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   Business intelligence, yani kısaca BI, Türkçede kurumsal zeka ve/veya iş zekası olarak bildiğimiz, 
işletmelerin verimliliklerini artırmak için farklı platform ve sistemler aracılığıyla topladıkları verileri 
anlamlı ve kullanışlı bilgilere dönüştüren teori, yöntem, süreç, mimari ve teknolojiler bütünüdür. 

BI NEDİR? 

BO NEDİR? 
Business Object, yani kısaca BO, işletme 
kullanıcılarına yönelik bir raporlama ve analitik iş 
zekası platformudur.  
 
Kullanıcıların verileri keşfetmesine, öngörü elde 
etmek için analiz gerçekleştirmesine ve öngörüyü 
görselleştiren raporlar oluşturmasına izin veren 
birçok raporlama uygulamasından oluşur. 
 
Kurumun ilişkisel veri tabanına dair 
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış tüm gerekli 
verilere kolay, kişiselleştirilmiş ve dinamik bir 
biçimde bağlanmasını sağlar. 



Business Intelligence ve Business Objects farkı 

Business Intelligence Business Objects 
 

• Veriye görselleştirme getirmek için 
kullanışlıdır 
 

• Kullanımı esnektir 
 
• Özelleştirme kabiliyeti yüksektir 

 
 
 

 
• Geçici raporlamaya gitme esnekliği 

sunar 
 
• SAP ERP ile doğrudan entegrasyon 

sağlar 
 
• Veri hizmet katmanını paylaşmak için 

bir kullanıcı eklemeniz veya bir SQL 
sorgusu yazmanız gerekmez, bunun 
yerine, son kullanıcınıza ham bir veri 
tabanı sunabilirsiniz 
 



  

Manuel hazırlanan raporlar aşağıdaki problemlere sebep oluyordu; 
 
• Katma değersiz iş yükü  
• Hataya açık olması sebebiyle verinin doğruluğunda risk oluşumu 
• Anlık veriye hızlı erişememe 
 
Planlama departmanı için 6 rapor aylık 27 saat alıyordu, satın alma departmanı için 3 rapor 
26 saat alıyordu. 
 
Belirtilen problemlerin çözümüne yönelik BI projesi için çalışmalara başlandı.  
 
Şirket içinde tedarik zinciri departmanında (satın alma ve planlama) hazırlanan manuel 
raporlarının belirlenen BI platformuna taşınması önceliklendirildi. 
 
       Planlama ve Satınalma Departmanlarına ait Manuel Raporlamada Harcanan 

İş Gücünün 1 Yıl içerisinde %100 BI Tarafından Yapılması 
 

Belirlediğimiz hedef endüstri 4.0 ve manuel işlerin dijitalizasyonu kapsamında şirketimizin 
vizyon, strateji, OKR gibi kavram ve yöntemler içerisinde bulunmaktadır. 
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Manuel raporların hazırlanma süresi 

2022 MAYIS SONRASI  
AYLIK ORTALAMA 

Manuel raporlar BI platformuna 
aktarılmadan önce aylık toplam 53 saat 
alıyordu. BI’a aktarılması sonucunda 
raporların hazırlanmasında geçecek olan 
hedef süre 1 yıllık proje sürecinde 0’dır. 
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2021 MAYIS ÖNCESİ  
 AYLIK ORTALAMA 



  Satın alma ve planlama departmanlarında manuel hazırlanan raporlar (Katma 
değersiz, hataya açık ve anlık erişilemeyen) incelendi. Bu raporların aylık ortalama 67 
saat kayıp yarattığı görüldü.  

Bu raporlara ne kadar süre harcadığımızı tespit edebilmek amacıyla iş yükü analizi 
yapılarak kayıp süreler hesaplandı. 

Manuel hazırlanan bu raporların belirlenen BI platformuna aktarımının teknik 
yeterliliği incelendi. 

Kapsama dahil olan raporlar ihtiyaçlar doğrultusunda önceliklendirildi.  

Teknik olarak aktarımı mümkün olmayan ve ihtiyaç duyulmayan bazı raporlar kapsam 
dışı bırakıldı. 



  
Süre (saat) Sıklık

4,5 saat/hafta
18 saat/ay

Süre (saat) Sıklık
5 saat/ay

Süre (saat) Sıklık
2 saat/ay

Süre (saat) Sıklık
1 saat/ay

Süre (saat) Sıklık
1 saat/ay

Toplam
27 saat/ay

Planlama
Satış-üretim projeksiyonu

Stok miktarları raporu

Hammadde tüketim raporu

Stok devir hızı raporu

Stok yaşlandırma raporu

Süre (saat) Sıklık
20 saat/ay

Süre (saat) Sıklık
5 saat/ay

Süre (saat) Sıklık
1 saat/ay

Toplam
26 saat/ay

Satınalma Talep Sipariş Raporu

Eskalasyon Parametreleri Raporu

Satınalma
Satınalma Ciro Raporu

Mevcut durumda 
belirlenen tüm raporlar 
aylık 53 saat alıyordu. 

Satış-Üretim 
projeksiyonu raporu 

haftalık hazırlanıp üst 
yönetime sunuluyordu.  

Belirlenen diğer 
raporlar aylık hazırlanıp 

yönetim kuruluna 
sunuluyordu. 



Beyin Fırtınası 

Teknik Yeterlilik 

Maliyet 

Lisans Durumu  

Yazılım kabiliyeti 

Ekip ile yapılan beyin fırtınası sonucunda BI toollarının analizinin aşağıdaki 4 kritere göre 
yapılması kararlaştırıldı. 





Kriter Ağırlıkları Kriterler Qlik Sense Firma A Firma B Firma C Firma D
10 Teknik Yeterlilik 5 2 4 2 1
5 Lisans Durumu 3 1 4 5 1
8 Yazılım Kabiliyeti 5 2 2 2 1
6 Maliyet Avantajı 5 4 4 1 3

Toplam 135 65 100 67 41

Puan Açıklama
5 Çok iyi
4 İyi
3 Orta
2 Kötü
1 Çok kötü

Puanlandırma Kriteri

Kriter ağırlıklandırması için 1-10 arası puanlama skalası tercih edilmiştir. 

Karar verme analizi sonucunda 
en yüksek puan alan firma Qlik 
Sense olarak hesaplanmıştır. 



Öncesinde hazırlanan manuel raporlar  



Sonrasında Qlik üzerinden alınan anlık raporlar 

Yeni burç 

Yeni burç 

Yeni burç 



    

  

 

      

 %80,2 oranında hedefimizi sağlayabiliyoruz..   
Mayıs 2021’den bu yana 1 yıllık kazanımlarımız.. 
• Satın alma manuel raporları hazırlamada harcadığı aylık 26 saatlik süreyi 30 dakikaya indirdi 
• Planlama manuel raporları hazırlamak için harcadığı aylık 27 saatlik süreyi 10 saate indirdi 
(Parasal kazanç, beyaz yaka maaşlarının gizli bilgi olması sebebiyle hesaplanmamıştır) 
• Bu Kaizen Kurumsal hedeflerimizde bulunan katma değersiz iş yükünü azaltma, manuel 

operasyondaki hatalı işlem riskini indirgeme, doğru veriye anlık ulaşabilme ve şeffaflık 
sağlama hedeflerimizde önemli bir katkı sağlamıştır. 
 

İyileşme Öncesi İş Yükü
(ay/saat)

İyileşme Sonrası İş Yükü
(ay/saat)
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Aylık ortalama Raporların Hazırlanma 
Süresi 

%80,2  

 
Hedeflenen 0 iş yüküne ulaşmamamızın sebebi gerekli tüm entegrasyonu sağlayamamış olmamız, 
hedefimize ulaşmak için entegrasyon çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 
  

Buradaki hedefimiz 0 iş 
yüküne ulaşmaktı.. 

*2022 Mayıs ayı itibariyle 



Mevcutta kullanılan manuel raporlar 
proje sonucunda Qlik üzerinden anlık 

görüntülenebilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Bu sayede manuel 
raporlara ihtiyaç kalmamış ve Qlik 

üzerinde tasarlanan raporların 
kullanımına geçilmiştir. 

Tasarlanan rapor ekranlarının kullanımı 
konusunda eğitimler verilmiştir ve şirket 

klasöründe konumlandırılmıştır. 

Platformun kullanımını desteklemeye 
yönelik kullanıcı dokümanları 
oluşturulmuş ve kullanıcılarla 

paylaşılmıştır. 

Şirket klasöründe 
konumlandırılan, 
rapor ekranlarının 
kullanımı konusunda 
hazırlanan eğitim 
dokümanı 



 
 
 
 
 
 
 
  

Proje ilk aşamada satın alma departmanının kullanmak istediği raporlar için tasarlanmıştır. Satın 
alma projesini takiben planlama departmanı projesinin çalışmalarına başlanmıştır. Planlama projesi 
tamamlandıktan sonra finans departmanı için 2022 yılı içerisinde tamamlanmak üzere çalışmalara 

başlanmıştır. Tüm birimlere yaygınlaştırılmak üzere, önceliklendirmek üzere raporların analizine 
başlanmıştır. 

Kaizen sunumu, fabrikamızdaki tüm ilgililerle paylaşılmıştır. 
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