalarının yanı sıra, bayi portali ve BIZCON’un 
tarım sektörü için özel olarak geliştirdiği müstahsil 
çözümü uygulamasını da proje ile birlikte devreye 
almış olduk. BIZCON olarak Matlı SAP kurumsal dönü-

şüm projesi ile tüm süreçlerde izlenebilirliğin ve gıda 
regülasyonlarına uyumluluğun sağlanması ile yem, 
yumurta, süt üretimi alanlarında SAP uygulamalarımı-
zın başarısını bir kez daha kanıtlamış olduk. Proje baş-
langıcında, esneklik ve hareketliliğin artırılması, farklı 
bölümlere ait iş süreçlerinin basitleştirilmesi ve stan-
dardizasyonunun sağlanması amaçlanmıştı. Coğrafi 
yaygınlık ve geniş bayi ağı göz önüne alınarak merkezi 
planlama ve kontrolün sağlanması hedeflenmişti. Proje 
sonunda, MATLI modern, ileriye dönük, büyüyebilir bir 
ERP altyapısına kavuşmuş oldu. Projenin verimlilik ve 
izlenebilirliğe olan katkılarının yanı sıra, yapılan tüm 
çalışmalar ile raporlamalar ve iş süreçleri uluslararası 
standartlara ulaştı.  

“Yem Sektöründe
 İlk SAP Başarı Hikâyesi”

Gıda Sanayi

Genel Müdür
Semih Gür
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Ortaya koyduğumuz kurumsal çözüm ile, gelece-
ğe yönelik ihtiyaçlar için de gelişmeye açık, esnek 
ve verimli bir ortam yaratılması sağlanmıştır.

Doğru zamanda, doğru ve tutarlı verilerle taktiksel 
ve stratejik seviyelerde hızlı kararlar almaya imkân 
sağlayacak bir sistemi hayata geçirmek üzere yola 
çıktık. Bu nedenle, veri kalitesi iyileştirme ve ku-
rumsal veri ambarı oluşturma çalışmalarıyla işe 
başladık. Veri ambarının ardından, taktiksel ve 
yönetsel seviyelere yönelik bir raporlama sistemi 
ve esnek bir analiz ortamı geliştirdik. Bugün geldi-
ğimiz noktada, her boyutta ve en alt hiyerarşilere 
kadar tüm verilere hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz.

Ekip olarak (Murat Erdoğdu - Finansal Danışman, 
Öznur Topuz - İş Zekası Yöneticisi), daha önce 
finans sektöründe, iş zekası ve karar destek sis-
temleri konusunda pek çok projede yer almıştık. 
Murat Bey, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat 
Karadağ’ın talebi doğrultusunda şirket dışından 
projeye katkıda bulundu. Teknoloji ve iş ortağı se-
çiminde, TUKAŞ için uzun vadeli çözüm yaratacak 
bir karar vermeliydik. Teknoloji seçiminde, kolay 
uygulanabilir olması, kullanıcıların sisteme kolay 
adapte olması ve bizim mevcut ve geleceğe yönelik 
ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek esneklikte gelişti-

rilebilir olması önemli kriterlerdi. Oracle, teknolojik 
altyapı olarak bize bunu vaat ediyordu. İş ortağı 
konusunda ise, böyle bir hedefi ancak güçlü, yet-
kin, konusunda tecrübeli ve sürekli bizimle birlikte 
bizlerden biri gibi çalışabilecek bir teknoloji sağ-
layıcı ile birlikte gerçekleştirmemiz çok önemliydi. 
Bu noktada, deneyimi, uzmanlığı ve bizimle birlikte 
projeyi sahiplenerek çalışacağı hissini gerçekten 
bizlere yansıtmayı başarması sebebiyle GTech uz-
manlarıyla bu yolculuğa çıkmaya karar verdik. Veri 
girişlerine dair yaşanacak her sıkıntı veri ambarı 
alt yapısına da yansıyacağından, proje öncesinde 
Big Four’dan bir danışman firma önderliğinde tüm 
iş süreçlerimizin üzerinden geçtik. Danışmanların, 
ERP altyapımızdaki gerekli revizyonları işaret etme-
leri daha sağlıklı verilerle çalışmak adına bize bü-
yük fayda sağlayacaktı. Bu sayede ERP altyapımıza 

destek sağlayan yazılım firmasının yeni geliştirme-
leri ve eksiklikleri hayata geçirmesini de sağladık. 
Bu projedeki en büyük avantajımız, projenin Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Karadağ’ın spon-
sorluğunda gerçekleşmiş olmasıdır. Veri ambarı, iş 
zekası gibi projeler, doğası gereği sıkıntılı, zorlu ve 
kimi zaman da sonuca ulaşamayabilen projelerdir. 
Çünkü bu projeler, sonuçlandıktan sonra şirketleri 
farklı bir kültür seviyesine taşır. Açıkçası, üst yöne-
timin projeyi gerçekten sahiplenmesi ve proje ekibi-
nin tüm taraflarının özverili çalışmaları neticesinde 
bugün FMCG sektöründe örnek gösterilecek bir ça-
lışmadan söz edebiliyoruz.

Bugün, çok ciddi boyutlarda işgücü kazancı sağ-
landı. Eskiden aylık satış raporları 20 günde hazır-
lanırken, yeni yapıda raporlar sistem tarafından her 
gün güncellenerek yönetime sunulabilir hale geldi. 
Şu an sistemde 100’ün üzerinde hazır rapor var. 
Kullanıcılar kriterlerini belirleyerek farklı raporlar da 
oluşturabiliyorlar. Internet bağlantısı olan herhangi 
bir bilgisayar, tablet ya da cep telefonu üzerinden, 
zaman ve mekandan bağımsız, tüm raporlara/bilgi-
lere ulaşılabiliyor. Ortaya koyduğumuz bu kurumsal 
çözüm ile, geleceğe yönelik ihtiyaçlar için de geliş-
meye açık, esnek ve verimli bir ortam yaratılması 
sağlanmıştır.

DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU 
VE TUTARLI VERİLERLE HIZLI 
KARARLAR ALMAYA İMKÂN 
SAĞLAYACAK BİR SİSTEMİ 
HAYATA GEÇİRMEK ÜZERE 
YOLA ÇIKTIK.

Tukaş 1962 yılında kurulmuş olup 1967 yılından iti-
baren Oyak (Ordu Yardımlaşma Kurumu) bünyesinde 
faaliyet gösteren ve %28’i halka açık olan bir şirkettir. 

İzmir Torbalı ve Balıkesir Manyas ilçelerinde bulu-
nan iki fabrika ile salça, konserve, turşu, reçel, sos 
ve dondurulmuş gıda üretmektedir. İç pazarda İs-
tanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da bölge yö-
neticilikleri bulunmaktadır. Ayrıca dış pazarda AB 

ülkeleri, ABD, Avustralya, Japonya, Afrika ülkeleri 
ve Ortadoğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere dünya-
nın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse, Tukaş’ı, tarımsal 
ürünleri tarım üreticisinden alarak işleyen, depo-
layan, satışını ve lojistiğini sağlayan, ürünlerini iç 
ve dış pazarlarda son tüketiciye ulaştıran bir şirket 
olarak tanımlayabiliriz.

Hülya Gürsözer, İstanbul Üniversitesi İktisat ve Yedite-
pe Üniversitesi MBA eğitimlerinin ardından, finans ve 
FMCG sektörlerinde, çoklu kanal entegrasyonlu kam-
panya yönetimi, gerçek zamanlı kampanya yönetimi, 
veri ambarı kurulumu, iş zekası platformunun oluştu-
rulması, ön onaylı kredi kartı gibi kampanya akışlarının 
tasarlanması, satış otomasyon sistemi, veri kalitesi iyi-
leştirme gibi altyapı çalışmalarının hayata geçirilmesi 
ile ilgili çalışmalarda önemli roller üstlenmiştir. Diğer 
taraftan, CRM kültürünün şirket içinde yaygınlaştırıl-
ması ve hedef odaklı kampanya yönetimi, satış perfor-
mans yönetimi, pazar araştırmaları gibi konularda da 
yoğun çalışmalarda bulunmuştur. Halen, Tukaş bünye-
sinde Kurumsal Strateji ve Marka Geliştirme Koordina-
törü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Kurumsal Strateji ve Marka Geliştirme Koordinatörü 
Hülya Gürsözer

Kurumsal Performans Yönetimi projelerinin başarısı, 
öncelikle üst yönetimin sponsorluğu ve şirket içinde-
ki proje ekibinin kararlılığına bağlıdır. Tukaş projesin-
de bu anlamda eksiksiz bir destek gördük. GTech ve 
Tukaş proje ekipleri, öncelikle tek bir takım halinde 
şirketin tüm operasyonel sistemlerini inceleyerek, 
kurumsal bir veri ambarı oluşturdu. Daha sonra bu 
veri ambarından, üst yönetimin stratejik kararları 
verebilmek için ihtiyaç duyacağı verileri sağlayacak 
‘dashboard’lar, bu kararların sonuçlarının izlenebi-

leceği ‘scorecard’lar ve her bölümün işini daha iyi 
yönetebilmesi ve izleyebilmesi için gerekli tüm ra-
porlar hayata geçirildi. Oracle Business Intelligence 
ürünleri sayesinde, Tukaş hem tarihsel verisini analiz 
edebilir hem de günlük sonuçları takip edebilir hale 
gelmiştir. Tukaş Kurumsal Performans Yönetimi sade-
ce operasyonun izlendiği raporlar bütünü olmaktan 
çıkıp operasyona yön veren bir sistem haline gelen 
örnek bir proje olmuştur.

“Taktiksel ve yönetsel seviyelere yönelik analiz ve 
raporlama ortamı  geliştirerek, her boyut ve hiyerarşideki 
verilere hızlı bir şekilde ulaşabilir hale geldik. ”

Gıda Sanayi

Genel Müdür
Mine Peksü
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ENERJİ 
ÜRETİMİ VE 
DAĞITIMI

Kurumsal Başarı Hikayeleri

Enerji üretimi ve dağıtımı sektörü’nde entegre kurumsal iş 
uygulamaları, temel ERP fonksiyonlarına ek olarak enerji 
dağıtım firmalarının altyapı yatırım sürecini de desteklemek 
amacı ile; tasarım ve projelendirme aşamasından başlayıp, 
inşaası ve işletmeye alınması ve sonrasındaki tüm bakım 
süreçlerinin hem lojistik hem de finansal olarak yönetimini 
de sağlayan detaylı bir proje yönetim sistemi içermektedir.
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Müşterilerimizin isteklerine anında cevap verebi-
len, memnuniyetlerini arttıran bir sistem sağla-
mak üzere yola çıktık.

Sektörün oluşumu ve büyümesi düşünüldüğü za-
man, bu denli hızlı bir gelişimi ancak iyi bir tekno-
lojik altyapı ile destekleyebileceğimizi biliyorduk. 
Planlamalar doğrultusunda, zaman içerisinde bu 
konuya yatırımlarımızı son olarak Microsoft ile 
destekleyip CRM ve AXAPTA projesine başladık. 
İki aylık bir seçim süresinden sonra, kullanılabi-
lirlik ve performans kriterlerini daha ön planlan-
da tutup bu kararı verdik. 

Microsoft isminin devamlılığı ve kullanılabilirliği, 
destek devamlılığı ve ürün güncelliği açısından, 
özellikle kullanıcı profilinin çok farklı olduğu şir-
ketlerde, başarılı bir konumlandırma olacağına 
inanıyoruz.

Bu proje ile vizyonumuz; müşterilerimizin istek-
lerine anında cevap verebilen, memnuniyetlerini 
arttıran, istedikleri bilgi ve belgeleri bizlere ulaş-
madan kendilerinin online elde edebildikleri bir 
sistemi sağlamaktır. Sonuç olarak, örnek aldığı-
mız sektör telekom sektörü olmakla birlikte, bu 
sektörde kullanılan yenilikleri enerji sektörümü-
ze de sağlamak istiyoruz.

MÜŞTERİLERİMİZİN 
İSTEKLERİNE ANINDA 

CEVAP VEREBİLEN, 
MEMNUNİYETLERİNİ 

ARTTIRAN BİR SİSTEM 
SAĞLAMAK ÜZERE YOLA 

ÇIKTIK.

Şirketimiz, 2009 yılında Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliği çerçevesinde Elektrik Toptan Satış 
Lisansı almış olup, elektrik enerjisinin serbest 
tüketicilere satışı, ikili anlaşmalar yoluyla alım-
satımı ve hem yurtiçi hem de sınır ötesi ticareti 
ile iştigal etmektedir.

Şirketimiz, müşterilerine elektrik güç ve kapasite 
fiyatlandırmasında ve risk yönetiminde finansal 
bir aracı, aynı zamanda güçlü bilançosu, risk 
yanlılığı ve müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitlen-
dirilmiş hizmetleriyle esnek, güçlü ve güvenilir 
bir iş ortağıdır. Spot ve uzun vadeli ikili anlaşma 
fiyatlandırılmasında yenilikçi ürünlerle öncülük 
eden, enerji yönetiminde en iyi hizmeti veren 

ve en iyi oranlı teklifleri yaratan genç ve dina-
mik bir takıma sahiptir. Firmamızda bulunan bu 
uzman kadro tarafından Türkiye toplam elektrik 
üretim-tüketim tahminleri yapılmakta, bu amaca 
yönelik modeller geliştirilmekte, sektör mevzuatı 
ve gelişmeler takip edilerek gelecek senaryo ve 
analizleri aracılığıyla üretim maliyetleri ve müşte-
ri kârlılıkları analiz edilip müşteri için en uygun 
fiyat oluşturulmaktadır.

Müşterilerimiz, bizimle yapacakları uzun dönem-
li ve sabit fiyatlı kontratlar ve yeni avantajlı ürün 
paketleri sayesinde, belirli uzlaştırma dönemle-
rinde piyasada oluşacak mümkün olan en avan-
tajlı fiyatlardan enerji alabileceklerdir.  

2006 yılında Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 
Siemens bünyesi altında, Brüksel’de geliştirilen 
üretim optimizasyon projelerinin Türkiye’deki Demir 
Çelik fabrikalarına implementasyonunda danışman 
olarak görev aldım. Türkiye’ye dönüşümle birlikte, 
Ericsson’un, telekom sektöründeki CRM projelerinin 
Proje Yöneticisi olarak görev aldıktan sonra, Fina 
Enerji yapısına dahil oldum. Sektör ve şirketin yeni 
olmasından dolayı, düşünülen ve hedeflenen bü-
tün yeniliklerin yapılması ve planlanmasında bunu 
gerçekleştiren ekibin kurulmasını sağlayıp, şu anda 
farklı alanlar da dahil olmak üzere, şirketimizin büyü-
mesini sağlayacak her proje için çalışıyoruz.

İş Geliştirme Müdürü
Bora Çetinoğlu

ERP ve CRM pazarında 2013-2015 yılları arasında 
müşterilerin iki önemli uçta talepleri olacağına ina-
nıyoruz. Bir uçta kendilerine özel süreçleri her adım-
da destekleyecek entegre yazılım arayışında olan ve 
teknolojiyi rekabette ana stratejilerinden biri olarak 
gören firmalar. Diğer uçta ise, hızlı devreye alınıp 
kolay kullanımı olan, donanım ve danışmanlık mali-
yetleri bulunmayan aylık ödemeli bulut çözümler ara-
yışındaki firmalar. Biz, Microsoft olarak her iki uçtaki 
firmalara da hizmet verecek ürün ve kanal yapısı ile 
2015’e hazırlanıyoruz.

Türkiye’de ERP/CRM yatırımları, çoğunlukla, son dö-
nemdeki ekonomik istikrar ve teşvikler ile hızlı büyü-
me trendine girmiş firmalar tarafından yapılıyor. Bu 
firmalar, sahip oldukları kuvvetli şirket kültürünün 
yanına, ERP/CRM’nin getireceği denetim, iş süreçle-
rini kontrol ve çalışanlarına karar vermede en hızlı ve 
doğru bilgiyi sunma avantajlarını eklemek istiyorlar. 
Bu amaçları için Microsoft Dynamics ERP/CRM ile bir-
likte bilgi paylaşımını hızlandıracak Microsoft Sha-
repoint, Microsoft Office ve Microsoft Lync gibi diğer 
Microsoft ürünleri uygun çözümü sunuyor.

“Örnek aldığımız sektör Telekom. Bu sektörde 
kullanılan yenilikleri enerji sektörümüze de 
sağlamak istiyoruz.”

Enerji Üretimi
ve Dağıtımı

ERP Çözüm Müdürü
Mesut Mert
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Elektronik fatura uygulamamızı, “back office” iş 
süreçlerini ve iş ortaklarımızın dâhil olduğu
süreçleri de kapsayacak şekilde sürdürmekteyiz.

Shell Türkiye bünyesinde yer alan tüm firmalar, Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği kapsam dâhilinde 
elektronik fatura kullanmakla yükümlüdürler. Yurti-
çi ve yurtdışındaki çalışanlardan oluşan 150 kişilik 
bir ekip elektronik fatura uygulamasını hayata geçir-
mek üzere çalışıyor. Elektronik faturaya geçişi, kâğıt 
kullanımının azaltılmasıyla çevreye sağlayacağı 
katkının yanı sıra, şirketler arasındaki elektronik 
haberleşmenin ilk adımı olarak da görmekteyiz. 
Uygulama, aynı zamanda uluslararası standartlara 

uyum sağlama ve ticari hayata yeni açılımlar kazan-
dırma potansiyeli de yaratıyor. 

Bu sürecimize FIT firması ile birlikte çözüm geliş-
tirmekteyiz. 2013 yılı Ocak ayında kapsam belir-
leme çalışmasıyla başlattığımız elektronik trans-
formasyon projemizi, global standarttaki proje 
adımlarının tümünün takip edilmesinin ardından 
Kasım ayında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Shell 
olarak, elektronik fatura uygulamamızı, fatura-
nın Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden gönderilip 
alınmasına ek olarak ‘back office’ iş süreçlerini ve 
iş ortaklarımızın dâhil olduğu süreçleri de kapsa-
yacak şekilde sürdürmekteyiz. 

10 YILDIR EN BEĞENİLEN 
AKARYAKIT VE MADENİ 
YAĞ DAĞITIM ŞİRKETİ 

SEÇİLİYORUZ.

Türkiye’deki faaliyetlerine 1923 yılında başlayan 
Shell, bu yıl 90. yaşını kutluyor. Shell, Türkiye’de 
“Perakende ve Ticari Satışlar”, “Madeni Yağlar”, 
“Enerji ve Gaz”, “Arama ve Üretim”, “Havacılık 
Satışları”, “Kimya Satışları” ve “Denizcilik Sa-
tışları” alanlarında, 700 personel, 1000’i aşkın 
istasyon ve 12.000 dolaylı çalışanıyla faaliyette 
bulunuyor. 2006 yılında Turcas Petrol ile Shell & 
Turcas ortak girişim şirketi kuruldu. 6 yıldır ma-
deni yağlar pazar lideri olan Shell, madeni yağ ve 
gres üretilen Shell Derince Tesisleri’nden 46 ülke-
ye ihracat gerçekleştiriyor. Shell, müşteri mem-

nuniyeti anlayışı, yenilikçiliği ve güçlü markalarla 
gerçekleştirdiği iş birlikleriyle Türkiye’ye her za-
man cazip fırsatlar sunuyor. Sektörün en büyük 
filo yakıt yönetim sistemi olan Shell Taşıt Tanıma 
Sistemi ve sektörün en büyük sadakat programı 
olan Shell Club Smart ile öncü rol üstlenen Shell, 
10 yıldır en beğenilen akaryakıt ve madeni yağ 
dağıtım şirketi seçiliyor. Dünya genelindeki en 
iyi Shell istasyonunun belirlendiği “Farkı Yaratan 
İnsandır” programında ise son 4 yılda 2 Dünya, 2 
Avrupa şampiyonluğu kazandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühen-
disliğinde öğrenciyken yüksek teknoloji bilgisayar 
çözümlerinin ithalatı ve danışmanlığını yapan bir 
şirkette partner olarak 7 yıl çalıştım. Hem öğrenci-
lik hem iş hayatını birlikte yürütmenin kendine has 
zorluklarına rağmen bu süreçte kazandığım tecrübe, 
kurumsal hayata geçtiğim Türk Petrol A.Ş.’de yürüttü-
ğüm projelerdeki iş kollarının ihtiyaçlarını belirleme-
de bana oldukça katkı sağladı.  

2006 yılında Shell ve Turcas Petrol’ün birleşmesiyle 
birlikte yürüttüğüm Perakende Satışlar Entegrasyon 
Koordinatörlüğü görevi, çok başarılı ve örnek bir şir-
ket birleşmesi olduğu için, bugüne kadar sorumlu 
olduğum görevler içerisinde en heyecan verici ola-
nıydı. Shell olarak, büyümenin getirdiği ihtiyaçlar 
doğrultusunda sistemlerin ve iş süreçlerinin gelişti-
rilmesi için başlattığımız projede de Değişim Yöneti-
ciliği görevini üstlendim. Ardından global programın 
bir parçası olarak Türkiye SAP geçiş çalışmasında, 
Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Yöneticisi olarak ça-
lışma fırsatını buldum. Şu anda Türkiye Shell SAP Uy-
gulama Yöneticisi görevimle eş zamanlı olarak Elekt-
ronik Defter ve Elektronik Fatura Program Yöneticiliği 
görevini sürdürmekteyim. 

E-Fatura ve Uygulamaları İş Program Yöneticisi
Aysu Konuralp

Türkiye’de 1999 yılında çalışmalarına başlayan FIT bu-
gün Hollanda, ve Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren, yeni-
likçi ve deneyimli ekibiyle inovatif teknoloji çözümleri 
ve hizmetleri sunan bir yazılım firmasıdır. Farklı sektör-
lerdeki yerel ve yabancı birçok firmaya  Ar-Ge ve ino-
vasyon odaklı “kurumsal değer mühendisliği” projeleri 
üreterek, yarattığı katma değer ile şirketleri “elektro-
nik” ortama taşımaktadır. Müşterilerinin iş verimliliğini 
arttırmaya yönelik “yenilikçi” çözüm önerileri sunan 
FIT, inovasyon ve ürün geliştirmeye odaklanmaktadır. 

Bugünkü hizmet ve çözüm portfolyosu, 14 yıllık tecrü-
beyle gerçekleştirilen inovatif projelere dayanan  FIT 

,“e-Fatura” ve “e-Defter” uygulamaları ile  230’un üze-
rinde projeye imza atarak Türkiye’nin lider e-Dönüşüm 
markası olmayı başarmıştır. 

Firmaların elektronik dönüşüm süreçlerinde çözüm 
ortağı olan FIT, şirketlere e-İrsaliye, e-Arşiv v.b. gibi 
“e-Dönüşüm” süreçlerinin düzenlenmesinde iş potan-
siyeli artırıcı çözümler sunmaya devam edecektir. Tek-
nolojinin sürekli yenilendiğinin bilinciyle çalışmalarına 
yön veren FIT, bilgi ve iletişim toplumunda daha  etkin  
ve  daha  güvenli  bir  yöntem  ve  üretim altyapısı ile 
çevreye duyarlı projeler üretmektedir. 

“Shell, elektronik faturaya geçişi,  kâğıt 
kullanımının azaltılmasıyla çevreye sağlayacağı 
katkının yanı sıra,  şirketler arasındaki elektronik 
haberleşmenin ilk adımı olarak da görmektedir.”

Enerji Üretimi
ve Dağıtımı

Genel Müdür
Ahmet Bilgen
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Firmamızın vizyonu, hayatı kolaylaştıran ve
hayallerle buluşturan bir yıldız olmaktır.

Finans sektörü Türkiye’de bilgisayar teknolojisine en 
fazla ihtiyaç duyan, bu teknolojiyi en yoğun kullanan 
ve bu yolda en çok mesafe kat eden sektördür.

Firmamız da finansman sektöründe hizmet verdiği 
için ve bu işe en uygun, en sorunsuz ve kaliteli hiz-

met sunabilen firma ile çalışmak zorunda olduğun-
dan çok dikkatli ve titiz davranmak zorundadır. Bu 
kapsamda firmamız SET çözümlerini 2008 yılından 
bu yana kullanmaktadır. Bu çözüm, içerik olarak 
ilgili süreçlerimizi yönetmekle kalmayıp farklı sis-
temler ile entegre çalışarak verimliliği artırmaktadır.

Set çözümleri ile, muhasebe süreçlerinin yöneti-
minin yanında raporlama menüsü sayesinde, Grup 

dahilinde ve haricinde resmi ve resmi olmayan mer-
cilere gerekli raporlama sorumluluklarımızı yerine 
getirebilmekteyiz.
  
SET çözümü ile, günde 80.000 müşterimize en az 
200.000 veriyi işleyerek hızlı, etkin, doğru ve kalite-
li hizmet vermekteyiz.

FİRMAMIZIN VİZYONU, 
HAYATI KOLAYLAŞTIRAN 

VE HAYALLERLE 
BULUŞTURAN BİR 
YILDIZ OLMAKTIR.

Teb Finansman A.Ş. 1995 yılında faaliyete baş-
lamış Türk ve yabancı ortaklı bir firma olup 89 
çalışanı ile ihtiyaç sahiplerine otomobil kredisi 
hizmeti vermektedir. Finansman şirketlerinin tüke-
tici finansmanı pazarındaki payı son yıllarda artış 
göstermektedir.

Finansman şirketleri kolay, hızlı kredi süreçleri ve 
uygun faizli kredi oranları sayesinde müşteriler 
tarafından tercih edilmektedir. Firmamız finans-
man şirketleri sektöründe önde gelen şirketlerden 

biri olup 31.12.2012 sonu itibariyle 108 milyon öz 
kaynağa, 1 milyar 411 bin TL aktif büyüklüğe ve 1 
milyar 340 bin TL kredi büyüklüğüne ulaşmıştır. 
Firmamızın vizyonu, hayatı kolaylaştıran ve ha-
yallerle buluşturan bir yıldız olmak; misyonu ise 
müşteri odaklı yaklaşımımızla yaşam kalitesini 
yükseltmek, ekonominin ve iş ortaklarımızın ge-
lişimine katkı sağlamak, çalışan memnuniyetine 
ve tüketici haklarına duyarlı olmak, kolay ve hızlı 
kredi sunmaktır.

Teb Finansman A.Ş’deki görevime 2007 yılında Teb 
Finansman A.Ş’nin Anadolu Grubu’ndan ayrılıp 
TEB Grubu’na satılmasıyla başladım. 1986 yılında 
Pamukbank’ta başladığım profesyonel iş hayatımı 
Muhasebe Müdürü olarak sürdürmekteyim.

Eğitim hayatımda Sırasıyla Çorlu Lisesi’ni, Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü, İstanbul Üni-
versitesi İşletme İktisadı Enstitüsü İşletme Yöneticili-
ğini ve Ankara Hukuk Fakültesi Banka Ticaret Hukuku 
ve Araştırma Enstitüsünü bitirdim. Mesleki ve kişisel 
gelişim alanlarında birçok eğitim ve seminere katıldım.

Evli ve iki kız çocuğu sahibiyim. Boş zamanlarımı eşi-
me yardım ederek ve çocuklarımla ilgilenerek, hobi 
bahçesinde çalışarak,  kitap okuyarak, az da olsa te-
levizyon seyrederek ve maç izleyerek geçirmekteyim.

Muhasebe Müdürü
Erdoğan Akgül 

TEB Cetelem Tüketici Finansmanı projesinin en 
önemli yönlerinden biri de yazılım mühendisliğinin 
en yeni, en modern ve en sağlam metotlarının kul-
lanılarak servis tabanlı mimari üzerinde geliştirilmiş 
olması. Bu sayede günde 200.000’den fazla kaydın, 
web servisler ile kayıt başına 0,06 saniye/hız ve 
toplamda ortalama 20 dakika gibi kısa bir sürede 
sistemler arası mutabakat servislerini de içerecek 
şekilde, SET B’Lack ERP sistemine akışı sağlanmıştır. 
Bu sayede muhasebe, finansman, hazine yönetimi 
ve sabit kıymetler gibi SET B’Lack ERP arka ofis uy-

gulamalarının tamamı operasyonel kredi süreçleri ile 
bütünleşik olarak çalışıyor. Bilgi teknolojilerinin ya-
rattığı imkânlar hızlı başvuru ve kredi değerlendirme, 
hızlı sonuca ulaşma ve geri dönüş sağlama, artan 
müşteri memnuniyeti gibi birçok avantaj yaratıyor. 
Dikey çözümümüz CFS ile Tüketici Finansman şir-
ketlerinin tüm süreçlerini uçtan uca yönetebiliyoruz. 
Tüm iş süreçlerini kapsayacak çözümler üretecek, 
ihtiyaçları iyi analiz edecek ve ihtiyaçlara en uygun 
çözümü geliştirebilecek güçlü bir yazılım ortağınız 
olarak 20 yıldır hizmetinizdeyiz.

 “Finans sektörü bilişim teknolojilerine
en fazla ihtiyaç duyan, bu teknolojileri
yoğun kullanan ve bu yolda en çok mesafe kat   
     eden sektördür.”

Finans

Genel Müdür
Ahmet Akşit
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Karar verip kolları sıvadığımızda 5 yılda
atacağımız tüm adımları planlamıştık.

Hızlı moda perakendesinin sadece Türkiye’de de-
ğil dünyada en büyük sorunu, süreçlerin yeterin-
ce net olmaması ve sürekli bir değişimdir.

Colin’s ve Loft markalarımız için yola çıktığımız-
da, daha önce verilmiş kararlar, farklı dil ve al-
fabe kullanan birçok ülkede kullanım olanağı, 
tüm süreçlerimizi zaman içerisinde aynı ortamda 
bütünleştirebilme, süreçlerimizin ve iş kuralları-
mızın çoğunun yeterince net olmaması ve bizim 
en iyisi olma hırsımız gibi birçok parametreyi yö-
netecek bir çözüm üretmek zorunda olduğumuzu 
biliyorduk. Ekibim ile 6 ay herkesi dinledik: da-
nışmanları, yazılım firmalarını, çalışanları...

Bir yandan teknolojileri tanıdık, bir yandan süreçleri 
öğrendik ve en iyi uygulamaları anlamaya çalıştık, 
bir yandan da organizasyonun neye hazır olduğunu 
algıladık. Bu arada da ekibimle bitmek bilmeyen fi-
kir tartışmaları ile doğrumuzu bulmaya çalıştık. 

Karar verip kolları sıvadığımızda hem BT vizyonu-
muzu hem de önümüzdeki 5 yılda atacağımız tüm 
adımları planlamıştık. Geriye bu kadar kapsamlı 
ve büyük projeyi yönetme stratejisi ve uygulama-
yı hayata geçirme noktasında doğru partneri seç-
mek kalmıştı. ETG firması bizimle önceden beri 
çalışıyor ve Axapta konusunda deneyimi ile bu 
projede ağır basıyordu. Dolayısıyla yola onlarla 
çıkmak konusunda hiç tereddüt etmedik. Micro-
soft Axapta seçtiğimiz ERP ürünüydü ve açık kay-
nak kod olduğu için kendi ‘uçtan uca’mızı yaratıp 
süreçlerimizi özgünleştirirken önümüze sorun çı-
karmayacaktı: Bu ürüne ve geleceğine çok inanı-
yor, doğru ellerde iyi bir uyarlama ile mükemmel 
sonuç alınabileceğinden hiç şüphe duymuyor-
duk. 15 ay gibi bir süre sonunda depo, mağaza 
ve veri ambarı dışındaki tüm süreçlerimizi taşı-
yarak sonuçlandırdığımız projemizin çıktısına 
kurumsal sahiplenme ve önceki olumsuz imajı da 
engellemek için ER-AX adını verdik. Yeni ERP’miz, 
Eroğlu ile Axapta’nın stratejik birlikteliğinin sim-
gesi oldu. ETG firması da bu süreçte gerçekten 
çok iyi iş çıkardı. Neredeyse sorunsuz bir eğitim, 

test ve geçiş dönemi yaşadık. En büyük problem 
eski yetersiz ERP’nin datasını taşımak oldu; as-
lında belki de tek problem!

Bugün ER-AX kullanan departmanların, perfor-
mans, veri kalitesi, analiz, geliştirme ve destek 
kabiliyetlerimiz açısından geçmiş ile kıyaslana-
maz noktaya gelmiş olmaları büyük bir memnu-
niyet. Koleksiyonun en başından itibaren tüm 
süreçlerimiz artık herkes tarafından takip edilebi-
liyor, hatalı işlem yapma ile ilgili sayısız denetim 
noktası oluşturulmuş durumda, yeni ihtiyaçlara 
çok hızlı uyarlama yapılabiliyor ve tüm süreçler 
tam entegre.

HIZLI MODA 
PERAKENDESİNİN 

SÜREÇLERİ 
DEĞİŞKENDİR.

Eroğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren 
Colin’s 1983 yılında kuruldu. Colin’s ilk mağaza-
sını Rusya’da açtı ve kısa zamanda ülkenin en 
popüler jean markası oldu. Colin’s bugün Rusya, 
Ukrayna, Suudi Arabistan, Kazakistan, Almanya 
ve Romanya dahil 37 ülkede 600’ün üzerinde 

mağazasıyla faaliyet gösteriyor. Colin’s’in yurtdı-
şında 2464, Türkiye’de 2034 olmak üzere toplam 
4498 çalışanı bulunmaktadır. 2012 cirosu 160 
milyon dolar olan Türkiye Colin’s’in 2013 yılına ait 
hedefi 400 milyon TL’dir.

Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından Boğazi-
çi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. Koç 
Üniversitesi’nin ilk MBA mezunlarından olan Ergin 
Erşin, ardından bir yıl Marmara Üniversitesi’nde Yö-
netim Organizasyon Doktora Programına devam etti.

İş hayatına Koç Grubu’nda, otomotiv sektöründe 
başladı. Burada özel bir rotasyon programı ile tüm 
birimlerde belirli dönem çalıştıktan sonra şirketin 
Topyekun Değişim Projesinde sorumluluk aldı. Ardın-
dan lojistik sektörüne geçerek 3. Parti Lojistik Sek-
törünün Türkiye’de kurulması çalışmalarına yön ver-
di. Uzun yıllar bu sektörde önemli işlere ve çalıştığı 
kurumlarla Türkiye için pek çok ilke imza attı. Zaman 
zaman yurtiçi ve yurtdışında Yönetim ve Tedarik Zin-
ciri Danışmanlığı da yapan Erşin, bir dönem gıda sek-
töründe de üst düzey yöneticilik görevinde bulundu. 

Son olarak Eroğlu Holding bünyesinde lojistikten 
sorumlu olarak başladığı görevine Perakende Grubu 
şirketleri için Bilgi Teknolojileri bölümünün yönetimi-
ni de devralmış olarak devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Erşin’in boş vakitlerinde-
ki en büyük tutkusu ailesi ile birlikte vakit geçirmek-
tir. Okumak ise vazgeçemediği tutkusudur. 

Lojistik ve  Bilgi Teknolojileri Yöneticisi
Ergin Erşin

Microsoft tarafından 2006, 2008 ve 2011 yıllarında 
“Yılın Dynamics ERP İş Ortağı” seçilen ETG ayrıca 
2008, 2010 ve 2011 yıllarında dünya çapında Dyna-
mics AX iş ortakları arasında %5’lik dilime girerek 
“President Club”a seçilmiştir. 2008 yılında Micro-
soft EMEA (Europe, Middle East, Africa) bölgesinde 
Microsoft tarafından “Avrupa’nın En Başarılı Proje-
si” ödülü olan “Customer Excellence Award” ödü-

lünü almıştır. 2011 yılında Microsoft MEA (Middle 
East, Africa) “Bölgede En İyi İş Ortağı” finalisti ol-
muştur. Son olarak 2012 yılında “İlk Bilişim 500 Şir-
keti” arasında ERP Yazılımı sıralamasında 4. olmuş-
tur. Türkiye’de İstanbul’da, A.B.D.’de Atlanta’da 
ofisleri bulunan ETG, Güney Afrika, Rusya, Çin gibi 
dünyanın farklı lokasyonlarındaki 60’ın üzerinde 
müşterisine hizmet sunmaya devam etmektedir.

“Karar verip kolları sıvadığımızda 5 yılda    
 atacağımız tüm adımları planlamıştık.”

Giyim ve
Konfeksiyon Sanayi

İş Geliştirme Müdürü
Umut Altınay
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Hızlı karar verebilme kabiliyetimizin geliştirilme-
si, verimlilik, takip edilebilirlik gibi birçok etken 
Neşe Plastik’i otomasyon ve sistem  geliştirmeye 
yönlendirdi.

Akdatasoft firmasıyla 2001 yılında başladığımız 
ve çözüm ortağı olarak devam ettirdiğimiz birlik-
teliğimiz halen ilk günkü heyecanını koruyarak 
devam etmektedir. Üretim kontrol ve erişebilirlik 
temelinde başlayan çalışmamız, maliyet muha-
sebesi ve planlama çalışma grupları ve çözüm-
leriyle gelişerek sürmektedir. 2001 yılı öncesi 
üretim kontrol sistemimiz ve maliyet muhasebesi 
uygulamalarımız insan ağırlıklı ve kişisel bilgi-
sayar programları kullanılarak yürütülmekteydi. 
Zamanın her geçen gün daha kıymetli ve doğru 
kullanılması gereğinden hareketle, hataların mi-
nimize edilmesi, hızlı karar verebilme kabiliyeti-

mizin geliştirilmesi, verimlilik, takip edilebilirlik, 
hızlı geri dönüşler, arşiv kolaylığı, insan emeğinin 
doğru ve verimli kullanılması gibi birçok etken 
Neşe Plastik’i otomasyon ve sistem geliştirme-
ye yönlendirdi. Bir arayış sonucunda Akdatasoft 
firma sahibi Hakan Akalın Bey ile tanışmamız ve 
beraberce oluşturduğumuz çalışma grubu, Neşe 
Plastik’in gelişiminde ve vizyonunda ulaşması 
gereken aşamaları hızla geçmesini sağladı.

Yıllarca elle ve zaman israfıyla yapılan üretim kont-
rol ve planlama, hammadde ve mamul stok hareket-
leri ve planlaması, sipariş ve sevkiyat planlaması, 
irsaliye fatura işlemleri, bütün kademeler için karar 
vericilerin talepleri doğrultusunda raporlamalar, 
maliyet muhasebesi ve bugün kalite güvencenin 
ayrılmaz parçası haline gelen ulaşılabilirlik ve takip 
edilebilirlik Neşe Plastik için keyifli, hızlı, güvenilir 

çalışma şekline dönüştü. Sistemin en büyük avan-
tajı, başlangıcımızdan 12 sene geçmesine rağmen 
halen gelişimini sürdürerek yatırımlarımıza, ürün 
çeşitliliğimize cevap vermesi ve sıkıştığımız nokta-
larda geliştirmeye açık olmasıdır. Bölüm değiştiren 
veya yeni gelen personel zorlanmadan sisteme hızlı 
adapte olmakta ve kullanabilmektedir. Kurduğu-
muz sistemin 12 yıllık gelişimine, Neşe Plastik’in 
adaptasyon hızına bakıldığında gelecek açısından 
Akdatasoft yazılım sistemi güven vermektedir. Şir-
ketimizin önümüzdeki 3 yıl için planlanan süreci 
düşünüldüğünde, geçmiş 12 yıla bakarak, Akda-
tasoft ile birlikte sistem ve çözümlerimizi geliştire-
ceğimize ve bizim paralel çözüm ortağımız olarak 
birlikte çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğimize 
inanıyorum. Bugün ortak çalışma grubumuz sipariş 
ve planlama konularında sistemi geliştirmeye de-
vam etmektedir.

NEŞE PLASTİK, 
SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ 

DURUMUNU 25 YILDIR 
SÜRDÜRMEKTEDİR.

1988 yılında kurulan Neşe Plastik San. ve Tic. 
A.Ş., TOSB (Taysad Org. San. Bölgesi) Çayırova-
Gebze’de modern ve çevre ile dost 20.000 m2 üre-
tim tesisinde Türkiye, Avrupa, Uzakdoğu, Ortado-
ğu, Kuzey Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’nin 
PVC (polivinil klorür) bazlı tek veya çok katlı ve 
çok amaçlı soft, semi rijit, rijit PVC film taleplerini 
(60.000.000 m2/yıl kapasite) kalitesinden ödün 
vermeden başarılı bir şekilde karşılamaktadır. 
Neşe Plastik birçok sektöre (mefruşat, otomotiv, 

yalıtım, ambalaj, mobilya, dekorasyon, profil sek-
törü) PVC film üretimi yapmaktadır. Üretiminin 
%75 gibi ana bölümünü ihraç etmektedir. Üstyapı, 
altyapı, makine yatırımlarının yanında insana ver-
diği değer ve insan yatırımına olan inancıyla, be-
yaz ve mavi yakalı tamamı eğitimli ve tecrübeli 215 
kişilik kadrosuyla üretimini sürdürmektedir. Neşe 
Plastik sahip olduğu uluslararası kalite sertifikala-
rı, ürün sertifikaları ve üretim sertifikaları ile sek-
töründe öncü durumunu 25 yıldır sürdürmektedir.

35 yıllık üretime dönük meslek yaşantımın son 18 yılı 
plastik sektörü içinde geçti. Eşim ve ben İTÜ kaynaklı 
mühendislik yaşantımızı sürdürürken, iki oğlumuz 
farklı dallarda tercihlerle birisi tıp doktorluğu diğeri 
ekonomi ve dış ticaret kariyeri yaparak aile vizyonu-
muzu farklı kulvarlara taşıdılar.

Üretimden Sorumlu Genel Müdür
Tayfun Eren

İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 mezunu
Makine ve Gemi İnşaatı Y. Mühendisi

Akdatasoft Yazılım, kendi üretimi olan Üretim Yö-
netimi yazılımları ile 1995 yılından bu yana bilişim 
sektöründe hizmet vermektedir. İşletme tecrübesi-
ne sahip kadrosu ile bilgi birikimlerini yazılımlarına 
aktarıp müşterileri ile paylaşarak, 150’den fazla 
üretim-yönetim projesinin hızlı ve başarılı sonuçlan-
dırılmasını sağlamıştır. Sektörel bazda uyarlamalar 
ile, işletmelerin iş süreçlerinin iyileştirilmesi, gelişti-
rilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasını hedeflemiştir. 
Özellikle farklı üretim tesislerine veya entegre üretim 

işletmelerine sahip şirketlerdeki uyarlamalar ile öne 
çıkmaktadır. Yurtiçi pazar payını arttırması ve yurtdı-
şında edindiği yeni müşteriler sayesinde, İnterpro-
medya A.Ş.’nin her yıl yaptığı Bilişim 500 araştırma 
sonuçlarına göre; 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ilk 
500 bilişim şirketi arasında yer almıştır. Sybase, an 
SAP Company’nin çözüm ortağı olup ITKIB Turqua-
lity tarafından onaylanmış yetkili danışman yazılım 
şirketidir. Farklı bölgelerde birçok KOSGEB projesine 
başarıyla destek vermiştir.

“Hızlı karar verebilme kabiliyetimizin 
geliştirilmesi, verimlilik, takip edilebilirlik gibi 
birçok etken Neşe Plastik’i otomasyon ve sistem  
    geliştirmeye yönlendirdi.”

Ev Tekstili

Genel Müdür
Hakan Akalın
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Kavramsal tasarımlar sırasında kendi içyapımızı 
tekrar gözden geçirme fırsatını bulduk.

Firmamız 2005 yılından beri üretimde ERP sistemi 
kullanmaktadır. İplik üretimi ile başlayan süreç 
çorabın ambalajlanması, depoya girişi ve sevki ile 
tamamlanmaktadır. Üretim süreçlerinin takibi için 
kurulan otomasyon sistemleri ve her üretim aşama-
sının kontrolü için geçen yıl SAP ERP sistemine geç-
me kararı aldık ve bu konuda çözüm ortağı olarak 
ABH ile anlaştık. 

SAP’nin üretim ve finans çözümlerindeki gücünü, 
rekabetçi pazarda kendimize avantaj sağlamak için 

kullanmak istiyoruz. Bu süreç bize aynı zamanda 
Kavramsal Tasarımlar sırasında kendi içyapımızı 
tekrar gözden geçirme fırsatını verdi.

Üretimi izlemek ve wip malların nerede olduğunu 
bilmek, kısacası sadece stok yönetimi tek başına 
bu piyasa koşullarında bir anlam ifade etmiyordu. 
Biz yeni projemizle üretimin her safhasında mali-
yetlerimizi, stok devir hızlarımızı, terminlerimize 
istinaden ne durumda olduğumuzu görmek ve bun-
ları şirket kültürü haline getirmek için güvenilir, akıl-
da soru işaretleri bırakmayacak bir sistem olduğuna 
inandığımız SAP’yi seçtik.

SAP Projesinin düzgün bir şekilde hayata geçirilme-
si ve başarılı olabilmesinin en önemli faktörü Ekip 
Çalışmasında yatmaktadır. Bölümler arasında koor-
dinasyon eksikliğinin engellenmesi için, kimin ne iş 
yapacağı, sorumluluk alanlarının çok açık ve net bir 
şekilde altının çizilmesi gerekmektedir. SAP firmaya 
her alanda kolaylık ve hız getirecek diye bir kanun 
yoktur. SAP vizyonu geliştirecek bir araçtır, dolayı-
sıyla bu aracın kendi getireceği sıkıntıları şirketlere 
kabul ettirecek ve kararlılıkla arkasında duracak 
yöneticilere ihtiyaç vardır. Bunu aşarsanız projenin 
başarılı olması için gerekli olan firma gayretini ya-
kalamış olursunuz ve önünüzde bir engel kalmaz.

PENTİ, TÜRKİYE’NİN 
KENDİ ALANINDA EN 

TANINAN VE EN SEVİLEN 
KADIN MARKASIDIR.

1950 yılında “Öğretmen Çorap” adı altında faaliye-
te geçen firma, 1980’lerden itibaren marka adını 
“Penti” olarak değiştirmiştir. “Penti” markası ile 
ince kadın çorabı, çocuk çorabı, erkek çorabı, ev 
giyimi, iç giyim, bikini/mayo/plaj giyimi tasarımı 
ve üretimi konusunda faaliyet göstermektedir. 
Türkiye pazar payının %40’ına sahip olan Penti,  
Avrupa’nın en büyük ilk 5 üretici firması arasında-
dır.

1999 yılında “Penti” adı altında kendi mağaza-
lar zincirini oluşturmaya başlayan firma bugün 
Türkiye genelinde 195 mağazaya sahiptir. Ayrıca 
global pazarda da her geçen yıl sayısını artırarak 
Amerika’dan Suudi Arabistan’a ve Hırvatistan, 
Makedonya, Kosova başta olmak üzere Balkan 

ülkelerine toplam 16 ülkede 38 mağaza ile hizmet 
vermektedir.
 
2012 yılında, dünyanın en büyük yatırım fonların-
dan Carlyle Group ile imzaladığı ortaklıkla global 
bir Türk markası yaratmayı hedefleyen Penti, tartış-
masız lideri olduğu çorap pazarındaki konumunu 
daha da güçlendirmeyi ve liderliğini çorabın yanı 
sıra iç giyim ve mayo perakendeciliğine de taşıma-
yı hedeflemektedir.

Yapılan araştırmalara göre Penti %98 marka bili-
nirliği, %78 marka sadakati ile Türkiye’nin kendi 
alanında en tanınan ve en sevilen kadın markası-
dır. 

Bilgi İşlem Direktörü olarak görev aldığım Penti’deki 
6. yılım. 2005 yılında başlayan birlikteliğimizde kısa 
bir ayrılığımız olsa da 2012 yılında tekrar beraber 
çalışmaya başladık. Bu SAP projesi benim Penti’de-
ki ikinci büyük ERP projem. İşimi keyifle yapıyorum. 
Masabaşı bir görevden çok birebir sahadaki herkes 
ile çalışma fırsatı vermesi dolayısı ile işimden büyük 
keyif alıyorum. Bu gerçekten benim için çok önemli. 

İş yerindeki huzur benim iş dışı hayatımı da çok 
olumlu yönde etkiliyor. Kızlarıma ayıracak sağlıklı, 
verimli ve kaliteli bir zamanım oluyor. Sonuçta onla-
rın geleceği için çalışıyorum ama geleceklerini inşa 
ederken onlarla da yaşayan bir baba olmak istiyo-
rum. Duygularımı ifade edebilmek için 35 yaşımdan 
sonra şiir yazmaya başladım. İleride bu şiirlerimi 
kendilerine hediye edeceğim.

Bilgi İşlem Direktörü
Tayfun Karakok 

Penti ERP Projesi kapsamında satınalma, stok 
yönetimi, satış, kalite yönetimi, bakım-onarım, 
üretim planlama, insan kaynakları, finans, maliyet 
yönetimi ve tekstil-konfeksiyon çözümü (SAP AFS)  
uygulamalarının devreye alınması için çalışmalar 
Anadolu Bilişim tarafından yürütülmektedir. 

AFS ile, ana veri yükünü asgariye indiren ve kont-
rolünü sağlayan geliştirmelerle malzeme ve ürün 
ağacı bakımı gibi kritik süreçlerin en verimli hale 

getirilmesi hedeflenmektedir. Başarılı bir proje 
gerçekleştirmede üst yönetimin sahipliği kritik 
önemde olduğundan kurum içinde projeye ba-
şından so¬nuna kadar destek olacak sponsorlar 
bulunmalıdır. Projenin yol harita¬sı çıkarılmalı ve 
bu haritaya bağlı kalınmalıdır. ERP projeleri danış-
manlık firması ile müşterinin birlikte yaptığı pro-
jeler olduğundan, müşteri proje ekibine projenin 
önemi ve beklentiler net olarak anlatılmalı ve tam 
zamanlı katılım sağlanmalıdır.

“Kavramsal tasarımlar sırasında
 kendi içyapımızı tekrar gözden geçirme
     fırsatını bulduk.”

Giyim ve
Konfeksiyon Sanayi

Kurumsal Uygulama 
Hizmetleri Müdürü
Atakan Karaman
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Tekstile dair tüm iş süreçlerimizi, CoralReef’in 
aradığımız entegre çözüm ihtiyacını
karşılamasıyla çok daha hızlı yönetebiliyoruz.

12 yıl öncesinde baskı-boyama bölümlerinde 
ihtiyaçlarımıza yönelik olarak İletişim Yazılım’ın 
geliştirdiği TexPROD® programını kullanmaya 
başladık. Düzenli olarak versiyon planlarıyla ge-
liştirilen bu program ile, çağın değişimine ayak 
uydurarak aynı yazılımı yıllardır kullanabiliyoruz. 

Safran Tekstil bünyesinde de yıllardır farklı yazı-
lımlar denedik, ancak entegre yapıda çözümler 
olmaması nedeniyle istenilen faydaları sağla-

yamadık. İşletmemizin tüm iş süreçlerini tek bir 
platform üzerinde yöneterek veri bütünlüğünü 
sağlamak amacıyla, 2012 yılı hedefi olarak enteg-
re sisteme geçmeye karar verdik. 

Yeni sistemden beklentimiz; planlamamızı, üre-
timimizi, gerçekleşen verilerle maliyetlerimizi 
yönetebilmek ve sağlıklı analizlerle doğru kararlar 
verebilmekti. Bunun için çeşitli yazılımları incele-
dik. Sonuç olarak; üretim yönetimi için Logo ile 
entegre çalışabilecek ve zaten dokuma ve boya-
hane bölümlerinde sistemimizi kurmuş firma olan 
İletişim Yazılım’ın MES, çözümü CoralReef’i tercih 
ettik. 2012 Eylül ayında çalışmalara başladık. Pro-

je ekibiyle belirlenen yol haritasını hazırladıktan 
sonra uygulamaya başladık. İlk olarak numune 
süreçlerimizi sistem üzerinde takip etmeye de 
başladık. Yeni dönemde artık üretim verilerimizi 
anlık olarak takip edebiliyoruz. Siparişlerimizi, 
üretim adetlerimizi, duruşlarımızı anlık izleyebili-
yoruz. Üretimdeki darboğazlarımızı kısa zamanda 
görebiliyor, verilerimizi analiz etmek için eskisi 
gibi uzun zaman harcamadan anlık raporlarla ka-
rarlarımıza ışık tutuyoruz. Önümüzdeki aylarda, 
fasona verdiğimiz işleri anlık olarak web üzerin-
den takip edebilecek ve fason planlamamızı daha 
rahat yapabileceğiz.

TEKNOLOJİYE YAPTIĞIMIZ 
YATIRIMLAR VE HIZLI 

SİPARİŞ TESLİMATIMIZ, 
BAŞARIMIZIN TEMELİNDE 

EN BÜYÜK PAYI 
OLUŞTURMAKTADIR.

Savcan Tekstil 1950 yılında Bursa’da kurulmuştur. 
Dokuma, boya, emprime ve finish’den oluşan en-
tegre tesisleri ile Bursa Organize Sanayi’de hizmet 
vermektedir. Tesislerimizde aylık 2.000.000 mt düz 
ve baskılı olarak viskon, polyester, viskon ve pol-
yester karışımları, pamuk ve bunun gibi diğer hafif 
kumaş çeşitleri üretilmektedir. Firmamız uluslarara-
sı tekstil piyasalarında da yüksek klas genç bayan 
koleksiyoncusu olarak öncü rol oynayan firmalardan 
biridir. Paris, Londra, Barselona, Varşova, Kopenhag 
ve Amsterdam’da da ofislerimiz bulunmaktadır.

Grubun konfeksiyon firması Safran Tekstil, 2003 
yılında Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde ku-
rulmuştur. Firmamız, bayan ve çocuk hazır giyim 
ürünleri üretimi yapmakta ve satışlarının %85’lik 
payını Avrupa ülkelerine ihracat olarak gerçekleş-
tirmektedir. 

Firmalarımız genelinde yaklaşık 850 kişi istihdam 
edilmektedir. Teknolojiye yaptığımız yatırımlar, ge-
niş AR-GE ekibimiz ve hızlı sipariş teslimatımız ba-
şarımızın temelinde en büyük payı oluşturmaktadır.

1961 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğ-
dum. İlk ve orta öğrenimimi Trabzon’da tamamladım. 
Bursa’da Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesinde İktisat Bölümünü bitirdim. 

Evli ve bir kız çocuk babasıyım. Özel vakitlerimde 
ailemle zaman geçirmek, sinema izlemek, seyahate 
çıkıp yeni yerler keşfetmek, yeni ve özel lezzetler de-
nemek hoşlandığım aktiviteler arasında gelmektedir.

Savcan Tekstil’de 1987’de iş hayatıma başladım. 26 
yıldır çalışmakta olduğum firmada, ilk olarak Mali 
İşler Sorumlusu olarak başladığım görevime, Mali 
İşler Müdürü olarak devam ettim. Bugün geldiğim 
noktada ise Genel Müdür Yardımcısı olarak görevime 
devam etmekteyim. 

Severek çalıştığım bir firmada, süreklilik taşıyan ve 
istikrarlı biçimde devam eden bir kariyer çizgisinin, 
başarılı olmamın temelini oluşturduğu inancında-
yım. Savcan Tekstil’de geçirdiğim uzun soluklu ça-
lışma hayatımın, iyi tanıdığım ortamda iş süreçlerimi 
başarılı biçimde yönetmemi kolaylaştırdığını düşü-
nüyorum.

Genel Müdür Yardımcısı
Nuri Engin 

İletişim Yazılım tarafından yürütülen Safran Tekstil 
CoralReef® Projesi; planlama, üretim ve yönetim 
sahaları arasında düzenli bilgi akışını sağlamak, 
üretim operasyonları hakkında gerçek ve anlık 
veriye ulaşmak, üretimin verimliliğini arttırmaya 
yönelik çalışmalara ışık tutmak amacıyla Eylül 
2012’de başladı. Proje Nisan 2013’te tüm bölüm-
lerde canlı uygulamaya geçirildi. Önümüzdeki 
dönemde, Fason Web uygulamasıyla, fasondaki 
üretimin de anlık takibi sağlanacaktır. 

ERP yatırımlarını güçlendirmek amacıyla geliştirilen 
Üretim Yönetim Sistemleri (MES),  günümüzde üre-
tim işletmelerinin stratejilerini hayata geçirmek için 
kullandıkları bir araçtır. İletişim Yazılım olarak geliş-
tirdiğimiz CoralReef® [Üretim Yönetim ve Denetim 
Sistemi] tüm sektörlerde hizmet vermekte, üretim 
hatlarını anlık bilgilerle kontrol edip ERP’lerin ihtiyaç 
duyduğu bilgileri doğru ve hızlı bir şekilde üreterek 
en yüksek verimle kullanılabilmesini sağlamaktadır. 
Tüm üretim işletmelerine yönelik olarak geliştirilmiş 
olan CoralReef® Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi, 
tekstil alanında Savcan Tekstil’de uygulanmıştır.

“Üretimdeki darboğazlarımızı kısa zamanda 
görebiliyor, verilerimizi analiz etmek için eskisi  
gibi uzun zaman harcamadan anlık raporlarla   
  kararlarımıza ışık tutuyoruz.”

Tekstil ve
Konfeksiyon Sanayi

Genel Müdür
Tuncer Hatunoğlu
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İNŞAAT VE 
TAAHHÜT

Gerçek olan şu ki dünya ile uyum sağlamak ve gelişerek büyü-
mek istiyorsak, Türkiye’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların artık yönetim biçimlerini, dünyadaki değişim eği-
limlerine uyarlaması gerekiyor! Bunun için de ERP sistemleri 
en uygun araç olarak karşımızda duruyor.

Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP) sistemleri, başlangıçta hat 
üretimi yapan sanayi şirketleri için geliştirilmiş olsalar da son 
yıllarda inşaat sektöründeki kullanımın yaygınlaşmasıyla bir-
likte, sektöre özel uygulama ve çözümler geliştirilmekte, sek-
tör özelinde proje yönetimi metodolojilerine yönelik bilgi ve 
deneyimler her geçen gün artmaktadır.

Proje Yönetiminin kurumsal ölçekte ele alınabilmesi, şirketle-
rin belirledikleri hedeflere ulaşmasında, zamanında ve doğru 
kararlar vermesinde yol gösterici olması, insan potansiyelinin 
ve yaratıcılığının süreçlere ve yönetime katılımını çoğaltmak 
suretiyle verimliliği artırması ERP sistemlerinin sağlayacağı 
belli başlı faydalar olacaktır.

Yakın bir gelecekte, inşaat sektöründe de, diğer sektörlerde 
olduğu gibi ERP sistemlerinin kullanımı hızla yaygınlaşarak, 
bu alanda bu güne göre ciddi bir yol kat edilmiş olacak, şirket-
ler, yapmış oldukları yatırımların karşılığını almış olacaklardır.

Zeki İlhan ÖLÇER Kurumsal Başarı Hikayeleri



İnşaat Sektöründe
ERP Kullanımı
İnşaat Çalışma Grubu, Mart 2012 - Ocak 2013

Teknik rapor pdf formatında üretilmiştir.
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Keşif bütçesinden sapmaları proje bitimini
beklemeden görebiliyor ve gerekli tedbirleri 
alabiliyoruz.

Bir inşaat projesinde kabaca arazinin tespiti, kon-
sept belirleme, bütçeleme, planlama, imalat ve sa-
tış-pazarlama çalışmaları yürütülür. Keşifle birlikte 
projede görev alan personel sayısı hızla artarken 
bir taraftan da tedarikçi, taşeron gibi firmalar işe 
dahil olur. Basın lansmanıyla birlikte müşteriler de 
artık sürecin bir parçası olmuşlardır. Tüm ekip proje 
planına ve takvimine uygun bir şekilde görevlerini 
yerine getirmeye başlar. 

Artık herkesin ortak hedefi, projeyi planlanan mali-
yeti aşmadan, kaliteden ödün vermeksizin, zama-
nında teslim etmek olmuştur, ama böyle hızlı ve 
çok katılımcısı olan bir imalat sürecini ortak hedefe 
ulaştırmanız kolay değildir.

Bu aşamada Özak Global Holding olarak, işi hakkıy-
la yapmak için İnter Yapı ve Özak GYO firmalarımıza 
bir ERP sistemi konumlandırma kararı aldık.

ERP seçim sürecinde MS Dynamics AX ve NAV üze-
rinde farklı bilişim firmaları tarafından geliştirilmiş 
çözümleri, yerli proje yönetimi yazılımlarını incele-
dik. Bu süreçte mali işler, satınalma ve teknik ofis 

aktif olarak yer aldı. 6 aylık bir analiz döneminin 
ardından, süreçlerimize uygunluğu, esnekliği ve 
sektördeki başarılı uygulamaları nedeniyle OMNİ 
Teknoloji’nin Dynamics NAV üzerinde geliştirdiği 
çözümde karar kaldık.

Proje 1 Ocak 2013’de canlıya alındı. Bugün, OMNİ’yi 
ve NAV’ı seçerek doğru bir karar verdiğimizi ra-
hatlıkla söyleyebilirim. Anlık olarak herhangi bir 
şantiyemizin ilerleyişini, hak edişleri, kesintileri, 
sözleşmeleri görebiliyor ve yönetebiliyoruz. Keşif 
bütçesinden sapmaları proje bitimini beklemeden 
görebiliyor ve gerekli tedbirleri alabiliyoruz.

İNT-ER YAPI PROJE 
KONSEPTİNE UYGUN 

KAPSAMLI HİZMETİYLE 
İNŞAAT SEKTÖRÜNE 

YEPYENİ BİR BAKIŞ AÇISI 
GETİRMEKTEDİR.

İnşaat sektörü özellikle son 10 yıldır Türkiye’nin en 
hızlı gelişen sektörlerinden biri. Sağlam, güvenilir 
ve donanımlı yaşam alanlarına duyulan ihtiyaç 
önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bu ihtiyacı 
yıllar öncesinden gören Özak Global, 1995’te kur-
duğu İnter Yapı ile öncü yaklaşımını inşaat sektö-
rüne yansıtmayı hedefledi.

Grubun küresel vizyonu gereği, İnter Yapı’nın te-
mel faaliyet alanı, yurtiçi ve yurtdışı inşaat taahhüt 
işleri olarak belirlendi. İnter Yapı’nın üstlendiği 
işler, projelendirmeden anahtar teslime kadar in-
şaat sektörünün her aşamasını kapsamakta, proje 

ve taşeron yönetimi faaliyetleri de şirketin hizmet 
alanları içinde yer almaktadır. 

İnter Yapı fabrika, iş merkezleri, alışveriş merkez-
leri, turizm, otel, hastane, konut, altyapı, antrepo 
tesislerinin projelendirilmesi ve uygulaması konu-
sunda faaliyet göstermektedir. 

İstisnasız tüm iş sahalarında, insanlara maksi-
mum faydayı sağlayacak yaşam alanları kurgula-
yan İnter Yapı, proje konseptine uygun kapsamlı 
hizmetiyle inşaat sektörüne yepyeni bir bakış açısı 
getirmektedir. 

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgi-
sayar ve Elektronik Bölümünden mezunum. 3 yıldır 
Özak Global Holding’de Bilgi Sistemleri Direktörü 
olarak çalışıyorum. Holding bünyesinde yürütülen 
yazılım ve donanım projelerinin koordine edilmesi, 
denetlenmesi, IT yatırımlarının planlanması ve yö-
netilmesi, bilgi sistemleri ve güvenliği politikalarının 
hazırlanması ve yürütülmesi sorumluluklarım arasın-
dadır.

Özak Global Holding bünyesine katılmadan önce, 
10 yıl süreyle perakende sektöründeydim. Ürün ve 
stok yönetimi, sipariş yönetimi, satınalma süreci yö-
netimi, maliyet yönetimi, depo sistemleri gibi ürün 
yaşam döngüsü kavramının konusu olan prosesle-
rin ERP üzerine taşınması projelerinde görev aldım. 
Türkiye’nin ilk online kasa yazılımı projesi ve bunun 
Rusya, Çin, Almanya gibi aralarında mali mevzuat far-
kı olan ülkelere uyarlanması çalışmalarını yürüttüm.

Bilgi Sistemleri Direktörü
Kemal Soğukçeşme

Microsoft Dynamics NAV platformunda OMNİ TEK-
NOLOJİ tarafından geliştirilen Proje Yönetim Siste-
mi çözümü, inşaat, proje ve taahhüt şirketlerinin 
kurumsal iş süreçlerindeki gereksinimleri uçtan 
uca karşılayan entegre bir çözümdür. 

Proje Yönetim Sistemi çözümü, muhasebe, finans, 
demirbaş, insan kaynakları, bordro gibi temel ERP 
modüllerine ek olarak keşif, birim fiyat analizleri, 
teklif hazırlama, sözleşme, planlama, iş progra-

mı, proje bütçesi, işveren sözleşmeleri ve hakediş 
yönetimi, taşeron sözleşmeleri ve hakediş yöneti-
mi, avans, kesinti ve teminat yönetimi, kurumsal 
satınalma planlaması ve yönetimi, kalite yöneti-
mi, depo yönetimi, saha gerçekleşmeleri takibi, 
makina bakım onarım yönetimi, doküman takibi, 
proje bazlı maliyet kontrol ve analizleri, nakit akışı 
projeksiyonları ve finansal raporlama ve analizler 
gibi süreçler için sektörel gereksinimleri uçtan uca 
karşılayan bir çözümdür.

    “Keşif bütçesinden sapmaları
proje bitimini beklemeden görebiliyor ve
 gerekli tedbirleri  alabiliyoruz.”

İnşaat ve
Taahhüt

Genel Müdür
Esat Karaöz
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Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezu-
nu olan Hakan Cem Topal, Sakarya Üniversitesi’nde 
MBA Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Sabancı 
Holding ve IBM ortak şirketi olan Bimsa’da 8 yıl bo-
yunca Çözüm Uzmanı olarak çalışmıştır.

Bimsa’dan sonra kariyerine 5 yıl boyunca Ağaoğlu 
Şirketler Grubu’nda Bilgi Teknolojileri Direktörü ola-
rak devam etmiştir. Şubat 2012 tarihinden bu yana 
da Sinpaş GYO Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak ça-
lışmaktadır. 

Hakan Cem Topal’ın Bulut Bilişim, ERP, CRM, Portal, 
BI, Sanallaştırma, Call Center ve Akıllı Evler konula-
rında birçok başarılı projesi bulunmaktadır.

GYO Bilgi Teknolojileri Müdürü
Hakan Cem Topal

ERP sistemimiz bütünü görmeyi sağlayan bir yapı 
haline geldi.

Hedefimiz, işleyişimizi kurumsallığın gerektirdiği 
şekilde düzenlemekti ve ERP programının son 
derece isabetli bir araç olduğunu düşündük. Ku-
rumsal kaynak planlama yönetim sisteminin kul-
lanılması ile projelerde kullanılacak mevcut ve 
tedarik edilmesi gereken kaynakların planlanma-
sı, denetlenmesi; kısa veya uzun vadeli tüm pro-
jelerde nakit akışının kontrol edilmesi; projelerin 
ilerlemesini anlık değerlendirebileceğimiz rapor-
ların alınması; kurum içindeki birimler arasında 
etkin iletişimin sağlanması mümkün olacaktı.

İncelediğimiz ERP programlarının hepsinde önce 

çıkan özellikler vardı. Bazı uygulamaların muha
sebe/finans tarafı güçlüyken bazı uygulamaların 
üretim modülleri kuvvetliydi. Bizim aradığımız 
çözüm ise tüm departmanların beraber ihtiyacını 
karşılayacağı bir çözümdü. Bu süreçte, Microsoft 
Dynamics NAV üzerinde, bizim beklentilerimizi 
uçtan uca karşılayan Omni Teknoloji firmasının 
Proje Yönetim Sistemi çözümünü seçtik ve uyar-
ladık. 

ERP sistemimiz sadece bir muhasebe-finans 
programı olarak değil, arazi yönetiminden üretim 
planlamaya ve hakedişlere kadar şirketin bütü-
nünü konsolide eden, bilgi kirliliğini önleyen, bir 
konuda geçerli tek bilginin olduğu, bütünü gör-
meyi sağlayan bir yapı haline geldi.

Bizim ürünümüz konut ve bu çözüm ile konut 
metrekare maliyetlerimizi gerçekçi olarak öngöre-
biliyor ve gerçekleşmeleri en ince detayında anlık 
hesaplayabiliyoruz. Üretimden veri almadan fatu-
ra kaydı yapmıyoruz, böylece Gelir Tabloları her 
zaman doğru sonucu veriyor. Üretim maliyetleri, 
stoklar ve gelir bilgilerimize hakim olduğumuz 
için çok çeşitli anlık raporlar alabiliyor ve durum 
değerlendirmesi yapabiliyoruz. ERP çözümümüz, 
satış bacağında kullandığımız CRM ve Müşteri 
Hizmetlerinde kullandığımız Çağrı Merkezi ile 
entegre olarak çalışıyor. Önümüzdeki dönemde, 
yasal sorumluluğumuz olan e-Fatura ve e-Defter 
projelerini de Omni Teknoloji ile yapmayı hedef-
lemekteyiz.

YÜKSEK YAŞAM KALİTESİ 
VE YATIRIM DEĞERİ SUNAN, 

ÖZGÜN KONSEPTLERDE 
GAYRİMENKUL PROJELERİ 

HAYATA GEÇİREREK, 
SAĞLIKLI BÜYÜMEYİ 

SAĞLAMAK.

2006 yılı sonunda yeniden yapılanma kararı alan 
Sinpaş Grubu, konut projeleri alanındaki çalışma-
larını Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
(Sinpaş GYO) adı altında sürdürmeye başlamıştır. 
Bugün Sinpaş GYO’nun yer aldığı tüm faaliyetlerde 
Grubun sahip olduğu köklü geçmişin izleri görül-
mektedir. 

%49 halka açıklık oranı ile İMKB’de işlem gören 
Sinpaş GYO, çizdiği istikrarlı başarı grafiği ile ilk 
günden beri hissedarları ve iş ortakları için değer 
yaratmaktadır. Şirket sermayesini temsil eden 
hisselerin yaklaşık %37’si piyasada fiilen dola-
şımdadır. Güçlü finansal yapısı ve sürdürülebilir 
başarı stratejileriyle sektördeki belirsizliklerden 
etkilenmeden büyümeye devam eden Şirket’in 
aktif büyüklüğü 31.12.2012 itibariyle 2.094 milyon 
TL’ye ulaşmıştır. 

Şehircilik alanında uzman ekibiyle Sinpaş GYO, 
“Türkiye’nin kentsel dönüşüm sürecine katkı sağ-
lama” misyonunu da üstlenerek katma değer ya-
ratan yatırımlara odaklanmış olup yatırım yaptığı 
bölgelerdeki yaşam koşullarını değerlendirmekte 
ve bu koşulların iyileştirilmesi için stratejiler ge-
liştirmektedir. Böylece yalnızca üstlendiği konut 
projelerinde değil, aynı zamanda projelerin yer 
aldığı çevrelerde de yaşamsal kalite ve niteliği 
yükseltmektedir. 

Microsoft Dynamics NAV platformunda OMNİ TEKNO-
LOJİ tarafından geliştirilen Proje Yönetim Sistemi çö-
zümü, inşaat, proje ve taahhüt şirketlerinin kurumsal 
iş süreçlerindeki gereksinimleri uçtan uca karşılayan 
entegre bir çözümdür. 

Proje Yönetim Sistemi çözümü, muhasebe, finans, 
demirbaş, insan kaynakları, bordro gibi temel ERP 
modüllerine ek olarak keşif, birim fiyat analizleri, tek-
lif hazırlama, sözleşme, planlama, iş programı, proje 

bütçesi, işveren sözleşmeleri ve hakediş yönetimi, 
taşeron sözleşmeleri ve hakediş yönetimi, avans, ke-
sinti ve teminat yönetimi, kurumsal satınalma plan-
laması ve yönetimi, kalite yönetimi, depo yönetimi, 
saha gerçekleşmeleri takibi, makina bakım onarım 
yönetimi, doküman takibi, proje bazlı maliyet kontrol 
ve analizleri, nakit akışı projeksiyonları ve finansal 
raporlama ve analizler gibi süreçler için sektörel ge-
reksinimleri uçtan uca karşılayan bir çözümdür.

“ERP sistemimiz sadece bir muhasebe-finans programı 
olarak değil, arazi yönetiminden üretim planlamaya ve 
hakedişlere kadar şirketin bütününü konsolide eden, 
bilgi kirliliğini önleyen, bir konuda geçerli tek bilginin 
olduğu, bütünü görmeyi sağlayan bir yapı haline geldi.”

İnşaat ve
Taahhüt

Genel Müdür
Esat Karaöz
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CRM çalışmalarına başlarken hedefimiz 
koordinasyon halinde hareket eden bir
STFA yaratmaktı.

STFA İnşaat Grubu’nun önemli güçlükleri aşarak 
yakaladığı başarının sürdürülebilirliği ve hızlı bü-
yümeyi kontrol edebilecek sistematik bir yapının 
oluşturulması için, Aralık 2007’de Kurumsal Kaynak 
Planlama (ERP) çalışmalarına başlanmıştı.

Yapılan araştırmalardan ve ön hazırlık çalışmaların-
dan sonra, STFA İnşaat Grubu’nda Kurumsal Kaynak 
Planlama (ERP) yazılımı olarak SAP seçilmişti. STFA, 
Türkiye İnşaat Sektöründe ilk defa böyle bir sistemi 
uygulayarak sektöre öncülük etmişti.

SAP ERP alanında satınalma, stok, mali uygulama-
lar, İK, imalat ve proje uygulamaları, BPC bütçe ve 
konsolide raporlama projeleri gerçekleştirmektedir. 

STFA, ERP ile başladığı Kurumsal Çözüm çalışmala-
rına 2012 yılı başında CRM’yi de ekleme kararı aldı. 
Bu çalışma yaklaşık 5 ayda tamamlandı. Kurumsal 
hafıza oluşturulmasının en önemli kazanımlarımız-
dan biri olduğu CRM Projesinde SAP çözüm ortağı 

olarak Çözümevi Danışmanlık firması ile çalışıldı. 
Çözümevi, 1997’de kurulmuş olup SAP’nin kanal 
iş ortağı olarak çalışmaktadır. SAP ERP alanında 
satınalma, stok, mali uygulamalar, İK, imalat ve 
proje uygulamaları, iş zekası & raporlama, mobil 
uygulamalar, CRM müşteri ilişkileri, BPC bütçe ve 
konsolide raporlama projeleri gerçekleştirmektedir. 
Sektörel olarak inşaat/taahhüt/proje, ilaç, kimya, 
gıda, içecek ve imalat sektörlerinde faaliyet göster-
mektedir.

Çeşitli CRM programları birçok pazarlama şirketle-
rinde kullanılmakla birlikte, İnşaat sektöründe bu 
şekilde bir CRM Türkiye’de ilk defa STFA tarafından 
hayata geçirilmiştir.

CRM çalışmalarına başlarken hedefimiz kurumsal 
hafızaya sahip çıkan, İş Geliştirme İhale çalışma-
larına kadar uzanan bilgiyi depolayan, günümüz 
teknolojisini kullanarak hızlı ve kolay erişimi sağ-
layan, hedeflerin izlenebilmesi, raporlanması ve 
de çok noktada yürütülen aktivitelerde koordine, 
bilgili ve bir bütün halinde hareket eden bir STFA ya-
ratmaktı. Bugün itibarıyla İş Geliştirme Bölümümüz 
tarafından kullanılan CRM’nin İhale Bölümünde de 

kullanımı için yaygınlaştırma çalışmaları devam et-
mektedir.

CRM’nin yaygınlaştırma çalışmaları ile birlikte diğer 
taraftan da Mobility ve Business Intelligence çalış-
malarımız devam etmektedir.

Müşteriye odaklanılan ve rekabetin en yüksek ol-
duğu günümüz koşullarında bu şekilde bir takip 
gerekliliği er ya da geç tüm firmaların kaçınılmaz bir 
ihtiyacı olacaktır.

TÜRK MÜHENDİSİNİN 
BİLGİ VE BECERİSİNİ 
YURTDIŞINA TAŞIYAN 

İLK TÜRK MÜTEAHHİDİ 
STFA...

STFA Grubu inşaat, doğalgaz dağıtım, makina ti-
caret, kimya alanlarında faaliyetlerini sürdüren 
Türkiye’nin tanınmış ve saygın Şirketler Grubu’dur. 

STFA İnşaat Grubu’nun temellerini Sezai Türkeş ve 
Feyzi Akkaya’nın 1930’lu yıllarda kurdukları ortak-
lık oluşturmuştur.

STFA İnşaat Grubu, 75 yılda 21 ülkede faaliyetle-
rini sürdürmüştür. Bugün faaliyetlerini Cezayir, 

Libya, BAE, Oman, Katar, Kuveyt, Fas, Irak, Gürcis-
tan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Pakistan ve 
Türkiye’de devam ettirmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin en eski ve önde gelen mü-
teahhitlerinden olan, Türk mühendisinin bilgi ve 
becerisini yurtdışına taşıyan ilk Türk Müteahhidi 
olarak Türk taahhüt sektörüne öncülük eden STFA 
İnşaat Grubu Şirketleri, 2000’li yıllarda da sektör-
deki önderliklerini devam ettirmektedir.

Mustafa Karakuş, Orta Doğu Teknik Üniversite-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1992 yılında 
mezun oldu. Çalışma hayatına aynı yıl STFA İnşaat 
Grubu’nda Mühendis olarak başladı. 1996 yılında 
Teknik Müdür pozisyonuna atandı. 1998-2002 yılları 
arasında Aldaş A.Ş.’de Teknik Müdür ve Teknik Ge-
nel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2002 yılında 
Teknik Müdür olarak STFA’ya tekrar katıldı. Proje Mü-
dürü, Proje Direktörü, Operasyon Başkan Yardımcısı 
görevlerini üstlendi. 2011 yılından bu yana İnşaat 
Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır. 

İnşaat Grup Başkanı
Mustafa Karakuş

“CRM çalışmalarına başlarken hedefimiz 
kurumsal hafızaya sahip çıkan, günümüz 
teknolojisini kullanarak hızlı ve kolay erişimi 
sağlayan, hedeflerin izlenebilmesinde ve çok 
noktada yürütülen aktivitelerde koordinasyon 
halinde hareket eden bir STFA yaratmaktı.”

İnşaat ve
Taahhüt
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İnşaat sektöründe iç içe geçmiş iş süreçlerini 
standardizasyona kavuşturarak kurum hafızası-
nın derinleştirilmesini hedeflemekteyiz.

Sur Yapı, 2004 yılında proje yönetim süreçlerini 
birleştiren bir ERP programı arayışına girdi. 

Temel beklentiler:
Projelere ait geliştirme, satış-kiralama, imalat, 
teslim ve işletme süreçlerinin entegrasyonunun 
yapılması ile kurumsal hafızanın oluşturulması
a. Satış-Kiralama Süreçleri ile ilgili: Satış-Kirala-
ma süreçlerinin finansal ve bütçe analizlerinin 
yapılabilmesi, potansiyel müşteri analizlerinin 
yapılabilmesi, ürün satış-kiralama ve sözleşme 
süreçlerinin oluşturulması ve takip edilebilmesi, 
müşteri ilişkilerinin yönetiminin yapılması,
b. İmalat Süreçleri ile ilgili: İş Programına bağlı 
zincirleme proje, şantiye, satınalma ve finans sü-
reçlerinin bütünleşik ve organize olmasının sağ-

lanması; satınalma süreçlerinde talep, sipariş, 
depo, fatura, muhasebe ve finans süreçlerinin 
maliyet merkezli takip edilebilmesi;
hizmet alınan taşeronlara ait sözleşme, hakediş, 
avans, teminat, kesintiler, imalat ilerleme ve ima-
lat teslim süreçlerinin takip edilebilmesi; yapılan 
imalatlar ile bütçe arasında maliyet kontrol siste-
minin oluşturulması, 
c. Teslim Süreçleri ile ilgili: Müşteri tercihlerinin 
analizlerinin yapılması, tapu abonelik süreçleri-
nin izlenebilmesi, satış sonrası müşteri memnu-
niyetinin sağlanması,
d. İşletme Süreçleri ile ilgili: Geliştirilen Ofis ve 
AVM’lerin işletilmesi,
e. Kiracı sözleşmelerinin ve finansal operasyo-
nun yürütülebilmesi.

2004 yılında 6 aylık bir araştırma sonucu Yapıta-
şı Bilgi Teknolojileri Mühendislik ve Danışmanlık 
Tic. Ltd. Şti. ürünü olan Yapıtaşı ERP’de karar kı-
lınmıştır.  Projenin ilk fazında Satın Alma ve Ta-
şeron Takip Modülleri devreye alınmıştır. Firma-
mızın hızlı büyümesi ile artan ihtiyaçlar sonucu, 
bugün, CRM, Satış Sonrası, Gayrimenkul Yöne-

timi, İş Geliştirme, Finans, Taşeron Takip, Satın 
Alma Takip, Bütçe, Sözleşme Hazırlık, İşveren 
Sözleşmesi, Tasarım Yönetimi, Teslim Formları, 
Görev Yönetimi, Lojistik ve Depo modülleri kulla-
nılmaktadır.

Proje, Bütçe ve Kurumsal Planlama Md. İnşaat 
Müh. Emrah Şık ve ERP ve İş Zekâsı Sorumlusu 
İnşaat Müh. Mikail Yurt ile yürütülmektedir. ERP 
Projesinin firmamıza sağladığı faydaları, ortak 
veri kullanımı ve bilgiye ulaşmadaki kolaylık, 
standardizasyon ile tekrarlanan işlerin azalması, 
maliyet kontrol sistemleri ile anlık maliyetlerin 
ve ciroların izlenebilmesi, nakit yönetiminde iyi-
leşme, müşteri memnuniyetinde belirgin artış, 
verimliliğin ölçümlenebilmesi ve iş süreçlerinin 
departmanlararası entegrasyonunun sağlanması 
olarak sayabiliriz.

Artan piyasa rekabet koşullarına rağmen istikrarlı 
büyüyebilmenin vazgeçilmez araçlarından biri ERP 
programlarıdır. İnşaat Sektöründe iç içe geçmiş iş 
süreçlerini standardizasyona kavuşturarak kurum 
hafızasının derinleştirilmesini hedeflemekteyiz.

KURULUŞUNDAN 
BUGÜNE 3 MİLYON 

METREKAREYİ AŞAN 
YAŞAM ALANI ÜRETTİ.

1992 yılında faaliyete başlayan Sur Yapı, kurulu-
şundan itibaren birçok prestijli projeyi başarı ile 
tamamlamış ve kısa zamanda yaptığı işlerle sek-
törde öncü bir kimlik kazanmıştır. Sur Yapı, proje 
aşamasından başlayarak, geliştirme, mimari, ya-
pım-üretim dahil anahtar teslimi, yüksek kalitede 
iş yapan bir inşaat firması olarak faaliyet göster-
mektedir. Firmanın faaliyet alanları gayrimenkul 
geliştirme, projelendirme, imalat yönetimi ve in-
şaattır. Kuruluşundan bugüne 3 milyon metreka-
reyi aşan yaşam alanı üreten Sur Yapı, Greenium 

Villaları, Villa Sera, Mahalle İstanbul, Adapark, 
Metrogarden, Exen İstanbul gibi konut projelerinin 
yanında, çok sayıda endüstriyel tesis ve uluslara-
rası firmalara dönük A Plus ofis ile alışveriş merke-
zi yatırımları gerçekleştirmiştir.

Öte yandan 2007 yılından itibaren enerji yatırımla-
rına başlayan Sur Yapı, halen 4 adet hidroelektrik 
santrali ve 2 adet rüzgâr enerjisi santrali ile ağır-
lıklı olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını da sür-
dürmektedir.

1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Z. Altan El-
mas, 1986 yılında Işık Lisesi’nden, 1992 yılında da 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu 
yıl Sur Yapı’yı kurarak, bugüne kadar 3 milyon met-
rekarenin üzerinde endüstriyel tesis, ofis, alışveriş 
merkezi ve konut inşaatı gerçekleştirdi.

Altan Elmas çok sayıda konut projesinin yanında 
3M, Novartis, Total, Sony, Bosch-Siemens gibi ulus-
lararası büyük şirketlerin yönetim merkezlerini hem 
proje geliştirerek hem de inşa ederek şirketini ofis 
alanında da sektörün öncü kuruluşlarından biri ha-
line getirdi. Öte yandan, Çamlıca eteklerinde inşaatı 
devam eden Exen İstanbul projesi ile 2011 yılında 
“Türkiye’nin En Başarılı Emlak Yatırımı” ödülünü alan 
Sur Yapı, 2012 yılında AXIS AVM ile AVM kategorisin-
de ödüllendirildi. Gayrimenkul sektörünün ve Türkiye 
iş camiasının birçok sivil toplum kuruşuna üye ve 
kurucu olarak destek veren Altan Elmas, halen Yö-
netim ve İcra Kurulu Üyesi olduğu KONUT-DER’in de 
kurucuları arasındadır. Altan Elmas, evli ve 3 çocuk 
babasıdır.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Mimar Z. Altan Elmas

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda 
ERP sistemi kurmak ciddi anlamda sektörel bilgi, 
deneyim ve uygulama pratiği gerektirir. Söz konusu 
firmaların proje bazlı çalışması, organizasyonel ya-
pılarının yeni ve iş yönetim süreçlerinin olgunlaşma 
evresinde olması ERP çalışmalarında ciddi zorluklar 

yaratır. Yapıtaşı ERP, sektörel deneyim, know-how ve 
onlarca inşaat firmasındaki yüzlerce proje ve binlerce 
çalışan ile önemli bir düzeye ulaşmıştır. İnşaat, taah-
hüt, gayrimenkul geliştirme ve proje yönetim firmala-
rının Yapıtaşı ERP ile yürüttüğü çalışmalar, sektörde 
her daim farklı bir yer tutmaktadır.

“İnşaat sektöründe iç içe geçmiş iş süreçlerini 
standardizasyona kavuşturarak kurum hafızasının 
derinleştirilmesini hedeflemekteyiz.”

İnşaat ve
Taahhüt

Yönetici Ortak
Murat Aslan
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OTOMOTİV, 
BEYAZ EŞYA 
YAN SANAYİ VE 
YEDEK PARÇA 
DAĞITIM

Kurumsal Başarı Hikayeleri

ERP ve Kurumsal iş uygulamaları yazılımları, şirketinizin bir 
orjinal parça üreticisi, sistem veya bileşen tedarikçisi olarak 
sadece müşterilerinize odaklanmanızı sağlar.

Yan Sanayi firması olarak bir ucunda Dünya ölçeğinde büyük 
Ana Sanayi firmalarının bulunduğu, dünyadaki iş sistemlerine 
ilham kaynağı olmuş “Tedarik Zinciri Sistemi” içinde bulun-
mak hiçte kolay değildir; bu şekilde çalışan Yan Sanayi firma-
larına hem avantaj hem de dezavantaj sağlamaktadır.

Yan Sanayi firmalarının uygulamaya alacakları ERP yazılımı, 
firmayı içinde bulunduğu “ Tedarik Zinciri “ ile entegre etmeli-
dir. Tedarik zinciri üzerinde bulunan maliyeti düşürme baskısı 
altında yok olmamak için, ısraftan, tekrarlamalardan ve verim-
sizlikten arınmanın yolu bu entegrasyonda gizlidir.

ERP sadece bir yazılım çözümü değildir, sizi başarıya götüren 
yolu hazırlayan stratejik bir çözümdür; 
ERP  süreçleri ve işlevleri pazar segmentine – yani orjinal 
parça üreticilerine, tedarikçilere ( Tier 1, Tier2 vs…) ve satış 
sonrası hizmete ya da satışa ve hizmetlere göre gruplar. İşlet-
me yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve iş desteği gibi bazı 
süreç ve işlevler üç segment için de geçerlidir. Diğerleri pazar 
segmentinin gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilir; an-
cak Yan Sanayinde hepsi birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır.

M.Göker SARP
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Kurulan sistemin gelecekteki üretim, planlama, 
bakım ve kalite süreçlerimizdeki bilişim çözümle-
rimizin temel taşı olacağını düşünüyoruz.

Endel Şirketler Grubu, tüm iş süreçlerini merkezde-
ki data merkezi üzerinden sürmektedir. Bu yapı ile 
yönetsel süreçlerde hızlı bilgi erişimi, etkin karar 
verme ve verimli iş akış takibi amaçlanmaktadır. Bu 

çevrimin doğru çalışması için önemli ön şartlardan 
biri sistem verilerinin güncellik ve detay açısından 
kalitesidir. Sanayi ağırlık grubun üretim süreçlerine 
bu anlamda hâkimiyeti kritiktir. Egebimtes firması-
nın MAS sistemi ile üretim süreci için grubumuzun 
ihtiyaçlarına uygun, anlık veri takibi ve süreç perfor-
mans geri bildirimi sağlayan bir yapının 5 ayrı işlet-
memizde kurulmasını sağladık. Bu noktada grubu-

muzun Bilgi Yönetim Sistemleri Ekibi ile Egebimtes 
firmasının ekibinin ortak bir takım halinde çalışma 
ve özel taleplerimiz konusunda gösterdikleri uyum 
çok kritik başarı faktörü olmuştur. Kurulan siste-
min gelecekteki üretim, planlama, bakım ve kalite 
süreçlerimizdeki bilişim çözümlerimizin temel taşı 
olacağını düşünüyoruz. 

SANAYİ AĞIRLIKLI 
GRUBUN ÜRETİM 

SÜREÇLERİNE 
HÂKİMİYETİ 
KRİTİKTİR.

Endel Şirketler Grubu, Beyaz Eşya yardımcı sana-
yi ve Kiremit sektörlerinde faaliyet gösteren, Es-
kişehir, Gebze, Ankara ve Manisa’da 1800 kişiye 
istihdam sağlayan 8 işletmeye sahip bir şirketler 
topluluğudur. Beyaz Eşya sektöründe Bekel, Kabel 
ve Endel şirketleri ile Arçelik, Bosch-Siemens, Ves-

tel, Candy ve Fagor gibi Türkiye ve Avrupa’nın lider 
Beyaz Eşya üreticilerinin tercih edilen tedarikçisi 
konumundadır. Bu sektördeki kalite altyapısı Bu-
reau Veritas firmasının TS-16949 denetimleri ile 
tescil edilmiş ve Ar-Ge konusunda odağı ile müşte-
rilerine ürün ve proses tasarım desteği verebilir ko-

numdadır. Grup, Kiremit sektörünün lider markası 
Kılıçoğlu ile 1927 yılından beri Türkiye’nin çatıları-
na hizmet vermekte ve günümüzde Sistem ve Ser-
vis ile birlikte Komple Çatı Çözümleri sunmaktadır.

Şeref Burak Özaydemir, Endel Şirketler Grubu Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak grubun Yardımcı 
Sanayi Faaliyetlerinde ve Merkez Fonksiyonlarından 
sorumlu olarak grupta 14 yıldır çalışmaktadır. Bilkent 
Elektrik Mühendisliği Lisans Programından sonra 
Stanford Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği 
Yüksek Lisansını ve INSEAD MBA Programlarını ta-
mamlamıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Şeref Burak Özaydemir

MAS ile üretiminizi takip edin, kayıplarınızı azaltın, 
veriminizi arttırın. Ölçemediğinizi iyileştiremezsiniz.

Egebimtes 22 yıldır bilgi teknolojileri, 10 yıldır da 
üretimden veri toplama çözümleri sunan uzman bir 
kuruluştur. Üretimden veri toplama çözümümüz olan 
MAS ile işletmenizde verimliliğinizi arttırıp maliyet-
lerinizi düşürebilirsiniz. Proaktivite kültürü kazanır, 
şeffaf, katılımcı, ölçülebilir bir üretim süreci elde 
edersiniz. Sahadan gerçek zamanlı toplanan veriler 
ile TEEP, OEE, MTBF, MTBR, PPM gibi parametreleri ta-
kip edersiniz. Plastik, otomotiv, metal ve gıda sektör-

lerinde 55 firma ve 1500 üzerinde makinada çalışan 
Donanım-ERP bağımsız ürünümüz MAS ile sahada 
konumlanan görsel paneller kullanarak, kısa sürede 
başarılı ve etkin projeler gerçekleştirirsiniz.

Rekabet ve yenilik üzerine odaklanan firmalara ilk 
adım olarak MAS ile üretim verilerini toplamalarını 
öneriyoruz. Sektöre özel dikey çözümler ve uzman 
ekibimiz ile kısa sürede üretim sürecinizi takip edip 
sonu gelmez spekülasyonlardan kurtulur, iyileştirme 
çalışmalarına geçebilirsiniz.

“Kurulan sistemin gelecekteki 
üretim, planlama, bakım ve kalite 
süreçlerimizdeki bilişim çözümlerimizin 
temel taşı olacağını düşünüyoruz.”

Beyaz Eşya 
Yan Sanayi

Genel Müdür
Levent Atay
&
Üretim Yönetim
Sistemleri Yöneticisi
Alper Yurtoğlu
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Tedarik Zinciri yönetiminde iletişim, bilginin hızı 
ve doğruluğu çok önemlidir.

2009 yılında Hella firmasıyla ortaklığımızın ar-
dından gelişen iş modelimiz ile ürünlerimizi 
kendi depomuzdan dağıtmaya başladık. İşlerin 
sipariş aşamasından muhasebede faturalaşın-
caya kadarki süreci yönetebilmemiz için bir ERP 
sistemine ihtiyaç duyduk. Çok önemli olan seçim 
sürecinde seçeneklerimizi iki yerli ve iki yaban-
cı çözüm olmak üzere dörde indirdik. Olumlu bir 
referans ile tanıştığımız Dengenet firmasının çö-
züm olarak sunduğu Netsis ERP ürününün şirketi-
mize beklediğimiz verimi katacağına ikna olduk. 
Projelendirme ve uyarlama süreçleri sonunda 
2010 Ocak itibariyle Netsis Enterprise yazılımını 
kullanmaya başladık.

Artan stok ve operasyonel ihtiyaçlarımız nede-
niyle, 2011 yılı başında Tuzla’daki kendi işletimi-
mizde bulunan depomuzu, Avrupa yakasına taşı-

maya ve büyüme potansiyelimize paralel olarak 
bize esneklik sağlayacağını düşündüğümüz 3PL 
alternatifini denemeye karar verdik. Deponun ve 
şirketimizin ERP sistemlerinin farklı olmasından 
dolayı, her iki sistemin birbiri ile haberleşebilme-
si için entegrasyona ihtiyacımız vardı. Dengenet 
ile planlandığı üzere 6 haftalık bir çalışma sonra-
sı, ftp üzerinden her iki sistemin entegrasyonunu 
ve kendi iç denetimini sağladık.

İş akışımız içerisinde yaptığımız bir başka yenilik 
ise portföyümüzde bulunan ürünlerin satıştaki 
durumu (sıralama), siparişteki durumu (sıklık) 
ve fiyatsal durumunun (pahalı-ucuz) düzenli ola-
rak incelenerek sipariş öngörüsü yaratılması idi. 
Dengenet ile beraber geliştirdiğimiz modül saye-
sinde siparişlerimizi daha sağlıklı şekilde yöne-
terek stok seviyemiz üzerindeki kontrolü artırdık.

Tedarik Zinciri Yönetiminde iletişim, bilginin hızı 
ve doğruluğu çok önemli. Manuel iş yükünü azal-

tıp imalatçılarımızdan daha hızlı ve doğru bilgi 
alabilmek adına bir Dengenet çözümü olan Net-
sis/Teccom haberleşme kanalını kendi sistemi-
miz içerisine entegre ettik. Bunun yanı sıra, müş-
terilerimizle daha hızlı ve etkin iletişimi sağlamak 
amacıyla Netsis’in B2B modülünü devreye aldık. 

Bir müşterimize yönelik özel bir proje kapsamın-
da, yine Dengenet ile birlikte geliştirdiğimiz, ERP 
sistemlerimizin karşılıklı iletişime geçerek stok 
sorgulama ve sorgu sonucuna göre otomatik si-
pariş alımını sağlayan çözümü hayata geçirdik. 

Tüm bu projeler ve AR-GE çalışmaları, şirketimiz 
içerisindeki IT, lojistik, satış ve muhasebe ekiple-
rinin birbirleriyle uyumu ve Dengenet’in geliştir-
diği çözümler ve destek ile devam etmekte, gün 
geçtikçe süreçlerimizin iyileşmesine ve verimimi-
zin artmasına katkı sağlamaktadır.

VİZYONUMUZ, TÜRKİYE’NİN 
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ 

EN DONANIMLI ÇÖZÜM 
ORTAĞI OLMAKTIR.

Intermobil 1954 yılından beri Istanbul’da faaliyet 
gösteren bir aile şirketidir. Kuruluşundan itiba-
ren Türk araç parkının gelişimine paralel olarak, 
segmentlerinde lider yabancı yedek parça firma-
larının temsilciliğini ve dağıtımını yapmıştır; yap-
maya da devam etmektedir. Toplam 42 kişilik bir 
ekiple hizmet üreten Intermobil’in vizyonu; kendi 
ürün karmasını, dünyanın önde gelen yedek par-
ça markalarıyla zenginleştirerek Türk otomotiv 
sektöründeki en donanımlı çözüm ortağı olmak-
tır. 2013 yılı itibariyle yedek parça alanında 10 

yabancı markanın Türkiye’deki tek temsilciliğini 
ve dağıtımını üstlenen Intermobil, araç üreticile-
rine sadece ürünlerini satmakla kalmayıp 9 kişilik 
mühendislik ekibiyle artı değer de yaratmaktadır. 
Ayrıca ‘Yenileme Pazarı’nda, hedef grubundaki 
araç gruplarına, güçlü bayi kanalı aracılığıyla satış 
gerçekleştirmektedir. Intermobil 2009 yılında, 20 
yılı aşkın süredir işbirliği içinde olduğu Hella fir-
masıyla ortaklık yapmış ve şirketin %50’sini dev-
retmiştir. Yönetim, ortaklık öncesinde olduğu gibi 
Perahya ailesi tarafından sürdürülmektedir.

Adım Rıfat Perahya. 19 Mayıs 1982 yılında İstanbul’da 
doğdum. Özel Saint Joseph Lisesi’nde eğitimi-
mi tamamladıktan sonra, Tufts Üniversitesi’nde 
Uluslararası İlişkiler okudum. 2005 yılında mezun 
olup Türkiye’ye döndüm ve şu anda Genel Müdür-
lüğünü yaptığım Intermobil şirketinde çalışmaya 
başladım. 2008-2011 yılları arasında Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde Stratejik Planlama ve Marka Yöneti-
mi Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi aldım. Anadilim 
olan Türkçe dışında İngilizce, Fransızca ve İspanyolca 
konuşuyorum. Evliyim. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı-
yım ve 2006 yılından bu yana 1907 Fenerbahçe Der-
neği Yönetim Kurulu’nda görev alıyorum. Hobilerim; 
bir zamanlar profesyonel olarak yaptığım tenis oy-
namak, futbol ve basket maçları seyretmek, yürüyüş 
yapmak ve film seyretmek. Son olarak, sektörümüzü 
temsil eden Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği’nin 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreterliği görevle-
rini yürütüyorum.

Genel Müdür
Rıfat Perahya

Dengenet’in İntermobil bünyesindeki ERP projesi çalışmaları 
2009 yılının Mayıs ayında başladı. İlk adımda Netsis Enterpri-
se ürününün uyarlaması altı ay gibi bir sürede tamamlandı. Bu, 
ilk evre olarak belirlenmişti. Bu sürecin ardından, İntermobil’in 
ihtiyaçları doğrultusunda Dengenet’in geliştirdiği Stok Planla-
ma/Replenishment çözümü, Netsis Enterprise ERP ürününe 
entegre edilerek stok-sipariş öngörüsü yapabilme imkânı 
sağlandı. Projenin ilerleyen evrelerinde, şirketin lojistik fir-
malarıyla arasındaki sipariş ve sevkiyat süreçlerinin yönetimi 
amacıyla “Lojistik Entegrasyon”, şirketin tedarikçileri arasın-
daki iletişim ve haberleşme işleyişini hızlandırmak amacıyla 

“Netsis-Teccom Entegrasyonu”, şirketin müşterilerinin sipariş 
süreçlerinin yönetimi amacıyla “Netsis B2B Uygulamaları” 
kısa sürede devreye alındı. Bütün bu uygulamaların başarıyla 
kullanıma sunulmasında, Dengenet’in sistemsel çalışma üs-
tünlüğünün ve İntermobil’in sektörel deneyiminin payı büyük. 
Bu olumlu iş birliği, ERP projesi kapsamında hedeflenen fay-
daların çok kısa sürede ortaya çıkmasını sağladı. Sonuç ola-
rak, Dengenet ve Netsis Enterprise ERP, her iki firmadaki proje 
ekiplerinin planlı ve verimli çalışmaları sayesinde İntermobil’e 
uçtan uca çözüm sunmaya devam ediyor. 

“Tedarik zinciri yönetiminde iletişim,
 bilginin hızı ve doğruluğu çok önemli.”

Otomotiv 
Yedek Parça 

Dağıtım
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Otomotiv Yan 
Sanayi

Magneti Marelli Mako bu projeyle OEE değerleri, 
tezgah arıza takip ve bakım süreçlerinde iyileşme 
beklentisini karşıladı.

Doruk Otomasyon’un geliştirdiği ProVIEW isimli ku-
rumsal çözüm, esasen bir üretim yönetim yazılımı-
dır. Mako, bu proje ile gerçek ve sağlıklı verileri elde 
etmeyi, böylece insan, makine ve süreçlerde verim-
lilik artışı yakalamayı amaçlamakta, nihai olarak da 
kapasite artımı, maliyetlerde düşüş ve daha yüksek 
kârlılık beklemektedir. Proje, firmanın tüm üretim, 
ıskarta, duruş, enerji ve O E E verilerinin gerçek za-

manlı izlenmesi ile kayıt altına alınmasına olanak 
verirken, bu verilerin SAP’ye otomatik aktarılması 
ile daha doğru ve hızlı bilgi sağlamakta; bu da kayıp 
işçilik zamanlarının azaltılması, çevrim sürelerinin 
analizi, stok doğruluğunun arttırılması ve nihayet 
iyileştirme noktalarına odaklanmayı beraberinde 
getirmektedir.
 
Nitekim Mako, ProVIEW ile işçilik kayıpları, çevrim 
zamanları, OEE değerleri, tezgah arıza takip ve ba-
kım süreçlerinde iyileşme beklentisini karşılamış; 
işgücü ve enerjide kayıtdışı kayıpların azalması, 

SAP entegrasyonu ile manuel teyit ve işlemlerin ip-
tali gibi kazanımlara kavuşmuştur. Mako, üretimde 
minimum kayıp, her tür bilginin otomatik olarak ka-
yıt altına alınması ve benchmark olma beklentileri-
ni karşılayan bu çözüm arayışına 2010 yılı başında 
başlamış, yıl sonunda Doruk ile sözleşme imzala-
dıktan sonra hem onlardan hem de şirket içinden 
Bilgi Sistemleri, Lojistik, Üretim, Bakım, Kalite de-
partmanlarından uzman arkadaşların katıldığı ve 
üst yönetimin sponsor olduğu bir proje ekibi kuru-
larak çalışmalara başlanmış, Nisan 2011’de proje 
hayata geçirilmiştir.

1320 KİŞİ ÇALIŞANLI 
FABRİKANIN AR-GE 

MERKEZİNDE, TOPLAM 109 
PERSONELİ BULUNUYOR.

Magneti Marelli Mako Elektrik Sanayi Ticaret A.Ş. 
1969 yılında Magneti Marelli ve Koç Grubu ortak-
lığı ile kuruldu, 2005 yılında ise tamamen Magne-
ti Marelli Grubuna geçti. Bursa Organize Sanayi 
Bölgesinde 2 ayrı üretim tesisi içerisinde toplam 
56.000 m2 kapalı alanda faaliyet gösteriyor.
 
Başlangıçta yalnız marş motoru, cam silecek ve 
fan motoru gibi elektromekanik parçaları üreten 
Mako, daha sonra distribütör, korna, kontak anah-
tarı, sigorta kutusu gibi ürünleri de üretim gamı içi-
ne dahil etti. 1993 yılından itibaren de far, stop ve 
sis lambası, kalorifer ve klima üretmeye başladı.
 
Başlıca müşterileri Tofaş, Renault, Fiat, Ford, Hyun-
dai, BMW, Daimler, Mini Cooper, Peugeot, Citroen, 
Honda, Volvo ve CNH’dir.
 

Bugün itibarı ile 1320 kişi çalışanlı fabrikanın 
Ar-Ge merkezinde toplam 109 personeli bulunu-
yor. Yıllık 4 milyon adet far, 3.5 milyon adet sis, 
5 milyon adet stop lambası üretim kapasitesine 
sahip fabrika, üretiminin büyük bir bölümünü 
yurtdışına ihraç ediyor. Çok iyi bilinen, kalitesi ve 
ürün gamının genişliği ile nihai müşterinin güve-
nini kazanmış bir marka olan Mako, geniş dağıtım 
ağı ile Türkiye’de 6500 noktaya ulaşabilen bir ye-
dek parça satış organizasyonu sahiptir. Magneti 
Marelli’nin Avrupa’da satışa sunduğu 25 bin çeşit 
ürünü Türkiye pazarına getirerek, sadece ürettiğini 
satan bir firma değil, başka ticari faaliyetler göste-
ren bir firma olarak da tüketicinin karşısına çıkıyor.
 
Ayrıca, müşterisine daha kaliteli hizmet vermek 
amacı ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 70 adet sa-
tış sonrası servise sahiptir.

İbrahim İçöz 1960 yılı Bursa doğumlu. 1982 yılında 
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. İlk işyeri olan Mako’da 
1984 yılında çalışmaya başladı. İngilizce biliyor. 
Gerek fabrika gerekse grup içinde değişik ürün, pro-
ses ve organizasyon projelerinde görev aldı. Satış 
bölümü dahil şirketin pek çok biriminde yöneticilik 
yaptıktan sonra, 2001 yılında Fabrika Müdürü, 2008 
yılında da şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Üyesi oldu. Evli ve bir kız babası. İşin dışında kalan 
zamanını daha çok ailesi ile geçirmeyi tercih ediyor. 
Tam bir doğa hayranı olan İbrahim İçöz seyahat et-
meyi ve fotoğraf çekmeyi seviyor.

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim İçöz 

15 yıldır üretim yönetimi sistemleri geliştiren Doruk 
Otomasyon, ProVIEW DPS / ProMANAGE ile 2012 yı-
lında “MES Product Survey”e katılarak dünya MES 
üreticileri listesine Türkiye’yi de eklemiştir. 

Doruk Otomasyon, sanayi firmalarının ProVIEW DPS’i 
bir amaç değil araç olarak kullanarak başarıya ulaşa-
bileceklerine inanır ve bunu sağlayabilmek için çalışır. 
İş hedefi, kullanıcılarına kattığı değeri sürekli yükselt-
mek, onların gelişen ihtiyaçlarına talep edilmeden 
destek sunmak, dünyadaki gelişmeleri takip etmekle 
kalmayıp bu gelişmelere katkıda bulunmaktır.

Yazılım ve donanım çözümleri üreten bir firma ol-
makla birlikte, nihai ürününü sanayi firmalarının 
verimli üretim yapabilmesi olarak görür ve bu ürü-
nü kaliteli biçimde oluşturabilmek için çalışır.

Doruk Otomasyon, MES ile ilgili bilinçlendirme ça-
lışmaları yapar. ProVIEW DPS kullanıcılarının yön-
tem ve kazançlarını birbirlerine aktardıkları “Sa-
nayide Güç Birliği Platformları” ile sinerji oluşturur 
ve “Ulusal Verimlilik Hareketi”nin başlatılmasını 
hedefler.

“Magneti Marelli Mako bu projeyle OEE 
değerleri, tezgah arıza takip ve bakım 
süreçlerinde iyileşme beklentisini karşıladı.”

Genel Müdür
Aylin Tülay Özden
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11.03.1962 tarihinde Salihli’de doğdum. Ortaokul ve 
lise öğrenimimi İzmir Türk Koleji’nde, yükseköğre-
nimimi 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladım. Tüm grup 
şirketlerinde yatırım, yenileme, kapasite geliştirme 
ve yeni iş geliştirme çalışmaları benim sorumlulu-
ğum altındadır.

NORM GRUP bünyesindeki şirketlerin Yönetim Ku-
rullarındaki görevlerimin yanı sıra, sektörümüzden 
BESİAD (Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği) ve TAYSAD üyesiyim, ayrıca EGİAD (Ege 
Genç İş Adamları  Derneği) ve ESİAD’a (Ege Sanayici 
İş  Adamları Derneği) da üyeyim. EGİAD’da iki dönem 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir dönem Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı, ESİAD’da ise bir dönem Yönetim 
Kurulu Üyeliği yaptım. Halen AOSB – İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi ve BESİAD Yönetim Kurulu 
üyesiyim.

Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Uysal 

ERP’nin etkin kullanımı tüm birimlere yayılmıştır.

Şirketimizde MS-SQL veri tabanı kullanarak
CANIAS ERP uygulamasını kullanıyoruz. Kullandı-
ğımız sistem Java tabanlı olup internet ortamın-
dan erişime izin veren açık kaynak kodlu bir yazı-
lımdır.  Şu anda ERP sistemimiz yurtiçinde dokuz, 
yurtdışında ise Almanya ve Fransa’da bulunan 
iki, toplam on bir firmamızda online olarak 7/24 
kesintisiz çalışmakta ve kullanılmaktadır. 

ERP sistemine geçiş projemiz 2001 yılında her 
departmanda ve grup firmalarında ayrı ayrı kul-
lanılan lokal yazılım ve çözümleri birleştirmek ve 
tek elden yönetmek amacıyla başlamıştır. CANIAS 
ERP’yi tercih etmemizdeki en büyük sebep, açık 
kaynak kodlu olarak Türkiye’de üretilen tek ERP 

yazılımı olmasıydı. Bir diğer önemli sebep ise 
projenin hayata geçirilmesi için nispeten daha 
küçük bir ekip ile çalışmaya olanak tanımasıydı. 
Ayrıca edinme ve bakım maliyetleri mukayese-
li olarak düşük olduğundan, fiyat performansı 
olumlu bulundu.

Projeye başlarken en büyük hedef, firma varlık-
larının ve süreçlerinin tek elden yönetilebilmesi 
ve raporlanabilmesiydi. Böylece müşteri taleple-
rine hızla cevap verebilirken üretkenlik ve verim-
liliğimizi de arttırmış olacaktık. İkincil olarak da 
bilginin şirket içerisinde ihtiyaç duyan herkese 
en hızlı ve güvenilir şekilde paylaştırılması he-
deflenmişti. Başlangıçta işin doğası gereği çeşitli 
zorluklar ve değişime dirençle karşılaşsak da sü-
reç içerisinde ERP’nin etkin kullanımı tüm birim-

lere yayılmıştır.  Şu anda hedeflerimize ulaştığımızı 
görsek de sürekli iyileştirme gereği çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

ERP sistemimizde devam etmekte olan yeni 
TTK’ya uyuma ilişkin güncel projemizi de zama-
nında tamamlayarak devreye alacağız. Salihli’de 
yapılmakta olan yeni fabrikalarımız da veri topla-
ma ve ERP ağına entegre edilerek sistem daha da 
genişleyecektir. İleride klasik raporlama araçları 
dışında mobil ortamda ERP sisteminden soru-ce-
vap şeklinde bilgi almayı sağlayacak çözümler de 
üretmeyi planlıyoruz. 

ERP yazılımlarımızı, yapmakta olduğumuz dona-
nım altyapısı yatırımlarıyla da destekliyoruz.

YALNIZCA 
ÜRETEBİLME 

YETENEĞİ “MARKA” 
OLMAYA YETMİYOR...

İlk firmamız NORM CIVATA 1973 yılında kurucumuz 
Sayın Nedim Uysal tarafından, o yıllarda çoğunluk-
la ithal edilmekte olan cıvataların Türkiye’de üretil-
mesi amacı ile kurulmuştur.

NORM GRUP, yan sektörleri ile birlikte her biri 
kendi konusunda lider 6’sı imalat 5’i de lojis-
tik ve pazarlama firması olmak üzere toplam 11 
firma dan oluşmaktadır. Bünyesindeki 1000’in 
üzerinde çalışanı ile 2012 yılında başta Avrupa 
olmak üzere 29 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş ve 
100.000.000 EUR üzerinde ciroya ulaşmıştır. 2013 
yılında 52.000 ton/yıl üretim gerçekleştirmesini 
öngörmekteyiz.

Salihli ve İzmir’de devam eden yeni yatırımlarımız-
la 2014 yılında cıvata, somun, mafsal-aşık cıvata-
sı, perçin ve burç üretimini %54 arttırarak 80.000 
ton/yıl’a çıkartacağız. Ayrıca ürünlerimiz arasına 
standart ve özel vidaları da ekleyerek NORM kali-
tesini vida lara da taşımış olacağız.

Ürün çeşitliğinin yanında, kuşkusuz NORM’u bir 
adım öne çıkartan en önemli özelliklerinden biri 
de yüzey işleminden soğuk şekillendirmeye, ısıl 

işlemden kaplamaya kadar üretim süreçlerinin ta-
mamını entegre bir şekilde yapabilmesidir.

Takdir edersiniz ki, yalnızca üretebilme yeteneği 
“MARKA” olmaya yetmiyor. NORM’u NORM yapan 
da yalnızca entegre üretim değil; Mühendislik, 
Tasarım, ARGE, Kalite, Pazarlama, Lojistik, Satış 
Sonrası Hizmet ve Ömür Boyu Ürün Garantisi gibi 
başlıklardan oluşan bir değerler topluluğudur. 
Bütün bu çalışmalar bizi maliyet, zaman ve kalite 
konusunda sektörümüzde farklı kılmış ve öne çı-
karmıştır.

2011 yılında kurmuş olduğumuz Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı onaylı ARGE bölümümüzle tüm 
müşterilerimizin çözüm ortağı haline de geldik. Ar-
tık ana sanayi üreticilerimize tasarım konusunda 
da hizmet verebiliyoruz. Kendi tasarımımız olan 
ürünler için de patent süreci devam etmektedir.

Projenin başlangıcında koyulan tüm hedeflere, müş-
teri ve IAS proje ekibinin işbirlikçi ve çözümcül yak-
laşımları sayesinde başarıyla ulaşıldı. Çözüm arayan 
diğer firmaların da projeyi sponsorundan son kullanı-
cısına kadar sahiplenmesi, ERP ürününü kendi sabit 
kıymeti olarak ve çözüm üretici firmayı da kendi eki-

bi olarak görmesi başarılı proje yapmasında kilit rol 
oynayacaktır. Bizler her yeni projeyi ailemize katılan 
yeni bir fert olarak görüyoruz. Doğuyor, büyüyor ve 
kendi ayakları üstünde durduğunda biz onunla gurur 
duyuyoruz.

“Başlangıçta işin doğası gereği çeşitli zorluklar ve 
değişime dirençle karşılaşsak da süreç içerisinde 
ERP’nin etkin kullanımı tüm birimlere yayılmıştır.”

Otomotiv Yan 
Sanayi

Ege Bölgesi
Danışmanlık Müdürü

Cüneyt Ömer Günaydın
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Otomotiv Yan 
Sanayi

Son 4 yılda uygulamaya başlamış olduğumuz 
sistemin andon uygulamaları ile verimlilik 
bilincini ve farkındalığını arttırdık. 

Proview üretim yönetim sistemini yaklaşık 6 yıldır, 
üretimimizi online olarak izlemek ve verimliliğimizi 
kayıplarımızı analiz ederek arttırmak amaçlı kullan-
maktayız. Başlangıçta yalnızca operatörlerin duruş-
larını takip etmeyi hedeflerken, ilerleyen yıllarda, 
oluşturulan yeni yazılımlar yardımıyla ve ZF Üretim 
Sistemi ile paralel olarak, verimlilik analizlerini de 
bu sistem üzerinden takip etmeye başladık. 

Bu sayede üretim verimliliğinde 6 yılda %25’e va-
ran iyileştirmeler elde ettik. Son 4 yılda uygulamaya 
başlamış olduğumuz sistemin andon uygulamaları 
ile verimlilik bilincini ve farkındalığını arttırdık.  Du-
ruş oranlarını tezgah özelliklerine göre karşılaştır-
malı bir şekilde inceleyerek daha verimli çalışan 
operatörleri ödüllendirme yoluyla motive ettik. 
TPM, Kaizen, hat dengeleme, ayar süresi azaltımı ve 
5S çalışmalarında önceliklendirmede Proview üre-
tim yönetimi sisteminden almış olduğumuz verile-
rin analizlerini kullanarak yalın üretim tekniklerinin 
daha etkin kullanımını sağladık.

Ayrıca Doruk Otomasyon firmasıyla işbirliğini ge-
liştirerek çeşitli sektörlerdeki yenilik ve gelişmeleri 
takip etme ve uygulama imkânı buluyoruz. 
 
Önümüzdeki yıllarda yalın üretim uygulamalarını 
firmamızda yaygınlaştırmada ve görselliği arttırma-
da Proview üretim yönetimi sistemini yenilikleri ile 
birlikte daha etkin kullanmayı hedeflemekteyiz. Fir-
mamızın sürekli büyümesini sürekli iyileştirme ile 
paralel sürdürmeyi hedeflemekteyiz ve bu hedefe 
ulaşmak için Proview uygulamasını önemli bir araç 
olarak görmekteyiz.

2012 YILINDA 
DÜNYANIN EN 

BÜYÜK OTOMOTİV 
TEDARİKÇİLERİNDEN 

BİRİ OLDUK.

ZF, 1915 yılında Almanya’nın 
Friedrichshafen kentinde 
kurulmuştur. Kara, hava ve 
deniz taşıtları için aktarma 
organları, şasi sistemleri ve 
direksiyon sistemleri üret-
mektedir. Ayrıca yenilene-
bilir enerji üretimine dönük 

ürünleri vardır. 2012 yılında 75000 çalışan ve yak-
laşık 17.5 milyon Euro cirosu ile dünyanın en büyük 
otomotiv tedarikçilerinden biri olmuştur.

1996 yılında kurulan İzmir fabrikası ise 2002 yı-
lında tamamen ZF bünyesine geçmiştir. Binek ve 

ticari araçlar için şasi parçaları üretmektedir.Top-
lam üretiminin yaklaşık %80’lik bölümünü ihraç 
etmektedir. Şu anda yaklaşık 300 çalışanı ile önü-
müzdeki 2 yılda %50 büyümeyi hedeflemiştir. ISO 
16949 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
belgelerine ve Q1 sertifikasına sahiptir.  

İzmir fabrikasında, üretimin tüm aşamaları yanın-
da yaklaşık 20 kişilik bir ekiple, dizayn, geliştirme 
ve test faaliyetleri de yürütülmektedir. Almanya 
Dizayn Merkezleriyle koordineli çalışan bu ekip 
sadece İzmir fabrikasına değil, tüm şasi parçaları 
üreten ZF fabrikalarına hizmet vermektedir. 

1970 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğdum. 
İlkokulu Seydişehir’de bitirdim. 1988 yılında Konya 
Anadolu Lisesi’nden mezun oldum ve aynı yıl Bilkent 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü kazan-
dım. 1992 yılında mezun olduktan sonra Bursa’da oto-
motiv sanayisinde faaliyet gösteren çok uluslu bir fir-
mada çalışmaya başladım. 2007 yılına kadar Bursa’da 
çok uluslu otomotiv firmalarında lojistik, üretim, proje 
ve kalite bölümlerinde çeşitli görevler üstlendim. Son 
olarak 1 Mayıs 2007 tarihinde şu an yürütmekte oldu-
ğum göreve başladım ve İzmir’e taşındım.
 
İzmir’de otomotiv sanayisinin gelişimine katkıda 
bulunmak için faaliyet gösteren Ege Bölgesi Sa-
nayi Odası (EBSO) Otomotiv Yan Sanayi Meslek 
Komitesi’nde Mayıs 2007’den bu yana aktif olarak 
görev yapmaktayım. 

Evliyim. 10, 11 ve 14 yaşlarında 3 çocuğum var. İş 
yoğunluğu ve seyahatlerden artan boş zamanlarımı 
ailemle geçirmeye çalışıyorum. Hobi olarak ilgilendi-
ğim küçük bir bahçem var.  Ortaokul yıllarımdan bu 
yana amatör olarak Türk Halk Müziği ile ilgileniyorum 
ve bağlama çalıyorum. Kitap okumayı ve özellikle şi-
iri çok seviyorum.

Genel Müdür
Tamer Yıldız

15 yıldır üretim yönetimi sistemleri geliştiren Doruk 
Otomasyon, ProVIEW DPS / ProMANAGE ile 2012 yı-
lında “MES Product Survey”e katılarak dünya MES 
üreticileri listesine Türkiye’yi de eklemiştir. 

Doruk Otomasyon, sanayi firmalarının ProVIEW DPS’i 
bir amaç değil araç olarak kullanarak başarıya ulaşa-
bileceklerine inanır ve bunu sağlayabilmek için çalışır. 
İş hedefi, kullanıcılarına kattığı değeri sürekli yükselt-
mek, onların gelişen ihtiyaçlarına talep edilmeden 
destek sunmak, dünyadaki gelişmeleri takip etmekle 
kalmayıp bu gelişmelere katkıda bulunmaktır.

Yazılım ve donanım çözümleri üreten bir firma ol-
makla birlikte, nihai ürününü sanayi firmalarının 
verimli üretim yapabilmesi olarak görür ve bu ürü-
nü kaliteli biçimde oluşturabilmek için çalışır.

Doruk Otomasyon, MES ile ilgili bilinçlendirme ça-
lışmaları yapar. ProVIEW DPS kullanıcılarının yön-
tem ve kazançlarını birbirlerine aktardıkları “Sa-
nayide Güç Birliği Platformları” ile sinerji oluşturur 
ve “Ulusal Verimlilik Hareketi”nin başlatılmasını 
hedefler.

“Son 4 yılda uygulamaya başlamış olduğumuz 
          sistemin andon uygulamaları ile verimlilik 
        bilincini ve farkındalığını arttırdık.”  

Genel Müdür
Aylin Tülay Özden
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PERAKENDE

Kurumsal Başarı Hikayeleri

Sürekli değişen talepleri karşılamak, hangi ürünün ne 
miktarda satılacağını öngörmek, ürün sırası planlaması 
yapmak ve mümkün olduğunca uygun maliyete ürünlerinizi 
depolayabilmek sürekli artan bir mücadeledir. Amacınız 
zaman baskısı altında, yüksek miktarda müşteri talebi geldiği 
zaman doğru ürünü doğru yerde doğru fiyata alabilmenizdir. 
Entegre iş çözümleri size karmaşık iş yöntemlerinizi 
destekleyecek ve müşteri beklentilerini karşılamanız için 
gereken çevikliği sağlayacak bir dizi bileşen sunar.
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Anahtar kullanıcıların katılımı ve sürekli deste-
ğinin sağlanması, ayrıca üst yönetimin projeyi 
sahiplenmesi kurumumuzda başarıyı getirmiştir.

Grubumuzda 2012 yılbaşından bugüne Nebim V3 
ERP başarı ile kullanılmaktadır. IT departmanından 
7 kişilik ekibimizin katılımı ile gerçekleştirilen pro-
jede 20’nin üzerinde anahtar kullanıcı projede çok 
yoğun görev almıştır. ERP, IT’den öte bir İŞ projesi-
dir. ERP Projelerin başarısı ve bunun sürekliliğinin 
anahtarı da budur. Anahtar kullanıcıların katılımı ve 
sürekli desteğinin sağlanması, ayrıca üst yönetimin 
projeyi sahiplenmesi kurumumuzda başarıyı getir-
miştir. Gerek üretim tesisimizde ve genel merkezi-

mizdeki gerekse mağazalarımızdaki tüm iş ihtiyaç-
larını V3 ile karşılayabilmekteyiz. Perakende bilinen 
en dinamik sektörlerden biri olarak IT altyapılarında 
da bunu diretmektedir. Nebim hazır giyim peraken-
deciliğine özel tecrübe ile üretilmiş dikey bir ERP 
çözümü olarak, daha yatay ERP çözümlerine kıyasla 
iş ihtiyaçlarını çok daha yüksek oranda hazır paket 
yetenekleri ile karşılayabilmektedir. Tüm peraken-
de ERP çözümünün tek bir veri tabanında ve tek bir 
yazılımla yönetilmesi de yazılım bakım ihtiyaçlarını 
önemli ölçüde azaltmaktadır. Diğer hiçbir yerel ya 
da global ERP paketinde olmayan real-time mağa-
za POS çözümü de Nebim’in en güçlü yanlarından 
birisidir. Bu özellik bize mağaza stoklarımızı anlık 

olarak izleyebilme ve hatta online satış sitemiz 
üzerinden mağaza stoklarımızı da satabilme fırsatı 
kazandırmıştır. EBA İş Akışı programımız, EKOL Lojis-
tik, Web Sitelerimiz  ve V3 ERP altyapısı entegre bir 
şekilde çalışmakta; hem operasyonel esneklik hem 
de mali denetime açık bir kayıt disiplini birlikte yö-
netilebilmektedir. Raporlama ihtiyaçları V3’ün ek bir 
uyarlama gerektirmeden beraberinde gelen veri am-
barı ve portal altyapıları ile karşılanmakta olup moda 
firmalarının ihtiyacı olan ileri dönem ürün planlama 
yapısı da V3’ün iş ortaklığı içinde olduğu Cognos TM1 
platformunda oluşturulmaktadır. Tüm bunları bir ara-
ya getirdiğimizde, V3 ERP yapısını kurumumuzun İŞ 
ihtiyaçlarına en iyi karşılık olarak görüyoruz. 

KURULDUĞU GÜNDEN 
BUGÜNE PAZAR KONUMUNU 
EN KISA SÜREDE PEKİŞTİREN 

MARKALAR ARASINDA İLK 
SIRALARDA YER ALDIK.

İpekyol, Twist ve Machka markaları ile 150’nin üze-
rindeki mağazasında yüz binlerce kadının farklı 
beğenilerine seslenen Ayaydın&Miroglio Grup, Türk 
hazır giyim sektörünün saygın ve köklü kurumların-
dan biridir.

En çok arzu edilen kadın giyim ürünlerini ve aksesu-
arlarını tasarlayan, yurtiçi ve yurtdışındaki mağaza-
larında farklı alışveriş deneyimleri yaşatan, modern 
kadının yaşam tarzına ilham veren, çok uluslu birer 
marka olma hedefiyle ilerleyen grubun amiral gemi-
si İpekyol 1986 yılında kuruldu. O günden bugüne 
İpekyol, yüksek ürün kalitesi yanında zincir mağaza-
laşmanın da etkisiyle, Türkiye’de en hızlı kabul gören 
ve pazar konumunu en kısa sürede pekiştiren marka-
lar arasında ilk sıralarda yer aldı.

Elde edilen bu başarı, bilgi ve deneyimle, 1997 yılın-
da, daha genç ve alternatif giyinmeyi seven kadınlar 

için Twist markası kurularak grup bünyesine dâhil 
edildi.

2004 yılında ise grubun üçüncü markası olan Mach-
ka hayata geçirildi ve dünya çapında tanınmış moda 
tasarımcıları Ece-Ayşe Ege/Dice Kayek ile başarılı 
bir işbirliği gerçekleştirildi. Ece-Ayşe Ege tarafından 
hazırlanan feminen ve post romantik Machka kolek-
siyonu Türkiye’nin ilk ‘pret-a porter’ markası olarak 
Türk tekstil sektörünün yapı taşlarından birini oluş-
turdu.

2007 yılında, Ayaydın Grubu hazır giyim sektörün-
de ülkenin en saygın kuruluşlarından biriydi. Bu yıl 
içinde ivme kazanan gelişmelerin ardından, 2008 
yılında köklü bir hamleyle kurumun gelecek rotasını 
değiştiren dev bir ortaklık gerçekleşti: Ayaydın Grubu 
ve İtalyan devi Miroglio dev bir ortaklığa imza attılar; 
bir başka deyişle Ayaydın-Miroglio’yu yarattılar.

İTÜ Tekstil Yüksek Mühendisliği mezunu olan Şevket 
Süreyya Çelikkanat 1973 doğumlu ve iki çocuk baba-
sıdır. 20 yılı aşan çalışma hayatında tekstil üretim ve 
perakende firmalarında lojistik ve bilgi teknolojileri 
başta olmak üzere yöneticilik görevlerini üstlenmiştir. 
Uzun yıllar Zorlu grubunda çalışmış ve son 4 yılında 
Zorlu USA Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlen-
dikten sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapıp 2008 yılı 
sonunda Ayaydın-Miroglio Grubunda Lojistik ve Bilgi 
Teknolojileri Direktörü olarak çalışmalarına başlamıştır. 
Grubun dış kaynak kullanımı ile lojistik operasyonları-
nı yeniden yapılandırma ve Nebim V3 ERP sisteminin 
geçişi projelerini yönetmiştir. 2012 yılında İpekyol ve 
Twist markalarının online satış projeleri ERP ve Lojistik 
firma IT sistemleri ile entegre çalışacak şekilde tamam-
lanmıştır. Bugünlerde uluslararası etkinliklere yoğun 
şekilde katılarak gelişmeleri izlemekte ve pazarın lider 
markalarına sahip Ayaydın-Miroglio grubunun offline 
ve online perakendecilikteki rekabet gücünü pekiştir-
me odaklı, online satış kanalı üzerinden mağaza stok-
larının satılması, mobil online uygulamaları, CRM pro-
jeleri üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Çocukları ile 
kaliteli zaman geçirmek işten arta kalan zamanın ana 
önceliği olup vakit buldukça her türlü tamir, bakım ve 
özellikle ahşap ev eşyaları yapımına eğilmekte ve fırsat 
buldukça uzun tempolu bisiklet turları yapmaktadır.

Lojistik ve Bilgi Teknolojileri Direktörü 
Şevket Süreyya Çelikkanat 

İpekyol ile uzun yıllardır süren işbirliğimizi üçüncü ne-
sil yazılımımız olan Nebim V3 ERP projesi ile daha da 
ilerlettiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle Nebim V3 ERP’nin 
lansman yılında böyle bir projeye başlamak ve bir ERP 
projesini fiili kullanıma geçirmek için kısa bir zaman 
hedeflemek bizim açımızdan projenin önemini daha da 
artırdı. Nebim olarak, projeye, sektörümüzde uzun yıllar 
tecrübe sahibi kişilerden oluşan bir ekip ile dâhil olduk. 
İpekyol proje ekibi ile de ortak kararlar alıp riskleri mini-
mize etmek için projeyi fazlara ayırdık. İlk fazda, mağa-
zaların satış operasyonlarını Nebim Winner ortamından 
Nebim V3 POS ortamına taşıdık. Amacımız merkezin fiili 
kullanıma geçişi öncesinde mağaza satış operasyonları-

nın Nebim V3 POS uygulamamız ile sorunsuz işlemesini 
sağlamaktı. Projemizin sonraki fazında ise merkezin te-
mel operasyonel süreçlerini fiili kullanıma geçirdik. 

ERP projelerini belirli bir zaman içinde başlayıp biten 
projeler olarak değerlendirmemek lazım. Zaman içinde 
gelişerek fiili kullanıma geçtikten sonra da ilave projeler 
ile sürekli desteklenmelidir. Bu nedenle İpekyol proje-
mizde de fiili kullanıma geçiş sonrasında verim arttırıcı 
diğer süreçleri projelendirip devam ettik. Hali hazırda 
devamlı olarak İpekyol ile ilave projeler geliştirip daha 
da verimli kullanılması için sistemi destekliyoruz. 

“Anahtar kullanıcıların katılımı ve sürekli 
desteğinin sağlanması, ayrıca üst yönetimin projeyi 
sahiplenmesi kurumumuzda başarıyı getirmiştir.”

Perakende

Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür Yardımcısı
Murat Demiroğlu
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Özcan Aydınlatma bünyesindeki her işlem 
daha güvenli, daha hızlı ve daha pratik bir şe-
kilde takip edilebiliyor.

Özcan Aydınlatma, kurumsal çözümlerinde tek-
nolojiyi yakından takip ederek günün gerektirdiği 
yeniliklerden maksimum faydalanmayı ilke hali-
ne getirmiş bir firmadır.

Her zaman kendini yenilemeyi hedef alan Özcan 
Aydınlatma, hizmetlerini daha iyi yürütebilmek 
için yaptığı araştırmalar sonucunda Nebim ile iş-
birliğine başlamıştır. 

Nebim’in 2011 yılında lansmanını gerçekleştirdiği 
Nebim V3 ERP ile tüm işleyişlerini daha profesyo-
nel olarak yürütebilmektedir. Yaklaşık iki yıldır 
Nebim V3 ile Özcan Aydınlatma bünyesindeki her 

işlem daha güvenli, daha hızlı ve daha pratik bir 
şekilde takip edilebiliyor.

Özcan Aydınlatma’nın sürekli kendini yenileme 
hedefini, işbirliği içerisinde olduğu Nebim fir-
masında da görüyor olmak, bu işbirliğinin daha 
uzun yıllar devam edeceğinin göstergesidir.

ÖZCAN AYDINLATMA, 
KURUMSAL ÇÖZÜMLERİNDE 

TEKNOLOJİYİ YAKINDAN 
TAKİP ETMEYİ İLKE HALİNE 
GETİRMİŞ BİR FİRMADIR.

1987 yılında Yaşar Demir tarafından kurulan Özcan 
Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti.;  iç mekan aydınlat-
ması sektöründe hizmet vermektedir. Yılda 1 mil-
yon adet üretim yapmakta olup 10.000 m2 üretim 
tesisi, 4 mağazası, zengin ürün yelpazesi, güçlü 
teknik servisi ve satış sonrası hizmet anlayışıyla, 
Özcan Aydınlatma hem tüketicilere en iyi hizmeti 
vermek için çalışmakta hem de dünyadaki geliş-
meleri yakından takip etmektedir.

Merkezi İstanbul’da bulunan şirketimiz, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satış temsilci-
leri ve bayi ağıyla, iç mekan aydınlatması alanında 
ülkemize hem ulusal hem de uluslararası düzlem-
de artı değer kazandırmaktadır. 30’dan fazla ülke-
ye parlak fikir ihracatı yapmaktadır.

Şirketimiz, İSİAD’ın düzenlediği “7 Tepeden 7 Kı-
taya Başarı Ödülleri” töreninde, 2012 yılının ihra-
catçısı ödülüne layık görülmüştür. “Aydınlatmada 
Şıklık” sloganıyla yola çıkan Özcan, sözün gücünü 
de arkasına alarak emin adımlarla ilerlerken, kali-
tesi ve estetik ürün portföyü sayesinde kazandığı 
saygın ve özgün çizgisini her geçen gün daha da 
sağlamlaştırmaktadır.

Küresel oyuncu olma yolundaki iddiasını cid-
di yatırımlar yaparak somutlaştırmaya devam 
eden Özcan Aydınlatma, son olarak 2011 yılında 
Küçükköy’de bulunan, yönetim merkezi olarak da 
kullanılan Showroom’unu faaliyete geçirmiştir. 
Mekanlara değer katan parlak fikirler için Özcan 
Aydınlatma.

Yaşar DEMİR 1966 yılında Bitlis’te doğdu. Eğitimini 
Bitlis’te tamamladıktan sonra 1978 yılında İstanbul’a 
yerleşti. 12 yaşında aydınlatma sektöründe iş haya-
tına başladı. İş hayatında gösterdiği yüksek başarı 
üzerine ilk patronunun verdiği iş imkânı ile 1987 yı-
lında kendi işinin başına geçti. 

İşine ve çalışanlarına verdiği önem ile 25 yılını doldu-
ran Özcan Aydınlatma, sektörün öncü firmalarından 
olmayı başardı. Yaşar DEMİR yenilikçi ve ufku açık bir 
kişiliğe sahip olduğu için hem ülkemize hem de dış 
ülkelere hizmet vermeye devam ediyor.

İşinin yanı sıra kültürümüze de önem vererek halk 
oyunlarında dansçı, eğitmen ve idareci olarak hizmet 
vermiştir ve vermeye devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Yaşar Demir 

Özcan Aydınlatma projesine 2010 yılı Aralık ayı içe-
risinde başladık. Analiz, uyarlama ve anahtar kul-
lanıcıların eğitim süreçleri ile birlikte 2011 Nisan 
ayında  program  kullanılmaya başlandı. 2012 ta-
rihinden itibaren de  firmanın ithalat ve ihracat sü-
reçlerinin tamamı programda işlenmeye başladı. 
Aydınlatma  sektörü bizim için  yeni  bir sektördü, 
ancak  firmayı yapı olarak doğru analiz etmemiz 
sayesinde ihtiyaç olan yazılımların adaptasyonunu 
başarı ile gerçekleştirmiş olduk. ERP projelerinde 

en önemli birinci unsur ihtiyaçların doğru belir-
lenmesi, ikinci unsur ise projeyi hayata geçirecek 
ve projenin yapıtaşları olan anahtar kullanıcıların 
(key user) belirlenmesidir. Anahtar kullanıcıların 
tespiti en az proje analizi kadar önemlidir. Nebim 
Gold çözüm ortağı Turkuaz Yazılım, Nebim V3 ERP, 
B2B-ERP entegrasyonu ve mobil saha satış çözüm-
leri ile 10 yıldan fazla süredir tekstil, ayakkabı, çe-
yiz, mobilya, kuyum sektörlerine çözümler üretip 
hizmet vermektedir.

  “Özcan Aydınlatma bünyesindeki her 
işlem daha güvenli, daha hızlı ve daha 
pratik bir şekilde takip edilebiliyor.”

Perakende

Nebim Gold Çözüm Ortağı 
Turkuaz Yazılım

Genel Koordinatörü
Ali Öztürk
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Perakende

ERP’ye geçiş kararımızla birlikte çok hızlı bir
şekilde yol haritamızı belirledik.

Şirketimiz 01.01.2013 tarihi itibariyle üretim ve 
planlama modülleri dışında tüm sipariş, satış, 
satın alma, muhasebe, finans, stok yönetimi, 
bordro, ithalat ve ihracat modülleriyle birlikte 100 
kullanıcılı LOGO Tiger Enterprise uygulamasını kul-
lanmaya karar verdi ve 3 ay gibi kısa bir implemen-
tasyon süreci içinde de sistemi devreye aldı.

Daha önce yine LOGO bünyesinde yer alan DİVA-
Online İş Yönetim Sistemi şirketimizin tüm birim-
lerinde kullanılmaktaydı. Bu sistemi hali hazırda 
SCHAFER’ın kendi mağazalarında mağazacılık oto-
masyonunu sağlamak amacıyla kullanmaktayız. 
 

LOGO Tiger Enterprise’ın kullanım kararında, fi-
nansal ve ticari anlamda bütün çözümleri içerme-
si, programın standartlarının iş akışına uygunluk 
derecesinin yüksekliği, çok geniş yetkilendirme 
yapısı, satış operasyonlarında çok çeşitli kampan-
ya uygulayabilme özelliği, raporlama, filtreleme 
ve rapor desenlerinde esneklik özellikleri ile kolay 
implementasyon sağlaması, önceki kullandığımız 
sistem ile bütünleşik bir çalışma yapısı sunması 
gibi öne çıkan farklılıklar önemli etken oldu.

Sisteme geçiş kararımızla birlikte çok hızlı bir 
şekilde yol haritamızı belirledik. Firma içinde bir 
proje yöneticisi atadık. LOGO’nun çözüm ortakla-
rı ile birlikte 3 aylık bir paralel çalışma sürecinde 
tamamıyla geçişi sağladık. Bazı modüller hemen, 
bazı modüller de önceki uygulamamızda devam 

ederken devreye alındı ve süreçler tekamül ettikçe 
paralel uygulama bitirilerek tam geçiş sağlandı. 
 
Bu sistem ile birlikte, sürekli sahada bulunan ve 
uzaktan erişim sağlayarak sipariş girişi yapan per-
sonelin daha hızlı giriş yapması mümkün oldu ve 
birçok işlemi kullanıcı kontrolünden ziyade sis-
temsel kontrolle yönetiyor hale geldik. Örneğin, 
satış kampanyalarımız çok çeşitli ve ayrıntılı. Bu 
kampanyaların uygulanması ve kontrolü manüel 
olarak çok meşakkatli bir iş. Sistem miktarsal ve 
tutarsal kontrolleri kendisi yapıyor ve yanlış kam-
panyanın önüne geçiyor. Yakın zamanda LOGO 
Tiger Enterprise ve yan ürünleriyle birlikte e-ticaret 
ve mağazacılık uygulamasını entegre çalıştıracak 
bir yapı kurulması için çalışmalara başlamış bu-
lunmaktayız.

SCHAFER, 2004 YILINDAN 
BERİ TAMAMEN TÜRK 
SERMAYESİNİN SAHİBİ 
OLDUĞU BİR ALMAN 

MARKASIDIR.

Schafer 2004 yılında tamamen Türk sermayesi-
nin sahibi olduğu Aslan Ticaret tarafından satın 
alınmış bir Alman markasıdır. Bugün dünyada 
80’den fazla ülkede tescil hakları Aslan Ticaret’e 
aittir. 2004 yılında Schafer’ın reklamları yoğun bir 
şekilde başlamış, bugün 1700 bayiye ve 120 cor-
nera ulaşmayı başarmıştır. 2013 yılında kendisine 
perakende mağazacılık ve ihracat alanlarında ye-
niden yapılanma hedefi koyan marka, şu an 55 ül-
keye ihracat yapar konumdadır. Bugün itibariyle 7 
adet merkez ve 4 adet franchise mağazası bulunan 

Schafer’ın 2014 sonu mağaza sayısı hedefi ise 40 
merkez ve 20 franchise mağazadır. 2004 yılında 10 
ürün çeşidine sahip iken Schafer’ın bugün 5000’e 
yakın ürün çeşidi bulunmaktadır. Gelişen peraken-
de mağazacılık ve ihracat ile ürün çeşidi her geçen 
gün artmaktadır. Farklı ülkelerin farklı ihtiyaçlarına 
cevap vermek adına ihracat yaptığımız ülkelerde 
bazı ürünler sadece o ülkeye özel olabiliyor. Ör-
neğin, Suudi Arabistan için daha yüksek parçalı 
yemek takımları üretirken Türkmenistan için daha 
yüksek hacimli tencereler üretiyoruz. 

Koç Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 
Schafer’ın 2. kuşak temsilcilerinden birisi olarak işe 
başladım. Schafer’ın sahibi olan Aslan Ticaret bir aile 
firması, benim sorumlu olduğum pozisyon ise pera-
kende mağazacılık. Geç kalınmış bir perakende ma-
ğazacılık girişimimiz oldu ama bu hatayı telafi etmek 
adına 2013 ve 2014 yıllarında yoğun bir mağaza açı-
lışı planlıyoruz. Bu sene Eylül ayında gerçekleşecek 
olan zücaciye fuarına da 2 stand ile katılmayı ve ana 
stand dışında bir bölümü de mağazacılığa ayırarak 
konsept mağaza kurmayı planlıyoruz. Mağazacılık 
ve franchising altyapımızla 2014 sonunda toplam-
da 60 mağaza olmayı hedefliyoruz. Yaptığım işi se-
verek yaptığım için işim sanki hobim gibi. İş gereği 
Anadolu’nun farklı şehirlerini gezme mecburiyetim 
olduğu için, gittiğim şehirlerde de zaman buldukça 
fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Farklı şehirlerde farklı 
mutfakları yerinde tatmak da bu mecburiyetin en gü-
zel hediyesi oluyor. 

Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Aslan 

İşletmelerin çağdaş yönetim ilkelerine uygun 
biçimde yapılanmasını, süreçlerini uluslararası 
standartlar doğrultusunda yöneterek verimlilik 
ve kârlılığını artırmasını sağlayan LOGO, yüksek 
teknolojiyle oluşturulan ürün ve hizmetleri ile 
Türkiye’nin en büyük yerli IT ve iş çözümleri şirketi 
konumuna gelmiştir. LOGO, Türkiye’deki en yaygın 
iş ortağı yapısına sahip yazılım markasıdır. LOGO 
kullanıcıları, kendi iş modeli ve değer zincirleri-

ne en uygun şekilde kişiselleştirilmiş iş yazılımı 
altyapısına, yalın, kolay ve amaca yönelik esnek 
arayüzlere sahip, sürekli güncel ve mevzuata uy-
gun doğru içeriklerin yer aldığı LOGO çözümleri ile 
ulaşmaktadır. Bir metodoloji kapsamında yürütü-
len proje süreçleri, ürün ve hizmet ile birlikte veri-
len etkin son kullanıcı eğitimleri, farklı büyüklük-
teki işletmelerin IT ve iş çözümü ürünlerine yönelik 
ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaktadır. 

    “ERP’ye geçiş kararımızla birlikte
çok hızlı bir şekilde yol haritamızı belirledik.”

LOGO İcra Kurulu Üyesi, 
Kurumsal Ürünler 
Hakan Alpaslan
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ERP sistemi personelin sıcak satışa yönlenmele-
rini sağlamıştır.

Set B’lack İş Çözümleri Platformunda yer alan Set 
B’lack ERP Sistemi, Tekin Acar ve Şirketler Grubu’nun 
diğer üyeleri için bir paket program niteliğinde ol-
mayıp tamamen özel bir yazılımdır ve onların hedef 
süreçlerine yönelik olarak geliştirilmeye uygun bir 
altyapıya sahiptir. Set Yazılım’ın kurumlara özel ve 
yapılarına uygun butik çözüm sağlamadaki ve sa-
dece ERP sistemlerinin fonksiyonlarını yerine getir-
mekle kalmayıp aynı zamanda kurum bütününde 
değişim mühendisliği ve sistem tasarımı perspekti-
finde çalışmalar gerçekleştirmekteki başarısı, Tekin 
Acar Şirketler Grubu tarafından tercih edilmesindeki 
önemli sebeplerin başında gelmiştir.

Firmalara özgü, onlar için kurgulanmış süreçler 
ile yenilikçi, daha iyi ve daha hızlı bir sistem ya-
ratan Set Yazılım’ın B’lack İş Çözümleri Platformu 
uygulamaları, mevcut kullanıcı profilini de göz 
önünde bulundurarak tamamen kullanıcı dostu 
arayüzlere sahiptir. Aynı zamanda etkin bir şekil-
de işletilip yönetilebilen ve son teknolojiyi temel 
almış bir uygulama olma özelliğini de beraberin-
de getirmektedir. 

Kuruma özel ve sektörde öncü uygulaması ile de 
görülmüştür ki, perakendecilik sektörünün yo-
ğun, hızlı ve dinamik yapısına uygun bir şekilde 
tasarlanmış, kolay ve hızlı işletilen yetkin ERP 
Sistemi ve Set.Net Mağazacılık uygulamaları, per-
sonelin satış harici iş yükünü azaltarak onların 

firmanın varlığını sürdürmesini sağlayan nokta-
ya, yani “sıcak satış”a yönelmelerini sağlamıştır. 

Kurumsal Kaynak Planlaması kavramından da 
anlaşılacağı üzere, projeler bütünü, Tekin Acar 
Büyük Mağazacılığın ve diğer şirketlerin tüm 
kurumsal süreçlerini içermekle beraber, entegre 
edilen mağazacılık süreçleri ile de perakende sa-
tışa yönelik oldukça zengin bir implementasyon 
alanına sahiptir.

Uygulamanın son fazında ise her biri ayrı birer 
sistem olan bu grup şirketlerin ortak bir platform-
da konsolide edilmesi ve geliştirilmiş B2B ve B2C 
uygulamaları yer almaktadır.

KOZMETİK 
SEKTÖRÜNDE
   “34 YIL”...

1979 yılından beri kozmetik sektöründe faaliyet 
gösteren Tekin Acar Cosmetics bugün sektördeki 
34. yılını tamamlamış bulunuyor. Kozmetiğe başla-
dığı yıllarda Türkiye’de ithalatın serbest olmaması 
nedeniyle lüks kozmetik markaları yoktu ve ağırlık-
lı ıtriyat olarak adlandırılan ürünlerle yerli üretim 
olan cilt bakım ürünleri ve parfümler satılıyordu.

Turgut Özal döneminde ithalatın serbest bırakıl-

masıyla birçok yabancı marka Türkiye’ye gelmeye 
başladı. O zaman yurt içinde kozmetik pazarı çok 
küçüktü. Ürünler çok kısıtlı mağazalarda satılıyor-
du. Ancak daha sonra parfümeri zincirleri büyü-
meye başlayınca zamanla bugünkü büyük zincirler 
oluştu. Ürün çeşitliliğinin artması, kozmetik ürün-
ler satan mağazaların sayısındaki artış, müşteri 
bilincinin artması, çalışan kadın sayısındaki artış 
gibi nedenlerle sektör günden güne büyüdü. 

1953’te Erzurum’da doğdu. Babası inşaat ustası, an-
nesi ev hanımıydı. Okul yıllarında ticaret hayatı baş-
ladı. Masraflarını karşılamak için gazete, mısır, su sa-
tıyordu. Lisede Akşam Sanat Okulu’nda teknik resim 
kurslarına katıldı; garsonluk, santral memurluğu, 
teknik ressamlık yaptı. 1975’te Ankara İktisadi ve Ti-
cari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Aynı dönemde gece 
okuduğu için spor teşkilatında işe başladı. İş seya-
hatlerinde Türkiye’yi tanıma ve yurtdışı organizas-
yonlara katılma fırsatını yakaladı. 1979’da, 12 Eylül 
öncesi siyasetin devlet dairelerindeki olumsuz etkisi 
nedeniyle, Bisiklet Federasyonu Genel Sekreterliğin-
den ayrıldı. İstifasında okul yıllarında başlayan ve 
sürekli artan ticaretle uğraşma isteği etkili olmuştu. 
Aynı yıl bir yakınının 16 m2’lik bebek mağazasının bir 
vitrininde parfümeri işine başladı. Kapanmak üzere 
olan mağaza zamanla tümüyle parfümeriye döndü, 
artık mağaza tamamen Tekin Acar’ındı.

Yönetim Kurulu Başkanı
Tekin Acar 

Perakende sektörünün yoğun, hızlı ve dinamik 
yapısına uygun bir şekilde tasarlanmış, kolay ve 
hızlı işletilen yetkin ERP-CRM Sistemi ve mağaza-
cılık uygulamasını Türkiye’nin en büyük kozmetik 
zinciri olan Tekin Acar Kozmetik’te uyguladığımız 
projemiz ile gerçekleştirdik. 

Bu projede, satın almadan satışa ve müşteri iliş-
kilerinden kampanya yönetimine kadar olan tüm 

süreçleri tek bir çözümde birleştirmeyi başardık. 
Perakende sektöründe artan rekabet koşulları, 
sektördeki mal ve hizmet çeşitliliği, müşteri yoğun-
luğu ve satış politikaları nedeniyle ancak teknolo-
jinin doğru kullanılması ile fark yaratmak mümkün. 
Tüm iş süreçlerini kapsayacak çözümler üretecek, 
ihtiyaçları iyi analiz edecek ve ihtiyaçlara en uygun 
çözümü geliştirebilecek güçlü bir yazılım ortağınız 
olarak 20 yıldır hizmetinizdeyiz.

“Perakendecilik sektörünün yoğun, hızlı ve dinamik 
yapısına uygun bir şekilde tasarlanmış, kolay ve 
hızlı işletilen yetkin ERP Sistemi, personelin satış 
harici iş yükünü azaltarak onların firmanın varlığını 
sürdürmesini sağlayan noktaya, yani sıcak satışa 
yönelmelerini sağlamıştır.”

Perakende

Genel Müdür
Ahmet Akşit
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Perakende

Teknosa bilişim projeleriyle perakende
satış sektöründe öncü konumunu
sürdürmeyi hedefliyor.

2000 yılında kurulan Teknosa, o gün itibariyle 
web teknolojilerini en yetkin kullanan ürün olan 
Oracle uygulamalarını kullanma kararı ile ticari 
hayatına başladı. İlk etapta 5 mağaza ile yola çı-
kan Teknosa, Oracle finans ve lojistik uygulama-
larını kullanıma aldı, ek bir mağazacılık çözümü-
nü kendi ekibi ile geliştirdi. 

2007 yılında genişleyen mağaza sayısı ve komp-
leks dağıtım ihtiyacı nedeni ile, bilimsel peraken-
decilik çalışmaları kapsamında Oracle peraken-
de uygulamalarını kullanıma aldı. Oracle ticari 
perakende operasyon sistemi, Oracle dağıtım ve 
rafta yenileme sistemini hayata geçirdikten son-
ra, 2010-2011 yıllarında Oracle mağaza alan yö-
netimi ve Oracle kategori planlama çözümlerini 
kullanıma aldı. 

Oracle perakende yönetimi çözümlerine paralel 
olarak Siebel CRM ürününü de kullanıma alan 
Teknosa, müşteri odaklı yapısını geliştirdi. 2012-

2013 yıllarında yapılan bilimsel perakendecilik 
projeleri ile müşteri–ürün–lokasyon arasındaki 
ilişkiyi çözümleyen Teknosa, her bir mağazada, o 
mağazanın müşterisine özgü doğru ürünü barın-
dırma konusunda yüksek bir beceri sağladı. 

Önümüzdeki dönemde doğru ürünü doğru sayıda 
bulundurma amacıyla Talep Tahminleme ve ha-
yat döngüsünü bitiren ürünü doğru fiyatla satma 
amacıyla Fiyat Optimizasyonu projeleri yapmayı 
planlayan Teknosa, perakende sektöründeki bilgi 
yönetimi konusundaki öncü konumunu sürdür-
meyi hedefliyor.

TEKNOSA’NIN 
HERKES İÇİN 
TEKNOLOJİ 

FELSEFESİ...

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde 
kurulan Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., teknoloji 
ürünlerini en uygun fiyat ve en iyi hizmet kalitesi 
ile tüketicilere sunmayı amaçlayan bir teknoloji 
perakende zinciridir. 2000 yılında 5 mağaza ile 
Türkiye’deki ilk teknoloji mağaza zinciri olarak fa-
aliyete başlayan şirket, bugün 77 ilde 290’ın üze-
rinde mağazasıyla hizmet vermektedir. Teknosa, 
kısa bir zamanda istikrarlı bir şekilde büyümüş; 
yaygınlığı, hizmet kalitesi, güvenilirliği, hızı ve 
ürün çeşitliliği sayesinde Türkiye’nin en yaygın 
teknoloji perakendecisi konumuna ulaşmıştır. 
Teknosa bugün, konusunda uzman 4000’e yakın 
çalışanıyla hizmet kalitesini ve ürün çeşitliliğini 

artırmakta; 147 bin metrekarenin üzerinde top-
lam satış alanı ve geniş ürün yelpazesi ile tüketi-
cilere farklı ve keyifli bir alışveriş ortamı sunmak-
tadır. 

“Herkes için teknoloji” felsefesi ile Türkiye’nin 
dört bir yanında teknolojiyi tüketicilerle buluş-
turan Teknosa, Mayıs 2012’de halka arz edilmiş 
ve hisseleri İMKB’de işlem görmeye başlamıştır. 
2012 yılında 2.3 milyar TL ciro ve 50 milyon TL kâr 
başarısına ulaşan Teknosa, Teknoloji Perakende-
sinde açık ara liderliğini sürdürmenin yanında, 
Türkiye Perakende sektörünün de en büyük oyun-
cularındandır.

1991 yılında ODTÜ Ekonomi Bölümünden mezun 
oldu. OYAK Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Bölümünde 
Yazılım Geliştirme Uzman Yardımcısı olarak göreve 
başladı. Ocak 1999’da Aksa Akrilik Kimya Sanayii Bil-
gi İşlem Bölümünde Yazılım Uzmanı olarak başladığı 
görevine, 2000 yılında gerçekleştirilen Oracle EBS 
uyarlama projesinde Finansal Modüllerden Sorumlu 
Analist olarak devam etti. Daha sonra Teknosa İç ve 
Dış Ticaret A.Ş.’de sırasıyla Sistem Geliştirme Uzma-
nı ve Sistem Geliştirme Şefi olarak çalıştı. İnsan kay-
nakları, Siebel Çağrı Merkezi ve Kampanya Yönetimi, 
Exadata üzerinde 11.5.10 sürüm yükseltme projeleri-
ni yönetti. Mayıs 2013’den bu yana Yazılım ve Sistem 
Geliştirme Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.  

Yazılım ve Sİstem Geliştirme Müdürü
Ferhan Özerson 

Natica, sertifikalı Oracle Uygulama İş Ortağı ola-
rak Türkiye’de Oracle ERP (E-İş Yönetim Sistemi), 
Oracle Perakende ve Oracle Değer Zinciri çözümle-
ri danışmanlığını vermektedir. 2000 yılından beri 
Teknosa’ya ERP alanında hizmet veren Natica son 
senelerde özellikle bilimsel perakendecilik yolcu-
luğunda Teknosa’nın en yakın paydaşı olmuştur. 
Stratejik Perakende Yönetimi konusunda uzmanla-

şan Natica, Finansal Planlama, Kategori Planlama, 
Ürün Çeşitliliği Planlama, Talep Tahminleme, Fiyat 
Optimizasyonu gibi ROI’si yüksek projeler haya-
ta geçirmektedir. Değer Zinciri Yönetimi alanında 
hizmetlerini genişleten Natica, Talep Yönetimi ve 
Tedarik Ağı Optimizasyonu konularında hizmet ver-
mektedir.

“Bilimsel perakendecilik yolculuğunda önemli 
 mesafeler kateden Teknosa,
perakende sektöründeki bilgi yönetimi konusunda 
  öncü konumunu sürdürmeyi hedefliyor.”

Yönetici Ortak
Esen Krespin
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SAĞLIK
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Sağlık sektörü ihtiyaçlarını sağlık bilişim sektörü olarak iyi 
okuyabiliyoruz fakat kurumların mevcut sistemleri iyileştirme 
çabaları ve onlara son bir şans tanıma isteği sektörün yeni ko-
numlandırmasını geciktirmiştir.  

Günümüze geldiğimizde daha öncede bahsettiğim gibi sek-
törün konsolide olması ve merkezi yönetim taleplerinin tüm 
süreç sahipleri tarafından bir zorunluluk olarak masaya ko-
yulması bugünün ihtiyaçlarını şekillendirmiştir. Artık sağlık 
sektörü de bugün kuracağı sistemler ile HBYS dışında ERP sis-
temlerine de kapıyı iyice açıp geleceğin yönetişim mimarisini 
kurmak istemektedir. Önümüzdeki on yılın iş yapış şekillerini 
kurgulayıp buna uygun mimaride ERP+HBYS sistemleri kurgu-
su ile ilerleyecektir.

Sağlık sektörü, yıllardır sağlık bilişimi eliyle kurguladığı HBYS 
lerin artık kendi alanı olan medikal alanlarda derinleşmesini, 
kurumsal alanlarda ise ERP sistemleri ile Back Office tarafında 
kurumsal bir dönüşüm başlatmanın peşindedir.
Sağlık Sektörünün tamamının bu ihtiyaçların farkında olduğu-
nu olduğunu söylemek çok iyimser bir yaklaşım olacaktır. Bu 
ve buna benzer dönüşümlerin doğru okunması ve Sağlık sek-
törüne hizmet eden sağlık bilişimi sektörünün, içerisine yeni 
oyuncular alarak sağlık sektörüne dolaylı olarak ta “Hasta”ya 
hizmet etmesi için Sağlık Bilişim Derneği olarak sürekli çaba 
sarf edeceğiz.

Yasin Keleş
Yönetim Kurulu Başkanı
Sağlık Bilişim Derneği 
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Tüm iş süreçlerimizi tek bir sistem üzerinden 
entegre olarak yürütebilmek operasyonumuzu  
daha verimli hale getirdi.

Global olarak SAP Business One kullanan Hipra, 
2012 yılı sonu itibariyle çözümün lokalizasyonunun 
tamamlanarak Türkiye’de de piyasaya sürülmesiyle 
birlikte, Türkiye operasyonunu da bu uygulamaya 
taşıma kararı aldı. Business One öncesinde mu-
hasebe ve lojistik süreçlerimiz ayrı sistemlerde 

yürütülmekteydi. Ayrıca İspanya’daki merkezle 
farklı sistemler kullanmamız sebebiyle raporlama 
dönemlerinde hem Türkiye hem de İspanya ciddi 
bir efor harcamak durumunda kalıyordu. Naviga-
tor İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri tarafından haya-
ta geçirilen proje, Temmuz 2013 itibariyle başarılı 
bir şekilde devreye alındı. Uygulamanın hem Türk 
Muhasebe Mevzuatı hem de UFRS ile tam uyumlu 
bir şekilde çalışıyor olması bizlere büyük kolaylık 
sağladı. Ayrıca satış, satınalma, stok yönetimi, mu-

hasebe, insan kaynakları dâhil tüm iş süreçlerimizi 
tek bir sistem üzerinden entegre olarak yürütebil-
mek operasyonumuzu daha verimli hale getirdi. 
İspanya’da bulunan merkez ofise gönderilen dö-
nemsel raporlar ve konsolidasyon için harcanan 
efor büyük ölçüde ortadan kalktı ve uygulamanın 
geniş raporlama yetenekleri sayesinde tek bir tuşla 
birçok veriyi tek bir ekrandan takip etme imkânına 
sahip olduk. 

VİZYONUMUZ, 
HAYVAN SAĞLIĞINDA 
FARKLILAŞTIRILMIŞ 

ÜRÜNLER İLE KORUYUCU 
HEKİMLİKTE BİR DÜNYA 
REFERANSI OLMAKTIR.

Hipra S.A., hayvan sağlığı ürünlerinin araştır-
ma, geliştirme, üretim ve pazarlamasına kendini 
adamış uluslararası bir hayvan sağlığı firmasıdır. 
Hayvan sağlığı, Hipra S.A.’nın tek faaliyet alanı ve 
varoluş nedenidir. 

Yaklaşık 60 yıl önce kurulan Hipra S.A., tüm dün-
yada, biyolojik ürünler dikkate alındığında sektö-
ründe ilk sıralarda yer almaktadır. Yıllık gelirimizin 
%9’u, yüksek-teknolojili ürünler geliştirmek için 
Ar&Ge bölümüne aktarılmaktadır. 

İspanya ve Brezilya’da stratejik olarak konumlan-
dırılmış 2 üretim merkezimiz, 30 ülkedeki ofisle-
rimiz ve 100’ü aşan ülkedeki distribütörlerimiz ile 
dünya hayvancılığına hizmet etmekteyiz.

Misyonumuz; gıda amaçlı üretilen çiftlik hayvan-
larının patolojilerinden korunma ve tedavide, yük-
sek katma değerli ürünleri araştırmak, ruhsatlan-

dırmak, üretmek ve pazarlamaktır. Vizyonumuz; 
hayvan sağlığında farklılaştırılmış ürünler ile koru-
yucu hekimlikte bir dünya referansı olmaktır.

Hipra Türkiye, Hipra S.A.’nın Türkiye ofisi olup, 
Hipra S.A.’nın ürettiği ürünlerin Türkiye genelinde 
ruhsatlandırma, satış-pazarlama ve dağıtım faali-
yetlerini yürütmektedir. Hipra S.A.’nın Azerbeycan 
ve Kıbrıs’taki ticari faaliyetleri de yine Türkiye ofisi-
miz tarafından yönetilmektedir. 

Ülkemiz hayvan sağlığı sektörüne büyükbaş, ka-
natlı ve balık sağlığı alanlarındaki geniş ürün ska-
lamız ile hizmet vermekteyiz. Genç ekibimiz, Türki-
ye geneline yayılmış satış-pazarlama kadromuz ve 
İstanbul merkez ofis çalışanlarından oluşmakta-
dır. Türkiye’nin önde gelen veteriner hekimleri, ka-
natlı, büyükbaş ve balıkçılık entegrasyonları, bayi 
ve ecza depoları ile uyumlu işbirliğimiz sayesinde 
büyümeye devam etmekteyiz.

1979 İstanbul doğumlu Serap Manzakoğlu, yaklaşık 
3 yıldır Hipra Türkiye’nin Finans ve İdari İşler Müdürü 
olarak görev yapmaktadır. Saint Michel Fransız Lisesi 
ve Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu-
dur. Kariyerine başladığı demir çelik sektöründe uzun 
yıllar finans ve lojistik alanlarına yoğunlaşarak dene-
yim kazanmış ve yöneticilik yapmıştır. SAP Business 
One projesinin hayata geçişinde olduğu gibi Çalıştığı 
firmalar için önemli süreç geliştirme projelerinde yer 
alarak başarı ile tamamlanmasını sağlamaktan mem-
nuniyet duymaktadır.

İş yaşamı yanında, özel yaşamında görsel sanatlara 
ilgi duymakta;resim yapmak,ailece doğa yürüyüşleri 
ve yeni seyahat yerleri keşfetmekten keyif almaktadır... 

Finans ve İdari İşler Müdürü
Serap Manzakoğlu

Navigator, 2007 yılında kurulmuş bir danışmanlık 
hizmetleri şirketi olarak, bir organizasyonun en temel 
alanları olan strateji, insan, süreç ve teknoloji alan-
larında çözüm sağlamakta. SAP’nin uzun yıllardır iş 
ortağı olan Navigator, Business One çözümüne de 
yatırım yapan ve sertifikalı danışman kadrosu olan 
sayılı iş ortağından biri. 

SAP Business One, büyümekte olan küçük ve orta 
ölçekli şirketler için hazırlanmış, uygun maliyetli, uy-

gulaması kolay, eksiksiz bir iş yönetimi çözümü. Bu 
çözüm, mali muhasebe, bankacılık, satış, satınalma, 
yönetim, müşteri ilişkileri yönetimi, stok kontrolü, 
üretim, yönetim muhasebesi ve raporlama da dâhil, 
bir işletmenin ihtiyaç duyduğu tüm temel işlevleri 
içeriyor. Kolaylıkla uygulanıp öğrenilebilen ve arka-
sında SAP gibi global bir üreticinin garantisi olan bu 
çözümü daha kurumsal ve verimli bir şekilde çalış-
mayı hedefleyen tüm firmalara öneriyoruz.  

“Tüm iş süreçlerimizi tek bir sistem üzerinden 
entegre olarak yürütebilmek operasyonumuzu   
   daha verimli hale getirdi.”

Hayvan 
Sağlığı

İş Uygulamaları 
Hizmet Yöneticisi
Melike Ayköse

The Reference  
in Prevention  
for Animal Health
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Bütün satınalma ve operasyon süreci ERP 
üzerinden devam etmektedir.

İş süreçleri, kurum içerisinde birden fazla fonk-
siyonu ilgilendirir. Bu nedenle fonksiyonlar ve 
bölümler üzerinde yer alır. Örneğin, bir şirkette 
muhasebe bölümü ya da satınalma işlem gerçek-
leştirebilir. Bu bölümler işlerini süreçler aracılığıy-
la yapar ama süreçler bölüm veya fonksiyon de-
ğildir. Örneğin, satış süreci müşteriyi edinmekle 
başlayan ve ürün veya hizmetin karşılığını müşte-
riden tahsil edene dek süren bir dizi aşamayı içe-
rir. Bu nedenle süreçler çok daha geniş bir yapıya 
sahiptir. ERP uygulamasının avantajı, içerisindeki 
tüm fonksiyonların entegre bir yapıda çalışma-
sıdır. Bu özelliğe sahip olmayan bir çözüm, iş 

süreçlerinin bütününü kapsayamaz. Bu uygula-
mada bütün iş süreçleri kurumsal yapıya entegre 
edilmiş olur. Bunun dışında süreçleri ilgilendiren 
hiçbir aksiyon ERP dışında kalmaz. 

Avantajları: Gelişmiş iş süreçleri (daha hızlı ve 
efektif), karar destek sistemleri için kolay veri ula-
şımı, ileri düzey raporlama, veri madeni analizi, 
iş süreçlerinin çalışanlar tarafından denetlenme 
kolaylığı, daha az kâğıt kullanımı, daha iyi bilgi 
zamanlaması, detaylandırılabilir yüksek bilgi doğ-
ruluğu, geliştirilmiş tedarik zinciri, ortak müşteri 
veritabanı, gelişmiş uluslararası işlemler, bir defa 
veri girişi, bir servis sağlayıcı (Yazılım şirketi), in-
ternet tabanlı uygulamalar, denetim şirketleri vb. 
üçüncü taraflarca kolay veri analizi.

Zorlukları: Gerçekleştirme süresi, personel eği-
timi, entegrasyon, test, bakım, veri dönüşümü, 
danışmanların performansı, developer bulma so-
runu, ERP sonrası depresyon 

Şirketimiz ERP öncesinde standart bir muhasebe 
programı ve bunun yanında hastane işletim (HIS) 
programı kullanmakta idi. Bütün sistemi ERP’ye 
geçirdikten sonra Hastane işletim sistemi ile en-
tegrasyon yaptık. Bütün bunları bir yıl gibi kısa bir 
sürede yaptık. Bundan sonra Bütçeleme ve iş planı 
ile ilgili Hyperion Modülünü kurmayı hedefliyoruz. 
Bu sene yeni TTK’ya göre birçok değişiklik düşünü-
yoruz. UFRS ve benzeri birçok tanımlama ile hem ra-
porlama hem de muhasebe standartlarında gerekli 
tanımlamaları (e-fatura, e-defter vb.) yapacağız.

FİRMAMIZIN İŞLETME 
POLİTİKASI, TAMAMEN 
KURUMSAL YÖNETİŞİM 
ESASLARINA DAYANIR.

Medical Park 2006 yılının Aralık ayında kuruldu. 
Şu anda şirket CEO, CFO, COO, CSO şeklindeki 
organizasyon tarafından yönetilmektedir. Ayrıca, 
Yönetim Kurulu şirket stratejilerini ve yıllık büt-
çeler ile yatırımlarını onaylamaktadır. Firmamızın 
kapasitesi 20 hastanede 3000 yatak sayısına 
ulaşmıştır. İstanbul dışında Samsun, Ankara, An-
talya, İzmir, Antep, Elazığ, Ordu, Batman ve Tokat 
illerimizde faaliyet göstermekteyiz.

Firmamızda toplamda 8000 kişi çalışmaktadır. Fi-
nans, İK, Satınalma, IT ve Kurumsal Pazarlama tek 
bir merkezden yönetilmektedir (Shared Service 
Center). Firma vizyonu büyük illere büyük hasta-
neler yapmak ve özellikle bulunmadığımız illerde 
yatırım yapmak yönündedir. Sektörde kayda değer 
satınalım fırsatı bulduğumuzda bunu değerlendi-

rebiliriz. Firmamızın işletme politikası tamamen 
kurumsal yönetişim esaslarına dayanır. Kuruluşu-
muzdan bu yana IFRS raporlama yapıyoruz. Vergi 
ve operasyonel süreçte uluslararası firmalardan 
danışmanlık alarak kendi çalışmalarımızı destek-
liyoruz. Bütün satınalma ve operasyon süreci ERP 
üzerinden devam etmektedir. Ayrıca raporlama 
sistemi de ERP üzerine kurulmuştur. Firma içinde 
süreçler ile ilgili koordinasyon kurullarında alınan 
kararlar ERP’ye tanımlanarak sistem sürekli geliş-
tirilmektedir.

Firmamızın birçok çözüm ortağı bulunmaktadır. 
Bunları hastane tarafında ve işletme tarafında ola-
rak ikiye ayırabiliriz. Hastane tarafında Siemens 
Healthcare ve GE Healthcare, işletme tarafında ise 
Oracle ve HP başlıcalarıdır.

Medical Park Sağlık Grubunda 5.5 yıldır çalışmaktayım. 
Burada CFO olarak görev yapmaktayım. Finans ve mali 
işlerin tamamından sorumluyum. İşletme eğitimi aldım 
ve yurtdışında Finans Anabilim Dalında master yaptım. 
Toplam 20 yıllık kariyerimde bundan önce sırasıyla Tür-
kiye Petrolleri A.O., Bayındır Holding, Turkcell, Arıkanlı 
Holding şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştım. 
Yine bu şirketlerde CFO ve/veya strateji-yatırımlardan 
sorumlu olarak yurtiçinde ve yurtdışında birçok projede 
bulundum. Medical Park öncesi kariyerim Enerji-Tele-
kom ve Kargo sektöründe yoğunlaşmıştır.

İş dışında zaman buldukça spor yapıyorum. Bunu yak-
laşık 15 yıldır düzenli yapmaya çalışıyorum. Haftada 
3-4gün fitness, koşu veya bisiklet yapmaya çalışıyo-
rum. Bunun için sabah 6 gibi spora başlayıp 1-1.5 saat 
içinde bitiriyorum. Bunun dışında yelken merakım var. 
Zaman buldukça arkadaşlarımla beraber oluyoruz. Ay-
rıca belirli zamanlarda motosikletle yurtiçi ve yurtdışı 
geziler düzenliyoruz.

CFO, Mali İşler ve Finans Koordinatörü
Levent Özdemir

Medical Park, 2010 yılında gerçekleştirdiği “ERP” 
seçim süreci boyunca yaptığı detaylı incelemeler 
sonucunda Oracle İş Uygulamaları’nı tercih etmiş ve 
proje “Oracle Platinum” iş ortağı Innova’nın tecrübeli 
ekibi ile hayata geçirilmiştir. 2 fazlı olarak yürütülen 
projenin 6 ay süren ve finans, İK ve tedarik zincirini 
içeren ilk fazında toplam 17 hastane ile merkez ofis, 
planlanan tarihte “Oracle E-Business Suite” kullan-
maya başlamıştır. Canlı kullanım ile beraber Medi-
cal Park Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) ile 

Oracle arasında “online” entegrasyon sağlanmıştır. 
Projenin ikinci fazında hazine, performans yöneti-
mi, eğitim yönetiminin de aralarında bulunduğu ek 
modüller devreye alınmıştır. Medical Park, Oracle 
ürünlerine yaptığı yatırım ile, iş süreçlerinin stan-
dartlaşması, veri bütünlüğü, operasyonel ve yönetim 
karar destek sistemleri için anlık, tek ve doğru verinin 
sağlanması, finansal izlenebilirlik, bilgi işlem bakım 
ve destek maliyetlerinde azalma gibi pek çok alanda 
önemli kazanımlar elde etmiştir.

“Uçtan Uca Bütün Operasyon Süreci Oracle İş 
        Uygulamaları Üzerinden Yönetilmektedir.”

Sağlık

Oracle Türkiye
İş Uygulamaları

Satış Müdürü
Barış Akdamar
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TEDARİK 
ZİNCİRİ

Kurumsal Başarı Hikayeleri

Martin Christopher’in yorumuyla çağdaş dünyada REKABET, 
rakip şirketler arasında değil, rakip şirketlerin içinde bulun-
duğu tedarik zincirleri arasında yaşanacaktır. Çünkü zincirin 
en düşük maliyette, en yüksek kalitede ve en yüksek tepki hı-
zında olması önemlidir. En Hızlı, En Güçlü, En İyi Çözüm Üre-
ten, En Uygun Fiyat’ta En Kaliteli Hizmet Verebilen belli sayıda 
şirketler zinciri ayakta kalacak ve başarılı olup pasta paylarını 
büyütecektir. 

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ
Maltepe Ünv. Uluslararası Tic. ve Lojistik Yönetimi Bölüm Bşk.  
Lojistik Derneği (LODER) Başkanı
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Minimum insan müdahalesiye süreçleri  otomatik-
leştirmeyi ve Oracle BPM ürünleriyle süreçleri öl-
çülebilir ve izlenebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Sipariş ve faturalarımızın yaklaşık %65’lik kıs-
mını entegrasyon katmanından almaktayız. Çok 
çeşitli hizmet yelpazesi nedeni ile bu işlemleri 
manuel olarak gerçekleştirmek mümkün değil-
dir. Gün içerisinde müşterilerden siparişler alınıp 
tedarikçilere yönlendirilmekte ve tedarikçilerden 
gelen fatura bilgileri müşterilere iletilmektedir. 
Kurumsal çözümümüzde, hizmet verilen sektör-

lere ait farklı verileri, Oracle Servis Bus (OSB) ile 
ERP sistemine göre ortak fonksiyonlara uygun 
hale getirmek için kullanıyoruz. Süreç içerisinde 
oluşabilecek hataları Oracle BPM ile anında ilgi-
li sektör yöneticisine aktarma ve hata sürecinin 
işletilmesini planladık. Oracle SOA ürününü Zer, 
Müşteri ve Tedarikçi sistemlerini düzenlemek için 
konumlandırdık.        
   
Proje ekibimizi Oracle ve KoçSistem çalışanları 
ile oluşturduk. Oracle ile çalışmayı seçmemizin 
en önemli nedenlerinden biri, hızlı cevap veren 
esnek bir yapıya sahip olmalarıdır. İlk faz olarak, 
mevcut servislerimizi yeni ortamımıza taşıdık. Bu 
aşama ile kazancımız, servis odaklı mimari stan-
dartlarını kullanarak uygulama geliştirmek ve 
servis yönetişimini yapabilir durumda olmaktır; 
sonraki fazlarda servis ve süreç katmanlarında 
birinci fazda oluşturduğumuz standartları uygu-
layarak tam entegrasyon kurmak olacaktır.

Sonuç olarak Zer A.Ş.’deki her süreci  A’dan Z’ye 
servis haline getirip Müşteri ve Tedarikçilerin hiz-
metine sunacağız. Beklentimiz minimum insan 
müdahalesi ile Zer süreçlerini  otomatikleştirmek 
ve Oracle BPM ürünleri ile süreçleri tasarlayıp öl-
çülebilir ve izlenebilir hale getirmektir.

ZER A.Ş.’NİN VİZYONU, 
“TÜRKİYE’NİN EN İYİ, DÜNYANIN 

ÖNDE GELEN STRATEJİK 
SATINALMA VE VERİMLİLİK 

MERKEZİ OLMAK”TIR.

Zer A.Ş. 2003 yılında “Beko Ticaret A.Ş.” unvanı 
ile yaşamına başlamıştır. 2007 yılındaki Olağan 
Genel Kurulda şirketin unvanı tadil edilerek “Zer 
Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.” olarak tescil 
edilmiştir.

ZER. A.Ş., Koç Topluluğu Şirketlerinin her birinin 
ayrı ayrı yürütmekte olduğu ancak konusu ortak 
olan satınalma kalemlerini üstlenerek, Topluluk 
Şirketlerinin kendi ana iş alanlarına odaklanması-
nı mümkün kılmakta ve ölçek ekonomisi yaratarak 
maliyet avantajı, sinerji ve verimlilik sağlamak-
tadır. ZER A.Ş. tedarikçi yönetimini de üstlendi-
ğinden, tedarikçi sayısının optimize edilmesi, 
tedarikçilerden temin edilen hizmet ve ürünlerin 
kalitesinin teminat altına alınması gibi modern 
satınalma yaklaşımlarının topluluk bünyesinde 

uygulanmasını güvenceye almaktadır. Bunların 
sonucunda, ZER A.Ş., müşterileri ve tedarikçileri 
açısından katma değer sağlayan bir iş ortağı ko-
numundadır. Zer A.Ş. 2011 yılından itibaren Koç 
Grubu dışındaki firmalara da hizmet vermeye baş-
lamıştır.

Pazarlama Hizmetleri, Malzeme, Lojistik ve Profes-
yonel Hizmetler ana başlıkları altında 35 farklı iş 
kolunda hizmet vermektedir. Yıllık 400 binin üze-
rinde alış ve satış faturası işlemektedir. 200’den 
fazla müşteri, 1000’den fazla tedarikçi ile çalış-
maktadır.

Zer A.Ş.’nin vizyonu, “Türkiye’nin en iyi, Dünyanın 
önde gelen stratejik satınalma ve verimlilik merke-
zi olmak”tır.

Kurumlar arası etkileşimin en üst seviyelere çıktığı günü-
müz dünyasında, firmalar gerek kendi performanslarını ar-
tırabilmek gerekse hizmet sundukları iç ve dış müşterilerine 
verdikleri hizmet kalitesini yukarılara çekebilmek için çeşitli 
çözümlerin arayışına girmekteler. Özellikle kurum içi ikiden 
fazla uygulama aracılığıyla çok sayıda müşteri ve tedarikçi 
ile temas halinde olan kurumlarda entegrasyon kaçınılmaz 
hale gelmektedir.
 
Koç Zer’in faaliyet alanına bakacak olursak, bünyesinde 
bulunduğu Koç Holding’in bütün kurumlarına satınalma 
hizmeti verip bu kurumların satınalma taleplerini binlerce 
tedarikçi üzerinden sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz. 

Sipariş durumunun takibi, manuel müdahalelerin minimi-
ze edilmesi, mükerrer gelen taleplerin tespit edilip insan 
etkileşimine gerek kalmadan ortadan kaldırılması, değişen 
iş ihtiyaçlarına çevik cevap verebilmek, iş kullanıcılarının 
sahibi oldukları süreçleri tasarlayabilmeleri ve ana perfor-
mans göstergelerini takip edebilmek Zer için olmazsa ol-
maz iş ihtiyaçlarından bazılarıydı. Oracle BPM Suite ve SOA 
Suite çözümlerini kullanarak yukarıda belirtilen ihtiyaçlara 
çok kısa bir sürede yanıt verecek platformu sağlamış olduk. 
Burada Oracle danışmanlık ekibiyle birlikte kol kola çalışan 
ve projenin en kaliteli şekilde hayata geçirilmesini sağlayan 
KoçSistem’in desteği de her zaman yanımızdaydı.
 

“Beklentimiz minimum insan müdahalesi ile Zer süreçlerini 
otomatikleştirmek ve izlenebilir hale getirmektir.”

Tedarik
Zinciri

Zer A.Ş. Bilgi Sistemleri Müdürlüğü’nde Bilgi Sis-
temleri Müdürümüz Kerem Fırat’ın liderliğine bağlı 
Sistem ve Uygulama Yöneticiliği birimi olarak çalış-
maktayız. Proje ekibinde Gökhan Tarhan (Sistem ve 
Uygulama Yöneticisi) ve Günhan Bahçe (SOA Proje 
Yöneticisi) olarak bulunuyoruz.

Gökhan Tarhan: İstanbul Üniversitesi Matematik Bö-
lümü 2004 yılı mezunuyum. 2003 yılında uygulama 
geliştirici olarak çalışma hayatına başladım. Sonra-
sında Mindshare Medya Hizmetleri A.Ş.’de Business 
Development Unit içerisinde iş yaşantıma devam et-
tim. 2010 yılından bu yana Zer A.Ş.’de önce Teknik 
Mimar sonrasında Sistem ve Uygulama Yöneticisi 
olarak çalışmaya devam ediyorum. Eşimle beraber 
kedilerimiz ile birlikte yaşıyoruz.

Günhan Bahçe: Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mü-
hendisliği bölümünden 2004 yılında mezun oldum. 
İş hayatına 2006 yılında Koç Sistem’de Yazılım Uz-
manı olarak başladım. Koç Sistem’de Paro ve Turqua-
lity gibi çeşitli projelerde görev aldıktan sonra, Çeşit-
li Kimlik Yönetimi (IDM) ve SOA projelerinde Çözüm 
Mimarı ve Yönetici Danışman olarak görev aldım. Ey-
lül 2012 yılından bu yana Zer A.Ş.’de Proje Yöneticisi 
olarak görev almaktayım. Evli ve 1 çocuk babasıyım.

Sistem ve Uygulama
Yöneticisi 
Gökhan Tarhan

Proje Yöneticisi 
Günhan Bahçe

Oracle Türkiye
Genel Sektör
Satış Müdürü

Duygu Ateş
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ÜRETİM

Kurumsal Başarı Hikayeleri

Kurumal İş uygulamalarından beklentiler değişiyor, artık bir 
kurumun içi süreçlerini verimli ve etkin olarak yönetebilmesi 
ile sınırlı kalmıyor, kurumun ilişki içinde olduğu tüm kanalları 
ile tek bir platform üzerinde, ortak hedefler doğrultusunda ça-
lışabilmesi yönünde gelişiyor.

Kurumsal iş çözümlerinden beklenen, firmaların operasyonel 
mükemmellik seviyesine ulaşmasına olumlu katkıda bulun-
ması, yapılarını düzenlemesi ve etkinleştirmesidir. Bu neden-
le kurumsal iş çözümleri projeleri ile kurumsallaşma çalışma-
larının iç içe yürütülmesi gerekir.

M.Göker SARP
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Üretim

“Uygulanmakta olan ERP projesi ile kaynakları 
rasyonel kullanıp maliyetleri minimize ederek, 
üretimi maksimize ediyoruz.”

ERP süreci sayesinde tüm iş süreçlerimizi gözden 
geçiriyoruz ve yeniden yapılandırma çalışmaları 
yapıyoruz.

Faaliyete geçmekte olan Avrupa’nın en büyük ilk 
beş içindeki dökümhanesi ile birlikte Akdaş Dö-
küm hızla büyümektedir. Gelişen Akdaş’ta tüm 
süreçlerin bütünleşik olarak tek platformda yöne-
tilmesini sağlayabilecek esnek, özelleştirilebilen 
bir sistem gereksinimi yaşamaktaydık. Bu amaç-
la arayışa girdik. Arayışımız profesyonel şekilde 
yönetilerek farklı tipte ERP ürünleri incelendi, 
proje isterleri hazırlanarak değerlendirmeler ya-
pıldı ve bilişimERP’de karar kılındı. Bilişim Ltd. 

gereksinimleri çabuk anlayan ve çözüm ürete-
bilen bir anlayışa sahip. Özellikle; döküme özel 
iş süreçleri için sistemde ciddi uyarlamalar ya-
pıldı. Sistemimizde veri girişi ve sorgulama tüm 
modüller bazında hızlı yapılabilmekte, raporlar 
alınabilmektedir. Stok, Satınalma, Satış/Teklif, 
Üretim/Planlama/Revizyon/Prototip, Kalite, Ba-
kım Onarım, Belge Yönetimi, Muhasebe, İnsan 
Kaynakları/Bordro/İSG Sağlık Bilgileri, Maliyet 
Yönetimi modülleri şu anda etkin şekilde kulla-
nılmaktadır. Sağlıklı veri girişi sayesinde iş emri 
bazında maliyetlerimizi hesaplayabilmekteyiz. 
bilişimERP ile tam izlenebilirlik de sağlanmıştır. 
Üretim ve kalite veri girişi sayesinde siparişten 

sevkiyata kadar tüm veriye her an, hatta sevk 
olmuş parçanın gerektiğinde tüm üretim, kalite 
verisine de ulaşılabilmektedir. Üretim izleme an-
lık yapılabildiğinden müşterilerimize bildirimler 
de anlık yapılabilmektedir. Akdaş, yenilikçi yak-
laşımını Bilişim Ltd’nin bilişimERP ürünüyle bü-
tünleşik çalışabilen İş Zekası(BilişimBI) ürünü ile 
devam ettirmeyi planlamaktadır. Bu sayede veri, 
İş Zekası(BI) ürünü ile çok boyutlu olarak analiz 
edilebilecektir. ERP ile birlikte Akdaş’ta tüm Bilgi 
Sistemleri altyapısı da yenilenmiştir. ERP süreci 
tüm iş süreçlerimizin gözden geçirilerek yeniden 
yapılandırma çalışmaları yapmamamız için de 
katalizör olmuştur.

AKDAŞ DÖKÜM, 
bilişimERP İLE 
GELECEĞİNİ 
TASARLIYOR.

1982 yılında kiralık bir atölyede çalışmaya başla-
dık. Bugün 2 dökümhane, 2 talaşlı imalat ve 1 kay-
naklı konstrüksiyon fabrikasıyla yaklaşık 70.000 
m2 kapalı alanda üretimimizi sürdürmekteyiz. 
2013 sonu itibariyle açılacak yeni fabrikamızla 
birlikte, 240 ton sıvı maden ve 30.000 ton yıllık 
üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük çelik 
dökümhanesi olacak, Avrupa’nın ise ilk beş çelik 
dökümhanesi içinde yer alacağız. Talaşlı İmalatta 
da ciddi yatırımlarımız devam etmekte.

Üretimimizin %80’ini İsveç, Hollanda, Almanya, 
Fransa, Belçika, Danimarka, İngiltere, İspanya, 
Afrika, Çin, İtalya, Romanya ve ABD’ye ihraç et-

mekteyiz. Çimento, inşaat, kırıcı ve madencilik, 
makine ve imalat, demir çelik, liman ve gemicilik, 
otomotiv, enerji, gıda gibi sektörlere hizmet ver-
mekteyiz. Talaşlı imalat fabrikasında kaba-hassas 
işleme yapmaktayız. Özellikle işleme ile katma de-
ğeri yüksek ürün satışı yapabilmekteyiz.

Stratejik olarak işlenmiş döküm parça satmayı 
hedefliyoruz, bu sayede kapasite oluşturmakta 
sorun yaşamıyoruz. Uygulanmakta olan Kurumsal 
Kaynak Planlaması (ERP) projesi ile de kaynakları 
rasyonel kullanıp maliyetleri minimize etmeye ve 
üretimi maksimize etmeye çalışıyoruz. 

Niyazi AKDAŞ 1948 İzmir doğumludur. TED Koleji’nde 
başladığı eğitimini ODTÜ Metalurji Mühendisliği ile 
Kaliforniya Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1982 yı-
lında AKDAŞ DÖKÜM şirketini kurmadan önce özel 
fabrikalarda Genel Müdür Vekilliğine kadar başarıy-
la yükselmiştir. 2006 yılında ortakları ile kurdukları 
ITC şirketi sayesinde Ankara ve birkaç ili dünyada 
nadir bulunan evsel atık değerlendirme tesislerine 
kavuşturmuşlardır. Tehlikeli Katı Atık Bertaraf Tesisi 
2013 sonunda devreye girecektir. Niyazi AKDAŞ, TED 
Ankara Koleji Vakıf Başkanlığı görevi sırasında Anka-
ra’daki modern yerleşkeyi inşa ettirmiş ve öğretime 
açmıştır. Çeşitli Sanayi Odalarında üyelik ve başkan-
lık yapmıştır. TSE Başkan Vekilliği sırasında Avrupa 
Kalite Teşkilatı’nda Başkan Vekili olarak seçilmiştir. 
Halen bu teşkilatta başkanlık görevini yürütmekte-
dir. Katkılarından dolayı George Borel madalyasıyla 
ödüllendirilmiştir. 2009’da döküm endüstrisine ka-
zandırdığı vizyon, çeşitli platformlarda sergilediği 
liderlik vasıfları, ülkemizi yurtdışında liyakatle temsil 
etmesi ve araştırmalara yaptığı katkılar neticesinde 
ODTÜ Senatosu Takdir Ödülü ile ödüllendirilmiştir. 
Halen Döküm Sanayi Sektör Meclisi Başkanlığı, Türk 
Döküm Sanayicileri Derneği ve ASO 2&3. Bölge Yö-
netim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Genel Müdür
Niyazi Akdaş 

Türkiye’de Bilgisayar Mühendisliği öğretimini başlatan, 
bilgisayarın isim babası Prof. Dr. Aydın Köksal tara-
fından kurulan Bilişim Ltd., 28 yıldır Kurumsal Kaynak 
Planlama sistemleri tasarlayan öncü bir yazılım evidir. 
Ankara ve İstanbul ofislerinde 80 kişilik kadroya sa-
hiptir. Bir Ar-Ge projesi olarak Java platformunda web 
tabanlı olarak geliştirilen bilişimERP, 2009 yılından bu 
yana dövme, döküm, metal, körük, kompozit sektörle-
rinde kullanılmaktadır. Paket satışı değil, çözüm üretme 
bakış açısına sahip olduğumuzdan, firmalarla öncelikle 
süreç analizi ve sistem modeli çalışması yapıyoruz. Bu 
çalışmanın sonunda sektörel çözümler yaratarak tam 

uyumlu programları işletime alıyoruz. Danışmanlık ve 
eğitimler çözüm ortakları yoluyla değil, bizzat kendi fir-
mamızca verilmektedir. bilişimERP’de, altsistemlerde 
gelişkin işlevler yanında birçok kullanım kolaylığı, kişi-
selleşmiş ekranlar, mesajlaşma ve periyodik uyarı sis-
temi bulunmaktadır. Ayrıca sistemde bulunan verilerin 
kullanıcılar tarafından rapor, pivot tablo ve grafik olarak 
anında analiz edilmesi olanaklıdır. Ekranlar genelde 
tablo tipi olup kullanıcı dostudur, kısa süreli eğitimler-
le kullanıma başlanabilir. Gerek işletime alma gerekse 
canlı uygulamada aktif desteğe devam etmekteyiz.

Proje Yönetmeni
M. Sedat Yılmaz
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Üretim

Strateji modelimiz operasyonel mükemmeliyet.

KARUNA Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Bahar 
Kayserilioğlu ile tanışıklığımız 2000’li yıllara dayan-
maktadır. O dönemlerde Akkök Şirketler Grubu’nun 
Romanya operasyonlarının faaliyete geçirilmesi aşa-
masında birlikte çalışma imkânımız olmuştu. 

2011 yılında, Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş’nin Ge-
nel Müdürü olarak göreve başladığımda ilk olarak 
şirket stratejilerini gözden geçirme kararı aldık. Bu 
doğrultuda, KARUNA Yönetim Danışmanlığı lider-
liğinde stratejik bakış toplantıları gerçekleştirerek 
mevcut pazarda en etkin şekilde yol almak için 

strateji modelimizi “operasyonel mükemmeliyet” 
olarak belirledik. 

Aksiyonlarımızı, şirketin kârlılığını artıracak ve ma-
liyetlerini düşürecek projeler ile birlikte yeniden ya-
pılanma ve iyileştirmeler üzerine kurguladık. Son üç 
yıl içerisinde, KARUNA Yönetim Danışmanlığı ile bir-
likte stratejik aksiyonlar, iş ve sorumluluk analizleri, 
organizasyonel yeniden yapılanmalar ve yalınlaşma 
kapsamında çalışmalar gerçekleştirdik. 

Yapılan çalışmalarla birlikte, stratejimiz ile doğru 
orantılı olarak yalın bir organizasyon yapısına geç-
tik, bölüm işleyişlerinde verimlilik artışı sağlayarak 

operasyonel yüklerimizi azalttık ve şirket perfor-
mans göstergelerinde iyileşmeler gözlemlemeye 
başladık.

Danışmanlık hizmetinin katma değerinin, ancak yö-
netim danışmanlarının doğru gözlem ve analizi ile 
ortaya çıkacağına inanıyorum. Bununla birlikte da-
nışmanlık ekibi ile şirket arasındaki karşılıklı uyum 
ve dil birlikteliği de bu katma değeri artıran unsur-
lar arasındadır. Bu bağlamda, KARUNA Yönetim 
Danışmanlığı ile doğru bir sinerji yakaladığımıza 
inanıyorum. Bu sinerji ile, gelecek dönemlerde de 
Aksa’yı daha ileriye taşıyacak yeni projeler hayata 
geçirmeyi planlıyoruz.

STRATEJİ MODELİMİZ 
“OPERASYONEL 

MÜKEMMELİYET”...

Akkök Şirketler Grubu’na bağlı olan Aksa Akrilik 
Kimya Sanayi A.Ş. 1968 yılında % 100 Türk serma-
yesiyle kurulmuştur. Ana faaliyet konusu akrilik 
esaslı tow, tops ve elyaf üretimi olan Aksa, 1971 
yılında Yalova’da bulunan fabrikasında 5.000 
ton/yıl kapasite ile üretime başlamıştır.

Sürekli gelişim ve ilerleme odaklı yaklaşımıyla, 
zaman içerisinde 308.000 ton/yıl üretim kapa-
sitesine ulaşan Aksa, Türkiye’nin tek yerel akrilik 
elyaf üreticisidir.

Toplam 430 bin metrekarelik alanda kurulu ve 
dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi olup 
dünyadaki toplam elyaf üretiminin %14’ünü 

Yalova’da bulunan tesislerinde gerçekleştirmek-
tedir.  

Aksa, 2012 yılında satışlarının %65’ini iç piyasa-
ya, %35’ini ise dış piyasaya yapmıştır. Aksa’nın 
2012 yılı cirosu 907 milyon USD olarak gerçekleş-
miştir, 2012 yılı net kârı ise 93 milyon USD’dir.  

Kuruluşundan bu yana yaptığı yatırımlar ve geliş-
tirdiği yeniliklerle ülkemizi Çin’den sonra ikinci 
en büyük akrilik elyaf pazarı konumuna taşıyan 
Aksa, üretimdeki başarısının yanı sıra, uyguladığı 
yönetim sistemleri, çevre uygulamaları ve sosyal 
sorumluluk projeleriyle de sektöründe öncü ol-
muştur.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Cengiz 
Taş, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü mezunudur. Üniversite öğreniminin ardından 
1989 yılında Kordsa’da Yatırım Planlama Mühendisi 
olarak çalışmaya başlamıştır. 1991 yılında Ak-Al Teks-
til Sanayi A.Ş.’ye katılarak burada sırasıyla Bütçe Uz-
manı, Bütçe Şefi, Bütçe Müdürü, Üretim Koordinatörü 
ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 
2004-2011 yılları arasında ise Genel Müdür olarak ça-
lışmıştır. Şubat 2011’den bu yana Aksa Akrilik Kimya 
Sanayii A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Genel Müdür
Cengiz Taş

KARUNA olarak, 15 yıldır müşterilerimize değer 
yaratıyor, onların arzu ettikleri kültürel değişimi 
hayata geçirmek için katma değere odaklanan hiz-
metler sunuyoruz.

AKSA’da, katılımlı yöntemlerle belirlediğimiz stra-
tejiler doğrultusunda, şirketin daha yalın, daha 
odaklı ve doğru yerde doğru yetkinliklerle çalış-
ması için aksiyonlarımızı hayata geçirdik. Müşteri 
yakınlığı yaklaşımımız, şirkete özel çözümlerimiz 

ve IT sistemleri ile entegre çalışmalarımız projenin 
AKSA tarafından benimsenmesini sağladı.  

Firmalara önerimiz, ortak aklı harekete geçiren, 
verimlilik ve farklılaşmayı dikkate alabilecek, stra-
tejilerini hayata geçirebilmek için gereken kültürü 
oluşturacak, teknoloji ile uygulamaları rekabet 
avantajı yaratacak şekilde birleştirebilecek Yöne-
tim Danışmanlığı firmasını seçmeleridir.

“Dünyanın Elyafı Aksa’dan!”

Genel Müdür
Bahar Kayserilioğlu
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1947 yılında İstanbul’da doğdum. 1970’te İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden Makine Yüksek Mühendisi 
olarak mezun oldum. T.D.Ç.İ. Karabük, Dürrwerke 
AG/Düsseldorf ve İzocam’da çeşitli düzeylerde mü-
hendis ve yönetici olarak çalıştım. 1976’da Böhler 
Sert Maden ve Takım San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlü-
ğü görevini üstlendim. 1993’ten bu yana aynı zaman-
da Leitz Kesici Takımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürlüğü görevini de yürütmekteyim. Ayrıca İstan-
bul Sanayi Odası meslek komitesi üyeliği ve meclis 
üyeliği ile Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) yöne-
tim kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulundum.

Genel Müdür
Nejat Çankaya

Üretim maliyetlerimizi proses bazlı
hesaplayabiliyoruz.

Böhler Sert Maden ve Takım San. ve Tic. A.Ş., üre-
tim, satış, stok hareketleri, depo, İK, satınalma, 
muhasebe bölümü –hem ticari muhasebe hem 
maliyet muhasebesi– olarak Vera ERP paketinden 
faydalanmaktadır. ERP paketinin haricinde her-
hangi bir ek çözüme gitmeden bütün ihtiyaçlarımı-
zı Vera ERP paketiyle karşılamaktayız. 

Dünyanın globalleştiği ve rekabet ortamının 
her geçen gün biraz daha arttığı bir süreçte, 
doğru maliyet ve doğru satış fiyatları ile pazarda 

bulunma zorunluluğunun bilinci içerisinde 
hareket ederek üretim maliyetlerimizi proses bazlı 
hesaplamaktayız. Kurduğumuz Vera ERP sistemi 
ile siparişin açılması, iş emrinin üretime verilmesi 
ve bu iş emirlerinin proses bazlı takibi sonucunda 
maliyetin doğru ve hızlı bir şekilde çıkartılması 
sağlanmaktadır.  

ERP programını kullanarak her ayın 3. işgününde 
maliyet programlarını çalıştırıp gelir tablomuzun 
sonuç rakamına ulaşabiliyoruz. Böylelikle yurtdışı 
grup şirketlerimizin mali tablolarının konsolide 
edilmesi çalışmasına zamanında ve doğru bir 
şekilde bilgi aktarabiliyoruz. 

Süreç içinde ortaya çıkabilen çeşitli taleplerimiz 
çözüm ortağımız Teknosol danışman ekibi 
tarafından takip edilmekte ve çözülmektedir. 20 
yıla yaklaşan beraberliğimizi kendilerine olan 
güvenimizin belirtisi olarak ifade edebiliriz. 

Vera ERP’den beklentilerimiz internet ve buna 
bağlı olarak web çalışmaları, akıllı telefon 
destekleri ve belki de en önemlisi e-devlet vizyonu 
ile değişen doküman yönetimine uyumdur. 
Teknosol teknik ekibi de değişen teknolojilere 
bağlı olarak çözümler üretmekte ve güvenimizi 
boşa çıkarmamaktadır.

1967 YILINDA 
TÜRKİYE’DE KENDİ 

ALANINDA KURULAN 
İLK ŞİRKET...

Böhler Sert Maden ve Takım San. ve Tic. A.Ş., imalat 
sanayinin en önemli ara mamüllerinden biri olan 
sert metal ürünlerinin üretimini gerçekleştirmek 
amacıyla, 23 Haziran 1967 yılında Kartal/İstanbul 
adresinde, bu alanda Türkiye’de kurulan ilk ve tek 
üretim tesisi olarak faaliyetlerine başlamıştır.

BÖHLER SERT MADEN, dünyada sert metal üretimini 
gerçekleştiren ilk iki firmadan birisi olan Böhlerit 
GmbH & Co. KG/Avusturya iştiraki ile faaliyete 
geçmiş, en son teknolojiye uygun üretim imkanları 

ve güçlü servis teşkilatı ile 46 yıldır ülkemizin 
yanısıra Avusturya, Almanya, Belçika, İspanya, 
Romanya, Avustralya, Macaristan, Suudi Arabistan, 
Pakistan, Ürdün, İran, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Kuveyt gibi uluslararası pazarlarda da kalitesini 
kanıtlamıştır. Böhlerit GmbH & Co. KG, 70 yılı aşan 
uzmanlığı ile sert metallerin gelişimine öncülük 
eden bir kuruluştur. 1932 yılında Düsseldorf/
Almanya’da kurulmuştur. 1950’de Kapfenberg/
Avusturya ana üretim merkezi olmuştur. Dünya 
çapında 730 çalışana sahiptir. Üretiminin büyük bir 
bölümünü ihraç etmektedir. 

Konusunda ülkemizin ilk üretici firması olan ve 
başta otomotiv endüstrisi, makina imalat sanayi, 
demir-çelik endüstrisi ve dökümhaneler, kesici 

takım endüstrisi, madencilik endüstrisi, tekstil 
sanayi, seramik ve tuğla endüstrisi, plastik ve 
ahşap sanayi gibi birçok alanda ihtiyaç duyulan 
her türlü sert metal ürünün imalatını yapan 
BÖHLER SERT MADEN, toplam 97 çalışanı, üstün 
teknolojisi, engin tecrübesi, bilgi birikimi, yaygın 
dağıtım organizasyonu ve Bursa-Ankara-İzmir’de 
konuşlanmış uygulama mühendisleri ile sanayimizin 
bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

1967 yılından beri faaliyetini Kartal/İstanbul 
adresinde sürdüren BÖHLER SERT MADEN, Temmuz 
2013 tarihi itibariyle, Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Gebze/Kocaeli adresindeki modern tesislerine 
taşınmıştır.

Teknosol, 20 yıldır yazılım sektöründe hizmet 
veren teknoloji firmasıdır. İşletme yapısına kolay 
uyarlanabilen muhasebe, finansman, stok, satınalma 
ve satış gibi temel modüllerin yanında malzeme 
ihtiyaç planlama, üretim planlama, maliyetlendirme, 
barkod, mobil uygulamalar gibi ileri düzey modüller 
toplam 19 başlık altında “Vera ERP” isimli projesi 

altında toplanmıştır. Farklı ERP’lerle entegre 
çalışabilen ileri düzey üretim planlama ve çizelgeleme 
ürünü olan Asprova ile özel çözümler üretmektedir. 

Proje öncesi ve sonrası tecrübeli danışman ve yazılım 
desteğiyle de işletmelere uzun süreli hizmet vermesi 
firmanın öne çıkan özellikleridir.

“Üretim maliyetlerimizi proses
bazlı hesaplayabiliyoruz.” 

Üretim

Genel Müdür
Mehmet Akduman
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Üretim

Aile şirketi yapısından kurumsal yapıya geçmek 
için, erp’yi tercih ettik. 

BEST MAKİNA’nın ERP sistemine geçişindeki en te-
mel sebep, Türkiye’deki KOBİ’lerin çoğunda olduğu 
gibi, aile şirketi yapısından kurumsal yapıya geç-
mektir. Şirketin günlük ve kişi bazlı kararlar alma-
sından ziyade belirli standartlarda, düzgün kayıtlar 
tutarak, kaynakları doğru ve efektif kullanarak ha-
reket etmesini sağlamaktır. ERP aynı zamanda de-
partmanlar arasında koordinasyonu ve iç denetimi 
sağlayan bir sanal yönetici olarak görülebilir.

BEST MAKİNA, 2009 yılından beri sürdürdüğü ERP 
altyapı hazırlıklarını, 2012 yılının Mayıs ayında IFS/
EGERIA çözüm ortaklığıyla birleştirmiş ve 2013 yılı 
başında finans-muhasebe, satın alma; 2013 yılı 
Haziran ayında satış-pazarlama-CRM, satış sonra-
sı hizmetler modüllerini devreye almıştır. 2014 yılı 
başında tüm modüllerin aktif olarak kullanılması 
hedeflenmektedir.

Müşteriye uygun çözümler üreten BEST MAKİNA, 
ERP uygulamalarına başladıktan sonra maliyetleri-
ni kontrol etme, lojistik kontrolü, müşteri ilişkileri 

yönetimi, satış sonrasında makinaların takibi vb. 
konularda önemli aşamalar kaydetti.

Proje, bir endüstri mühendisinin koordinasyonun-
da sürdürüldü. Süreç sahipleri de veri girişi ve test 
çalışmaları döneminde özverili bir çalışma göstere-
rek projeye hız ve değer kattılar.

AİLE ŞİRKETİ 
YAPISINDAN 

KURUMSAL YAPIYA 
GEÇMEK İÇİN, ERP’Yİ 

TERCİH ETTİK. 

BEST MAKİNA 1999 
yılında şahıs firması 
olarak kuruldu. 2005 
yılında limited şirkete, 
2013 yılında ise anonim 
şirkete dönüştü. Dilova-
sı/Kocaeli bölgesindeki 
fabrikasında 7000m2 
kapalı alanda imalat 

yapan BEST MAKİNA, makina mühendislerinden 
oluşan bir ekip ile yönetilmektedir. Genç kadro-
sunun %90’ı teknik kökenli olup sürekli gelişime 

ve yükselmeye açık insan kaynakları politikası 
uygulanmaktadır. Cam işleme makinaları imalatı 
yapan BEST MAKİNA, Çin sınırından Amerika kı-
tasına kadar ihracat gerçekleştirmiştir. BEST MA-
KİNA, kendi teknolojisini üretebilen, yerli yabancı 
rakipleri tarafından takip edilen, faaliyet göster-
diği ülkelerde Türkiye’yi başarı ile temsil eden bir 
firmadır. 2008 yılı itibarı ile ihracatını bayi ağıyla 
güçlendiren BEST MAKİNA, bugün Kuzey ve Güney 
Amerika’da, Ortadoğu ülkelerinde, Rusya ve Türk 
Cumhuriyetlerinde, Balkan ülkelerinde bayileri 
vasıtasıyla da faaliyet göstermektedir.

1981 yılında Samsun’da doğdum. İlk, orta ve lise 
öğrenimimi Samsun’da, lisans eğitimimi İstanbul 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühen-
disliği Bölümünde, yüksek lisans eğitimimi Yıldız 
Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde 
tamamladım. İyi derecede İngilizce bilmekteyim. 

BEST MAKİNA’da 2004 yılında imalat mühendisi 
olarak başlayan görevime 2007 yılından beri fabrika 
müdürü olarak devam etmekteyim. Şirketin kurumsal 
stratejisini oluşturmak, değişen şartlara göre planla-
ma yapmak, şirket hedeflerini belirlemek başlıca gö-
revlerim arasındadır.

Evli ve iki çocuk babasıyım. İş dışındaki vakitlerimi 
sosyal sorumluluk projeleri ve doğa sporları ile ge-
çiriyorum.

Fabrika Müdürü
Oğuzhan Kukul

İşletmenin kurumsal anlamda gelişimini destek-
leyecek bir çalışma hedefi ile başlatılan proje, 
Makina-Ekipman üretimi endüstrisinde sahip ol-
duğumuz tecrübe ve IFS ERP’nin sunmuş olduğu 
çözümler doğrultusunda yürütüldü. Proje ile birlikte, 
Best Makina’nın sürekli büyüyen yapısı ve artan müş-

terilerine aynı kalitede hizmet vermeye devam etmesi 
açısından, IFS ERP önemli bir araç haline gelmiş oldu. 
Şu anda temel uygulamaları devreye alınan sistem-
de, detaylı olarak üretim takibinin yapılmasına yöne-
lik çalışmalar devam etmekte.

“Genç kadromuzun
 %90’ı teknik kökenli.”

Genel Müdür
İlhan Etemoğlu
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Hedeflenen bütçe ve sürede hedeflenen kalite.

Müşterilerine sürekli  değer yaratmanın yanında bil-
gi ve operasyon kalitesini de sürekli geliştiren Elif, 15 
yıllık ERP kültürünü stratejik hedefleri doğrultusun-
da bir adım daha ileriye taşımak için çalışmalarına 
2009 yılında başlamış. Aynı yıl yapılan genel ve Co-
bit denetimlerinin sonucunda belirlenen ihtiyaçlar 
doğrultusunda, Elif yeni ERP sistemiyle ilgili kapsam 
gereksinimini ortaya koydu. Üst yönetimin vizyoner 
yaklaşımı, iç değerlendirmeler ve geliştirmelerden 
sonra taslak bir şartname haline getirilen kapsam 
çerçevesinde, Elif, tüm fonksiyonları ve organizas-
yonunu gözden geçirerek iş süreçlerinde iyileştir-
me çalışmalarına başladı. Mevcut ERP sisteminde 
gerçekleştirdiği geliştirmelerle süreçlerini optimize 
eden Elif, böylece sistemin kullanıcılar ve operasyon 
ile tam uyum içerisinde ilerlemesini sağlamış oldu. 
Bilgi Teknolojileri departmanının dış kaynak kul-
lanımı ile etkinleştirilmesi ve altyapı yatırımlarının 
tamamlanmasının ardından uluslararası hizmet ve-
ren ERP üreticileri ile görüşmelere başlayarak çözüm 
alternatifleri ile ilgili  analizlerini tamamlayan Elif, 
globalleşmesinde önemli bir araç olarak gördüğü 
projeye SAP ile devam etme kararı aldı.
 
Üst yönetim sponsorluğunda yürütülen ‘Elif Tam-

Kapsam ERP Sistem Entegrasyonu’, yönetimin kilit 
noktalardaki stratejik yaklaşımı, önceliklendirmesi 
ve tam katılımı ile hedeflenen kalite, bütçe ve süre 
içerisinde gerçekleştirildi. Elif, uyarlama, geliştir-
me ve canlıya geçişten oluşan üç adımlı projesinin 
2009’da başlayan hazırlık ve uyarlama adımını stra-
tejik olarak yapılandırdıktan sonra projeyi 10 ay gibi 
kısa bir sürede tamamladı. Projenin kaliteli işleyişi 
için atadığı tam zamanlı 30 kişilik deneyimli insan 
kaynağının operasyonel yükünü dengelemek ama-
cıyla yeni işe alımlar da gerçekleştiren Elif, ERP pro-
jesi ile beraber büyük bir insan kaynağı yatırımı da 
yapmış oldu. Elif, geçmişten gelen ERP kültürünün 
verdiği deneyim, yönetimin projeye olan yaklaşımı 
ve yetkin proje ekibi sayesinde, tüm iş süreçlerinin 
yeni ERP sistemi ile yalınlaştırılarak entegre edilme-
sini sağladı.

Elif’in global sürdürülebilir büyüme yolunda önce-
liklendirdiği bu geniş ölçekli ERP projesinin  birinci 
fazı, SAP’nin Elif’in üretim ve satış fonksiyonları 
için stratejik önem taşıyan İleri Planlama ve Optimi-
zasyon, Üretim Zekası ve İzlemesi ve Müşteri İlişki-
leri Yönetimi modüllerinin eş zamanlı uygulanması-
nın yanı sıra satınalma, stok yönetimi, satış, kalite, 
bakım-onarım, üretim planlama, iş zekası, insan 
kaynakları, finans ve maliyet yönetimini içeren  12 

modülü de kapsıyor. Projenin başarı ile tamamla-
nan ilk fazını takiben, bütçe ve kariyer yönetimini 
kapsayan 2. fazının da önümüzdeki 6 ay içerisinde 
tamamlanması planlanıyor. 

Tek bir proje altında tam ölçekli gerçekleştirdiği 
sistem entegrasyonu ile örnek gösterilen bir projeyi 
hayata geçiren Elif, dünya çapında yerelleştirilmiş 
küresel hizmet sunma yeteneğini bir kat daha art-
tırarak global vizyonuna bir adım daha yaklaşmış 
oldu. Merkezileştirilmiş, eş zamanlı güncel tutulan, 
güvenilir veriler ile yakın takip de sağlayan çözüm, 
Elif’in karar alma süreçlerinde operasyonel verimli-
liğini arttırmasını ve entegre sistemin avantajlarını 
kullanmasını sağlarken, daha hızlı ve dinamik bir 
organizasyon ve operasyon yapısına kavuşmasına 
da yardımcı oluyor. Başarı ile tamamlanan ERP en-
tegrasyonu, Elif‘in müşterilerinin coğrafi konumla-
rına bakmaksızın yerel küresel ambalaj ortağı olma 
stratejisinde, müşterilerinin taleplerine karşı daha 
duyarlı ve daha rekabetçi olmasında bir kaldıraç 
görevi görecek. Üç stratejik modülün aynı anda en-
tegrasyonu ve bunun hedeflenen bütçe ve süreden 
minimum sapma ile gerçekleştirilmesi sayesinde 
pek çok ilki barındıran Elif Tam-Kapsam ERP Proje-
si, bu anlamda diğer ERP uygulamalarından farklı-
laşarak uluslararası bir örnek olmaya aday.

İLKLERLE DOLU
BİR BAŞARI 
HİKAYESİ...

Elif, ambalaj sektörünün hızla gelişen kolu fleksibl 
(esnek) ambalaj çözümleri alanında, kalitesi ile 
dünya çapında bilinen ve tercih edilen tedarikçi-
lerden biri olarak yer alıyor. Kurulduğu 1972 yılın-
dan bu yana hizmet ve kalite standartlarını sürekli 
geliştiren Elif’in fleksibl ambalaj pazarındaki lider-
liği, hizmet sunduğu çokuluslu tanınmış marka-
lardan aldığı ödüllerle de tescillenmiştir. 1995 yı-
lından beri İSO 500 ve TİM 500 listesinde yer alan 
Elif, 1998’den beri ERP sistemi kullanmaktadır. 
Farklı lokasyonlarda bulunan üretim tesislerini, 
2004 yılında, İstanbul’da bulunan konsept fabri-
kasında tek çatı altında toplayarak üretim kapa-
sitesini ve kalitesini bir adım daha ileriye taşıyan 
Elif, dünya ambalaj sektörünün sayılı üreticileri 
arasında yer alıyor.

Elif’in gerek mimarisi ve altyapısı gerekse 
teknolojisi ve kapasitesi ile ambalaj sektöründe 
dünya çapında örnek gösterilen fabrikası, 55.000 
m2’si tek çatı altında toplanmış kapalı alan olmak 
üzere, 110.000 m2 toplam alanı kaplıyor. 800 ki-
şiden fazla personele istihdam sağlayan ve yılda 
yaklaşık 55.000 ton üretim kapasitesine sahip 
olan Elif, üretiminin yarısından fazlasını dünyanın 
50’den fazla ülkesine ihraç ediyor. Tüm projelerin-
de yarının beklentilerini düşünerek müşterilerine 
“360° Somut Mükemmellik” deneyimini yaşatma-
yı hedefleyen Elif’in stratejik hedefleri doğrultu-
sunda global bir ERP sistemine geçme kararı ver-
mesi ile başlayan başarı hikayesi, firmanın kalite, 
inovasyon ve sürdürülebilirlik anlayışını da ortaya 
koyuyor.

Elif Projesi kapsamında satınalma, stok yönetimi, satış, 
kalite yönetimi, bakım-onarım, üretim planlama, iş ze-
kası, insan kaynakları, finans, maliyet yönetimi, üretim 
zekası portali olan MII ve İleri Planlama ve Optimizasyon 
(APO) uygulamaları devreye alınmıştır. APO ile sektörün 
önemli ihtiyaçlarından olan termin tarihleri göz önünde 
bulundurularak hazırlık maliyetlerinin tüm üretim sevi-
yelerinde optimizasyonla minimize edilmesi, gün içeri-
sinde gelen yeni ürünün karakteristiklerine göre sisteme 

hızlı şekilde alınarak plana dahil edilmesi sağlanmıştır.
Tüm iş süreçlerinin gerçek zamanlı izlenebilirliğini ve 
finansal sonuçların konsolide yönetilen bir altyapı üze-
rinden takip edilebilmesini sağlayan bir yapı kurulmuş-
tur. Kurum içinde projeye sonuna kadar destek olacak 
sponsorlar bulunmalıdır. Projenin yol haritası çıkarılarak 
müşteri ekibine projenin önemi anlatılmalıdır. ERP pro-
jeleri, danışmanlık firmasıyla müşterinin birlikte yaptığı 
projeler olduğundan tam zamanlı katılım sağlanmalıdır.

“Fleksibl ambalaj sektöründe 
       hep bir adım ileriye”

Üretim

Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 40. yılını kutlayan Elif, glo-
bal vizyonuna paralel olarak, kuruluş yıldönümünü 
önemli projelere imza atarak kutladı. Dünya çapında 
örnek gösterilen konsept fabrikasında faaliyetlerini 
sürdüren firmanın önemli projeleri arasında, mevcut 
ERP sistemini geliştirerek sürekli gelişen çok coğraf-
yalı yapısına kaldıraç görevi görecek tam ölçekli ERP 
sistem entegrasyonu ve sürdürülebilirlik misyonu 
çerçevesinde gerçekleştirdiği ödüllü projeler yer al-
maktadır. Elif, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğ-
rultusunda gerçekleştirdiği yatırımlar, yeni teknoloji-
ler ve inovasyonlarla müşterilerinin artan ve değişen 
fleksibl ambalaj ihtiyaçlarını karşılamada bir adım 
ileride olmayı hedefliyor.

Kurumsal Uygulama 
Hizmetleri Müdürü

Atakan Karaman
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Üretim

ERP ile “Büyük Resmi” Görmeye Başladık.

Şirket olarak önceleri sadece imalat süreci için MRP 
yazılımı kullanıyorduk. 2009 yılında ERP için adım-
lar attık, fakat bir yıl süren verimsiz bir uygulama 
sürecinden sonra yeni bir danışman grubuyla ça-
lışmaya başladık. Yeni danışmanlarımız sayesinde, 
bir yılda yapamadığımızı çok kısa sürede yaptık.

Kademeli olarak satış, depo, satın alma, planlama 
ve finansman yapısını ERP’ye entegre ettik. Bu sa-
yede şirketteki tüm hareketleri takip etme imkanı 
yakaladık. Satışta, müşteri memnuniyeti takibi ve 
istatistiğini sağladık. Satın almada, tedarikçi de-

ğerlendirme ve planlamaya kadar tüm aşamalarda 
avantaj yakaladık. Depoda izlenebilirliğimiz arttı, 
web stok kontrolü sayesinde tüm bayilerimiz stok-
ları anlık olarak görebilmeye başladı. Bu sayede ile-
tişim trafiğimizi hafiflettik. Üretimde, üretim emir-
lerinden “üretim kapama” işlemine kadar uzanan 
tüm süreç kontrol edilmeye başlandı. Finansmanda 
mali yapı ve gelir-gider dengesi izlenebilirliği sağ-
landı; muhasebe ve lojistikle entegre şekilde çalış-
ma imkanı yaratıldı.

Kısaca biz ERP ile “büyük resmi” görmeye başladık. 
Üretimde yalın üretim metotlarını benimsememizi 
de ERP’ye borçluyuz. Yalın üretim sayesinde üretim 

hızımızı artırıp akış süresini azaltarak kalite, maliyet 
ve teslimat performansımızı iyileştirmeye başladık. 
Akışta meydana gelen israfları ortadan kaldırmaya, 
ekipmanları iyileştirmeye ve sistem senkronizasyo-
nunu sağlamaya da bu süreçle birlikte başladık.

Bu başarılı noktaya, danışmanlarımızın, IT depart-
manımızın ve tüm çalışanlarımızın özverili çalışma-
ları sonucunda gelebildiğimizi belirtmek istiyorum.

ERP İLE “BÜYÜK 
RESMİ” GÖRMEYE 

BAŞLADIK.

Ayvaz, 1948 yılında kurulmuş bir şirket. İstanbul’da 
küçük bir imalathane ile başlayan yolculuğumuz 
bugün 600’ün üzerinde çalışanın olduğu, sadece 
merkez fabrikasında 32.000 metrekare kapalı üre-
tim alanına sahip ve sektöre hep ilkleri kazandıran 
bir şirket olarak devam ediyor. Merkez fabrikamı-
zın yanı sıra yurt dışından gelen taleplere anında 
cevap verebilmek için Rusya ve Bulgaristan’da kur-
duğumuz üretim tesislerimiz de gece gündüz dur-
madan çalışıyor. Kompansatörlerden esnek metal 
hortumlara, seviye kontrol cihazlarından kondens-
toplara, vanalardan yangın grubu ürünlerine kadar 
uzanan geniş ürün gamımız pek çok sektöre üstün 
çözümler sunuyor.

Kendi üretimlerimizin yanı sıra, dünyanın önde 
gelen firmalarıyla yaptığımız özel iş birlikleri ve 
distribütörlük anlaşmalarıyla ürün çeşitliliğimiz 
her geçen gün daha da artıyor. Türkiye’nin 10 bü-
yük şehrinde bulunan bölge müdürlüklerimiz ve 
zengin bayi ağımız sayesinde de hizmet kalitemiz 
sürekli olarak yükseliyor. Ayvaz olarak bugün 86 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. IMMIB’nin her yıl 
düzenlediği ödül törenlerinde kendi kategorimiz-
de en çok ihracat yapan 3. şirket olarak yerimizi 
koruyoruz. ISO ikinci 500’de yer alıyoruz ve önü-
müzdeki yıllarda ilk 500’de olmayı hedefliyoruz.

1970 yılında Sakarya’da doğdum. Orta ve Lise öğre-
nimimi Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi’nde tamam-
ladım. 1992 yılında İTÜ Metalurji Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldum. Mezun olur olmaz Ayvaz’da 
çalışmaya başladım. Kariyerimin ilk iki yılı boyunca 
imalatta çalışarak uygulama bilgimi geliştirme fırsatı 
buldum. Sonraki iki yıl boyunca İç Satış Mühendisi 
olarak görevlendirildim. O yıllarda şirket olarak ih-
racat çalışmalarına odaklanmaya başladığımız için, 
takip eden dört yıl boyunca yurt dışında görev aldım. 
Başarılı geçen bu dönemin ardından Türkiye’ye geri 
döndüm ve Satış Müdürlüğü görevinde rol almaya 
başladım.

Uzun bir süre Ticaret Müdürlüğü adı altında, hem sa-
tış hem de satın alma konularında şirketimize katkı-
lar sunmak için çalıştım. 2003 yılında Yönetim Kurulu 
Üyesi olduğum şirketimizde, 2010 yılından bu yana 
İcra Kurulu Başkanı sıfatıyla çalışmalar yürütüyorum. 
Evliyim ve bir çocuk babasıyım. İş hayatının yoğun 
temposundan arta kalan zamanlarda, doğada zaman 
geçirmeyi ve bahçe işleriyle uğraşmayı seviyorum. 

İcra Kurulu Başkanı
Serhan Alpagut

Ayvaz ile 2010 yılında çalışmaya başladık. Aradan 
geçen 3 yılda, maliyetlerin görülmesi ve doğru yö-
netilebilmesi ile kâr marjı iki kat arttı, ciro %300 
artarken ciroyu çevirmek için taşınan envanter tu-
tarı yarıya indirildi. Doğru bilgiye anında ulaşımın 
sağladığı yönetim gücü ile kredi ihtiyacı düşürüldü, 
saha satış ve bayi kanalı mobil ve web çözümlerle 

daha verimli hale getirildi. Ayvaz sektöründe açık 
ara liderliğini pekiştirdi. Sistemine ve iş ortağına 
güvenerek büyümekten korkmadan, Türkiye’nin 
yanı sıra farklı ülkelere yatırımlar yapmaya ve bü-
yümeye emin adımlarla devam ediyor. Zor bir süreç 
olan bu değişimi yönetebilmek tecrübe ve uzmanlık 
gerektirir.

“Üretimde yalın üretim metotlarını 
benimsememizi de ERP’ye borçluyuz.”

Genel Müdür
Mehmet Ali Emir
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ERP’den sonra zamanı daha efektif kullanabiliyo-
ruz, müşterinin değişken taleplerine hızlıca cevap 
verebiliyoruz.

ISO ilk 500’de yer alan %70 ihracat ağırlıklı bir 
firma olarak, standart ERP süreçlerinin yanı sıra 
tüm satış sipariş verilerinin ERP sistemimize 
otomatik olarak aktarılması, üretimden iş-bitti 
bildirimlerinin toplanması ve stoklarımızın anlık 
takibi gibi gereksinimler, abas ERP yazılımını seç-
memizdeki sebeplerdendi.

Entegre bir yapı olmasının her alanda faydasını 
görüyoruz. Örneğin; sürekli kullanılan malze-
melerin yanı sıra, çok nadir kullanılan, gözden 
kaçması mümkün olan malzemeleri bile kontrol 
edebiliyoruz. Ne, nerede, hangi malzemeden eli-
mizde ne kadar kalmış, ne kadar ihtiyacımız var 
(tüm lokasyonlarımızda) gibi bilgilere kısa süre-
de ulaşabiliyoruz. Abas’ı kullanmaya başladıktan 

sonra mevcut olanaklarla kapasitemiz arttı, üre-
tim planlamamız da hızlandı. Eski yapıda, üretim 
departmanının siparişlerde yapılan değişiklikler-
den imalata başladıktan, hatta bazen bittikten 
sonra haberi oluyordu. Bu da yanlış veya eksik/
fazla mal üretimine sebebiyet verebiliyordu. Şim-
di ise, üretim departmanının siparişlerde yapılan 
değişikliklerden anında haberi oluyor ve değişik-
lik hemen uygulanıp üretime müdahale edilebi-
liyor; böylece gerekli düzenlemelerin çok daha 
hızlı yapılma olanağı sağlanıyor.

Sonuç olarak; zamanı daha efektif kullanabili-
yoruz ve müşterinin değişken taleplerine hızlıca 
cevap verebiliyoruz.

Müşteriye zamanında, hatasız mal teslimi de 
müşteri memnuniyetimizi arttırıyor. Biz, hızla bü-
yüyen ve genişleyen bir firmayız. Abas’la birlikte 
bu ivmeyi istikrarlı olarak devam ettiriyoruz.

KALDE, DÜNYADA 
“KALICI DEĞER” 

YARATMAYA DEVAM 
ETMEKTE... 

Kalde olarak, 1977 yılında küçük bir işletme ola-
rak başladığımız ticari hayatımıza, ileri teknoloji 
ve kalifiye insan gücüne yatırım yaparak yüksek 
kalitede ürün üretimiyle devam etmekteyiz. Ürün 
kalitesi ve işletme anlayışı ile sektörde fark yara-
tan Kalde, 1990’lı yılların sonunda, metal imalatı 
konusundaki deneyimi, üretim kapasitesi, ihracat 
gücü ile artık sektöründe dünyanın sayılı sanayi 
kuruluşları arasındaki yerini aldı. 2000’li yılların 
sonrasındaki dönemde, Kalde yönetimi olarak, 
plastik boru ve tesisat sistemleri üzerine yeni yatı-
rımlar yapmak suretiyle, PPR, PE-X, PVC, altyapı ve 

sulama sistemleri üretim tesisleri yatırımlarını kısa 
bir zamanda başarıyla tamamladık. Artık tesisat 
sektöründe bir “Sistem Üreticisi” olarak anılmaya 
başladık. 35 yıllık kısa bir sürede, 40’ın üzerinde 
ülkeye ihracat yaparak, Türkiye’nin ilk 500 büyük 
sanayi kuruluşu arasında yer almayı başardık.

Yüksek kaliteli ürünleri, çözümlerde artan ürün 
çeşitliliği ve geleceğe yönelik yatırımlarıyla Kal-
de, dünyada “KALICI DEĞER” yaratmaya devam 
etmektedir.

KALDE’de gerçekleştirdiğimiz abas ERP projesinin 
başarısındaki en önemli etkenlerin başında firma 
yönetiminin desteği, uyguladığımız implementasyon 
metodolojisi (abas GIM) ve her iki tarafın proje 
ekiplerinin uyumlu çalışması gelmektedir.

Abas Business Suite çözümümüzün içerdiği mobilite, 
iş zekası, doküman yönetim sistemi, ileri çizelgeleme 
ve simülasyon, proje yönetimi gibi fonksiyonlar ile 
ERP’den fazlasını sunarak büyük ölçekli işletmelerin 
ve aynı zamanda KOBİ’lerin de sadece bugünkü değil, 
gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

“ERP’den sonra zamanı daha efektif kullanabiliyoruz, 
müşterinin değişken taleplerine hızlıca cevap verebiliyoruz.”

Üretim

Danışmanlık Hizmetleri 
Bölüm Yöneticisi

Serhan Oralp



55

Kurumsal Başarı Hikayeleri

Üretim

Büyüyen yapınızı desteklemesi için kullandığınız 
ERP’nin geliştirmeye açık olması çok önemli.

2000’li yıllardan itibaren firmamızda agresif büyü-
me gerçekleşti. Kontrol altına alamadığımız birçok 
ihtiyaç hasıl oldu. Arayışımız öncelikle muhasebe 
ihtiyacı olarak başladı, sonrasında ilk ERP anlaş-
mamızı 2002 yılında yaptık. Maalesef ihtiyaçla-
rımız artarak devam ediyordu ve klasik bir paket 
programının tüm zorluklarını yaşıyorduk. Esnek 
olmayan bu yapı bize çeşitli zorluklar yaşattı. En 
basit olarak bir depo programı dahi yoktu. Depo 

Yönetimi için özel uygulamalar yapan başka bir fir-
madan danışmanlık almaya başladık; ancak nere-
deyse kendi sistemimizdeki hiçbir birim birbiriyle 
konuşamaz hale gelmişti. İnanılmaz bir entegras-
yon sorunu yaşamaya başladık ve bu sebepten 
dolayı çok fazla hatayla karşılaşıyorduk. Arayış-
larımız süratle devam ediyordu. IAS’nin daha ilk 
toplantısında firma yetkilileri CANIAS ERP’yi anlat-
tıklarında ikna olduk. Hem tek bir platform üzerin-
den yönetilebiliyordu, hem oldukça esnekti, hem 
de yazılımın dili Troia neredeyse herkesin üzerin-
de geliştirme yapabileceği kadar kolaydı. IAS’nin 

gerçek bir ERP programı olduğuna karar verdik ve 
bu şekilde IAS ile projeye başlamış olduk. Şunu 
gördük ki ERP kullanımında paket programlar ke-
sinlikle çözüm olmuyor. Programın geliştirilmeye 
açık olması çok önemli. IAS’nin veri tabanı çok 
güçlü. Firma desteğini her an alabiliyoruz. BI firma 
içinde oldukça etkin şekilde kullanılıyor. Satış oto-
masyonunu sağlayabildik. Sipariş aşamasında, 
bu siparişin ne ile ödeneceğinin tespit edilerek 
faturasının kesilip tahsilatının alınmasına kadar-
ki süreci Satış Otomasyonu sayesinde CANIAS ile 
başarabildik.

2000’Lİ YILLARDAN 
İTİBAREN KURALKAN 

AGRESİF OLARAK 
BÜYÜDÜ.

Kuralkan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ku-
ralkan Motorlu Araçlar A.Ş., motosiklet sektörüne 
ilk adımını 1987 yılında MZ Motosikletlerin Türkiye 
distribütörlüğüyle atmıştır. Sektörde gösterilen 
başarının ardından, 1994 yılında İstanbul Dudul-
lu’daki fabrikasında yerli motosiklet üretimine 
başlayan Kuralkan Motorlu Araçlar A.Ş., o yıldan 
bu yana Kanuni markasıyla ürettiği motosikletleri 
hem yurtiçi hem yurtdışı pazara sunmaktadır. Şir-
ketimiz 2000’li yılların başına kadar istikrarlı bir 
şekilde büyümüş ve 2000’li yıllarda sektöre yön 
verecek yatırımlara hız vermiştir. Bu kapsamda Sa-
biha Gökçen Havalimanı yakınında Tuzla Tepeören 
bölgesinde 41.500 M2 kapalı alanı olan motosiklet 

üretim üssünü kurmuştur. Motosiklet üretiminde-
ki en yeni teknolojileri ve yenilikleri bünyesinde 
barındırmak üzere tasarlanan fabrika içerisinde 
sürüş test alanı, depolama, montaj, dökümhane-
ler, dişli üretim ünitesi, kumlama, boyahane ve 
akredite edilmiş test laboratuvarı bulunmaktadır.

Kanuni Motosiklet Üssü, günlük 1000 motosiklet 
üretim ve 500 kişilik istihdam kapasitesine sahip-
tir. Motosiklet, Scooter ve Atv ürün gruplarında 50 
cc’den 650 cc’ye kadar 1900 ve 20.000 TL aralı-
ğında geniş bir müşteri kitlesine hitap eden fiyat 
aralığında 42 değişik modeli ile sektöre yön veren 
lider markalardandır.

1963 yılında Kastamonu’nun Abana ilçesinde doğ-
dum. Lise tahsilime kadar burada kaldım. 1980 yı-
lında Kara Harp Okulu’na girdim. 1984 yılında Topçu 
Teğmen rütbesi ile mezun oldum. 1999 yılına kadar 
değişik kıtalarda görev yaptım. 1999 yılında Kıdemli 
Yüzbaşı rütbesi ile emekli oldum. Aynı yıl Kuralkan 
Motorlu Araçlar’da Satın Alma Müdürü olarak gö-
reve başladım. Aralıksız 1999-2013 yılları arasında 
Planlama-Lojistik-Üretim Müdürlükleri görevinde 
bulundum. 11 Haziran tarihi itibari ile Pazarlama 
Müdürlüğü görevine atandım. İki kız babasıyım. Aynı 
zamanda Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) adı 
altında emekli subayların kurmuş olduğu derneğin 
Genel Başkan Yardımcısıyım. Bu sitede ülkenin için-
de bulunduğu sorunlara yönelik bazı yazıları kaleme 
almaktayım. 

Pazarlama Müdürü
Ekrem Ata

Kuralkan ERP projesinin başarısındaki anahtar ke-
limeler; CANIAS ERP, doğru proje yönetimi, doğru 
ekip ve sahiplenme duygusudur. Projede, afaki 
hedefler konmaktan kaçınılmış ve çok belirgin he-
deflerle yola çıkılarak bu hedeflere ulaşılmıştır. Çö-
züm arayan firmaların göz önünde bulundurması 

gereken temel nokta; ERP projelerinde hedeflerin 
kısa ve uzun vadeli olarak net ortaya konulması 
gerektiği, ayrıca projenin ortak çabanın bir ürünü 
olduğudur. Kuralkan ERP Projesi bunun en güzel 
örneklerinden biridir.

“Büyüyen yapınızı desteklemesi için 
kullandığınız ERP’nin geliştirmeye açık  
    olması çok önemli.”

Marmara Bölgesi 
Danışmanlık Müdürü
Servet Ünal
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Lignadecor tüm süreçlerini ERP ile yönetiyor.

Üretime geçişle birlikte kullanmış olduğumuz tüm 
yazılımları ERP çatısı altında toplama kararı aldık. İş-
letmemizin temel işlemlerini ve kaynaklarını entegre 
bir sistem altına alarak doğru ve güvenilir veriyi top-
lamak, izlenebilirlik, stok yönetimi, maliyetlerin ve 
verimliliğin hedef kriterlere çekilmesi amacımızdı.

Bugün artık kayıtlar daha ürün tasarım aşama-
sındayken reçetelerin oluşturulmasıyla başlayıp 
sipariş, planlama, üretim ve sevkiyata kadar de-
vam etmektedir. Özellikle geniş ürün yelpaze-
mizde kod ve reçete açmaktaki zaman kaybını 
önleyerek sipariş sürecini kısalttık. Verileri üretim 
hatlarından touch panellerle topluyor, sonrasın-

da el terminalleri ile dolaşımını sağlıyoruz. Bazı 
makinaların PLC yazılımlarını ise sisteme online 
entegre ettik. Anında veri toplamak verimliliği ve 
performansımızı ölçebilmemize, çabuk ve sonuç 
odaklı kararlar alabilmemize yardımcı oluyor. 
Ürün veri güvenilirliği ve izlenebilirliğini başarıyla 
gerçekleştiriyoruz.

Kâr marjlarının çok düşük olduğu günümüzde, 
verimliliği yükseltmek kaçınılmazdır. Ancak böyle 
bir sistemde verimliliği ve hizmet kalitesini artırı-
labilir, en önemlisi sürekliliği sağlayabiliriz. 

Ana paket olarak LOGO Tiger Enterprise, üretim ve 
ambar otomasyonu içinse LOGO ile online çalışan 
Quantum yazılımını kullanıyoruz. LOGO platformu 
ERP için bize uygun zemin sağlamıştır. Yönetimin 

bize verdiği destek çok önemliydi, bu sayede ça-
buk ilerleyebildik. Şu anda Quantum’u yazan Bisod 
Bilgisayar ve LOGO çözüm ortağımız Aryada Yazılım 
dışında bünyemizde 4 kişilik bir ekip ile sistemi yö-
netmekteyiz.

LİGNADECOR TÜM 
SÜREÇLERİNİ

ERP İLE YÖNETİYOR.

1989 yılında İstanbul’da kurulan Lignadecor, sek-
tördeki faaliyetine dekoratif laminat ithalatıyla 
başladı. İlerleyen yıllarda ürün yelpazesine “emp-
renyeli dekor kâğıdı” ile “melamin ve PVC, ABS, 
PMMA kenarbantları” katıldı. 1999 yılında firma 
yönetiminin hizmet ve ürün alanlarını genişletme 
yönünde aldığı karar doğrultusunda, Dudullu Or-
ganize Sanayi’deki  üretim tesisimiz kuruldu. 

Lignadecor olarak, 330 kişilik bir ekiple, iç ve dış 
pazarlara hizmet vermekteyiz. 84 milyon metreka-
relik emprenyeli dekor kâğıdı üretim kapasitesi ile 
Doğu Avrupa’nın en büyük üretim tesisine sahibiz. 
40’tan fazla ülkeye ihraç etmiş olduğumuz ürünler 

Lignadecor satışlarımızın önemli bir kısmını oluş-
turmaktadır. İhracat yaptığımız bölgeler arasında 
Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Amerika, Güney Ameri-
ka, Kanada, Rusya, Kuzey Afrika ve Balkan ülkeleri 
yer almaktadır.

2011 yılı içerisinde üretim kapasitesini artırarak is-
tikrarlı bir büyüme kaydeden Lignadecor, öncelikli 
olarak müşteri memnuniyeti ve servis kalitesine 
önem vermektedir. En son teknolojiye uygun ola-
rak donatılmış tesisi, yenilikçi bakış açısını ve di-
namizmi yansıtmaktadır. Tüm faaliyet alanlarında 
süreç yaklaşımı ve verilere dayalı analizler ile yük-
sek verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlamaktadır.

Lignadecor ailesine 1993 yılında katıldım. Uzun yıllar 
Mali İşler Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra Operas-
yon Müdürlüğü görevine getirildim. Bu görevimin yanı 
sıra, Sistem Analistliğini yürütmekteyim. Özellikle üreti-
me geçişimizle birlikte bu görevimin daha çok zamanımı 
aldığını söyleyebilirim. Bir kızım ve bir oğlum var, anne-
leri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. On-
larla ilgilenirken iş stresinden tamamen uzaklaşıyorum, 
ailemin desteği benim için motivasyon kaynağı. Toprak 
ve bitkiyle uğraşmak en büyük hobim. Bahçecilikle ilgili 
eğitimler alıyor, fuarlarını hiç kaçırmamaya çalışıyorum. 
Doğa ve tarih gezileri yapmayı seviyorum, özellikle Ka-
radeniz yaylalarına çıkmak benim için adeta bir tutku... 
Hobilerin ve bu tür faaliyetlerin, yöneticilere, hızlı karar 
verip uygulayabilme, analitik düşünme, zamanı iyi yö-
netme  ve takım çalışması becerisinin kazanılması ko-
nusunda olumlu yansımaları olduğuna inanmaktayım.
 
Operasyon ve Bilgi İşlem olarak, toplamda 35 kişilik eki-
bimle birlikte, ERP kültürünü şirketimizin tüm birimlerin-
de başarıyla çok sağlam ve kararlı bir şekilde yaşattık. 
Başarımızın sırrı ekip çalışmamız ve Yönetim tarafından 
her zaman desteklenmemiz olmuştur.

Operasyon Müdürü ve Sistem Analisti
Suzan Volkan

LOGO ERP çözümleri, tüm kritik işletme fonksiyon-
larının etkin olarak izlenmesini, yönetilmesini ve 
denetlenmesini sağlıyor. Kurumların diğer özel ya-
zılımlarına da kolaylıkla entegre edilebilen, esnek 
raporlama özelliklerine sahip çözümler, uluslara-
rası operasyonlar yürüten kullanıcılarımız için de 
eksiksiz bir çözüm kümesi sunmakta. LOGO ve yet-
kili İş Ortakları, ERP projeleri sırasında işletmenin 
ihtiyacı olan fonksiyonel özellikleri analiz etmenin 
yanı sıra, kısa, orta ve uzun vadede işletmeye nasıl 
bir fayda sunacağını, özellikle yapılacak yatırımın 

geri dönüşünün nasıl gözlemlenebileceğini de or-
taya koymakta. LOGO olarak, uygulamanın esnek-
lik kabiliyetleri ile uygulama beraberinde sunula-
cak eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri ile 
işletmelere özel yaklaşımlar sergiliyoruz. Değişen 
ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji paralelinde sürekli 
geliştirilen ERP çözümlerimiz kurumların yerel ve 
uluslararası standartlara uyum sağlamasını ko-
laylaştırırken, kendilerine aynı zamanda güncel 
mevzuatlar ile gündeme gelen değişiklikler için de 
hazır bir altyapı sunuyor.

“Başarımızın sırrı ekip çalışmamız ve her zaman 
Yönetim tarafından desteklenmemiz olmuştur.”

Üretim

LOGO İcra Kurulu Üyesi, 
Kurumsal Ürünler 

Hakan Alpaslan
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Üretim

Büyümek adına ERP’den maksimum
faydalanmak...

2007 senesinde artan müşteri beklentilerini karşı-
lamak, hızlı ve düzenli satış ve sevk kabiliyetlerini 
geliştirmek amacıyla, firma ortakları ve yöneticileri 
ERP programları konusunda araştırmalar yapmış ve 
2008 yılı itibariyle ERP kullanımına başlamıştır.

ERP kullanımıyla hem ürün izlenebilirliği sağlanmış, 
hem bir verinin birden çok defa girişi ve ihtiyacı en-
gellenmiş, hem de müşterinin talep ve beklentileri-
ne çok kısa bir sürede cevap verebilir düzeye gelin-
miştir. Bu noktada üretim, kalıp bağlama, planlama 
ve satınalma konularında optimum noktalarda ça-
lışma şansı doğmuş; firma üretim, satış, finans-
man, muhasebe vb. bütün belli başlı fonksiyonla-
rında bütünleşik olarak çalışmaya başlamıştır. Hata 

riski minimum düzeye inerken ürün, yarımamul ve 
hammadde stoklarımızdaki doğruluk  ve dolayısıyla 
daha az stokla çok daha hızlı bir şekilde kabiliyet 
imkânımız gün geçtikçe artmakta, kısaca stok de-
vir hızlarımız yükselmektedir. Öte yandan bilginin 
insanların yanı sıra belli bir sistemle aktarılıyor ve 
saklanıyor olması, olası çalışan değişikliklerinde 
bilgi kaybını ortadan kaldırmakta, firmamız yıllar 
içerisinde kullanabileceği çok değerli bir veritabanı 
oluşturmaktadır.  

Her geçen gün daha kurumsal tedarikçilerle çalış-
mak isteyen müşterilerimiz karşısında ERP kulla-
nıyor olmak, onların istek ve taleplerine çok hızlı 
cevap verebilir olmamızı sağlamaktadır.  Program 
seçiminde öncelikle firma sahipleri ve yöneticileri 
kendi aralarında bir sistem analizi çalışması yapa-
rak mevcut durum analizi yapmış ve bu analiz sonu-

cuna göre firma bünyesine en uygun ve ekonomik 
çözüm olan ERP programını seçmiştir. Proje yöneti-
cimiz, bir endüstri mühendisi olarak gerekli yetki ve 
sorumluluk bilinciyle, sistemin daha sağlıklı ve so-
runsuz çalışması adına gerekli uygulamaları diğer 
yöneticilerle paylaşarak bir fikir birliği oluşturulma-
sını sağlamış ve böylelikle uygulamaların hepimiz 
tarafından takip edilmesi mümkün olmuştur. 

Amacımız daha sağlıklı ve emin adımlarla büyümek 
adına ERP programından maksimum oranda fayda-
lanarak kârlılık, pazar payı ve ciro hedeflerimizde  
başarılı olmak, ERP’den elde ettiğimiz veriler ışı-
ğında maliyet düşürücü, verimlilik ve kalite arttırıcı 
hamlelerle değişen ve gelişen iç ve dış piyasa şart-
larına çok hızlı bir şekilde uyum sağlamaktır.

VİZYONUMUZ DAİMA 
MÜŞTERİ ODAKLI 

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZLA 
İLK SIRALARDA YER 

ALMAKTIR.

Işık Kalıp 1972 yılında ana iştigal konusu Plastik 
Hacim Kalıpçılığı olarak İzmir’de kurulmuştur. Bir 
aile şirketidir. Kurulduğu yıldan itibaren otomo-
tiv, beyaz eşya vb. sektörlerdeki firmalara kalıp 
üretimi yapmakla beraber, 90’lı yıllarda kendi 
ürünlerini geliştirerek PORT-BAG markası ile Plas-
tik Takım Çantaları ve Stoklama Ürünleri imala-
tına başlamış ve bu konuda Türkiye’de öncü bir 
kuruluş olmuştur. Bu anlamda Plastik Alet Çan-
tası Türkiye’de aslında Işık Kalıp’ın markası olan 
PORT-BAG ile anılmaktadır. Şu an üretiminin % 
80’ini 60 ülkeye ihraç etmektedir.

Vizyonumuz %100 yerli üretimimizi yurtdışında 
her ülkeye satabilmek ve daima müşteri odaklı 
yönetim anlayışımızla ilk sıralarda yer almaktır. 
Müşteri ihtiyaçlarını göz önünde tutarak kaliteli, 
geri dönüşüm malzemeleri işleyerek çevreci, en 
ekonomik ve optimum seviyede çözümler ile ülke 
ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak ana po-
litikamızdır. İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer alan firmamız 10.000 m2 kapalı 
alanda full-otomatik kalıp ve makinalar ile üretimi-
ne devam etmekte ve her yıl ürün gamını müşteri 
memnuniyeti ve piyasa gerekleri nezdinde yapılan 
değerlendirmeler sonucunda genişletmektedir.

1967 yılında İzmir’de doğdu. Lise eğitimini Türk 
Koleji’nde tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Satış ve Pazarlama Bölümünden mezun oldu. 
Eşi ve kızını trafik kazasında kaybettikten sonra aile 
şirketi olan Işık Kalıp’ta 1993 yılında çalışma hayatı-
na başladı. Dış ticaret kursları ve eğitimleri aldıktan 
sonra şu an itibariyle firmada satış, pazarlama ve fi-
nansman konusunda üst düzey yönetici olarak görev 
almaktadır. İş yaşamı dışında Türkiye Odalar Borsalar 
Birliği Kadın Girişimciler Kurulunda da görev almıştır. 
Mesleki kariyerinin yanı sıra Transformal Nefes Eğit-
meni Sertifikasına sahip olan Işık Kaftan, iş yaşamı 
dışında yurtiçinde ve yurtdışında birçok seminer ve 
etkinliğe eğitmen olarak katılmaktadır. Bunun yanın-
da aldığı eğitimleri iş yaşamında ekip arkadaşları ile 
de zaman zaman bireysel ve toplu seanslar ile pay-
laşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Işık Kaftan

“Amacımız daha sağlıklı ve emin adımlarla 
büyümek adına ERP programından maksimum 
oranda faydalanarak kârlılık, pazar payı ve ciro 
hedeflerimizde başarılı olmak...”
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ERP, özellikle üretim modülüne yönelik
süreçlerin kurgulanmasında ve
kullanımında da verimliliği arttırdı.

Şirketimiz, işletme faaliyetleri kapsamında 
50.000 kalem malzemenin temini, stoklanması 
ve üretimde kullanımı ile ilgili süreçleri yönet-
mektedir.

İş programı gereğince üretim ve satınalma sipari-
şi ile tedarikçi ve müşterilere ait bilgilerin doğru 
ve hızlı olarak temininin yönetim açısından bir 
gereksinim olması ERP sisteminin kurulumu için 
karar vermede etkili olmuştur. Şirketimizde ERP 
sistemi ile ilgili 2006 ile 2007 yıllarında kurulum 
ve eğitim çalışmaları yapılmış, 2008 yılının ba-

şından itibaren ERP canlı kullanıma alınmıştır. 
Halen de etkili ve başarılı olarak kullanılmaktadır.

Tercih ettiğimiz yazılım, Oracle’ın ERP’si JD Ed-
wards iş uygulamaları çözümü oldu. Söz konusu 
yazılım özellikle esnekliği, standart olarak sun-
duğu fonksiyonaliteler, kullanıcıya kolaylık sağ-
layan standart ve özelleştirilebilir önyüzleri ve 
gerçek zamanlı uygulamaları ile tüm süreçlerimizi 
yürütüp takip edebileceğimiz ve detaylı raporlar 
hazırlayabileceğimiz bir yapı kazandırdı. Özellik-
le üretim modülüne yönelik süreçlerin kurgulan-
masında ve kullanımında da verimliliği arttırdı. 

Kurulum aşamasında Şirketimizde oluşturduğu-
muz ekibe dâhil olacak kişilerin iş süreçlerine 

hakim ve danışmanları yönlendirebilecek ve iyi-
leştirmelere açık kişiler olmasına dikkat edildi. 
Aynı şekilde alanında yetkin ve yazılıma hâkim 
olan Apps Akademi Danışmanlık firması ile bir-
likte çalışıldı. 

Bundan sonrası için proje planı yaparken de ya-
rarlandığımız Oracle JD Edwards’ın modüler yapı-
sı özelliğine göre iyileştirmelerimize devam ede-
ceğiz. İhtiyaç duyulan yeni süreç ve modüller de 
mevcut yapımıza dâhil olacak. ERP projeleri canlı 
projeler olduğu için, gelişmekte ve büyümekte 
olan her şirkette olduğu gibi bizde de talepler ve 
uygulamaları hep devam edecek. 

2023 YILI VİZYONUMUZ, 
ÜLKEMİZİN DEMİRYOLU 

ARAÇLARI ÜRETİM 
MERKEZİ HALİNE 

GELMEK...

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif 
ve Motor Sanayi Anonim Şirketi 1894 yılında ku-
rulmuş olup Eskişehir’de faaliyetlerini sürdürmek-
tedir. TCDD Genel Müdürlüğü ile yurtiçi ve yurtdışı 
pazarların ihtiyacı olan lokomotif ve yük vagonları-
nın yeni imalatı ile revizyonlarını gerçekleştirmek-
tedir.

TÜLOMSAŞ’ta 1500 personel çalışmaktadır. Yıllık 
100 adet lokomotif, 100 adet dizel motor, 1000 
adet yük vagonu, 1000 adet cer motoru, 5000 adet 
boji ve tekerlek seti imalat kapasitesine sahip olan 
TÜLOMSAŞ, ürünlerini Amerika, İngiltere, Avrupa, 
Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerine ihracat etme ba-
şarısını göstermiştir. 

General Elektrik firması ile Avrupa, Kuzey Afrika 
ve Ortadoğu pazarları için yılda 100 adet dizel 
elektrik lokomotif üretmek için stratejik ortaklık 
anlaşması imzalanmıştır. İşletme faaliyetleri için 
yıllık 50.000 kalem malzemenin stok kontrolü ya-
pılmaktadır. Bu kapsamda ülke genelinde yaklaşık 
600 tedarikçi firma ile çalışılmaktadır. 

2023 yılı vizyonumuz, ülkemizin demiryolu araçla-
rı üretim merkezi haline gelmek, sektörün yeniden 
yapılanmasını sağlayarak 30.000 kişinin istihdam 
edildiği bir endüstri haline gelmek ve global pazar-
larda etkin olmaktır.

1958 yılında Manavgat’ta doğdu.1981 yılında Ma-
kina Mühendisi olarak TÜLOMSAŞ’ ta göreve başla-
mış, 2005 yılında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak atanmıştır.  2005 yılında TÜLOMSAŞ 
Geliştirme Programının hazırlanması ile değişimin 
başlatılmasında liderlik yapmıştır. Bir kamu kuru-
mu olan TÜLOMSAŞ’ta ERP projesinin 2008 yılında 
hayata geçirilmesini ve “Kaynak Eğitim ve Teknoloji 
Merkezi”nin kurulmasını sağlamıştır. 2009 yılında 
Eskişehir’de “Raylı Sistemler Araştırma ve Test Mer-
kezi” kurulması çalışmalarında Proje Liderliği yap-
mıştır. Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği Kurucu 
Başkanlığı ve Başkanlık görevinde bulunmuştur. 
TÜLOMSAŞ marka dizel motorların Denizcilik sektö-
ründe de kullanılması amacı ile Tip Onay sertifikası 
alınmasını sağlamıştır. 2007 tarihinde Referans Ga-
zetesi tarafından verilen “Hızlı Balık Ödülü”nü almış-
tır. 2009 yılında CNBC-e Business dergisi tarafından 
“Devletin 7 Altın Adamı”ndan birisi olarak gösteril-
miştir. TÜLOMSAŞ, 2013 yılında T.C. Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı tarafından “Türkiye’nin En Temiz Sanayi 
Tesisi” seçilmiştir. Avcı, güzel sanatlar ve edebiyatla 
ilgilenmeyi ve spor yapmayı sevmektedir. 

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı
Hayri Avcı

Apps Akademi Danışmanlık, sahip olduğu hizmet anla-
yışını ve uzmanlık seviyesini ISO 9001 kalite belgeleri 
ve Oracle Platinum seviye iş ortaklığı sertifikaları ile 
desteklemiş, Oracle tabanlı çözüm danışmanlığında 
lider ve kurumsal yazılımlar alanında önde gelen firma-
lardan biridir.

Tulomsaş projesi ise, Apps Akademi Danışmanlık’ın de-
neyimini özellikle kamu sektöründe de gösterebilmesi 
ve kullanılan Oracle JD Edwards çözümünün farklı ima-
lat süreçlerinin yönetilebilmesinde sağladığı esnekliğin 
başarılı bir şekilde uygulanabilmesi anlamında özel bir 

projedir. Oracle JD Edwards’ın hem Tier 1 ERP’ler içeri-
sinde en yüksek üretim fonksiyonalitesine sahip olma-
sı hem de gerek esneklik gerekse maliyet açısından 
uygunluğu, projenin başarısında uygulayıcı danışman 
şirketin uzmanlığı kadar etkili olmuştur. Şirketlerin, 
Tülomsaş örneğinde olduğu gibi, kendileri için uygun 
çözümü ve çözüm sağlayıcıyı doğru belirlemeleri için, 
seçim sürecini doğru ve tarafsız yürütmeleri bir projenin 
başarısındaki en temel etkendir denilebilir. Oracle JD 
Edwards ve Apps Akademi Danışmanlık hakkında daha 
çok bilgiye web sitemizden veya bizimle direkt iletişime 
geçerek erişebilirsiniz.

“Oracle JD Edwards özellikle esnekliği, standart 
ve özelleştirilebilir önyüzleri ve gerçek zamanlı 
uygulamaları ile tüm süreçlerimizi yürütüp 
takip edebileceğimiz bir yapı kazandırdı.”

Üretim

Genel Müdür
Necdet Hasgül
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Üretim

Üretim sistemlerinin verimliliğini arttırmak için 
stoğu, zamanı ve insan gücünü iyi anlamalıydık.

Farklılıklar oluşturarak kalıcı üstünlükler sağlama 
ilkesiyle iki yıl önce yola çıktığımızda Netsis’i stra-
tejik ortak olarak belirledik. Tüm bilgi sistemi altya-
pımızı Netsis üzerinde kurgulayarak, alanında en iyi 
danışmanlarla birlikte dış ticaretten bayi otomasyo-
nuna tüm süreçlerde bütünlük sağladık. 
 
• Şirketlerimiz arasında ve şirket içi süreçlerde or-
tak dil oluştu.
• Görev tanımları; görevlerin ayrılığı ilkesine göre 
oluşturuldu. 
• İnsan hatası ve etkisi en aza indi.
• Yalın üretim yaklaşımımız Netsis ve Turquality pro-

jelerimiz ile bütünleştikçe hızımız arttı.  
• Stok maliyetleri azaldı.
• Satış, servis gibi süreçler arasındaki olası aksak-
lıklar önlendi.
• Yasal mevzuat değişiklikleri, zaman alan süreçler 
olmaktan çıktı.
• İş zekâsı uygulaması ile karar almamız kolaylaştı.
• Üretim verimliliği arttı.
• İş akışı, süreçlerin yönetimi ve doğru iş tanımı kı-
sıtları ile insan ilişkileri düzenlendi. 

Üretim için ihtiyaç duyulan girdileri ve bunlardan 
elde edilen ürünleri ölçmek, iyileştirmek ve yönet-
mek için sahiplenerek ve ne istediğinizi bilerek yola 
çıkılan ERP projelerinde sorun yaşanmıyor.  Birçok 
mamul ve yarı mamulün yanı sıra ürün tasarımlarını 

da kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Üretim sis-
temlerinin verimliliğini arttırmak için stoğu, zamanı 
ve insan gücünü iyi anlamalıydık. İşletmeler değişen 
çevre şartlarına hızla uyum sağlamak zorundalar; 
Pepsi, Coca Cola gibi dünya markası müşterilerimi-
zin taleplerinde esnek üretim büyük önem taşıyor.

Müşterilerin istekleri doğrultusunda ürünü kon-
figüre ederken, müşterinin istediği ürünü doğru 
anladıktan sonra geriye sadece sisteme doğru ta-
nımlayıp verileri analiz etmek kalıyor. Bu noktada, 
Netsis’in ürün konfigüratörü uygulaması ile müşte-
rilerimize sorunsuz hizmet sunuyoruz. Netsis ve iş 
ortakları ile beraber projeyi daha da ileriye götür-
mek öncelikli hedeflerimizdendir.

FARKLILIKLAR 
OLUŞTURARAK KALICI 

ÜSTÜNLÜKLER 
SAĞLAMA İLKESİYLE 

YOLA ÇIKTIK.

1954’te Aydın Nazilli’de dondurma makinesi üre-
timine başlayan Uğur Soğutma, bugün 1800 çalı-
şanı, 832 satış noktası, 240’a yakın yetkili servis 
merkeziyle 5 kıtada 137 ülkeye hizmet veriyor.

Günlük 3500 soğutucu ve derin dondurucu üretim 
kapasitesine sahip olan Uğur Soğutma, birçok 
mamul ve yarı mamulün yanı sıra tasarımlarını da 
kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Uğur Soğutma, 
ticari ve ev tipi soğutucularda 200’ü aşkın çeşidiyle 
derin dondurucudan su sebiline, klimadan şişe so-
ğutuculara, dondurma makinelerinden market do-

laplarına uzanan geniş bir ürün yelpazesine sahip.
Farklılıklar oluşturarak kalıcı üstünlükler sağla-
ma ilkesini benimseyen Uğur Şirketler Grubu’nun 
bünyesindeki Uğur Soğutma, kalitesi, üretim tek-
nolojisi ve çağdaş yönetimiyle alanında dünyanın 
sayılı şirketlerinden biri.

İleri teknoloji imkânlarına sahip cihazlar ve bilgi-
sayar ağı ile donatılmış Uğur Soğutma, kurduğu 
TS-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 
doğrultusunda, “Sürekli İyileştirme” ilkesiyle faa-
liyetlerine yön veriyor. 

Nazilli’de doğan Fatih Takmaklı, Loyola Üniversitesi’nde 
Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler ile İktisat Bölüm-
lerinden derece ile mezun olup DePaul Üniversitesi’nde 
Yüksek Lisans yaptı. Loyola ve DePaul Üniversitelerin-
den Yönetim ve Liderlik sertifikaları alan Takmaklı Illi-
nois/Rosemont’ta mermer firması kurdu.

Loyola ve DePaul Üniversitelerinde Kültürlerarası 
Türk Kulübü’nün başkanlık ve danışmanlığını yapan 
Takmaklı, Psi Beta Delta, Phi Alpha Theta, Golden 
Key International Honor Society and American So-
ciety for Public Administration topluluklarında ve 
DePaul Üniversitesi Büyükşehir Kalkınma Chaddick 
Enstitüsü’nde üye sıfatıyla yer aldı.

Takmaklı’nın dünya gemi koleksiyonuna ait çektiği 
gemi fotoğraflarına yer verdiği dört kitabı bulunuyor. 
Takmaklı, ayrıca Amerika’da yayımlanan ilk Türk şiir ki-
tabının da yazarı. 2009’da Türkiye’ye dönen Takmaklı, 
Uğur Şirketler Grubu’nun Mondial firmasında bisiklet 
alanında Genel Müdür oldu. 2011’den bu yana Uğur 
Soğutma’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans ve İK Genel 
Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Finans ve İK Genel Müdür Yardımcısı 
Fatih Takmaklı

Kurumsal kaynak planlaması (ERP) pazarının öncü 
kuruluşu Netsis, 200’e yakın çalışanı ve 400 çözüm 
ortağıyla 40 bini aşkın şirkete hizmet veriyor. 1991’de 
İzmir’de kurulan Netsis İzmir, İstanbul, Ankara ve 
Urla Teknopark ofislerinde faaliyetlerini sürdürüyor. 
Netsis’in ayrıca Azerbaycan ve Ukrayna’da distribü-
törleri bulunuyor. SaaS tabanlı çözümleri sayesinde, 
“Kullandığın Kadar Öde” modelini Türk girişimcisiyle 
tanıştıran Netsis, sunduğu yazılım çözümlerinin yanı 
sıra eğitim, uygulama desteği ve danışmanlık hizmet-

leri ile de müşterilerinin küresel rekabette ön sıralarda 
yer alması için çalışıyor.

Netsis Müşteri İlişkileri Direktörü Tolga Gören: “Bu 
proje bize sadece Netsis uygulamalarını müşterimiz-
de başarı ile uygulama fırsatı değil, ERP Proje yöneti-
minin temel kalıpları dışında da birçok katkı sağladı. 
Ayrıca projenin başarısında Uğur Soğutma’nın gerek 
yönetiminin gerek çalışanlarının verdiği değerli katkı-
ların önemli rol oynadığını da söylememiz gerek.”

“Üretim sistemlerinin verimliliğini
 arttırmak için stoğu, zamanı ve insan
  gücünü iyi anlamalıydık.”

Netsis Müşteri
İlişkileri Direktörü
Tolga Gören
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Kendi iş yapış şeklimize göre kendi
ERP sistemimizi kendimiz ürettik.

ÜÇGE Elektronik A.Ş. yazılım ekibimiz tarafından 
ihtiyaçlarımıza ve kendi iş yapış şeklimize göre 
2002 yılında üretmeye başladığımız ÜÇGE MRP 
programı, önce Teknik Servis iş süreçlerini yö-
netmek için yazıldı ve kullanıldı. Bugün Pazarla-
ma, Satış, Teknik Servis, Müşteri İlişkileri, Depo, 
Sevkiyat gibi tüm ilişkili departmanların ihtiyaç 

duyduğu süreçleri izleyip yönetebiliyor ve rapor-
layabiliyor. ÜÇGE ERP Sistemi ile görev atamaları, 
sonuçlar arasında ölçümlemeler yapılabilmekte-
dir. Firma olarak kullandığımız Teklif, Sözleşme, 
Teknik Servis formları gibi kayıtlar, şirket içinde 
ya da şirket dışında online kullanılabilmektedir. 
Satış sonrası hizmetler, satılan ürünlerin takibi, 
garanti durumları, servis sayıları ve takipleri, per-
sonelin verimlik analizleri ile yine online sistem 
üzerinden takip edilmektedir. Ayrıca, bayi ve böl-

gelerimiz de uzaktan erişim ile sisteme girebilir, 
merkezden servis atamaları yapabilir, bölge ve 
bayi tarafından sonuçlandırılabilir, diğer pas ve 
teknik işlem süreçleri için kayıt açabilir ve ilgili 
kayıtların durumlarını takip edebilir durumdadır. 
Özetle, ÜÇGE Elektronik A.Ş. Satış ve Teknik Ser-
vis ağı, CRM altyapıları ÜÇGE ERP ile yönetilmek-
tedir. Üçge ERP sistemi, geliştirmeye açık yapısı 
ile esnek, resmî muhasebe programı ile de enteg-
re çalışmaktadır.   

“% 100 DOĞRU
 ÜRÜNLER,
  % 100 DOĞRU   
   ÇÖZÜMLER”

Üçge Grup’un temelleri 1976 yılında atıldı. Gru-
bun lokomotifi Üçge Mağaza Ekipmanları, 700 
çalışanı ve dünya genelinde 24 ülke distribü-
törüyle 52 ülkeye ihracat yapıyor. Üçge Mağaza 
Ekipmanları’nda tüm süreçlerde Türkiye genelin-
de 14 bayisiyle AXAPTA MRP yazılımı kullanılıyor. 
Depo Raf Sistemleri şirketimiz yurtdışında çok bü-
yük depo ve lojistik merkez projelerine imza atıyor, 
Tübitak destekli otomatik raf ve depolama sistem-
leri geliştiriyor. Yayın şirketimiz Ekonomi Yayınları 
çıkardığı 4 dergi ve yönettiği 3 haber portalıyla 
ilgili sektörlerin nabzını tutuyor. Bu sene 20. yılını 
kutlayan Market Dergisi, perakende sektörünün 
en eski ve köklü yayın organı konumunda... www.
perakende.org haber portalımız günlük 20 bin pe-
rakendeci tarafından ziyaret ediliyor. Grubun en 
genç şirketi Eurometall, internet sitesi üzerinden 
perakendecilerin ihtiyaç duyabilecekleri hemen 
hemen tüm ürünleri sektörün beğenisine sunuyor.

2001 yılından bu yana mensubu olduğum ve Satış-
Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüttüğüm Üçge 
Elektronik, 1994 yılında İstanbul’da kuruldu. Pera-
kende sektörünün gelişimine paralel bir büyüme 
gösteren Üçge Elektronik, başta dünya tartım-eti-
ketleme sektör lideri Alman Bizerba firması olmak 
üzere, paketleme alanında İtalyan Gruppo Fabbri 
ve Alman Komet’in, et işleme konusunda Alman 
Mado ve Vakona’nın, mağazaiçi ses-görüntü di-
gital müşteri yönlendirme sistemleri alanında 
Norveçli Laud Media’nın, elektronik raf etiket çö-
zümleri konusunda İsveçli Pricer’ın ve endüstriyel 

yazılım alanında Fransız Vif firmasının Türkiye tem-
silcisidir.

“%100 doğru ürünler, %100 doğru çözümler” fel-
sefesiyle müşterileri için en doğru, en kaliteli ürün 
ve çözümleri dünya genelinde arayan, bulan ve 
müşterilerine sunan Üçge Elektronik, aynı zaman-
da jeneratör konusunda İtalyan Pramac firması ve 
POS-Yazarkasa  alanında Amerikan NCR firması ile 
çözüm ortağıdır.

Türkiye genelinde 13 bölge-bayi ofisiyle özellikle 
perakende sektörüne hizmet veren Üçge  Elektro-
nik, endüstriyel alanlarda da özellikle et-süt-taze 
gıda üretim tesisleri için dünyaca tanınan, kabul 
edilen otomasyon sistemlerinin kurulumunu ve 
servisini gerçekleştirmektedir. Türkiye genelinde 
yıllık 5000 teknik servis hizmetinin tamamı Üçge 
Elektronik Teknik Servis departmanı tarafından ve-
rilebilmekte, yazılım mühendisleri tarafından üre-
tilen Üçge ERP programı tarafından yönetilmekte, 
denetlenmekte ve kontrol altında tutulmaktadır.

Migros, Carrefour, Metro, Makro, Beğendik, Ak-
yurt, Yeni Çağdaş, Sarıyer Market, Namlı, Grup 
Gökkuşağı, Uyum Üçge Elektronik’in perakende 
sektöründe hizmet verdiği zincirlerden bazıları. 
Endüstriyel çözümlerde ise, Namet, Banvit, Kes-
kinoğlu, Abalıoğlu, Beypiliç, Şen Piliç, Hastavuk, 
Lades, Hızal Et, Erşan Et, Coşkun Et, Maret müşte-
rilerimiz arasında...

2001 yılında askerlik görevimi tamamladıktan hemen 
sonra firmamda Pazarlama ve Satış Uzmanı olarak 
göreve başladım. Geçen 12 yılda Pazarlama ve Satış 
Direktörlüğüne yükseldim. Uludağ Üniversitesi’nde 
İşletme ve Elektronik alanlarında eğitim almam iş ha-
yatımda faydalı oldu. Elektronik, ithal ettiğimiz tekno-
lojik ürünlere hakimiyet; İşletme ise bu ürünlerin en 
doğru biçimde müşterimize ulaştırılması konusunda 
bana yol gösterdi. Her zaman, iş ve özel hayatımda, 
teknolojiyi yakından takip eden biriyim. Yeni ürünle-
rin, programların “ilk” kullanıcılarından olmak, de-
neyimlerimi müşteriler ve arkadaşlarımla paylaşmak 
ve doğru bilgileri aktarmaktan mutluluk duyuyorum. 
Boş vakit bulabilirsem fotoğraf çekiyorum, bisiklete 
biniyorum.

Pazarlama ve Satış Direktörü
Orhan Ataç

“Kendi ERP sistemimizi, kendimiz ürettik”

Üretim





62

Kurumsal Başarı Hikayeleri

Piliç eti sektörünün en büyük üreticilerinden olan fir-
mamızın kısaca üretim sürecinden bahsetmek isterim. 
Ürettiğimiz piliçlerin ebeveynleri, yani damızlık civ-
civler, yurtdışından gelmekte veya yurtdışı firmaların 
Türkiye’de bulunan tesislerinde üretilmektedir. Gelen 
bu civcivler 24 hafta süresince büyütme kümeslerinde 
büyütülür, daha sonra ise yumurta vermeye başladığı 
için yumurtlatma tesislerine alınır.  
 
Çıkan bu yumurtalar civciv çıkmak üzere kuluçka tesis-
lerinde 21 gün tutulmakta, çıkan civcivler fason üretim 
için fason üreticilere dağıtılmaktadır. Ayrıca fason üre-
ticilere yem, ilaç, dezenfeksiyon gibi hizmetler sağlan-
makta, 45 gün sonra ise piliçler kesimhane tesislerimi-
ze alınıp kesilerek piliç eti olmaktadır. Ayrıca piliç eti 
işlenerek parça olarak da satılmakta ve ileri işlemeye 
tabi tutularak pişmiş ürünler elde edilmektedir. 
 
Satış sürecinde bayilik usulü ile çalışmaktayız. Ayrıca 
ulusal zincirlere bayilerimiz üzerinden ürün dağıtımı 

yapıyoruz. Satış fazlası ürünler ise -40 derecede şok-
lanarak -18 derecelerde muhafaza edilmekte ve talep 
dengesine bağlı olarak satışı ve ihracatı yapılmaktadır.
 
Firmamız 1998 yılında kuruldu ve diğer büyük piliç üre-
ticileriyle kıyaslanınca genç bir firma. ERP geçişimizi 
2005 yılı başında gerçekleştirdik, yenileme ve iyileştir-
me projeleri hâlâ devam ediyor.  Piliç sektöründe ERP 
süreçlerinin takibinde ve kontrolünde ilk sorun üretim 
süreçlerinin planlama ve takibinde yaşanıyor. Kırsal 
bölgelerde 40’a yakın damızlık tesisi bulunmakta ve 
bunların birçoğunda telekom hizmeti ya çok yavaş veya 
hiç bulunmamaktadır. Bu nedenle verilerin toplanması 
ve raporlanma süreci ERP yöneticilerini oldukça zorla-
maktadır. 

Ayrıca fason üretimde sahada dolaşan ve fasonculara 
hastalıklar ve piliç bakımı süreci konusunda destek 
veren teknik veteriner arkadaşlar yine kırsal bölgeler-
de çalıştıkları için, veri toplama ve raporlama hizme-

tinin de buna uygun olarak 
planlaması gerekmektedir. 
Planlama süreçlerinde ise 
2000’e yakın fason üretici 
ile çalışıldığı için, planla-
ma süreçlerinde çok esnek 
olunması gerekmektedir.
 
Piliç eti parçaları ve pişmiş ürün üretim süreci parça-
ların birleşmesi ile değil bir bütünün parçalanması ile 
oluştuğu için, reçete tanımlamaları ERP programlarının 
çoğuna uymamakta, özel yazılım geliştirilmesi gerek-
mektedir.
 
Bir diğer problem ise, piliç eti parçalama ve şoklama sü-
reçlerinde üretim ve satış sürecinin gerçekleştiği ortam-
lar -18 dereceleri bulduğu, nemli ve ıslak olduğu için, 
buralarda da veri toplama problemleri yaşanmaktadır.

Piliç sektöründe ERP Süreci Sedat Karar
Erpiliç Bilgi İşlem Yöneticisi

Gün geçtikçe daha da zorlaşan rekabet ortamında, iş-
letmelerin güçlerini kaybetmeden ayakta kalabilmek ve 
varlıklarını sürdürebilmek için Verimlilik, Kalite ve Mali-
yetlerini kontrol altına alması kaçınılmaz bir hal almıştır. 

Hızlı değişen iş koşullarını önceden tahmin edebilmek 
ve fırsatlara karşı hızlı karar verebilmek için güçlü bir bil-
gi toplama ve raporlama imkânı sağlayan bilgi sistem-
lerine ihtiyaç vardır. Tüm bunların sağlanabilmesi için 
en önemli araçlardan birinin ERP yazılımı olduğu herkes 
tarafından bilinen bir gerçektir. 

Başarılı bir ERP projesi uzun vadede şirkete milyonlar 
kazandırabileceği gibi, başarısız bir proje ise milyonlar 
kaybettirecektir. Başarısızlık riskini minimuma indirmek 
için iyi bir planlama ve iyi bir proje yönetimi gerekir. Pro-
je hedefini ulaşılabilir tutmalı ve şirketin stratejisine, iş 
yapış şekillerine uyum sağlayan bir yazılım ile yola de-
vam edilmelidir. 

Satın alınacak olan ERP yazılımıyla danışman firma ile 
şirket arasında uzun yıllar birlikteliğin devam edeceği 
bir evliliğin ilk adımı atılmış olur. Mutlu bir birlikteliğin 
devamı için taraflar arasında uyumsuzluk olmamalı ve 
ileride değişen iş yapış şekillerine hızlı bir şekilde uyum 
sağlanabilmelidir.

Unutulmamalıdır ki ERP Projesi bir bilgi işlem projesi 
değildir. İşletmenin bütününü kapsayan, sahibi Üst Yö-
netim olan bir projedir. Bu nedenle Üst Yönetim desteği 
projenin en önemli etkenidir ve projenin her safhasında 
kendisini hissettirmelidir.  Proje yöneticisi ve ekibi işlet-
medeki boş vakti en çok olan kişilerden seçilmemeli ve 
üst yönetimin tayin ettiği, işletmenin süreçlerine hâkim, 
tam zamanlı olarak çalışabilecek ve mümkünse değiş-
meyecek kişilerden seçilmelidir. Bu ekip ile mevcut iş 
süreçlerinin durum analizleri (AS-IS) yapılmalıdır. Bu 
aşamada yönetim danışmanlığı hizmeti almak yararlı 
olabilir. AS-IS dokümanları ortaya konularak incelen-

meli, yapılması gereken iyi-
leştirmeler tespit edilmeli ve 
olması gerekenler (TO-BE) 
belirlenmelidir. 

Bu çalışmalar sonucunda 
ERP yazılımından beklenti-
ler dokümanı (RFP) oluşmuş olmalıdır. Bu RFP dokümanı 
yazılım seçiminde doğru kararı verebilmek için son de-
rece önemlidir. 

Seçilen ERP paketini firmanızda uyarlayacak danışman 
firma ile şirketiniz bünyesinden oluşan anahtar kulla-
nıcıların iletişimi üst seviyede olmalı ve firma geneline 
yayılmalıdır. Uyarlama çalışmaları boyunca proje he-
defleri ve gelinen yerler Üst Yönetim tarafından sıklıkla 
denetlenmelidir. ERP, kurumlar için hayati öneme sahip 
stratejik bir araçtır. Bu kadar önemli bir proje sahipsiz 
bırakılmamalıdır. 

Unutulmamalıdır ki ERP Projesi 
bir bilgi işlem projesi değildir

Oğuzhan Yıldırım
Kocaer Haddecilik, Bilgi İşlem Md.

ERP, işletmelerde ayrı veri tabanlarında tutulan verileri 
bir araya getirerek onları algoritmik çerçevede işletilebi-
lir yapıya sokar. İşletmenin birimsel yapısından bütün-
sel yapısına tüm iş süreçlerine hâkim olur. Bütünleşik 
veri tabanı yönetimiyle işletmenin tüm departmanları 
için gerekli olan verileri bir arada tutar ve bu verilerden 
işletmenin geleceğine yön verecek kararların alınabil-
mesi için gerekli raporların oluşturulmasını sağlar. 

Bugün yapılan işin yarın farklı bir akışla yürütüldüğü 
işletmelerde inanılmaz bir iş yükü bulunmaktadır. Bu 
da çalışanları iş geliştirmekten çok gündelik işleri nasıl 

yetiştirebileceklerinin hesabını yapmaya zorlar. ERP ile 
birlikte bu engel tamamıyla ortadan kaldırılır ve stan-
dartlaşan iş akışı ile birlikte çalışanlar işi daha kolay, 
daha hızlı nasıl yapabileceklerine yönelirler. 

ERP yazılımına yatırımlarda düşülen hatalardan biri, 
muhasebesel veri kaydı yapan paket programcıkların 
ERP yazılımı zannedilmesidir. Bu şekilde yazılım üreten, 
hatta ERP’nin modül olduğunu zanneden birçok yazılım 
şirketi ERP’ci oldukları iddiasıyla ortalıkta dolanmakta-
dır. İşletme sahiplerine bu tarz yatırımlarında önerim şu 
olacaktır: Öncelikle ERP’nin kendi başına hiçbir işe ya-

ramadığını ve bir paket prog-
ram olmadığını bilmelidirler. 
ERP yazılımlarının iş akışına 
yönelik tasarlanabileceğini 
unutmamalıdırlar. Bu doğ-
rultuda asla iş akışlarını 
standardize etmeden hangi 
ERP yazılımını alacaklarına karar vermemelidirler. Eğer 
ERP yazılımı iş sürecinize göre geliştirilemiyorsa onu 
çöpe atabilirsiniz.

ERP Nedir? Ne Değildir? Tolga Tatar, Endüstri Mühendisi
Enformak Plastik, Üretim Planlama Müh.

ERP, kendisinden ne istendiği bilinmesi ve iş yapış 
metodolojisinin buna göre ayarlaması durumunda iş-
letmelere oldukça faydası olan bütünleşik bir sistemdir 
ve hedeflenen başarının yakalanması bu yapıyla müm-
kündür. Ancak belirsizliklerin fazlalığı ve beklentilerin 
sürekli değişmesi durumunda ERP’ye geçiş, işletmele-
rin alışılagelmiş klasik düzen içerisinde düzgün olarak 
kabul edilen işlerini bozabilir. Çünkü ERP, ne istendi-
ğinin bilindiği ve işlerin sistematik olarak yürütüldüğü 

kurumsal işletmelere göre kurgulanmış bir sistemdir. 
ERP’ye geçiş, firmalarda ciddi bir değişim ve dönüşümü 
beraberinde getirmektedir. Öncelikle, bir işletmenin 
mevcut sistemini bir kenara bırakıp ERP’ye geçmek iste-
mesi durumunda, firmanın başta personel yapısı olmak 
üzere iş yapış metodolojisinde değişim kaçınılmazdır. 
Bu değişim süreci boyunca eski-yeni kavgası çok olur. 
Bu yüzden ERP’ye geçiş kararında firmada karar verici 
konumda bulunan yöneticilerin bakış açısı, personel 

yapısının durumu ve geçiş 
sürecinde ve geçiş sonrası 
süreçte yapılanmanın na-
sıl olması gerektiği önemli 
birer aşama olarak ele alın-
malıdır. 

İnşaat projelerinde ERP kullanımı Levent Sümer, PMP,
Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi
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Çalışmalarına 2004 yılında başlanan ve 2007 yılında 
uygulamaya konan MPS (Magazines Planning System) 
programı ile her ay 175 dergi için 700 bin istatistiksel 
veri doğrultusunda dağıtım gerçekleşmektedir. Ayrıca, 
programın yaptığı senaryo analizleriyle çeşitli tiraj se-
viyelerinde karşılaşılabilecek satış, iade ve satış kaybı 
değerleri tahmin edilebilmektedir.

Dergi planlamada doğru talebin tahmin edilmesi, doğ-
ru iade politikası, dağıtım kanallarının etkin ve verimli 
kullanılması hem şirketler hem de tüketiciler açısından 
önemlidir. Talep ve tahmin şirketlerin omurgası gibidir. 
İşletmeler ihtiyaçları doğrultusunda matris planlarını iyi 
yaparak talep ve tahmin üzerine etkin birimler kurmalı-

dır; çünkü yanlış talep ve tahmin sonucunda oluşacak 
zararların şirketlere geri bildirimi çok ağır olmaktadır. 
İnovasyonlarını iyi yapmak, toplumsal kültürü iyi oku-
mak, bölgesel ve demografik özellikleri doğru yorum-
lamak kurumlara talep ve tahminlerini yaparken yol 
gösterir. Doğru planlama tahmini, stokların iyi kontrol 
edilmesi, ihtiyaçların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması 
şirketlere pozitif bir değer katmaktadır. Doğru talep ve 
iade politikası ile baskı ve üretim maliyetleri düşmek-
tedir. Aynı doğal ve enerji kaynaklarının kullanımına da 
olumlu etki sağlamaktadır.

Aylık dergilerde talep tahmini ve mevsimselliğin model-
lenmesi, mevsimsellik gösteren noktaların özellikleri, 

ay içi satış tahminlerinin iyi-
leştirilmesi, veri toplama ve 
organizasyonunun önemi, 
günlük kasa satış verilerinin 
istatistiksel analizi ve veri-
lerin kalite kontrolü gibi ko-
nular son derece önemlidir. 
Pratikte karşılaşılan mevcut problemlere çözüm bulmak 
ve kısa ve uzun vadedeki hedefleri yakalamak amacıy-
la, planlama ve tahmin sistemi için yapılan araştırma 
geliştirme çalışmaları, satış noktalarındaki mevsimsel-
lik ve tahmin sistemlerinin geliştirilmesi konularındaki 
çalışmalar sürmektedir.

Planlamada Talep ve Tahmin
Cengiz KAZAN
Dergi Pazarlama ve Planlama A.Ş. (DPP) 
Yayın Planlama Uzmanı

35 yıllık bir inşaat firmasında çalıştıktan sonra 2009’da 
enerjisi yüksek bir aile şirketi olan Akşan Grup ile ta-
nıştığımda farklı bir şeyler olacağını hissetmiştim. 
Alışageldiğimiz betonarme yapılar yerine hafif çelik 
yapılardı konumuz. İşler yeni gelişmekte olan ülkeler-
de olduğundan doğru bilgi uzaklarda ve sistemsizlik 
içindeydi. ERP ile tanışmam, 2010’da saatler süren ta-
nıtım toplantısında “Bu ERP işi mümkün değil, olmaz” 
diyerek söylenmemle başladı. 17 yıllık kariyer düzenimi 
bozacak herhangi bir sistemin hiç de zamanı değildi. 
İlk toplantıda beyin fırtınasının içinde savrulurken kul-
lanım esnasında kim bilir nasıl doğal afetler bizi bek-
lemekte idi. Hızla büyüme hedefleri koyan şirket, ken-
disini neler beklediğini kestiremediğinden bu süreci 

hem istiyor hem istemiyordu. Kısaca, herkesin inançla 
ve inatla devam etmesi gerekiyordu. Tek başına alınan 
kararlardan çok katılım, görüşleri dikte etmekten çok 
ikna, rekabetçilikten çok işbirliğinin hakim olduğunu 
genç kadro ile çalışmanın getirdiği dinamizmi kontrol 
altında tutmak da ayrı zorluktu. Laf aramızda ERP kar-
delen çiçeği gibi direndi, ayakta kaldı ve departmanla-
rın vazgeçilmezi oldu. Yaptığını kayıt altına alabilmesi, 
analitik düşünce ile pratik çözümler kazanması ve ge-
riye dönük arşiv oluşturulabilmesine hizmet eden ERP 
ile çalışıyor olmaktan hep mutlu oldum. Bunun için tek 
kuralım mentor olmaktı. Şirkette koçluk yapan yöneti-
ciler zaten mevcuttu. ERP modüllerini firmaya adapte 
etmeye çalıştığım sürede mentorluk yaparak seçenek 

gösterme, soyut düşünceyi 
geliştirme ve yönlendirme 
ile iş hayatını zaafları dâhil 
her şeyiyle paylaşmanın ba-
şarıyı getireceğine inandım 
ve inandırdım. Farklı de-
partmanların bilgilerini tek 
bir disiplin altında tüm bi-
rimlere yetkileri dahilinde paylaşıma açan, ezber bozan 
ERP ile daha da güçlü olduk. Farkımız Hız, Yöntemimiz 
Yüksek İş Temposu, Hedefimiz Kurumsallaşma diyorsa-
nız kolay gelsin der ve ERP’li günler dilerim.

ERP ile çalışıyor olmaktan hep mutlu oldum. Hale Anşin
Akşan Grup, Bütçe Kontrol ve ERP Md. 

Tiryaki Gıda’da tam bir iş ve teknoloji evliliği olduğunu 
söyleyebiliriz. Uçtan uca, tüm süreçleri ve departmanları 
kapsayan ERP sistemi %100 kullanım oranını yakalamış, 
dağınık yapıyı merkezileştirmiş, işlemlerinin tüm lokas-
yonlarda ve şirketlerde ortak platformda takip edilip 
yönetilmesini sağlamıştır. Tarımdan tüketiciye kadar tüm 
süreçlerini kendisi organize eden şirketimizde, süreç 
ve ERP entegrasyonu sayesinde, ERP kurumsallaşma ve 

sürekli gelişim açısından da önemli bir araç olmuştur. 
Tüm modüllerin finans modülüyle entegre olması ile tüm 
işlemleri hem TL hem USD olarak analiz edebilmekteyiz. 
Her alımı ve ilgili satışları bir proje olarak belirtebilmekte 
ve proje bazında kârlılık hesaplayabilmekteyiz. Gıda sek-
törüne özel çözümleri barındırmasının yanı sıra sistemin 
bir özelliği de “e-mail center” gibi çalışması. Yöneticile-
rimiz mobil olduklarından sistem sürekli olarak onları 

kritik durumlarda e-mail ile 
bilgilendirmektedir. İş ze-
kasıyla da bu yoğun veriyi 
analiz edebilmekteyiz. Üst 
yönetimin projeden itibaren 
inanılmaz desteği ve yönlen-
dirmesinin, sistemin başarıya ulaşması ve sürekli geliş-
mesinde en önemli etken olduğunu belirtebilirim. 

Altın İplik, iplik ve çorap üreten fabrikalarında po-
liamid chipslerden çorap üretebilen dünyadaki tek 
entegre çorap tesisidir. Altın İplik’in üretim tesisinde 
yaklaşık 1000 kişi çalışmaktadır ve tesis 11,5 milyon 
düzine çorap, 6000 ton iplik üretme kapasitesine 
sahiptir. Şirket, toplam kapasitesinin %55’ini başta 
Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri olmak üzere 40’tan 
fazla ülkeye ihraç etmektedir.

1997 öncesi, çokuluslu bir pazarda hızla büyüyen iş 
yükümüz, artan kapasite ve kaynakları yönetmekte 
yaşadığımız güçlükler, şirketimizin BT ekibini etkili bir 
ERP sistemi arayışına itti ve o yıllarda Baan ERP sis-
temini kullanmaya başladık. ERP sistemi Altın İplik’in 
hammaddeleri daha iyi takip etmesi, daha kısa üretim 
ve teslim süresi geliştirmesi ve etkili verimliliğe ulaş-

masında kilit bir rol oynadı. 

2008’de, Altın İplik’te maliyet tasarruflarını artırmak, 
süreçleri basitleştirmek ve tüm iş süreçlerini entegre 
ve kullanımı kolay bir uygulamadan yönetebilmek ve 
takip edebilmek için, daha gelişmiş bir ERP sistemi uy-
gulamak üzere, Infor’un İş Ortağı olan çözüm sağlayı-
cısı Elan Bilişim ile çalışmaya karar verdik ve Infor LN’e 
geçtik. Bu geçiş, şirketimizin 1000 çalışanının tümü 
için işletmenin tüm faaliyetlerinde tek bir uygulama 
kullanmasına olanak sağladı. Böylece, esnekliği artır-
manın yanında, hata sayısını azaltarak üretim sürecini 
daha da kolaylaştırdık. Kullanılan tüm malzemeleri ve 
ürünleri izleme olanağına kavuştuk. Şu anda sistemde 
50.000’i aşkın kalem izleniyor ve buna rağmen hata 
oranları 1/40.000’in altında. Naylon hammaddesin-

den ambalajlı çorap üre-
timine kadar geçen süre 3 
güne düştü. Şu andaki stok 
seviyemiz neredeyse 1 aylık 
üretim kapasitesinde ve 
teslim sürelerimiz %60 kısalmış durumda.

Mevcut süreçlerin dikkatli bir analizini yaparak, zayıf 
noktaları ve bunların üstesinden gelmenin en iyi yol-
larını belirleyerek işe başlamanın doğru bir karar oldu-
ğuna inanıyoruz. Verimliliğimiz açısından hayati önem 
taşıyan kilit ölçüte odaklandık. Artık süreç maliyetleri 
LN’de izlenebiliyor ve şirket bu sistem ile süreç mali-
yetlerinde %18 gelişim sağladı.

Tiryaki Gıda’da tam bir iş ve teknoloji 
evliliği olduğunu söyleyebiliriz. 

ERP sistemi Altın İplik’in hammaddelerin daha iyi 
takibi, daha kısa üretim ve teslim süresi, ve etkili 
verimliliğe ulaşmasında kilit bir rol oynadı. 

Köksal Küçükada
Tiryaki Agro Gıda, CIO

Nahit Özcan 
Altın İplik ve Çorap San. A.Ş.
Fabrika Müdürü
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EKTAM Makine, 1977 yılından beri gazlı-gazsız içecekler 
için şişeleme tesisleri üretiyor. Üretim yapısı için siparişe 
özel üretim diyebiliriz. EKTAM’da ERP sistemine geçiş iki 
temel eksiğin sonucunda ortaya çıktı. Bunlar, süreçlerde-
ki izlenebilirlik eksikliği ve üretim maliyetlerinde tam ve 
doğru bir analiz çalışmasının yapılamamasıydı. Firmamı-
zı geleceğe sağlam şekilde taşıyabilmek için girilen yolda 
ERP bizim için önemli bir çözüm aracıydı.

Projede ilk olarak satış, satınalma, ambar, muhasebe 
ve personel süreçlerini devreye aldık. İkinci fazda ise 
dizayn, planlama, imalat ve montaj süreçleri devreye 
alındı. Şu an gelinen noktada, süreçlerin gitgide dü-
zene girdiğini gözlüyoruz. Eskiden kayıtsız olan birçok 
iş adımının artık kaydı tutulabilmekte ve ihtiyaç duyul-
duğunda kolayca bu bilgilere yeniden ulaşılabilmek-
te. Yöneticiler de aksayan yönlere anında müdahale 

edebilmekteler. İleride ise 
daha etkin raporlar alabile-
ceğimizi, iyi bir proje takibi 
ve maliyetlendirme ile ve-
rilere dayalı daha stratejik 
bir yönetimin gerçekleşebi-
leceğini düşünmekteyiz.

FKT Koltuk Sistemleri Üretim ve Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. 
2009 yılında faaliyetlerine Bursa Türkiye’de başlamıştır. 
Franz Kiel GmbH & Co. KG Almanya’nın Türkiye ve Ortado-
ğu pazarının üretim ve satış hakları, FKT Koltuk Sistem-
leri Üretim ve Dağıtım Sanayi’nde bulunmaktadır. Franz 
Kiel Almanya’nın orijinal ürünleri (seyahat, şehirlerarası, 
şehir ve tren koltukları) Türkiye ve Ortadoğu pazarı için 
yalnızca FKT Bursa fabrikasında yapılmaktadır.

FKT Koltuk Sistemleri Üretim ve Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. 
Finans ve İnsan Kaynakları Müdürü Erol Sapçı konuya 
ilişkin şunları söyledi:                                                                                                       
“Şirketimiz üç yıl önce kurulduğunda, kullanacağımız 
ERP programı konusunda çok kararsızdık. Almanya’da 

olan merkezimiz, Polonya ve Hollanda’da bulunan diğer 
üretim merkezlerimiz, kullandıkları program konusun-
da çok baskıda bulundular. Buna rağmen biz çok kolay 
uygulanabilecek, danışmanlık ve işletme maliyetlerinin 
daha uygun olacağı bir çözüm arıyorduk. Tarafımıza ya-
pılan CPM Master tanıtımı sonrasında çok kolay bir karar 
süreci ile CPM Master ile çalışmaya başladık.
 
Tüm modüllerini aktif olarak kullanmaya başladığımız 
programı sanki firmamız için tasarlanmış bir yazılım ha-
line getirdik.
 
• Özellikle Lojistik-Dispozisyon bölümü için kolay analiz 
edilebilir raporlar ve direkt sipariş oluşturma süreçleri, 

• Barkod ile ambar yönetimi,  
• Kalite süreçlerinin takibi 
(8D, INKR, Kontrol Aralıkları, 
Hata Raporları, vb.),
• Üretim teyitleri ve anlık 
teyitler ile prosesi takip ede-
bilme,
• En önemlisi de her türlü raporu kolayca alıp başka prog-
ramlarla veri alışverişi yapalabilme olanağı sunmaktadır.

Dolayısıyla, CPM Master ERP pratik ve hızlı ama kalıcı 
çözümleri ile şirketimize değer katmış ve şu an kullanıcı 
memnuniyetini de üst düzeyde sağlamıştır.”

Unmaş Unlu Mamüller (UNO), ambalajlı ekmek ve unlu 
mamüller sektöründe lider firma. Unlu Mamüllerde konu-
sunda öncü, gerek sıcak gerekse donuk ürün pazarında 
Türkiye’nin her noktasına hizmet verebilen tek kuruluş. 

Kurumsal yapımızı basit olarak genel müdürlük, fabri-
kalarımız, bölge müdürlüklerimiz, depolarımız ve satış 
noktalarımız şeklinde tanımlayabiliriz. Üretim yapan ve 
ürettiği unlu mamülleri en taze ve en iyi kalitede tüketici-
sine ulaştıran kurumsal bir firmayız.

Birçok konuda lider olmak bilgi sistemleri konusunda da 
aynı şekilde hassasiyetle aksiyon almayı gerektirmekte-
dir. Gerek iş yapış şeklimize gerekse kurumun gelecekte-
ki planlarına paralel cevap vereceğini düşünerek, farklı 
sistem ve yazılımlarla yönetilen ERP altyapımızı, 2010 yı-
lında alınan yönetim kararı neticesinde, tek bir noktadan 
yönetilebilen SAP ERP sistemine geçirdik. ERP değişimi 
sadece bir yazılım olarak düşünülmemelidir. Onu, kuru-
mun iş birimlerini de düzenleyen, yöneten, yeni teknoloji 
ile birlikte ihtiyaç duyulan bilgiye doğru zamanda, doğru 
şekilde ulaşabilecek bir yapının kurgulanması olarak de-
ğerlendirmek daha doğru olacaktır.

ERP altyapısını bir zincir gibi tanımlayabiliriz. Bizim gibi 
kurumsal firmalarda sipariş alınmasından tüketiciye ka-
dar geçen süreç doğru bir şekilde yönetilmeli, kontrolle-
rin devamlılığı sağlanmalı, ürünler izlenebilir olmalı, ge-
rek regülasyonlar/ISO belgeleri gerekse satış yaptığımız 
ürünler olarak bakıldığında her nokta ayrı ayrı denetlene-
bilir olmalıdır. Çıkabilecek herhangi bir sorun karşısında 
sistem sizi yönlendirmeli, gerektiğinde yönetmeli ve uy-
gulamadaki aksaklıkları giderecek yapıyı sunmalıdır. Zin-
cirin zayıf halkasının tüm yapıya etki edeceği gerçeğiyle, 
tüm parçalar sağlam ve kontrollü olmalıdır. 
Bizler SAP ERP geçişi öncesinde gerek iş birimleri gerekse 
uzman danışmanlar aracılığıyla ortak bir şekilde analiz 
çalışması yaptık. Yapılan analiz, kurumun ihtiyaçlarına 

paralel olarak gelecekteki yatırımlara da cevap verecek 
şekilde düzenlendi.

Yaklaşık 1-1.5 sene gibi hızlı ve kısa bir süreçte yeni ya-
pının uygulanması sağlandı. ERP geçişleri sancılı bir 
süreçtir. Eğer doğru altyapıyı kurgulamazsanız sonuçla-
rı istenildiği gibi olmayabilir. Ekiplerin yeni yapıya göre 
kendilerini eğitmesi, uygulamanın gerekliliğinin yerine 
getirilmesi esastır. Gerek uzman danışman ekip, gerekse 
kurumda çalışan konusunda uzman kişilerin katkıları ile 
bu geçişi çok sıkıntı yaşamadan gerçekleştirebilmek her-
kes için en mutlu sondu.

ERP sisteminin Canlı olarak kullanılması kurum içinde 
düzenin ve beraber çalışmanın önemini de ortaya çı-
karmıştır. Ekiplerimiz aksiyonlarını bağımsız değerlen-
dirmek yerine kurumsal bir kimlik çatısı altında beraber 
hareket etme arzusu geliştirmişlerdir.  ERP geçişimiz ile 
birlikte Saha Otomasyon sistemimiz, yani bizim dış or-
tam bağlantımızı sağlayan yapımız, teknolojinin en son 
sağladığı imkânlar doğrultusunda hareket etmemizi sağ-
lamıştır. Dağıtım araçlarımız sahada daha rahat hareket 
edilmesini, merkezi olarak anlık verilere ulaşabilecek 
bir yapıyı bize sağlamıştır. Bunların yanında bizim gibi 
üretim yapıp dağıtımını gerçekleştiren kurumların en 
önemli gider kalemi olan Lojistik Maliyetleri ise daha 
kontrollü hale gelmiştir. Esnek kurgulanan sistem saye-
sinde, Deponun olmadığı noktalarda bile Sanal Depolar 
ile dağıtımı daha uygun maliyetlerde gerçekleştirmemizi 
sağlamıştır. 

ERP yapımız bize göre sadece doğru bir şekilde kayıt 
yapımızı düzenlemiş, bu yapının üzerine kurgulanacak 
yapıların da doğru temellerini sağlamıştır.

ERP süreci sonunda ihtiyaçlarımıza katkı sağlayan, BW 
(Business WareHouse) Kurumsal Veri Ambarı, BI (Busi-
ness Intelligence) iş zekası raporlama sürecini başlat-

tık. Buna bağlı olarak, BPC 
(Budget Plannning Consoli-
dation) Bütçe Planlama ve 
Konsolidasyon süreçlerimizi 
uygulamaya aldık.

Dünyada ilk olarak In-
Memory teknolojisini kurgulayan firma olduk. Bu aslında 
bizim özellikle yapmayı planladığımız bir yapı olmaması-
na karşın, günlük ziyaret ettiğimiz nokta sayısı, basmış 
olduğumuz matbu evrak, bunlara bağlı olarak günlük 
üretim ve kârlılık yapısını kontrol edebilmek, analizleri-
mizi yapabilmek adına aldığımız en önemli aksiyondu. 
Böylelikle ihtiyaç duyulan en ince detay rapor ve analizle-
ri tahmin edemeyeceğiniz kadar hızlı, anlık ve birçok kırı-
lım da sunabilen bir yapıyı kurgulamamış olduk. Bir diğer 
açıdan baktığımızda ise bazı ürünlerimizin raf ömrü kısa 
olduğu ve taze, leziz ve sağlıklı bir şekilde tüketilmesi ge-
rektiği için sevkiyatı hızlıca gerçekleştirilmeli, rafa doğru 
şekilde doğru zamanda bırakılması gerekmektedir. Tüke-
ticilerimizin ürünlerimizi tercih etmesinde sağlıklı ürün 
ve koşullarımızın yanında en önemli faktörlerden birisi 
budur. İş birimlerinin, ihtiyacı olan destekleyici altyapı-
larla kurgulanması sağlanmıştır.

Global bir yapıda üretici iseniz; ürünlerinizi en kaliteli, en 
sağlıklı, en doğru şekilde üretmeniz, dünyanın neresinde 
olursa olsun tüketiciye en kısa zaman diliminde taze şe-
kilde ulaştırabilmeniz, bunları yaparken de teknolojinin 
sizler için sağladığı altyapınızı esnek ve 7/24 ulaşılabilir 
hale getirmeniz gerekir. 

Sonuçta UNO olarak, sadece ürünlerimizle sizlere ula-
şabilmek adına değil globalleşerek rekabetçi bir yapıya 
ulaşabilmek adına ERP süreçlerimizi en uygun şekilde 
kurguladık. Puzzle’ın parçalarını doğru zamanda doğru 
şekilde ekledik. Yapımızı mobil yaşam dünyasına uygun 
hale getirdik. 

Firmamızı geleceğe sağlam şekilde taşıyabilmek için 
girilen yolda ERP bizim için önemli bir çözüm aracıydı.

Şirketimiz üç yıl önce kurulduğunda; kullanacağımız 
ERP programı konusunda çok kararsızdık.

Bir çok konuda lider olmak, bilgi sistemleri 
konusunda da aynı şekilde hassasiyetle aksiyon 
almayı gerektirmektedir.
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