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Kurumsal Başarı Hikayeleri

Bir araştırma şirketi, ERP kullanıcılarının SCM uygula-
maları ile ilgili istek ve beklentilerini analiz etmiştir. İlgili 
analiz, 2016 ile 2020 yılları arasında ERP kullanıcılarının 
%63’ünün SCM uygulamalarını ERP’ler üzerinde yürüte-
ceğini göstermiştir. Gelecekte yapılacak SCM uygulaması 
alımlarının %57’sinin ERP üreticileri üzerinden olacağı 
tahmin edilmektedir.

Toyota mı, Mercedes-Benz mi?

Kullanıcılar, SCM uygulamaları ile ilgili ihtiyaçlarının 
ERP’ler tarafından ne kadarının, hangi derinlik ile kar-
şılandığını çoğu zaman araştırmamaktadırlar. Kulaktan 
duyma tavsiyeler, BMW veya Mercedes-Benz’in gereksiz 
yere pahalı, Toyota Camry’nin optimum karar olduğu ör-
neğine benzetilebilir.

Fonksiyonellik

ERP üreticileri sadece SCM uygulamaları üzerine odaklı 
faaliyet gösteren fi rmaları satın alarak bulut uygulama-
lar, kestirimci veya yapay zeka gibi fonksiyonaliteleri de 
bünyelerine katmaktadırlar. İlgili trendin artarak devam 
edeceği öngörülmektedir. SCM fi rmalarını satın alan ERP 
Üreticileri, entegrasyon gerektirmeme ve az özelleştirme/
geliştirme avantajlarından dolayı, diğer SCM şirketlerinin 
bir adım önüne geçmektedirler. Ön ofi s (satınalma, satış, 
muhasebe gibi) uygulamaları ile tam entegre çalışan SCM 
fonksiyonalitesine sahip ERP üreticileri, müşterilerine 
daha iyi toplam sahip olma maliyeti sunabilmektedirler.

ERP ile SCM Arasındaki Çizgi
Belirsizleşiyor

Nakliye yönetimi, depo yönetimi, planlama ve tedarik 
fonksiyonalitelerinde sağlanan ilerlemeler, ERP’ler ile 

SCM’ler arasındaki eski keskin çizgileri günümüzde silik-
leştirmektedir. Günümüzde kullanıcıların çoğu, gelenek-
sel ERP platformlarının temel SCM aktivitelerini ve koor-
dinasyonunu sağladığını belirtmektedirler. 

Ağırlık (brüt/net), hacim, desi, palet içi koli, koli içi adet, 
varış adresi, nakliye modu ve tipi gibi temel verileri doğal 
olarak içeren ERP’ler, SCM uygulamalarının stabil çalış-
masını sağlarlar.

Diğer taraftan, küresel ve dijital ekonominin getirdiği 
sonuçlardan sadece biri olan ‘omni kanal’ kavramı, pe-
rakende ve tüketim ürünleri sektöründe önemli lojistik 
gereksinimleri doğurmuş, SCM üreticileri de ilgili spesifi k 
pazar beklenti ve ihtiyaçları çözen fonksiyonları ERP’ler-
den daha önce müşterilerine sunmuşlardır.

Gelişmiş İzlenebilirlik

Uzun süredir çoğu SCM üreticisinin odaklanmış olduğu 
dijital ihtiyaçların etkilediği lojistik temelli izlenebilirlik, 
ERP’lerin ilgisini yeni çekmiştir. SCM içindeki stoğun ve 
lojistik aktivitelerin gerçek zamanlı izlenmesi, SCM üre-
ticileri tarafından çözülmüş hususlara örnek verilebilir. 
Günümüzde ERP’ler, tekil nakliye modları ve lojistik sağ-
layıcı ekosistemleri yerine, omni kanalı kapsayabilecek 
bütünleşik çoklu zincirleri yönetmeyi başarmaya çalış-
maktadırlar.

Ağların Ağı

ERP’lerin şimdiki hedefi  çoklu 3PL, ticari partnerler, teda-
rikçiler ve müşterileri kapsayacak uçtan uca yapıyı izlene-
bilir kılmaktır. İlgili kavrama da ‘TZ kontrol kulesi’ adını 
vermektedirler. Sadece denizyolu veya havayolu ağlarını 
kontrol etmek yerine tüm SCM merkezlerinin merkezini 
yönetecek bütünleşik sistem, geleceğin ERP’lerini şekil-
lendirecektir. 
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ERP’ler ile Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) uygulamaları arasındaki çizgi gittikçe belir-
siz hale gelmektedir. Nakliye, gümrük ve diğer ilintili paydaşları bütünsel olarak kap-

sayacak uçtan uca merkezi çözümler artık ERP’lerin odağına oturmuştur.

O zaman bakmamız gereken ilk şey riskin ne olduğudur.

Kendisinden eğitim alma şansına eriştiğim efsane Hoca rahmetli Prof. Dr. 
Muhan Soysal bizzat anlatmıştı: “ODTÜ İşletme Fakültesi’nde Stratejik 
Yönetim dersinin dönem sonunda tek soruluk bir sınav yapan hoca, tahta-
ya ‘What is risk?’ yazar. En yüksek geçer notu, boş yanıt kâğıdının en altına 
sadece ‘This is risk’ yazan öğrenci1 alır.”

Demek ki bir diğer yapmamız gereken şey de kapsamı daraltmaktır. Biz 
burada sadece ERP proje risklerinden söz edeceğiz. Başka bir deyişle, pro-
jemizde öngörülemeyeni planlayacağız.

Proje riski –oluşması durumunda– kapsam, zaman çizelgesi, maliyet ve 
kalite gibi bir ya da daha fazla proje hedefi  üzerinde pozitif ya da negatif 
etkisi olabilecek belirsiz bir olay veya durumdur. Bir risk, bir ya da daha faz-
la nedenden kaynaklanabilir ve gerçekleşmesi halinde bir ya da birden fazla 
etkide bulunabilir. Bunun nedeni, olumsuz ya da olumlu sonuç olasılığı ya-
ratan bir gereksinim, varsayım, kısıt ya da koşul olabilir.2

Tanımda bulunan “pozitif ya da negatif etki” sözcüklerinin altını özellikle 
çizdim. Çünkü “genellikle risk olumsuz bir durum yani tehlike olarak değer-
lendirilir. Bu nedenle, risklerin olumsuz etkilerinden zarar görmemek için 
olasılıklar göz önüne alınarak, önlemler almaya yönelik, çalışma ve planla-
ma faaliyetlerini içeren ve risk yönetimi olarak anılan bir disiplin ortaya çık-
mıştır”. Oysa tehdit olarak değerlendirebileceğimiz riskin negatif tanımının 
ötesinde bazı olaylar, örneğin bir işi yapabilmek için daha kolay bir yol bul-
mak, ya da bazı durumlar, örneğin projemizde tedarik edilecek bir malzeme 
ya da hizmet fi yatlarının düşük olması, bize yardımcı olan durumlardır. Bir 
başka örnek verirsek, iddialı bir kaynak optimizasyon tekniğini benimse-
mek, böylece daha az kaynak kullanma şansına ulaşmak da bir risktir. Bu 
duruma fırsat deriz ve riskin pozitif yönünü oluşturur.

Proje riski tüm projelerde var olan belirsizlikten kaynaklanır. Projemizde 
her zaman beklenmedik sorunlar çıkabilir. Ekip üyeleri hastalanır ya da is-
tifa edebilirler. Kaynaklarımız kullanılmaz hale gelebilir.

Proje başlangıcında öngörülebilen riskler, belirlenmiş ve analiz edilmiş olan 
risklerdir. Bunlara verilecek yanıtların planlanması mümkündür ve mutlaka 
projelerin hazırlık aşamasında planlanmalıdır. Öngörülemeyen riskler pro-
aktif bir şekilde yönetilemez, bu nedenle bu tür riskler için yönetim yedeği 
hazırlanmalıdır. Gerçekleşmiş olumsuz bir proje riski bir sorun olarak de-
ğerlendirilir.3

Riski yönetmek riski planlamak ile olasıdır. Planlamamızı bitirdiğimizde, 
projemiz için risk oluşturabilecek durumları tanımlamış, projemizi nasıl 
etkileyebileceğini belirlemiş ve bu riskin gerçekleşmesi durumunda nasıl 
karşılık vereceğimizi planlamış oluruz.
1 Bu yanıtı veren öğrenci, Arçelik Genel Müdürlüğü, Koç Holding A.Ş. Stra-
tejik Planlama Grubu Başkanlığı ve Akkök Holding CEO’luğu yapmış olan 
Mehmet Ali Berkman’dır.
2 2013 Project Management Institute. Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu 
(PMBOK® Kılavuzu) - Beşinci Baskı
3 a.g.e.

Risk planlaması üç aşamalı bir süreçtir:

1. Risklerin Tanımlanması: Bu işin en sağlam yolu, tüm proje ekibinin 
katılımı ile –örneğin beyin fırtınası ya da delphi tekniğini kullanarak– 
olası tüm risklerin listesini çıkarmaktır.

2. Risklerin Olasılık ve Etki Analizinin Yapılması: Oluşturduğumuz risk 
listesinden hareketle her bir risk 
için olasılık ve etki değerlendir-
mesi yapılır. Bu değerlendirme her 
şirket için özeldir. Çünkü bir şirke-
tin bir risk için duyarlılığı başka bir 
şirketten farklı olabilir. Değerlen-
dirme niteliksel ya da niceliksel 
olabilir. ERP projelerinde nitelik-
sel analizin daha uygulanabilir 
olduğunu düşünüyorum.

Bu analizde risklerin olasılık ve etkileri DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK olarak 
sınıfl andırılır. 

Olasılık ve etki matrisinden hareket ile Risk Değeri belirlenir.4

3. Risk Yanıtlarının Planlanması: Fırsatları geliştirmeye ve proje hedef-
lerinin karşı karşıya olduğu tehditleri azaltmaya yönelik seçeneklerin 
ve eylemlerin belirlenmesidir.

Gerçekleşmesi durumunda proje hedefl erini olumsuz etkileyebilecek teh-
ditler ya da riskler için genellikle şu üç strateji kullanılır: kaçınma, devir ve 
azaltma. Dördüncü strateji olan kabul etme ise hem olumsuz risklere ya 
da tehditlere, hem de olumlu risklere ya da fırsatlara yönelik olarak kul-
lanılabilir.

Olumlu Risklere ya da Fırsatlara Yönelik Stratejiler ise, yukarıda belirtiği-
miz kabul etme stratejisine ek olarak yararlanma, geliştirme ve paylaşma-
dır.

Risk yönetimi sadece proje başında bir kez yapılan çalışma değildir. Risk 
listesi periyodik olarak gözden geçirilmeli, gerektiğinde güncellenmelidir. 
Risk Yönetiminin ana faydası, risk yanıtlarının sürekli optimize edilmesi 
için proje yaşam döngüsü boyunca risk yaklaşımının verimini arttırmasıdır. 
Amacımız, projemizde karşılaşabileceğimiz tehditlerin olumsuz etkilerini 
en aza indirmektir.

4 MS Excel bu konuda eşsiz özellikler sunmaktadır. Basit birkaç formül ile 
Risk Değerini otomatik olarak buldurabilir, tüm Risk Değerlerinden hareket 
ile Projenin Toplam Risk Değerini hesaplayabilirsiniz.
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