
'Artan iş çıktısı ve verimlilik' uzun zamandır yıllık ankette ilk sırada yer alsa da, 'iş hacminde büyüme' ilk üçe yeni 
giriyor. Bu da projelerin rekabetçi bir pazarda bir şirketin kaynaklarını harekete geçirme potansiyeline sahip 
olduğunu gösteriyor. Maliyet tasarrufu, geçen yıl ikinci sıradaydı, şimdi dördüncü sırada.

Artan iş çıktısı ve 
verimlilik

Artan müşteri 
memnuniyeti İş hacminde büyüme Maliyet tasarrufu

OPEX dönüşümü için ilk başarı ölçütünüz nedir ?



CEO COO 

OPEX dönüşümünü C-seviyesinden kim sahipleniyor?

Bu yıl CEO, COO ile yer değiştirdi ve birinci
sıraya geldi. Bu, CEO'nun rolünün süreci
içerecek şekilde değiştiği veya operasyonlarda
deneyimi olan kişilerin CEO rolüne geçtiği
anlamına geliyor.



Tüm firmada 
dönüşüm

Bir veya daha fazla 
birimde

Hiçbir operasyonel
mükemmellik 
programı yok

Proses iyileştirme 
konusunda eğitimli 

kişiler var fakat 
resmi OPEX 

programı yok

Küçük ölçekli pilot 
uygulama

2019 için firmanızdaki operasyonel mükemmellik yayılımınızı en iyi hangisi 
anlatır?



Değişim Yönetimi

İş Sürecinin Yeniden Yapılanması

Yalın

Liderlik ve Kültür Danışmanlığı

Yalın Altı Sigma

Strateji ve Dönüşüm Danışmanlığı

Agile

Robotik Proses Otomasyonu

Proje Portfolyo Yönetimi

İş mimarisi

Tasarım Odaklı Düşünme

Toplam Kalite / Verimlilik Yönetimi

Kurumsal Mimari

Yapay Zeka

Proses Madenciliği

ISO

Hoshin

DFSS (Design for Six Sigma)

Operasyonel mükemmellik çalışmalarınızı desteklemek için hangi araçları 
ve çözümleri kullanıyorsunuz?



Proses iyileştirmeleri, üst seviye 
iş stratejileri ile bağlantılı

Kısa dönemli odaklanmanın 
üstesinden gelmek

Yeni teknolojiler 
kullanmak

Yönetici katılımını güvence 
altına almak

Yönetici katılımını sürdürmek

İşletme ve BT departmanı 
arasında uyumsuzluk

İşletme genelinde müşteri 
odaklılık

Değişimi sürdürmek

DiğerBeceri eksikliğiMaliyet/bütçe limitleri

Direncin üstesinden 
gelmek

Önümüzdeki yıl için neyi en önemli OPEX dönüşüm zorluğunuz olarak 
görüyorsunuz?



Proses mükemmellik danışmanlığı

Dijital dönüşüm

İş dönüşüm danışmanlığı

Çalışan katılımı

Kültürel dönüşüm

RPA (Robotik proses otomasyon)

Veri analitiği / iş zekası 

Dijital iş platformu 

İş akış otomasyonu

Yapay zeka

Proses modellerme / haritalama araçları

Diğer*

Diğer* aşağıdakileri içerir :
-Diğerleri ile iş ilişkileri geliştirmek
-Gelişen iş ortakları ihtiyaçlarını karşılamak için organizasyonel tasarıma odaklanmak  

Önümüzdeki 12 ay boyunca OPEX ve dönüşüm programlarınızı yönlendirmek için hangi 
çözümlere yatırım yapmak istiyorsunuz?



Gelecek 12 ayda bütçenin 
artması bekleniyor

Gelecek 12 ayda bütçenin aynı 
kalması bekleniyor

Gelecek 12 ayda bütçenin 
azalması bekleniyor

Bilinmiyor

Hangi ifade ekonominin OPEX program bütçeniz üzerindeki etkisini açıklar?


