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ÖZET
Bu çalışmada, birçok farklı sektördeki üretim 
tabanlı işletmeler için, üretimin müşteri iste-
ğinden üretim siparişi planlamasına kadar olan 
adımlarının web ortamında hızlı ve hatasız ola-
rak gerçekleştirilebilmesini sağlayacak bir sis-
tem incelenmiştir.

Web tabanlı yazılımların, dünyanın her yerin-
deki istemcilerle, düşük maliyetle hızlı etkileşim 
sağlaması, görsel üstünlükleri, kullanım kolay-
lıkları ve yazılım çalışma ortamlarından bağım-
sız olması gibi kazanımları kullanılarak, ürün 
ile ilgili verilerin, teknik bilgi sahibi olmayan 
müşteriler tarafından doğru, tutarlı ve hızlı bir 
şekilde işletmenin sistemine elektronik ortamda 
aktarılabilmesi amaçlanmaktadır. 

Veri girişinin denetimi ve tutarlılığının deneti-
mi gibi işlemlerin yazılım üzerinde değişikliğe 
gerek kalmadan, sadece sistemde tanımlı iliş-
kisel kurallar üzerinde değişiklikler yapılarak 
gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir. Böy-
lece, hem yazılım bakımı maliyetlerde, hem de 
yapılan hataların düzeltilmesi için harcanan 
maliyetlerde büyük oranda kazanım sağlanması 
düşünülmektedir.

Web tabanlı esnek ürün geliştirme sistemi ile iş-
letmelere, insanlara daha az gereksinim duyan, 
elektronik ortamda kolaylıkla izlenebilen ve yö-
netilebilen, tüm dünyaya düşük bir maliyetle su-
nulabilen, kaynak kullanımını en aza indirirken, 
zamandan en yüksek kazancı sağlayan, doğru, 
eksiksiz ve tutarlı veri girişi ile ürün tasarımının 
yapılabileceği bir sistem sağlanması hedeflen-
mektedir.

ABSTRACT
In this study, a system that is used by production 
based enterprises serving for different areas is 
being investigated. The system provides the pro-
duction steps -beginning from customer request 
to production planning-  to be performed quickly 
and faultlessly in web environment.

The advantages offered by web based applica-
tions such as providing inexpensive and speedy 
interaction with clients all over the world, visual 
advantages, usage facilities and platform inde-
pendency are used to provide product data to be 
transferred to enterprise system by nontechnical 
customers correctly, consistently and speedily in 
electronic environment.

It is aimed to control operations such as data 
entry and data consistency by making changes 
on relational rules defined on system, without 
the necessity for changing the application. In 
this way, an important proportion of costs al-
located both for application maintenance and 
correcting the faults will be saved.

The target of this study is to provide a system 
that will allow enterprises to make product de-
sign that requires less human effort, that can 
trace and manage easily, that can be offered to 
whole world with a low cost, that decreases the 
resource usage to minimum, that provides maxi-
mum time advantage and that provides complete 
and consistent data entry using web based fle-
xible product development system.
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ayrıntılı yönerge, ürün karakteristiği. 

1. GENEL KAVRAMLAR

1.1. Bilişim Sistemleri

1.1.1. Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim bilişim sistemleri, bilişim ve işletme 
konularının bir araya geldiği bir alandır. Bilişim 
alanındaki gelişmeler, işletme alanını bire bir et-
kileyerek daha etkin ve daha verimli karar ver-
me süreçleri oluşturulmasına yardımcı olur [2].

Yönetim bilişim sistemi, kullanıldığı kurum 
içerisindeki karar verici kişilere karar verilecek 
alanla ilgili çeşitli bilgiler sunar. Bilinçli bir şe-
kilde karar verebilmek için bilginin ilgili kişiye 
hızlı ve doğru bir şekilde ulaşması gerekmekte-
dir. Yönetim bilişim sistemi kararların daha ge-
niş bir bakış açısıyla daha hızlı ve doğru veril-
mesini sağlar [6]. 

Çağımızda bilişim ve yönetimin hemen hemen 
her yerde ve her alanda var olduğunu göz önüne 
alırsak yönetim bilişim sistemlerinin kullanım 
alanlarının  her geçen gün arttığını ve buna pa-
ralel olarak da yönetim bilişim sistemlerinin sü-
rekli geliştiğini söyleyebiliriz.

1.1.2. Karar Destek Sistemleri
Karar destek sistemi, karar vericilerin yarı-
yapılanmış ve yapılanmamış veri ve modeller-
den yararlanmalarına yardım ederek, onları gö-
revlerinde destekleyen bilgisayar tabanlı ve etki-
leşimli bir sistemdir [6][2][8]. Bu sistemler ka-
rar verici kişiye yardımcı olmak amacıyla çeşitli 
modeller ve algoritmalar kullanan yazılımlardır. 
Bu sistemler kullanıcıları, verileri, modelleri bir 
yazılım arayüzü yardımıyla birleştirir.

Karar destek sistemlerinin hedefi bir bütün için 
en uygun çözümü önermektir. Bütünün bazı par-
çaları için uygun ve etkili çözümler olmasa bile 
bütünün tamamına bakıldığında en etkili çözü-
me ulaşılmaya çalışılır. Karar destek sistemleri 
karar vermenin yeterliliğini geliştirmekten çok, 

etkinliğini geliştirmeyi hedeflerler [2][8]. 

Karar destek sistemleri yapısal olmayan   prob-
lemlerin çözümünde kullanılabilir. Yapılanmış 
kararlar, belirli kurallar çerçevesinde kolaylıkla 
yürütülebilen kararlardır. Yapılanmamış kararlar 
ise belirli bir yol ve yöntem kullanılamayan bil-
ginin net olmadığı kararlardır. Temel özellikleri 
sezgizel kuralların ve deneyimin kullanılmasına 
dayanır [2][8].

1.2. Ürün ve Üretim Sistemleri

Ürün, hammaddenin belli işlemlerden geçiril-
dikten sonra elde edilmiş, kullanıcısına belli 
bir yarar  sağlayan soyut veya somut şeydir. Bir 
yazılım tarafından işlenen veri sonrasında elde 
edilen bilgi, çeşitli kimyasalların işlenmesi ile 
oluşturulan plastik bir üründür.

Ara ürün, bir kimse tarafından son kullanıcıya 
ulaştırılmış bir şey iken bir başkası için ham 
madde olan varlıklardır. Örneğin, bir sabit sürü-
cü, bir sabit sürücü üreticisi için bir ürün niteliği 
taşırken bir dizüstü bilgisayar üreticisi için ham 
madde sayılır. Son ürün ise, üreticiden çıkıp 
müşteriye teslim edilen gerçek üründür.

Ürün son kullanıcısına bir yarar getirir ve kulla-
nıcı bu yarar karşılığında belirli bir ücret öder. 
Endüstrinin çarkını döndüren ürün ve dolayısıy-
la üretimdir.

Şirketler kendi içlerinde, müşterilerinden veya 
piyasa içinden gelen bilgileri değerlendirmek 
için bazı formlar geliştirmiştir. Bu tip formlara 
Ürün Tanımlama Formu (ÜTF) denir. Bu form-
larda gereksinimler, yani üretimin ilk adımı olan 
bilgi elde edilir.

ÜTF’ler ya da  diğer bir adıyla Teklif Talebi 
Formları genel olarak şirketin müşteri ile etki-
leşimde bulunan birimi tarafından kullanılır. Te-
mel amaç müşterinin isteklerinin üretim birim-
lerine iletilmesi ve ortaya çıkan ürün ile müşteri 
isteğinin en üst düzeyde karşılanmasıdır.
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Genel olarak sipariş ile üretim yapan 
şirketlerde’de görüldüğü gibi bir sipariş yaşam 
döngüsü bulunmaktadır.

Şekil 1. Genel işleyişteki bir şirketin
sipariş yaşam döngüsü

Her üretimin ilk adımı müşteri gereksiniminin 
belirlenmesidir. Bu görevi yerine getirmek için 
birçok şirkette müşteriyle bire bir etkileşimde 
bulunan müşteri temsilcileri bulunur. Müşte-
ri temsilcisi, müşteri ile iletişime geçerek ürün 
tanımlama formlarını müşterinin gereksinimleri 
doğrultusunda hazırlar.

Teknik bilgiye sahip olmayan bir müşteri, tek-
nik bir konuda isteğini müşteri temsilcisine doğ-
ru bir şekilde aktaramayabilir. Tutarlı ve doğru 
ürün bilgisi elde edilene kadar müşteri ve tem-
silci arasında üretim sürecini uzatan bir iletişim 
yaşanır. Bu adımda yapılacak yanlışlıklar maddi 
açıdan ve zaman açısından şirketlere büyük ka-
yıplar verebilir.

1.3. Ayrıntılı Yönerge (Detailed Instruction)

Bir ürün veya ara ürünün sahip olduğu tüm bi-
leşenleri için isim, kullanım yeri, miktar ve ölçü 
biriminin belirlenmiş bir yapıda tutulduğu lis-
teye ürün ağacı diyoruz. Üretime geçilebilmek 
için ürünün ürün ağacının hazırlanması gerekli-
dir. Ürün ağacının bileşenlerini belirleyebilmek 

için üretim planlama birimlerinin ürünün istenen 
özelliklerine sahip olması gerekir. Böylece han-
gi bileşenlerin kullanılacağına karar verebilirler. 
Bu özellikleri içeren yapıya ayrıntılı yönerge 
(Detailed Instruction) denir.

Ayrıntılı yönergelerin yapısı, ürüne ait karakte-
ristiklerin aldığı değerlerden oluşur. Bir televiz-
yonun kanal sayısı o ürünün bir karakteristiğidir. 
Bu karakteristik “50”, “100”, “150” gibi değer-
ler alarak ürünün belli bir özelliği hakkında bilgi 
verir.

Her farklı tipteki ürün için belirlenmiş karak-
teristikler vardır. Ürünün özelliğine göre bu 
karakteristiklerin hepsi birer değer almalıdır ya 
da bir kısmının belli değerler alması yeterlidir. 
Hatta bazı karakteristikler birden fazla değer 
alabilirler.

Ayrıntılı yönergeler, genellikle teknik ayrıntı-
lar içerdiğinden uzman teknik takım tarafından 
müşteri isteğine göre hazırlanır. Web tabanlı es-
nek ürün geliştirme sistemi, teknik bilgisi olma-
yan müşterilerin de ayrıntılı yönergeleri hatasız 
ve hızlı bir şekilde oluşturabilmesini amaçla-
maktadır.

1.4. İnternet ve Web 
Tabanlı Yazılım Sistemleri

İletişimin altından daha değerli olduğu çağı-
mızda İnternet ve İnternet’e yapılan yatırımlar 
büyük bir hızla arttı. Evlere giren bilgisayar sa-
yısındaki artışla birlikte İnternet sadece ticari 
şirketler ve hükümet kurumları tarafından değil, 
ev kullanıcıları tarafından da kullanılmaya baş-
landı.
 “Web” var olan bilginin yeryüzündeki herkese 
ulaşmasını amaçlayan bir yapıdır. “Web” yara-
tıcıları bir takım çalışma prensipleri etrafında 
anlaşmaya varmışlardır. Merkezi denetim ol-
mayacaktır. Bu Web etiğine göre herkes yayım 
yapabilir ve herkes sunulmuş bilgiyi okuyabilir. 
Bütün Web sunucuları aynı protokolleri/düze-
nekleri kullanacaklardır. Web üzerinde iletişim 
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için HTTP (Hypertext Transfer Protocol) iletim 
düzeneği kullanılacaktır [11].

İnternet’in sağladığı bu evrensel iletişim olanağı 
sayesinde hızlı, etkili ve verimli yazılımların ge-
liştirilmesi de olası hale gelmiştir.

Web üzerinde kullanılmak üzere geliştirilen ve 
bu altyapıyı kullanan istemci sunucu mimarisi-
ni baz alan yazılımlara Web Tabanlı Yazılımlar 
denir. Bu yazılımlar bir web sunucusu üzerinde 
çalışırlar ve web tarayıcıları yardımıyla kullanı-
labilirler. Böylece  hem İnternet bağlantısı olan 
her yere ulaşabilen hem de yerel bilgisayar yatı-
rımın en düşük düzeyde tutabileceğimiz çözüm-
ler oluşturmamızı sağlarlar.

2. YAZILIM ALTYAPISI

Bir yazılımın temel karakteristiğini teknik alt-
yapısı belirler. Bir yazılım gerçekleştirilmeden 
önce amaçlanan hedef göz önünde tutularak 
verilmesi gereken bazı teknik kararlar vardır. 
Bunlar yazılımın hangi programlama dili ile 
geliştirileceği, hangi yazılım çerçvesi üzerinde 
çalışacağı, hangi mimarilerin kullanılacağı gibi 
kalite, esneklik ve istenen amaca ulaşmayı he-
defleyen bazı tasarım kararlarıdır.

2.1. Yazılım Geliştirme Araçları

“Web Tabanlı Esnek Ürün Geliştirme Sistemi”, 
Microsoft’un .Net Framework 2.0 çatısı üzerin-
de geliştirilecektir. Yazılımın geliştirilmesinde 
Microsoft Visual Studio 2005 geliştirme aracı 
kullanılacaktır. Ajax (Asynchronous JavaScript 
and XML) nesneleri ile ASP .NET platformu 
üzerinde geliştirilecektir.

2.2. Veritabanı Yönetim Sistemi

Veritabanı yönetim sistemi (Database Manage-
ment System, kısaca DBMS), veritabanlarını 
yönetmek için tasarlanmış sistem ve yazılımlar-
dır [16]. Bunlar bir veritabanı üzerindeki verinin 
saklanmasını ve düzenlenmesini sağlayan yazı-

lım kümeleridir.

2.2.1. SAP (System Applications and Products 
In Data Processing)
SAP değişik ölçekteki şirketlere endüstriyel çö-
zümler sağlayan bütünleştirilmiş bir sistemdir. 
Mali işler, üretim, insan kaynakları, satış dağıtım 
gibi çeşitli parçaların (modül) bir araya getirilip 
bütünleştirilmesini sağlayarak tedarik zinciri 
içerisinde şirketlerin ilişkilerini güçlendirmesini 
ve daha etkin karar destek bilgilerinin elde edil-
mesini hedefleyen bütünleşik bir sistemdir [6].

SAP bir ERP yazılım paketidir. ERP (Enterprise 
Resource Planning- İşletme Kaynakları Planla-
ması), 1990’lı yılların yarattığı kavramlardan 
biridir.

Modern Bilgi Teknolojilerinin sunduğu olanak-
ları kullanarak, bir şirketin etkinliklerinin tümü-
nü, bütünü göz önünde bulundurarak planlaya-
bilme, yürütebilme ve denetleyebilme ERP’nin 
hedefidir [22].

SAP R/3 yazılımı içinde: Muhasebe, Finans, 
Sabit Kıymetler, Maliyet Muhasebesi, Malzeme 
Yönetimi, Satış Dağıtım, Üretim Planlama, Ka-
lite Yönetimi, Makina Bakım ve Proje Yönetimi 
gibi parçalarla (modül) beraber, İnsan Kaynak-
ları, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tedarik Zinciri 
Yönetimi, Ürün Ömrü Yönetimi ve Stratejik Ku-
rum Yönetimi gibi çözümler de yer almaktadır.

SAP dünyada ve Türkiye’de birçok firma tara-
fından kullanılmaktadır. Türkiye’nin en büyük 
500 şirketi arasında yer alan 200’ü aşkın firma 
bu yazılımı kullanmaktadır [22].

3. WEB TABANLI ESNEK
ÜRÜN GELİŞTİRME
SİSTEMİNİN AMACI

Web tabanlı esnek ürün geliştirme sistemi, 
müşteriden üretime kadar olan süreçte yapılan 
işlemleri kolaylaştırıp hızlandırmak, etkinliğini 
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arttırmak, oluşabilecek hataları en aza indirerek 
işleyişin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini 
sağlamayı amaçlar.

Müşteriden alanın gereksinim bilgisine göre sa-
tış bölümü tarafından ÜTF  oluşturulduğundan 
söz etmiştik. Bu adımda satış bölümünün iste-
nilen ürün ile ilgili yeterli teknik  bilgiye sahip 
olmaması, üretilmesi olası olmayan özellikteki 
ürünler için sipariş alınmasına yol açar. Bu si-
parişler AR-GE (ya da  ürünün teknik özellik-
lerini onaylayan eş değer bir bölüm) tarafından 
üretilemez gerekçesiyle reddedilirler. Bu şekil-
de hatalı hazırlanmış ÜTF’ler satış bölümüne ve 
oradan da müşteriye geri döner. Bu döngünün 
birkaç kez yinelenmesi hem büyük zaman kay-
bına hem de üretici firmanın müşteri karşısında-
ki  saygınlığını kaybetmesine yol açabilir.

Müşterinin gereksinimlerini belirttiği ve satış 
bölümünün de buna uygun olarak ÜTF oluştur-
duğu adımda çeşitli kurallarla ÜTF’ye girilen 
bilgilerin denetlenmesi müşteriye anında dönüş 
yapılabilmesine olanak tanır. Hatta daha önce-
den girilmiş olan özellikler göz önünde bulun-
durularak yeni girilecek özellikler için müşte-
riye uygun olan seçimlerin sunulması da olası 
olacaktır. Örneğin, 80 cm ekran genişliğindeki 
televizyonlar için üretilen kasaların ancak hafif 
plastik ile üretilebildiğini düşünelim. Ve hafif 
plastiklerin yapısı gereği parlak renkli boyaları 
tutmadığını varsayalım. Müşterinin 80 cm’den 
daha büyük ekran genişliğindeki bir televizyon 
isteğinde bulunması durumunda renk seçenekle-
rinden parlak renkler otomatik olarak çıkarılabi-
lecek ve sadece mat renkler müşteriye seçenek 
olarak sunulabilecektir.

Hazırlanan ÜTF’lerin sisteme girişinin yapılma-
sı ayrı bir iş yükü getirmektedir. Bunun yerine 
müşteriyle iletişim halinde müşteriden istekleri 
alınırken bu özelliklerin sayısal ortamda girili-
yor olması bu bilginin daha hızlı bir şekilde tüm 
sistem kullanıcılarına aktarılmasını sağlayacak-
tır.

Web tabanı esnek ürün geliştirme sistemi, web 
yazılımlarının avantajını kullanarak bir adım 
daha ileriye giderek, gereksinimlerini eksiksiz 
ve yanlışsız olarak müşterinin sisteme girebil-
mesini hedeflemektedir. Oluşturulacak olan ku-
ral sistemi sayesinde müşterinin yaptığı seçim-
ler, yeni yapılacak seçimler konusunda müşteri-
yi yönlendirirken, yanlış veya eksik bilgi girişini 
engellemektedir.

Esnek bir kural sistemi üzerine kurulan web ta-
banlı ürün geliştirme sisteminde kullanıcıların 
yazılımın kaynak kodlarının değiştirilmesine 
gerek kalmadan işlevsel değişiklikler yapabil-
mesini amaçlamaktadır. Sisteme girilecek olan 
kural tanımlamaları sayesinde, denetleme ve 
yönlendirme işlemleri devinimli olarak değişti-
rilebilecektir. Günümüzün rekabetçi ortamında, 
hızlı değişimlere ayak uydurabilen bir sistem 
oluşturulması temel amaçlardan birisidir. Özel-
likle karar destek sistemlerinde kullanıldığında, 
ortamın değişen koşullarına ayak uydurmasının 
verdiği kazanım ile daha sağlıklı ve karar ver-
meyi daha da kolaylaştıran bir sistem hedeflen-
mektedir. Böylece veriler hızlı ve doğru olarak 
işlenebilir.

Yazılım bağımlılığı olabildiğince azaltılmalıdır. 
Kural tanımlama işlemi ve kuralların işletilmesi 
işlemleri sayesinde yazılımın akışı ve sonuçları 
kullanıcı gereksinimi ve ortam şartlarına göre 
yönlendirilebilmektedir. Yeni bir gereksinim 
doğduğunda veya yeni bir değişiklik yapmak 
gerektiğinde yeni kurallar girilerek veya var 
olan kurallarda değişiklik yapılarak sistemin ka-
rarlılığını sürdürmesi sağlanabilmelidir. İşleyişe 
yön veren kurallar basit ve anlaşılır olmalı, basit 
arayüzler ile kullanıcılar tarafından sisteme tanı-
tılabilir olmalıdır.

Kararlı ve doğru bilgi sağlamak için sistemin ki-
şilere bağımlılığı olabildiğince düşük tutulmalı-
dır. Yapılan iş ve denetimler çok büyük bir kısmı 
bilgisayarlara yönlendirilmeli kullanıcılar siste-
mi olası olan en üst düzeyden yönetmelidirler. 
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Sisteme girişi yapılan kuralların doğru tanım-
landığı varsayıldığında sistemin insan hatalarına 
izin vermemesi, karmaşık ve dikkat gerektiren 
işlerden soyutlaması gerekmektedir. Girişlerin 
doğruluk denetimi, kuralların değerlendirilme-
si, sonuçların üretilmesi gibi işlemler tümüyle 
sistem tarafından bağımsız olarak gerçekleşti-
rilmelidir. Giriş ve kuralların çok ve karmaşık 
olması üretilen sonucun hatalı olma olasılığını 
arttırır. Ancak bilgisarlarda böyle bir sorun bu-
lunmamaktadır. Sistem en karmaşık işlemlerin 
üstesinden kısa sürelerde gelebilecek donanım 
ve yazılıma sahip olmalıdır.

3.1. Web Tabanlı Olmanın Kazanımları

Web tabanlı esnek ürün geliştirme sisteminin 
en büyük kazanımlarından birisi, çağın en bü-
yük iletişim yapısının üzerine kurulu olmasıdır. 
İstemci ile sunucu hem büyük ölçüde soyutlan-
mış hem de iletişim yetenekleri olası olan en üst 
düzeyde tutulmuştur. Yazılımın web tabanlı tek-
nolojiye dayanması şu kazanımları beraberinde 
getirmektedir:

•  Dünyanın her yerinde farklı toplum ve 
grupları, farklı kültürleri ortak bir iletişim 
çerçevesinde buluşturur.
•  Yazılı belgelerin aksine kullanıcılarla bire 
bir etkileşimli, resim, ses, video gibi görsel 
etkileri kullanan yazılımlar gerçekleştirilebi-
lir.
•  Web tabanlı sistemler genel olarak günde 
24 saat haftada 7 gün durmaksızın hizmet 
verirler. Ülkeler arasındaki saat farklarının 
yarattığı sorunları ortadan kaldırır.
•  İçerik bilgisi kolay ve hızlı bir şekilde de-
ğiştirilebildiğinden kullanıcılara sunulan bil-
gi anlık olarak değiştirilebilir. Kullanıcıların 
güncel veriler üzerinden bilgi alışverişinde 
bulunması sağlanır.
•  Gereksinim duyulan tüm bilgi tek bir nok-
tadan ulaşılabilir bir durumdadır. Tek bir ki-
şiden bilgi almak yerine gereksinim duyulan  
konudaki uzman kişilerden bilgi alma olana-
ğı doğar. Örneğin, müşterinin, sınırlı teknik 

bilgiye sahip bir satış temsilcisinden alacağı 
bilgi yerine, web ortamında en ayrıntılı tek-
nik bilgilere erişebilme olanağı vardır.
•  Birden çok grup arasında (satıcı, müşteriler 
ve diğer satıcılar) hızlı ve çok yönlü bir ha-
berleşme sağlanabilmektedir.
•  Kullanıcılardan sadece birkaç tık uzakta 
sistemler olduğu için, sistemlerin kullanımı 
özendirilmiş olur.
•  Web tabanlı bir uygulama olduğundan is-
temci tarafında sadece bir web tarayıcı bu-
lunması yeterli olacaktır.
•  Uygulama üzerinde yapılacak geliştirme 
işlemleri tek bir merkezde yapılacağından is-
temciler bundan hiç etkilenmeyecektir. Yazı-
lım güncellemelerinden sonra bütün istemci-
lerde bu güncellemelerin yeniden kurulması 
gerekmeyecektir.
•  Yerel ağ ve İnternet üzerinden herkesin sis-
teme rahatlıkla erişebilmesi sağlanır.

Bunlar ve bunlar gibi birçok kazanım sayesinde 
web tabanlı esnek ürün geliştirme sistemi, çağı-
mızın en büyük teknolojilerinden birisinin rüz-
garını arkasına alarak kurum ve kişiler için en 
yüksek yarar ve kazanımları sağlamayı amaçla-
maktadır.

4. SİSTEMİN TASARIMI

Web tabanlı esnek ürün geliştirme sisteminin 
tasarımında dikkat edilecek en önemli nokta 
birçok farklı iş alanına uyumlu bir şekilde çalı-
şabilecek olmasıdır. Genel olarak üretim yapan 
firmaların çok büyük bir kısmında önceki bö-
lümlerde anlatıldığı şekilde bir üretim iş akışı 
vardır. Bir kumaş üretimiyle bir elektronik ci-
haz üretimi birbirinden çok farklı iki iş olsa da 
üretim iş akışları temelleri büyük benzerlik gös-
termektedir. Tasarlanan sistem, bu benzerlikleri 
kullanarak esnek bir yapıya sahip olup farklı iş 
kollarına uyum sağlayabilecektir.

Sistemin çalışmasında kullanılan veriler temel 
olarak iki bölüme ayrılır: Sektörel bazda ortak 
kullanılan veriler (sabit veriler) ve iş bazlı de-
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ğişken veriler [6]. Sabit veriler yapılan işten 
bağımsızdır. Üretim yapan birçok firma için ge-
rekli ve aynı anlamı taşıyan verilerdir. Örneğin, 
“müşteri”, “marka”, “üretim tarihi” gibi. Bu bil-
giler tüm söktör firmalarında ortaktır. 

Değişken veriler ise yapılan işle doğrudan ilgi-
li verilerdir. Bu veriler sabit değildir, firmadan 
firmaya, daha doğrusu firmanın ürettiği ürün 
tipinden ürün tipine farklılık gösterir. Örneğin, 
televizyon için kullanılan “teletext sayfa sayı-
sı” anlamlı bir veri iken bilgisayar üretimi için 
bir anlamı yoktur. Sistemin farklı ürün tiplerine 
uyum sağlayacak şekilde geliştirilebilmesi için 
değişken verilerin yönetilebilmesi çok önemli-
dir.

Söz ettiğimiz bu veriler üründen ürüne farklı-
lık gösteren, ürüne özgü, ürünün özelliklerini 
belirleyen verilerdir. Bir başka deyişle ürünün 
karakteristiğini belirlerler. Bu nedenle bu verile-
re karakteristik verileri de denir. Karakteristik-
ler çeşitli değerler alarak ürüne ait tanımlayıcı 
bilgileri yani ayrıntılı yönergeleri oluştururlar. 
Karakteristikler aldıkları değerlerle bir anlam 
ifade etmektedirler. Değeri olmayan bir karak-
teristik bir anlam ifade etmez. Bu nedenle bazı 
karakteristiklerin değeri boş bırakılmaz,  yerine 
“YOK” gibi o karakteristiğin özelliğinin ürün-
de olmadığını belirten değerler alırlar. Böyle bir 
tanımlama o üründe karakteristik özelliğinin bu-
lunmadığı bilgisini kesin olarak verir.

Bir karakteristiğin alabileceği değer sayısı fazla 
olduğunda karakteristik, daha fazla ayrıntı vere-
cek şekilde birden çok karakteristiğe bölünebilir. 
Örneğin, “İşlemci” karakteristiği yerine “İşlem-
ci Markası”, “İşlemci Hızı”, “Bellek Miktarı”, 
“İşlemci Bacak Modeli” gibi karakteristikler 
kullanılabilir. Bu, karakteristik için seçilebile-
cek değer sayısını karakteristik başına düşü-
rürken seçim yapılması ve yönetilmesi gereken 
karakteristik miktarını arttıracaktır. Bu nedenle 
bir ürünün karakteristikleri belirlenirken ürün ve 
seçilebilecek değer sayısı göz önünde bulundu-
rulur.

Bir karakteristiğin değeri bir başka karakteris-
tiğin değerini etkileyebilir. Örneğin, AMD tek-
nolojili bir işlemciyi destekleyen bir anakarta 
bir başka model işlemci takılmaması gerekir. 
Benzer şekilde bir karakteristik birden fazla ka-
rakteristiği de etkileyebilmektedir. İleri görsel 
özellikleri olan bir işletim sistemi yüklenecek 
olan bilgisayarın belirli bir bellek miktarından 
yüksek bir belleğe sahip olması gerekir. Ayrıca 
ekran kartı da yüksek bellekli ve bazı yazılım-
lara uygun olması gerekmektedir. İşte böyle bir 
durumda ürün tanımlanırken teknik bilgiye sahip 
bir çalışan tarafından bu kısıtlamalar değerlen-
dirilmelidir. Web tabanlı esnek ürün tanımlama 
sistemi bu noktada insana gerek kalmadan veri 
giriş ve tanımlamalarında gerekli denetimleri 
yaparak esneklik sağlayabilecek yapılar oluştur-
mayı amaçlar. 

Karakteristiklerin aldıkları değerlerle diğer 
karakteristiklerin alabilecekleri değerleri etki-
lemesi için bir takım kural yapıları olmalıdır. 
Bir değer seçildiğinde bu değer ile uyumsuzluk 
gösteren diğer karakteristiklerin değerlerinin 
seçilmesi engellenmelidir. Bu nedenle yapılan 
her şeçim sonrasında, önceden girilmiş kurallar 
işletilerek uyumsuz değerlerin seçilebilirliğinin 
kaldırılması gereklidir.

Bu kurallar uzman teknik takım tarafından bir 
defa sisteme tanıtılır. Böylece her yeni ürün için 
teknik takım değerlendirmesi için harcanan süre 
ortadan kaldırılmış olur.

Kurallar ürün tipi bazında hangi karakteristiğin 
hangi değeri ile, hangi karakteristik-değer ikili-
lerinin seçilemeyeceğini belirtebileceği gibi bir 
seçim sonrasında bazı karakteristik-değer çiftle-
rinin zorunlu olarak seçilmesini sağlayabilir.

Kural yapısı bir veya daha çok karakteristik-
değer çiftinin birbiriyle uyumlu ya da uyumsuz 
olduğunu belirtebilir. Örneğin, A karakteristiği-
nin a değeri seçildiğinde ve B karakteristiğinin 
b değeri seçildiğinde, C karakteristiğinin c değe-
rinin uyumsuz hale gelmesi sağlanabilir. Bunun 
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için şöyle bir kural yapısı tanımlanabilir.

Çizelge 1. Uyumsuzluk kuralı örneği
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1000108 A a 3 1

1000108 B b 3 2

1000108 C c 3 3

Bu kural yapısı çift yönlüdür. Yani a ve b değer-
leri seçildiğinde c değerine izin verilmediği gibi 
b ve c seçildiğinde de a değerine izin verilmez. 
Kısaca bu üç değerin aynı anda seçilmişler liste-
sine girmesi önlenir.
Aynı yapıda oluşturulmuş uyumluluk kuralları 
ile de zorunlu seçimler yaptırılabilir. Yukarıda-
ki kuralın uyumlular kural tablosunda olduğunu 
varsayarsak a, b ve c değerlerinden herhangi iki-
si seçildiğinde üçüncüsü de seçilmişler listesine 
eklenecektir.

5. SİSTEMİN KULLANIM 
ALANLARI
Web tabanlı esnek ürün geliştirme sistemi, iş 
akışında ve tasarım adımlarında zamanla deği-
şiklikler olabilen yapıların yönetiminde esnek 
bir çözüm sunar. Bu tür yapılara sahip tüm alan-
larda işleyişi kolaylaştırmak ve belli bir sisteme 
oturtmak için kullanılabilir bir sistemdir.

Web tabanlı bir yazılım olduğu için tek bir mer-
kezden yönetilebilen bir sistem oluşturulmuştur. 
Bu durum dünyanın farklı yerlerinde birçok 
müşterisi olan şirketler için yönetim kolaylı-
ğı ve zaman kazancı sağlar. Şirket müşterileri, 

İnternet tarayıcısı dışında başka hiçbir yazılıma 
gereksinim duymazlar. Bu durum farklı sistem-
lerle çalışan müşteriler ile şirket arasındaki ileti-
şimin kopmadan devam etmesine izin verir.

Veri girişi denetimi, birçok sistem için büyük 
bir önem taşımaktadır. Çünkü birçok sistem için 
ciddi zaman kazanımları sağlarken birçok siste-
min de kararlı çalışmasını garanti eder. Veriler 
arasında matıksal bir bağ kurarak girilen komi-
nasyonlara göre girişleri denetler. Bu denetleme 
işlemi insanlar yerine bilgisayarlar tarafından 
çok daha hızlı ve çok daha doğru bir şekilde ya-
pılabilir. Bu yönüyle sistem, şirketler için ciddi 
kaynak ve zaman kazancı sağlar. 

Kurgulayıcı olarak esnek ürün geliştirme siste-
mi, ürünün hangi bileşenlerden oluşturulacağı 
bilgisini elde eder. 

Her türlü ürünün üretim adımı, alt ürün ve bi-
leşenlerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştiği 
için tüm üretim işleyişlerinde başarıyla uygu-
lanabilecek bir sistemdir. Kimyasal ve fiziksel 
üretimlerin yanı sıra bilgisayar ortamında yapı-
lan üretimlerin (yazılım gerçekleştirimleri) yö-
netiminde de kullanılabilir bir yapıya sahiptir. 
Parçalı (modüler) yapıya sahip olan, yapılan 
işlerin belli bir yapılandırmaya göre değişiklik 
gösterdiği her alanda uygulanabilirliği olan bir 
sistemdir.

5. SONUÇLAR

Web tabanlı esnek ürün geliştirme sisteminin 
kullanılacağı üretime dayalı sanayi şirketlerin-
de, üretim siparişinin oluşturulmasına kadar 
olan işleyişte, bilindik işleyişe oranla büyük 
zaman kazancı olması beklenmektedir. Bilindik 
işleyişte birçok bilgi kağıt formlar üzerinde top-
lanmaktadır. Bu verilerin denetim işlemleri bu 
formlar üzerinde tamamlandıktan sonra verile-
rin bilgisayar ortamına aktarılması gerekecektir. 
Web tabanlı olarak kullanılacak bu sistemde ise, 
veri doğrudan ürünü isteyen kişiden alınacak-
tır ve elektronik ortama akacaktır. Yapılan tüm 
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işlemlerin elektronik ortamda izlenebilmesi ve 
bu işlemlere göre anında harekete geçilebilmesi 
sağlanacaktır. Ayrıca müşteriye bir kerede doğru 
şekilde isteğini belirtme olanağı sağlanmış olur.

Elektronik ortamda bulunan doğru veri, işlet-
menin tüm birimleri arasında hızlı bir şekilde 
paylaşılabilir durumdadır. Satış bölümü, üretim 
bölümü ve sevkiyat bölümü gibi işletme ele-
manları arasında bilginin paylaşılmasını ve bu 
bölümlerin birbirinden haberdar olarak birbirle-
riyle ortaklaşa iş yürütebilmesini sağlayacaktır.

Yeni ve daha önce tasarlanmamış bir ürün isteği 
söz konusu olduğunda, ürün bilgisi müşteriden 
alınır ve ARGE veya benzeri bir teknik bilgi sa-
hibi bölüm tarafından incelenir. Bir uygunsuz-
luk varsa bu durum satış birimine iletilir. Satış 
birimi müşteriyle yeniden iletişime geçerek yeni 
bir istek üzerinde anlaşırlar. Bu döngü doğru 
bir yapılandırma gerçekleşene kadar defelarca 
yinelenebilmektedir. Web tabanlı esnek ürün 
geliştirme sistemi, şirketlerin müşterilerine ken-
di tasarımlarını kendilerinin üretmesi olanağını 
verir. Şirketlerin müşteri temsilcisi ve ARGE 
üzerindeki denetleme yükünü ortadan kaldırır 
işleyişi hızlandırır.

Sistem, işleyişi basitleştirir, hızlandırır ve oto-
matikleştirir. İnsana dayalı olarak yapılabilecek 
hataları engelleyerek, bu hatalardan doğacak 
maddi kayıpları önlemiş olur. Esnekliği sayesin-
de hemen hemen bütün üretim tabanlı işletmele-
re uyum sağlayabilir.
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