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ÖNSÖZ
letmeler için rekabet günümüzde uluslararas boyutlara ula m t r. Firmalar
mü terilerin istekleri do rultusunda köklü de i ikliklere ve büyük yat r mlara
gitmi lerdir. Bu de i iklikler i dünyas nda yeni i sahalar açarken ayn zamanda
kurumlar n yönetimlerini de de i ime zorlam t r. Ürünlerin piyasa ömürlerinin gittikçe
k sald
bir ortamda mü teri iste ine en k sa sürede yan t vermek rekabetin ba l ca
unsuru olmu tur. Bu sebeple i letmeler, kendilerinin ortas nda bulunduklar tedarik
zincirinin bir ucundaki son kullan c dan öbür ucundaki ilk madde tedarikçisine olan
süreci k saltma e ilimine gitmi lerdir. Kurumlar n organizasyon yap lar n n daha iyi
entegre olmalar bilgi teknolojisi ile mümkün hale gelmi tir.
Kurumlar n bu yöndeki talepleri bilgi teknolojisinin gerek yaz l m gerekse donan m
ürünlerini içinde toplayan ve kurumun bütün fonksiyonlar n kapsayan bir sistem ile
kar lanm t r. Giderek artan rekabetin, dü ük maliyet ve yüksek kalitenin önem
kazand günümüzde, firmalara bir çözüm olarak sunulan KKP son derece önemli bir
yönetim sistemi alternatifidir.
Bu çal ma kapsam nda, KKP uygulamas n n a amalar s ras nda i letmeleri etkileyen
temel uygulama kriterlerleri ile bu kriterlerin firmalar n özelliklerine göre olu turduklar
farklar üzerinde durulmu tur. Anket çal mas yap larak temel ba ar kriterleri
belirlenmi ve sonuçlar de erlendirilmi tir.
Bu çal ma s ras nda yard mlar n ve deste ini esirgemeyen sevgili hocam Say n
Yrd.Doç.Dr.Bersam BOLAT ba ta olmak çal mama katk da bulunan tüm hocalar ma
te ekkür ederim. Ayr ca yine benden deste ini hiç esirgemeyen sevgili arkada m Metin
ba ta olmak üzere tüm arkada lar ma ve aileme en içten te ekkürlerimi sunuyorum.
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TEMEL BA ARI FAKTÖRLER N N DE+ERLEND R LMES
ÖZET
Günümüzde ya anmakta olan küresel rekabet ortam nda firmalar, mü terilerin istekleri
do)rultusunda köklü de)i ikliklere ve büyük yat r mlara gitmi lerdir. Ürünlerin piyasa
ömürlerinin gittikçe k sald ) bir ortamda mü teri iste)ine en k sa sürede yan t vermek
rekabetin ba l ca unsuru olmu tur. Firmalar n bilgiye en k sa zamanda ula mas , bilgi
teknolojisi ile mümkün hale gelmi tir. Bir i letmenin üretim sistemlerini daha verimli ve
etkin kullanabilmesi, bünyesinde bu teknikleri bar nd rmas yla do)ru orant l d r. Klasik
yöntemler yerine bu yöntemlerin kullan lmas i letmelere kendi pazarlar nda rekabet
avantaj sa)lar. Uzun zaman alan ve maliyet olu turan birçok unsur bu yöntemlerin
kullan lmas yla ortadan kalkar. Mü teri memnuniyeti, k sa sürede piyasaya ürün sürme,
kaynaklar n en ekonomik ve etkin bir ekilde tedarik edilmesi sa)lanm olur. Giderek
artan rekabetin, dü ük maliyet ve yüksek kalitenin önem kazand ) günümüzde, firma
yöneticilerine bir çözüm olarak sunulan KKP son derece önemli bir yönetim sistemi
alternatifidir.
Bu çal ma kapsam nda, KKP uygulamas n etkileyen temel ba ar faktörleri üzerinde
durulmu ve KKP uygulamas n n a amalar s ras nda i letmeleri etkileyen temel ba ar
kriterlerleri ile bu kriterlerin firma özelliklerine göre olu turduklar fark
de)erlendirilmi tir.
Çal man n birinci bölümünde KKP’nin tan m ndan, geli im a amalar ndan, genel
özelliklerinden ve modüllerinden bahsedilmi tir.
Çal man n ikinci bölümünde ise KKP’nin seçim ve uygulama sürecinde önemli olan a ama
ve ba ar kriterlerinden ve KKP kurulumunda dikkat edilecek konulardan bahsedilmi tir.
Üçüncü bölümde, ikinci k s mda bahsedilen KKP uygulamas n etkileyen ba ar faktörleri
ile ilgili yap lan anket çal mas , kurulan hipotezler ve yap lan testler ile analizler hakk nda
bilgi verilmi tir.
Çal man n son bölümünde ise sonuç ve yorumlar aktar larak ortaya ç kan farklar
sunulmu tur.
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EVALUATION

OF
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SUCCESS

FACTORS

THAT

EFFECT

ERP

IMPLEMENTATION
SUMMARY
Companies invests and make radical changes to serve customers needs in present global
competitive world. With shortened shelf life of products, supply of customers needs in
shortest time became most important factor of competition. Faster information sharing
became possible with the information technology. Facilities being effective and efficient
in production processes is proportional to its capability of using these tools. Companies
gain an advantage by using these tools instead of classical methods. Many time and cash
consuming steps are eliminated with the use of these tools. Effective and economic use
of resources and fast launchment of new products fulfill the customer satisfaction. While
it becomes more important to produce low cost and high quality products in competitive
environment, ERP; an extremely important alternative management system, is presented
as a solution to the managers.
In this study, basic factors on successful ERP implementation are studied and also basic
success criteria during the implementation stages and the differences of criteria based on
the firm characteristics.
In the fist section, definition of ERP, development stages, general properties and
modules are covered.
In the second section, important development and success criteria during decision and
implementation period and also key points in ERP set up period are covered.
In the third section, information about developed hypotheses, performed tests, analysis
and questionnaires on “Key factors effecting the ERP implementation” are presented.
In the fourth and the last section of the study, results and comments are briefly
presented.
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1.

1.1

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA S STEMLER

Kurumsal Kaynak Planlamas Kavram

Firmalar bilgi ve ileti im teknolojisinde ya anan geli melere paralel olarak yeni
yönetim ve i yapma yakla mlar geli tirmi ler ve bilgisayar yaz l mlar giderek
popüler hale gelmi tir. Kurumsal Kaynak Planlamas (KKP) k saca tan mlanacak
olursa, kurumlar n tedarikten, da$ t ma kadar olan tüm i süreçlerini bütünle ik bir
veri/bilgi yönetim sistemi deste$iyle yönetmesini sa$layan geni

kapsaml ve

modüler yap ya sahip bir yaz l m paketidir [1].
KKP sistemlerinden önce i letmeler farkl departmanlar n bilgilerini derlemek için
farkl programlar kullanmaktayd lar. Bu da bazen ayn bilginin birkaç kez veri
taban na girilmesine bazen de bilgilerin sadece ka$ t üzerinde kalmas na sebep
olmaktayd . Bilgiye ula mak güçle mekte ve organizasyonlar aras ndaki ileti im
istenen seviyede gerçekle memekteydi. + letmenin bütün proseslerini geni kapsaml
ve bütünle ik tek bir yap alt nda toplayan KKP sistemleri sayesinde bilgiler
organizasyonda serbest bir ekilde akar. Böylece KKP sistemleri organizasyonda
i lerin daha kolay yap lmas na, karar verme süreçlerinin k salmas ve geli tirilmesine
k sacas organizasyonun verimlili$inin artmas na sebep olur.
KKP kavram n n birçok tan m vard r. Bu tan mlar n bir k sm a a$ da verilmektedir:
Kaynaklar n planlanmas , yönetilmesi ve takip edilmesi için geli tirilmi ,
pazarlamadan muhasebeye, sat n almadan depolamaya kadar kurum içindeki bütün
fonksiyonlar birle tiren bir yaz l m paketidir [2].
Kayna$ ne olursa olsun i ile ilgili yap lan her i lemi say sal olarak kaydeden bir
sistemdir [3].
Bir irkette süregelen tüm bilgi ak n n bütünle mesini sa$layan ticari yaz l m
paketleri olarak tan mlanabilir [4].
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1.2

Kurumsal Kaynak Planlamas n n Ortaya Ç k

ve Geli im Süreci

Kurumsal Kaynak Planlamas kavram , Malzeme +htiyaç Planlamas ve Üretim
Kaynaklar Planlamas kavramlar ndan do$mu tur. Malzeme +htiyaç Planlamas ,
malzeme ihtiyac n daha etkin bir biçimde hesaplamak için geli tirilmi bir sistemdir.
Bu sistemin geli tirilmesiyle sat , planlama, kapasite yönetimi ve çizelgeleme gibi
i levleri de kapsayan Üretim Kaynaklar Planlamas sistemi geli tirilmi tir. Mü teri
memnuniyeti ve karl l $ n sa$lanmas için finans, sat , da$ t m ve insan kaynaklar
i levlerinin de dahil oldu$u sistemlere ihtiyaç duyulmaya ba lanm t r. Ürün
geli tirme safhas n n teknik i levleri ile üretim sürecini bütünle tiren Bilgisayar
Bütünle ik +malat sistemleri ile firmalar n ürün da$ t mlar n planlamalar n ve
yönetmelerini sa$layan da$ t m kaynaklar planlama sistemleri ortaya ç km t r. 90’l
y llardan ba layarak bu kavramlar n tamam n kapsayan bütünle ik bir kurumsal
çözüm olarak Kurumsal Kaynak Planlama ortaya ç km t r [5].
1.2.1 Malzeme htiyaç Planlamas
Malzeme +htiyaç Planlama sistemi, ABD’de 1960’l y llarda ortaya ç kan bilgisayar
destekli yönetim çizelgeleme ve kontrol tekni$idir. Malzeme +htiyaç Planlamas ,
üretim planlama ve envanter kontrol faaliyetlerini gerçekle tirirken, envanter
yat r mlar n azaltmay , üretimi ve etkinli$i artt rmay ve mü teriye yap lan hizmeti
geli tirmeyi amaçlar. Malzeme +htiyaç Planlama sistemi eksiksiz bir planlamay ,
etkili bir malzeme kontrolünü ve meydana gelebilecek de$i iklikler neticesinde
planlar n yeniden düzenlenmesini sa$lar. Envanter seviyesini asgari düzeyde
tutarken, ihtiyaç duyulan malzemenin istenilen yer ve zamanda haz r bulunmas n
sa$lar. Malzeme +htiyaç Planlama sisteminde ana üretim plan n n haftal k üretim
ihtiyaçlar na bölünmesi ve hafta, gün gibi daha k sa zaman aral klar esas al narak
sipari programlar n n haz rlanmas mümkün olmaktad r.
Malzeme +htiyaç Planlama sistemi, son ürünün veya ana montajlar n tamamlanma
tarihlerini ve miktarlar n içeren zaman a amal bir çizelgeden, temin etme sürelerini
dikkate alarak istenen parça veya malzemenin miktar n ve sipari verme zaman n
bulma esas na dayan r. Son ürünlerin üretilmesi gereken zaman ve miktar gösteren
ana üretim plan ndan geriye do$ru gidilerek ürünlerin kesin elde edilme zamanlar
belirlenir. Böylece envanter miktar minimumda tutulur, üretkenlik art r l r ve
2

mü teri memnuniyeti sa$lanm olur. Malzeme +htiyaç Planlamas ilaç, g da, tekstil,
kimya gibi endüstri dallar nda ve otomotiv, elektronik gibi montaja dayanan
alanlarda s kça kullan lmaktad r.
1.2.2 Ana Üretim Çizelgesi
Ana Üretim Çizelgesi, belli bir zaman dilimi içerisinde üretilecek tüm malzemelerin
hangi tarihte ve ne miktarda üretildiklerini gösteren çizelgedir. Mevcut stok
seviyeleri ve talep tahminleri dikkate al narak, i gücü, makineler ve malzemelerin en
uygun ekilde kullan l p, hangi ürünün ne zaman ve hangi miktarda üretilece$ini
gösteren bir çizelgedir. Malzeme +htiyaç Planlamas

ve Üretim Kaynaklar

Planlamas ’n n girdisi olan bu çizelge mamuller veya sat lan ürünler için
olu turulabilir.
Ana üretim çizelgesinde öncelikle, üretim plan n n kar lanabilmesi ve sipari lerin
teslimat tarihine yeti tirilebilmesi için, i lerin hangi kaynaklar taraf ndan hangi
s rayla yap laca$ belirlenir. Mevcut sistemin i yüküne, kaynaklar n kapasitesine ve
stok durumuna göre i ler kaynaklara atan r ve hangi üründen hangi tarihler aras nda
ne kadar üretilece$i planlanm olur.
Ana Üretim Çizelgesi ile malzeme, i çilik ve makinelerin en iyi
kullan lmas n sa$lanm

ekilde

olur. Malzemeye yap lacak yat r m istenen seviyede olur.

Mamul stok seviyeleri belli bir seviyede tutularak ve mü teriye verilen teslimat
tarihlerine uyularak mü teri memnuniyeti sa$lanm olur.
1.2.3 Kaba Kapasite Planlama
Kaba Kapasite Planlama, üretim Plan veya Ana Üretim Çizelgesi’nin uygulanabilir
oldu$unu denetleyen ve i gücü, ekipman, tedarikçi kapasitesi, depolama, envanter
seviyeleri, üretim maliyetleri gibi kritik kaynaklara göre nas l de$i mesi gerekti$ini
gösteren süreç olarak tan mlan r [6].
1.2.4 Kapasite htiyaç Planlama
Kapasite +htiyaç Planlama, Üretim Plan ’n n uygulanabilmesi için kapasite
seviyelerini hesaplama, ölçme ve ayarlama i levini görür. Bunun için Malzeme
3

+htiyaç Planlama Sistemi’nden gelen net ihtiyaç, aç k sipari ve beklenen sipari lere
göre her bir i merkezi için her bir zaman diliminde gerekli kapasiteyi tan mlar.
Rotalar, standart zamanlar, i

merkezi kapasite parametreleri, haz rl k süreleri

kapasite ihtiyaç planlamas için gerekli verilerdir. Malzeme partileri, i çi ve makine
standartlar kapasite yükü verilerine dönü türülür. Kapasite +htiyaç Planlama,
kullan labilir kapasiteyle malzeme ihtiyaç planlama sonucu ortaya ç kan i yükünün
kar la t rmas n yapar ve yeterli kapasite olup olmad $ n belirler. Yeterli kapasite
varsa, ana üretim çizelgesi sabitle ir, her bir i merkezinde dönem boyunca olu an i
yükleri saptanarak raporlan r ve buna göre i emirleri haz rlan r. Yeterli kapasite
mevcut de$ilse, fazla mesai, ek vardiya, i gücü ve makine art r m , alternatif rotalar
ve fason üretim yard m yla kullan labilir kapasite artt r labilir.

+ merkezlerine yüklenen
emirler

+ emirleri

+
merkezlerinin
kapasitesi

KAPAS TE

Malzeme +htiyaç Planlama
sisteminden onaylanan
raporlar

HT YAÇ
Rotalama bilgileri

Kapasite düzenleyici veri

PLANLAMASI

Alternatif
planlanan emirler

Ana üretim çizelgesinde
revize edilen veri

/ekil 1.1: Kapasite ihtiyaç planlamas n n girdi ve ç kt lar [7]
1.2.5 Kapal Çevrim Malzeme htiyaç Planlamas
Kapal Çevrim Malzeme +htiyaç Planlamas , Malzeme +htiyaç Planlama sisteminin
ana üretim çizelgesinde hedeflenen üretim miktarlar ile i letmenin üretim kapasitesi
aras ndaki ili kiyi kontrol edememesi nedeniyle geli tirilmi bir sistemdir. Malzeme
+htiyaç Planlama sistemi kapasiteye kar

duyars z iken; Kapal Çevrim Malzeme

+htiyaç Planlama, kapasiteyi kontrol etmekte ve mevcut kullan labilir kapasitenin
yetersiz olmas durumunda ana üretim çizelgesine geri besleme yapmaktad r. Kapal
Çevrim Malzeme +htiyaç Planlamas sayesinde, fabrikan n üretebilece$i son ürün
miktar , eldeki döküm ve kullan labilir üretim kapasitesi ile verilen son ürünü

4

üretmekte kullan lan parçalar, bile enler ve malzemeler konusunda çözüm üretecek
bir geri besleme mekanizmas sa$lanm olur.

Üretim Planlama

Ana üretim çizelgesi

Evet

Kaynaklar
uygun mu?

Kaba Kapasite Planlama

Hay r

Uygun
mu?

Evet

Malzeme +htiyaç Planlama

Hay r

Mesai
veya
bo altma

Evet
Kapasite +htiyaç Planlamas

Uygun
mu?

Hay r

Evet
+malat kontrol

/ekil 1.2: Kapal çevrim malzeme ihtiyaç planlamas [8]
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1.2.6 Üretim Kaynaklar Planlamas
Üretim Kaynaklar

Planlamas

sistemleri, imalat yapan bir firman n tüm

kaynaklar n n etkin olarak planlamas na olanak tan mak amac yla sat , pazarlama,
üretim planlama, sat n alma, envanter yönetimi, muhasebe gibi tüm i letme
fonksiyonlar n bütünle ik bir yap içinde birle tiren sistemlerdir. Üretim Kaynaklar
Planlamas , Malzeme +htiyaç Planlama sistemlerinin makine ve i çilik kayna$ na
yönelik olarak kapasite planlamas çal malar n da içeren daha geni bir sürümüdür.
Üretim Kaynaklar Planlamas sistemleri firma düzeyindeki tüm kaynaklar ortak bir
veri taban nda toplayan ve elde edilen bilgiler yard m yla raporlar üreterek üst
yönetime alternatifler aras nda daha do$ru seçim yapmay sa$layan bir araçt r.
Departmanlar aras i bölümü ve i birli$i esas üzerine kurulmu tur. Kullan c lar
taraf ndan kolay anla labilecek bir mant k düzeyine, basitli$e ve saydaml $a
sahiptir. Üretim Kaynaklar
geli tirdi$i i

Planlamas ’n n ba lang ç noktas

üst yönetimin

plan d r ve bu noktadan hareketle organizasyonun daha alt

kademelerine do$ru i lem ve fonksiyonlar tan mlan r.
Üretim Kaynaklar Planlamas sistemlerinin faydalar aras nda iyile tirilmi mü teri
hizmetleri, stok seviyelerinde azalma, i leme sürelerinin k salmas , sat n alma
maliyetlerinin azalmas , verimlilik art , kaynaklar n daha etkin kullan lmas , i çilik
maliyetlerinde azalma, i letmede bilgi iletim h z n n artmas ve ileti imin iyile mesi
say labilir [9].
Üretim Kaynaklar Planlamas sistemlerinin bu faydalar na kar n, günümüzde
firmalar n ihtiyaçlar n kar layamamaktad r. Bunun nedenleri öyle s ralanabilir:
Üretim Kaynaklar Planlamas sistemleri farkl bölgelerde fabrikalar bulunan
firmalar için kaynaklar n da$ t m n

planlayamamaktad r. Bu i lev Da$ t m

Kaynaklar Planlamas taraf ndan gerçekle tirilir. Üretim Kaynaklar Planlamas
sistemleri sabit haz rl k süreleri kullanmaktad r. Ancak gerçek hayatta kurulum veya
haz rl k süreleri i lemlerin s ras na ba$l d r. Üretimde, e$er i lemler ard k olarak
planlan rsa, ikinci i lemin haz rl k süresi k salabilir. Üretim Kaynaklar

Planlamas

sistemleri ileti imi iyile tirmekte ve firman n tüm verilerini tek bir veri taban nda
toplamaktad r. Ancak firman n farkl bölgelerde veya ülkelerde üretim yerleri varsa,
Üretim Kaynaklar Planlamas bunlar n bütünle mesini sa$layamamaktad r. Üretim
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Kaynaklar Planlamas sistemleri sipari lerin y $ lmas na neden olabilir. Üretim
Kaynaklar

Planlamas

sistemleri Tam Zaman nda Üretim

gibi sistemleri

destekleyemez. Üretim Kaynaklar Planlamas sadece planlar, nas l uygulanaca$ n
söylemez [9].
+ letme stratejik plan
Sat ve üretim plan
Sat tahminleri

Sipari ler
Ana üretim plan

Kaba kapasite

Malzeme +htiyaç Planlama

Ürün a$açlar
Operasyon
planlar

Kapasite Gereksinim Planlama

Fiyatland rma
Kapasite
yeterli mi?
Maliyet
izleme ve
kontrol

Hay r

Evet

Üretim programlar i
emirleri

Sat n alma sipari leri
Fason istekleri

Üretim ve skarta
izleme

Yar ürün stoklar

Verimlilik hesaplamalar

Ürün stoklar

/ekil 1.3: Üretim Kaynaklar Planlamas [10]
1.2.7 Da7 t m Kaynaklar Planlamas
Da$ t m Kaynaklar

Planlamas , bitmi

ürünün son kullan c ya da$ t m n

planlayarak, optimum envanter da$ t m n sa$lamaya çal an bir planlama ve kontrol
7

sistemidir. Da$ t m Kaynaklar

Planlamas , ta ma araçlar

ve teçhizatlar ,

yükleme/bo altma alan , depolama alan , ürünlerin ta ma ve depolama özellikleri,
ta madaki tonaj ve zaman k s tlar gibi özellikleri dikkate alarak, ihtiyaç olu tukça
ilk planlamay yapar ve her de$i iklik için de planlar yeniler. Da$ t m kaynaklar
planlamas n n kullan m , ürünlerin sevkiyat süresini k salt r, fazla stok tutulmas n
önler, böylece stok bulundurma maliyetini azalt r. Depo, yükleme/bo altma teçhizat ,
yükleme/bo altma alan ve i çilik gibi kaynaklar n etkin ve verimli bir ekilde
kullan m n sa$lar. Da$ t m kaynaklar planlamas , hangi ürüne ne zaman, nerede, ne
kadar ihtiyaç duyulaca$ n , bu ihtiyaçlar n nas l kar lanaca$ n , bu ürünlerin hangi
araçlarla ta naca$ n , hangi ürün için ne kadar stok bulundurulmas gerekti$ini,
kapasite kullan m oran n , sipari lerin kar lanma oran n belirler.
Da$ t m kaynaklar planlamas nda bir merkezi depo ve ona ba$l da$ t m depolar
vard r. Talep, merkezi ya da ara depolara olabilir. Merkezi depo hem tali depolardan
gelen hem de do$rudan kendisine gelen talepleri kar lamak zorunda oldu$undan,
daha fazla miktarda emniyet stoku bulundurur. Da$ t m Kaynaklar Planlamas ,
da$ t m depolar n n gereksinimlerinin tahminini yapar ve ana depodan planlanm
sipari ler olu turur.
Da$ t m Kaynaklar Planlamas sistemleri, tahminlerin mal al m ve üretim süreçleri
içinde yap labilmesine olanak sa$lamaktad r. Da$ t m Kaynaklar Planlamas , üretim
kapasitesinin ve stoklar n etkin bir ekilde tahsis edilmesini sa$lamak, mü teri
hizmet düzeyini yükseltmek ve stok yat r mlar n dü ürmek için, üretim ve da$ t m
yöneticileri taraf ndan ihtiyaç duyulan bilgi ak n sa$lar. Bu sistemler, daha k sa
sürede sipari lerin yerine getirilebilmesine imkan verirken; i letmenin de$i ik alt
fonksiyonlar n ayr ayr organize etmekte ve i letmenin de$i ik birimleri aras nda
kopuklu$a neden olabilmektedir. Bu tür i letmeleri birbirinden kopuk sistemlerden
olu an bir sistem olarak görmek mümkündür. Ancak, bir i letmenin etkin ve verimli
çal p zaman nda sorumluluklar n yerine getirebilmesi, tüm birimlerinin ortak veri
taban n kullanmas na ba$l d r. Yani, kalite, mühendislik, finans, üretim, üretim
hizmetleri ve al m birimlerinin tümü ortak bir veri taban kullanabilmelidir [11].
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1.2.8 KKP II
KKP’nin zaman içindeki geli imini incelendi$inde, KKP kavram n n sürekli
geni ledi$ini ve standart kal plar n a t $ görülmektedir. Art k yeni kavramlar olarak
tedarik zinciri yönetimi, mü teri ili kileri yönetimi, e-ticaret terimleri kar m za
ç kmaktad r. Bu kavramlar n KKP paketlerine yerle tirilmesi sonucunda KKP II
tan mlanm t r. Bu sistemlerin bir arada kullan lmas KKP’nin i letmeler için temel
bir karar destek sistemi görevini görmesini sa$lamaktad r. Bu yeni ak m; new
frontiers (yeni s n rlar), new wave (yeni dalga) olarak adland r lmaktad r.
Gartner Group 21. yüzy ldaki kurumsal sistemleri tan mlayan KKP II kavram n
ortaya koymu tur. KKP II’nin tek kelime ile anlat m i birli$idir. KKP kavram ,
kurum merkezli bir yap ya sahiptir. Günümüzde i birli$ini esas alan ticareti ön plana
ç kartabilmek için yap lmas gereken bilginin kurum d nda da payla lmas n n
sa$lanmas d r. KKP II sistemleri, kurumun sadece omurgas de$illerdir. Ayn
zamanda tedarik zincirine de kurum için bilgi ba$lant s d r. KKP II, bir i letmenin
bütün i lemlerine ait verisini mümkün oldukça eksiksiz olarak, gerçek zamanl bir
araya getirir ve yönetir, sonra da bu verilerin i ortaklar taraf ndan kullan labilmesi
için sistemin aç lmas n sa$lar.
ROL

+ letme Optimizasyonu

De$er Zincirinde + birli$i

Üretim ve Da$ t m

ALAN

Tüm sektörler

Üretim, Sat , Da$ t m
Ve Finans Süreçleri

+OLEV

Çapraz endüstri sektörleri ve özel
sektörel süreçler

Dahili, gizli

SÜREÇ

D ba$lant lar

Kapal
Dahili üretme ve kullanma

M+MAR+

Web tabanl , aç k, bile enlerden olu an

VER+

Dahili ve harici yay nlanan ve eri ilen

/ekil 1.4: KKP’den KKP II’ye geçi
Rol: Geleneksel KKP i letmeleri irket içi iyile tirmeler ile ilgilenir. KKP II sistemi
ise, i ortaklan ile i birli$i kurulmas n sa$layarak, i birli$inin iyile tirilmesi ile
ilgilenir.
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Alan: KKP sistemleri üretim ve da$ t ma odaklanm t r. KKP II sistemi ise, hizmet
sektörü, devlet ve madencilik gibi varl k tabanl endüstrileri de kapsayan bütün
sektör ve bölümler aras nda geçi sa$lamaktad r.
Fonksiyon: KKP sistemlerinin sektörlere ve bölümlere göre ihtiyaçlar farkl olup,
her ey herkes için sunulamayacakt r. Beklenti, KKP II tedarikçilerinin çal acaklar
endüstrileri seçerek, kullan c lar için özel i levsellikler sa$lamaya odaklanmalar d r.
Süreç: KKP sistemlerinde süreçler, i letmenin dört duvar na odaklanm t r. KKP II
sistemi ise, i ortaklar her nerede olurlarsa olsunlar onlara ula acak ve süreçleri
i letme s n rlar n n ötesine ta yacakt r.
Mimari Yap : Eski KKP sistemlerinin kapal bir mimarisi vard r. KKP II ise, web
tabanl , entegre olmaya aç k, di$er sistemlerle i letme için i lemler yapabilen,
kullan c lar n ihtiyaçlar olan fonksiyonlar seçmelerine olanak tan yan modül ve
bile enler etraf nda kurulmu bir sistem olacakt r.
Veri: KKP sistemlerindeki bilgi i letme içinde meydana getirilir ve tüketilir. KKP II
sisteminde ayn bilgi tedarik zinciri vas tas yla yetkili kat l mc lar taraf ndan
ula labilir olacakt r [12].

1.3
•

Kurumsal Kaynak Planlamas Sisteminin Genel Özellikleri
Entegrasyon: KKP sistemleri geleneksel, hiyerar ik ve fonksiyon temelli

yap lar n s n rlar n a maktad r. Sat n alma, üretim planlama, sat , depo yönetimi,
muhasebe ve insan kaynaklar fonksiyonlar n n tümü bölümler ve fonksiyonel alanlar
aras i süreçlerinden olu an bir i ak nda birle mektedir. KKP uygulamalar ayn
zamanda tedarikten teslimata kadar uzayan lojistik bir zincir olu turmak için, i
süreçlerini mü teriler ve tedarikçilerle birle tirmektedir.
•

Fonksiyonellik: KKP sistemlerinin i letmelerdeki tüm standart i ihtiyaçlar için

anla l r fonksiyonellikleri vard r. Sektörlere özgü i süreçlerinin de eklenmesiyle,
KKP sistemleri pek çok sektörün özel ihtiyaçlar n da kar layabilmektedir. KKP
sistemleri, standart i fonksiyonelli$i ile belirli sektöre özgü tipik i süreçlerinin bir
kombinasyonu olarak uygulanmaktad r.

10

•

Esneklik: KKP, esnek bir organizasyon yap s

sa$lamaktad r. Geni

bir

fonksiyon ve alternatif i süreçler yelpazesinden firmalar ihtiyaçlar olan modülleri
uygulayabilmektedirler. KKP sistemlerinin esnekli$i, firmalara de$i imi kendi lehine
çevirmelerine olanak sa$lamaktad r.
•

Modülerlik: KKP sistemleri modüler bir yap ya sahiptir. Modüller tek ba lar na

kullan labilme özelli$ini ta rlar. Firmalar, ihtiyaçlar n kar lamak üzere sistemi
geni letebilirler. KKP sistemlerinin modülerli$i firmalara a amal uygulama veya
sistemin tamam n n ayn

anda uygulanmas

aras nda seçim yapma olana$

tan maktad r.
•

Çok yerden i letme olana7 : KKP sistemleri ile firmalar, farkl bölgelerde

bulunan fabrika veya

ubelerindeki i

süreçlerini birle tirebilmektedir. Örne$in

firmalar KKP sistemlerini merkezde, fabrikalarda veya ubelerde kurarak, i lemlerini
di$erlerinden ba$ ms z olarak gerçekle tirirler. Birbirinden uzakta bulunan bu
sistemler aras nda i mesaj gönderildi$inde, KKP sistemleri düzgün bir ileti im
sa$lar. Örne$in ana veriler güncellenebilir, periyodik raporlar sat

bölgelerinden

merkeze iletilebilir, planlama bilgisi veya stok bilgisi bölge ve merkez aras nda gidip
gelebilir.
•

Çok sektörde i letme olana7 : KKP sistemlerinin hizmet sektöründen imalat

sanayine, özel sektörden kamu sektörüne kadar oldukça geni bir uygulama alan
vard r.
•

Farkl üretim tiplerini destekleme özelli7i: KKP, fabrikasyon imalat, montaj,

imalat ve proses imalat gibi farkl üretim tiplerini desteklemektedir. Bir ürünün hayat
e$risi boyunca bir üretim tipinden di$erine geçmesi olas l $ bu özelli$in önemini
art rmaktad r.
•

Bilgiye h zl eri im: Süreç yönelimli i lemler verimlili$i art rmaktad r. KKP’nin

birbiriyle ili kili süreçleri ba$lamas ndan dolay , her bir çal an gerekli bilgiye h zl
bir ekilde ula r. Bilgi güncel ve tutarl d r. Çal anlar do$ru bilgiyi do$ru zamanda
alabilmektedirler.
•

Ekip yönetimi: KKP sistemleri entegre i

ak m yönetimi sa$larlar. Ekip

yönetimi, departman baz nda dü ünce ve görü ü organizasyon baz nda görü le
11

de$i tirerek, inisiyatif ve motivasyon sa$lar. KKP, çal anlar n ekip halinde
çal mas na yard mc olur.
•

Yeniden yap lanma: + letme ihtiyaçlar n kar lamak üzere sahip oldu$u entegre

süreçleriyle KKP, geleneksel yap ve organizasyon metotlar n yeniden yap land rma
potansiyeline sahiptir. Bu aç dan, KKP paketlerinin proje yönetimi ile ilgili
modülleri vard r ve yaz l m n devreye al nmas s ras nda süreçlere, organizasyona ve
fonksiyonlara ili kin nelerin yap lmas gerekti$i konusunda projeyi yönlendirme
yetene$ine sahiptir. Yeni ku ak yaz l mlar n baz lar bir ad m daha ileriye giderek
süreç yönetimine geçi i sa$layacak alt yap ya sahiptir ve üstelik projenin geneli bu
geçi i hedeflemi tir. Yeni ku ak KKP yaz l mlar n birço$u süreçlerle programlar
aras nda entegrasyonu kuran bir alt yap ya sahiptir. KKP, firman n temel i
süreçlerini yeniden tasarlayarak, performans art rmaktad r.
•

Evrensellik: KKP paketlerinin evrenselli$i vard r ve bu alanda uzman ve destek

sa$lamak daha kolayd r. KKP firmalar n n gereksinimlerdeki evrensel de$i meleri ve
teknolojik geli meleri KKP yaz l mlar na ilave etme gibi bir misyonlar vard r [9].
KKP sisteminde amaç, muhasebe, finans, lojistik, üretim planlama, stok yönetimi,
sat n alma, üretim, pazarlama, kalite yönetimi, insan kaynaklar , bakim/onar m,
mü teri ili kileri yönetimi gibi fonksiyonlar aras ndaki i birli$i ve etkile imi
geli tirmektir. Böylelikle bu fonksiyonlar n en yüksek rekabet avantaj elde etmesine
imkan verilir. Oekil 1.4 KKP sisteminin i leyi i hakk nda daha net bir fikir
vermektedir. KKP sisteminin önemli özelliklerinden biri, irketin co$rafi olarak
farkl bölgelerde bulunan fabrikalar n n, bunlar n tedarikçi firmalar n n ve da$ t m
merkezlerinin kaynaklar n e güdümlü olarak planlamas d r. Ulusal veya uluslararas
düzeyde birden fazla fabrikas , tesisi ve depolar

bulunan bir

irketin tüm

kaynaklar n etkin ve verimli bir ekilde planlayabilmesi KKP yakla m ile mümkün
hale gelmektedir. Bu çerçevede, hangi mü teriye ait hangi sipari in hangi da$ t m
merkezinden kar lanmas veya hangi fabrikada üretilmesi gerekti$i, tüm fabrikalar n
malzeme ve hizmet ihtiyaçlar n n nereden kar lanmas n n uygun olaca$ ,
fabrikalar n elinde bulunan makine, malzeme, i gücü, enerji, bilgi gibi üretim ve
da$ t m kaynaklar n n nas l e güdümlü ve ortakla a olarak kullan labilece$i
belirlenmi olmaktad r. Di$er bir deyi le, mü teriye ait sipari in en k sa sürede,
istenen kalite ve maliyette kar lanabilmesi için tüm ba$l i letmelerin da$ t m,
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üretim ve tedarik kaynaklar n n kapasite ve özellikleri ayn

anda dikkate

al nmaktad r.
Teklif

M
Ü
O
T
E
R
+

Fatura kontrol
Üretim yönetimi

Sipari

Mal giri i
Stok yönetimi

Sat n alma

Sat Deposu
Temel veri
yönetimi

Sevkiyat

Sat /kaba
üretim pl.

MRP

Program
Planlamas

Faturalama

/ekil 1.5: KKP sisteminin i leyi i [13]
Ayn

ekilde bünyesi içinde farkl fabrikalar veya ayn fabrika bünyesi içinde farkl

üretim tiplerinde farkl üretim süreçlerinin olmas , esnek bir kaynak planlama
yakla m n n uygulanmas n gerektirmektedir. KKP bu farkl l klar ile ba edebilen
bir yap ya sahiptir. Fabrikalar aras entegrasyonu, fabrikalar baz ndaki esneklik
ilkesine

uygun

olarak

gerçekle tirir.

Fabrika

avantajlar ndan yararlan rken, fabrikalar aras

baz nda

merkezi

yönetimin

koordinasyonu ve entegrasyonu

i letmenin temel stratejileri do$rultusunda sa$lar.
Güçlü KKP yönetim bilgi sistemi, kurum çap nda tek bir teknoloji platformu kurmak
için genellikle istemci/sunucu mimarisini, yerel i lem gücünü ve kullan m kolay
arayüzleri kullan r. Ou anki KKP sistemi aç k bir istemci/sunucu yap s na sahip olup
gerçek zamanl d r. Yani, istemciler bilgiyi uzaktan i leme imkan na sahiptirler ve
yeni bir girdinin sonucu tüm tedarik zincirine ula r. Böyle sistemlerin i letmelere
çekici gelmesinin nedeni, bir irketin tüm çal anlar n n, tek bir birle ik kullan c
arayüzü sayesinde hemen hemen hiç beklemeden ayn bilgiye ula abilmesidir. SAP
R/3 gibi KKP sistemleri, sadece say lar i leyen fonksiyonel modülleri içermez,
ayr ca ileri üretim teknolojilerini ve metodolojilerini de içerir. Böyle bir sistemin
uygulanmas , i lemlerin ve tüm i kültürünün radikal de$i imi ile sistemin birle ik
yap s ndan elde edilen faydalarla sonuçlan r.
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Bir KKP sistemi, stok tipi, sipari tipi gibi farkl üretim tiplerini destekleyecek
ekilde yeteri kadar çok yönlü olmak durumundad r. KKP sisteminin, sürekli üretim
süreçleri kadar kesikli üretim süreçlerini de desteklemesi gerekir ve bunun için
sistem yeteri kadar iyi olmak zorundad r. Bir kurumun verimlili$i, mü teriden
üreticiye, üreticiden tedarikçiye kadar tüm tedarik zinciri boyunca h zl bilgi ak na
ba$l d r. Bu da KKP sisteminin sat , muhasebe, mühendislik, planlama, stok
yönetimi, üretim, sat n alma, kalite yönetimi, da$ t m planlama ve di nakliyat gibi
tüm alanlarda yo$un bir fonksiyonelli$inin olmas n gerektirir.
Günümüzde giderek daha fazla irket küreselle mekte ve i letmelerini küçültmeye ve
yerinden yönetime odaklanmaktad r. Bu küresel irketlerin i letmelerini verimli bir
ekilde yönetmeleri için, KKP sistemi kapsaml , çok yönlü yönetim yeteneklerine
sahip olmak zorundad r [13].

1.4

Kurumsal Kaynak Planlamas Sistemlerinin Ortaya Ç k Nedenleri

Küreselle me ve ürünlerin pazar ömürlerinin k salmas ile birlikte günümüzde
rekabet ola$anüstü boyutlara ç km t r. Kaliteli ürünleri ve memnuniyet yaratan
hizmeti dü ük maliyet ve k sa sürede sunan firmalar rekabette üstünlük
sa$lamaktad r. Hayatta kalabilmek ve geli ebilmek için i letmeler yeni rekabet
unsurlar na uyum sa$lamak zorundad rlar. Böyle bir rekabet ortam nda irketler
ba ar l olmak için endüstrideki en iyi uygulamalar takip etmek zorundad r.
Ürünlerin pazar ömürlerinin k salmas sürekli geli tirme, ürün esnekli$i, etkin lojistik
kontrol ve daha iyi tedarik zinciri yönetimi gerektirir. Bütün bunlar organizasyon içi
ve d

tüm tedarik zincirinde bilgilerin daha h zl ve hassas girilmesine ba$l d r.

Finans, pazarlama, üretim, insan kaynaklar gibi örgütsel bölümler esnekliklerini
kaybetmeden daha yüksek seviyede entegrasyon ile çal maya ihtiyaç duyarlar.
Organizasyon çap nda bir KKP sistemi ile bu ihtiyaçlar kar lanabilir.
Bilgisayar ve ileti im teknolojisindeki büyük ilerlemeler organizasyonun birimlerini
aralar nda daha s k bir entegrasyon olu turacak ekilde güvenli ileti im a$lar ile
birbirine ba$lanabilir hale getirmi tir. Bilgi sistemleri teknolojisi günümüzde yüksek
güvenilirlikte bol miktarda veri giri imi mümkün k lmaktad r.
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• Küreselle me ve uluslararas rekabet
• Bilgi teknolojisinin sa$lad $ yeni olanaklar
• Uluslararas da$ t m zincirlerinin yayg n ve daha etkin kullan l r hale gelmesi
• Çok tesisli organizasyonlar n iyi idare ve kontrol edilmesi ihtiyac
• Ürün ve üretim politikalar ndaki rekabete ba$l de$i meler
Bu nedenlerin olu turdu$u gereksinim bilgi teknolojisindeki geli meler taraf ndan
desteklenince KKP do$mu tur. +stemci/sunucu veren (client/server) tasar m , bilgiyi
bir a$ üzerinde fiziki noktalara da$ tmakta, de$i ik bilgisayarlarda saklamakta ve
olu an bu da$ n k veri taban sistemi içinde elektronik i letim teknolojisi ve grafik
kullan c ara yüzler ile ba$lant sa$lanmaktad r. Böylece üzerindeki herhangi bir
kullan c program ve veri tabanlar n n fiziki konumuna bakmaks z n, küresel verilere
ula abilmekte, da$ n k veri sistemini tek bir birim gibi kullanabilmektedir. Böylece
u fonksiyonlar sa$lanmaktad r:
• Üst düzey bilgi entegrasyonu,
• En güncel bilgiye h zl ula m,
• Küresel lojistik, envanter kontrol ve arz/talep entegrasyonu,
• Pazar/mü teri/i dünyas olu umlar na an nda tepki.
Mü teri talebinin sürekli nitelik ve nicelik olarak de$i ti$i ve bu de$i imin tahmin
edilmesinin ne kadar zor oldu$u bilinen bir gerçektir. Firma faaliyetlerinin bu
de$i ime uygun hareket edebilecek hale getirebilmenin yolu KKP yakla m ndan
geçmektedir. Hem stratejik planlama çal malar ile belirlenen amaç ve hedeflere,
hem de üretim ve da$ t m kaynaklar m z n kapasite ve özelliklerine gereken ayr nt da
dikkat ederek, faaliyetlerin de$i ime duyarl hale getirebilmek ancak KKP yakla m
ile olabilmektedir [14].
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1.5

Modüler Yap s

KKP sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisi de modüler bir yap ya sahip
olmas ve kurumlar n ihtiyaçlar na göre kendilerine uyan modülleri bünyelerine
monte etmeleridir. Modüller birbirlerinden ba$ ms z kurulabilseler de hepsi birbiriyle
bütünle ik bir yap içinde i levlerini yerine getirirler. Bir modüldeki veriler di$er bir
modül için girdi olarak kullan labilmektedir.
KKP sistemlerinde kullan lan temel modüller öyle s ralanabilir:
• Malzeme Gereksinim Planlamas Modülü
• Stok ve Depo Yönetimi Modülü
• Sat nalma Modülü
• Sat -Da$ t m Modülü
• Finans Modülü
• +nsan Kaynaklar Modülü
• Mü teri +li kileri Yönetimi
• Kalite Yönetimi
1.5.1 Malzeme Gereksinim Planlamas Modülü
Malzeme gereksinim planlamas modülü, di$er tüm modüllerden gelen malzeme,
firma, mü teri, ürün a$ac , operasyonlar, i merkezleri, sat n alma-mü teri-üretim
sipari leri, stoklar gibi çok say da karma k ancak birbirleriyle ili kili bilgilerden
faydalanarak genel anlamda malzeme, miktar ve tarih bazl gereksinim sonuçlar na
ula r. Malzeme Gereksinim Planlamas , mü teri gereksinimlerini ve tahminleri
kar lamak için gereken üretimi ve sat n alma görevlerini düzenlemek üzere ürün
a$açlar n , stok kullan labilirli$ini ve ana çizelgeyi kullan r. Malzeme Gereksinim
Planlamas ayn zamanda yürürlükteki etkinlikleri izler ve üretim etkinlikleri en son
plana uyumsuzluk gösterdi$inde de$i iklikler önerir.
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Süreç içerisinde planlama tipleri, mü teri, üretim yerleri, mamul, versiyon vb.
kriterler baz nda mamul gereksinim tarih ve miktarlar sisteme tan t larak, malzeme
gereksinimleri hesaplan r. Ancak tüm modüllerle yak ndan ili kili olmas , s k bir
risk yönetimi prosedürünü de beraberinde getirmektedir. Sürecin sahibi planlama
personeli, destekçileri ise tüm bölümlerdir.
Malzeme Gereksinim Planlamas ile ba ar elde etmek için yüksek düzeyde ürün
a$ac ve stok do$rulu$u ayr ca düzenlenmi yordam bütünlü$ü gerekir. Bu bilgiler
kullan larak irket kaynaklar , talepleri en dü ük stok ve en az art kla kar lamak
üzere birle tirilmi

bir çabayla yönetilebilir. De$i en bir ortamda Malzeme

Gereksinim Planlamas , özellikle de$i ikliklerin etkisini tan mlamada ve talepteki
de$i iklikleri kar lamada yard mc olur.
Al nan, üretimi devam etmekte olan sipari lerin, üretim durumlar yla birlikte
hammadde ihtiyaçlar n günlük, haftal k, ayl k, y ll k çizelgelerle izleyebilmek ve
hammadde rezerv durumlar n kontrol ederek irket sat n almalar n yönlendirmek
mümkündür.
Kullan lan hammadde miktar ve üretim esnas nda kullan lan di$er sabit giderlerden
yola ç karak, modellerin birim maliyetleri hesaplanabilir. Sipari lerin hammadde ve
üretim maliyetleri an nda görülerek, yap lmak istenen üretimin kar-zarar durumlar
an nda tespit edilebilir. Dönemsel üretim planlar için gereken hammaddelerin
maliyetlerini an nda görmek ve üretim bütçe planlamas yapmak mümkün hale gelir.
1.5.2 Stok ve Depo Yönetimi Modülü
Stok yönetimi modülü, i letme için sat n al nan malzemelerin depolara girmesinden,
mü teriye mamul olarak sat lmas na kadar olan, stok ile ilgili süreçleri kapsar.
Oirketin farkl amaçlarda (ana depo, hurda depo, emanet depo, ret depo vb.) depolar
ve depolar aras hiyerar ileri olabilir. Her depo da konum, ranza/göz vb. nitelikler
baz nda birbirinden farkl özelliklere sahip olabilir. Tüm bu tan mlamalar, istenilen
esneklikte sistem taraf ndan yap labilmektedir.
Firmadan sat n al nan malzemeler önceden belirlenmi sat n alma giri kodlar yla
depolara girildikten sonra, fatura ve irsaliye bilgileri ile e le tirilir. Sat n alma ve
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fatura giri ine ili kin, ba$lant lar önceden yap lm ilgili muhasebe hesaplar çal r.
Sat n al nan malzemeler, iste$e göre kalite kontrol prosedürlerine tabi tutulabilir.
Kalite kontrol prosedürlerinin reddetti$i malzemeler yine sistem arac l $ ile firmaya
iade edilebilir. Kabul edilen malzemeler, belli özellikteki konum ve raflara
yerle tirildikten sonra, üretime çekilmek üzere beklemeye al n r.
Buraya kadar olan süreçte, teslim alma ve yerle tirme ile ilgili olarak depo
personelinin, kalite kontrol ile ilgili olarak kalite personelinin, sat n alma
sipari leriyle ilgili olarak sat n alma personelinin, malzeme gereksinim planlamas ile
ilgili olarak planlama personelinin ve faturalarla ilgili olarak muhasebe personelinin,
sistem arac l $ ile ili kileri mevcuttur.
Sürecin devam olarak, depoda bekleyen malzemenin çekilmesini tetikleyen olgu,
yine otomasyon artlar ndaki üretim sipari leridir. Üretim sipari leri, gereksinimler,
malzemeler, ürün a$açlar , i yerleri, kapasite bilgileri ve i planlar na ait bilgilerden
olu ur. Bunun bir di$er anlam , malzemeyi ve di$er ana verileri tan mlayacak ARGE
personelinin, üretim sipari ine ili kin hareketlerde bulunacak üretim personelinin,
malzeme gereksinim planlamas n

kontrol edecek planlama personelinin ve

malzemeyi verecek depo personelinin ayn sistemi, ayn verimlilikte kullanmak
zorunda oldu$udur.
Üretim sipari lerinin gereksinim duyduklar malzemeler, otomatik ya da manuel
olarak depodan çekildikten sonra yar mamul-mamul üretimi için kullan l r ya da
hurda, skarta, masraf yerine tüketim gibi harcamalarda kullan l rlar. +lgili muhasebe
hesap kodlar tekrar devreye girerek, ürün maliyeti için ön hesaplamalar sistem
taraf ndan yap l r. Bu arada tüm depolardaki transfer hareketlerinin mali muhasebe
sonuçlar n n olmamas na dikkat edilmelidir. Mamul deposunda ve kendine ait
konumda bekleyen mamul, mü teriye sevk talimat ile sat a verilir. Yeni durumda
ise art k üretim, planlama, mamul depo, sat ve muhasebe personeli sistem üzerinde
çal maktad rlar.
Depo Yönetimi Modülü, bir i letmede depolar n bilgisayar destekli yönetimi
i letmenin lojistik ihtiyac n n etkili yöntemlerle kar lanmas n
yönetiminin yararlar aras nda:
• Karma k depo yap lar n n yönetimi,
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sa$lar. Depo

• Depo yerlerinin(adresleme) tan mlanmas ve yönetimi,
• Farkl depo tiplerinin yönetimi,
• Mal ç k haberlerinin yarat lmas ,
• Bütün stok hareketlerini izlemeye olanak sa$lamas ,
• Tehlikeli ve raf ömrü olan malzemelerin yönetimi,
• Otomatik tan ma veri toplama sistemlerinin kullan lmas ,
• Dokümantasyon kolayl $ say labilir.
Ka$ t üzerinde veya elektronik ortamda olu turulan faturalar sistem taraf ndan
otomatik olarak kontrol edilir. Belirli bir sat n alma sipari ine ili kin fatura giri i
yap ld $ nda sistem gelecek faturay otomatik olarak olu turur.
1.5.3 Sat n alma Modülü
Sat n alma modülü, i letmeye departmanlardan ya da malzeme gereksinim
planlamas ndan otomasyona dahil olarak gelen taleplerin saptan p, sat c firmaya
bildirilmesi, takip edilmesi ve teslim al nmas sürecini kapsar.
Sipari ler ilk giren, ilk ç kar veya son giren, ilk ç kar mant $ na göre takip edilebilir
ve sipari lerin teslimat durum raporlar na an nda ula labilir. Sipari lere göre stok
rezerv etmek ve yeni gelen sipari leri, depo stok rezerv durumlar na göre net
mevcutlar üzerinden de$erlendirmek mümkündür. Kullan c iste$i ya da otomatik
olarak malzeme planlama ve kontrol sistemi taraf ndan yarat lan sat n alma talepleri
izlenebilir ve sat n alma emri ç kart labilir. Kaynak firma fiyat liste ve bilgilerini
kullanarak kaynak firma seçimi yap labilir. Sat n alma taleplerini, sipari leri ve
henüz teslimat yap lmayan malzemeleri izlemek mümkündür. Kaynak firmalarla
yap lan çerçeve sözle melerinin takibi yap labilir.
süreleri,

kalite,

fiyat

gibi

Kaynak firman n teslimat

k staslar de$erlendirilerek

mümkündür.
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performans

izlemek

1.5.4 Sat -Da7 t m Modülü
Sat -da$ t m modülü, mü terinin i letmeye olan mamul sipari lerinin al n p,
üretimden sonra teslimine kadar olan süreci kapsar. Sat faaliyetleri, sat i lemlerini
kolayla t rmak ve otomatik hale getirmek için kullan l r. Sat

sonuçlar , sat

görü meleri, ara t rmalar, cari fiyatlar, pazarlama kampanyalar , rakipler ve ürünleri
hakk ndaki bilgileri tutmaya yarar.
Sat -da$ t m bilgi sisteminin yap s , irketlerin i alanlar , bulunduklar co$rafi
da$ l m ve ürün çe itleri gibi kriterlere göre de$i iklik gösterebilirler. Örne$in bir
irket di$erlerinden farkl

olarak fason sat a yönelik bir da$ t m kanal

olu turmu ken, di$eri sadece toptan sat
bürosu-sat

yapabilir. Ya da birisi sat lar n sat

grubu detay nda takip etmek isterken, di$eri sadece üretim yeri-bölüm

baz nda takip etmek isteyebilir. Sistem kullan c ya, bu tan mlama esnekli$ini
gösterir.
Sat

ve da$ t m sürecinde mü teri, irkete mamul için teklif talebinde bulunur.

Teklif talebinin irket taraf ndan onaylanmas ile sipari olu ur. Buraya kadar olan
her

a amada,

irketin

malzeme

gereksinim

planlama

fonksiyonuna

bilgi

gönderilebilir. Üretimi biten depoda beklemekte olan mamul, sevk talimat ile
mü teriye sat l r. Sipari a amas nda ya da sat tan sonraki fatura hareketleriyle,
muhasebe bilgileri olu turulur.
Oirketlerin veri ambarlar n n en önemli k sm n olu turan sat -da$ t m bilgileri, hem
bilanço sorgulamas na, hem mü teri bilgilerine, hem de di$er karar destek
sistemlerine destek vermektedir. Bu süreçte, sat -da$ t m personeli, üretim personeli
ve mamul ambar personeli ayn sistemi ve ayn lisan kullanmak zorundad rlar.
Sat

da$ t m modülü ile sipari i lemleri istenilen döviz cinsi ile gerçekle tirebilir,

i lem s ras nda ayn ekran üzerinde ürünlere ait stok mevcutlar n özellileriyle detayl
görülebilir, sipari , stok ve rezerv durumlar n izlenebilir. Asorti, lot, koli ve tak m
takibi yap labilir. Sipari s ras nda, esnek fiyatland rma sayesinde aktif fiyat n yan
s ra, mü terilere özel belirlenen fiyat ve iskontolar da kullan labilir. Üretime giri ,
sevkiyat, teslim ve iptal tarihleri takip edilebilir. Avans, onay ve ödeme plan
takipleri yap labilir.
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1.5.5 Finans Modülü
Mali Muhasebe,

irket genelinde mali bilgilerin kontrolü ve entegrasyonunda

stratejik karar alma a amas nda gereklidir. Büyük Defter, mali raporlama ve di$er
muhasebe alanlar için merkezi bir mali veri havuzu görevi görür ve bir mali
muhasebe sisteminde gerekli olan tüm fonksiyonlar destekler. Bu fonksiyonlar, grup
ve

irket seviyesindeki hesap kartlar n n esnek bir

ekilde yap land r lmas ,

uygulamalar aras ba$lant kullan m , uzun zaman alan hesap mutabakat i lemine
gerek kalmamas ve yönetim muhasebesi uygulamalar ndaki verilerin paralel olarak
izlenmesidir. Alacak ve Borç Hesaplar , veri giri inden ödeme i lemleri için rapor
haz rlama ve banka i lemlerine kadar tüm alanlarda standart i kurallar n kullan r.
Varl k Muhasebesi, i letmenin duran varl klar n yönetir. Fon Yönetimi, fonlar n
planlanmas , yönetilmesi ve sürekli izlenmesini sa$layan bile endir. Bütçe yönetim
fonksiyonlar , harcamalar n mevcut kaynaklara göre yap lmas n sa$layarak bütçenin
ne ekilde kullan ld $ n n izlenmesine olanak verir.
Maliyet Merkezi Muhasebesi, genel harcamalar n irket içinde nerelerde olu tu$unu
analiz eder, giderlerin gider kaynaklar na dayal olarak ürünlere da$ lmas n sa$lar.
Faaliyet Tabanl Fiyatland rma, i

süreçlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi,

süreçlerin tüm maliyet merkezlerinde iyile me için kullan lan bir bile endir. Ürün
Fiyatland rma Yönetimi, bir ürünün üretimi veya bir hizmetin sunulmas s ras nda
olu an maliyetleri belirleyerek, kesintisiz ve gerçek tabanl maliyet olu turmada
kullan l r. Ürün Maliyeti Planlamas ile malzemelerin maliyet tahmini s ras nda
planlanan üretim maliyetleri, hem stoklar n hem de sat lan mallar n de$erlenmesinde
kullan l r. Simülasyonlar ile üretim yöntemlerindeki de$i ikliklerin üretilen mallar n
maliyetlerini nas l etkiledi$i belirlenebilir ve yeni ürünler için maliyet tahminleri
ç kart labilir.
Yat r m Yönetimi ile irketin yat r m planlama ve bütçeleme çal malar nda her tür
kriter kullan larak bir yat r m program hiyerar isi tan mlanabilir. Belirli yat r m
kararlar hiyerar ik olarak s raland $ nda mevcut bütçe, planlanan maliyetler ve
dahili/harici maliyetlerden do$an gerçek maliyetler hakk nda güncel bilgi elde
edilebilir.
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+ letmelerin stratejik i ortakl klar olu turmalar n n birçok nedeni vard r. Amaç,
ara t rma ve geli tirme maliyetlerini azaltmak veya kendi i sahas ndaki bir firma ile
birle erek pazar pay n artt rmak olabilir. Ortak Giri im Muhasebesi bile eni
departmanlar n ortak giri imlerini etkin bir ekilde yönetmelerine yard m ederek,
firmalar n kurduklar ortakl klardan en iyi ekilde faydalanmalar n sa$lar.
+ Planlamas , üst düzey kurumsal planlar olu turmak üzere kullan lan bir araçt r.
Mü teriye özel k smi planlar ve bunlar n kar-zarar, bilanço ve nakit ak
aras ndaki ba$lant lar ba ta olmak üzere kar l kl ili kilerin esnek bir

planlar
ekilde

gösterilmesini sa$lar. Konsolidasyon, yasal ve yönetim amaçl peki tirilmi raporlar
ç kar r. Kar Merkezi Muhasebesi, dahili sorumlulu$a sahip merkezlerin karl l $ n
analiz etmede kullan l r.
Nakit Yönetimi, belirli bir dönem içinde yap lan mali i lemlerin analiz edilmesini
sa$lar. Nakit Yönetimi bile eni likit kaynaklar n ödemeleri kar layabilmesini
sa$lamak için mevcut kaynaklar ve fonlar n kullan m ile ilgili bilgi verir. Ayr ca
giren ve ç kan ödeme ak n n takip edilmesinde ve para piyasalar na yap lacak k sa
dönemli yat r m ve borçlanmalar için gerekli verinin sa$lanmas nda kullan l r. Kredi
Yönetimi, kredilerin verimli bir ekilde girilmesini ve yönetilmesini sa$lar. Pazar
Risk Yönetimi, süreç, mali araçlar n etkin bir ekilde planlanmas n n yan s ra, veri
toplama, risk ölçümü, analiz ve simülasyonu da kapsayan bir geribildirim döngüsü
içermektedir. Pazar Risk Yönetimi, takip ve yönetim fonksiyonlar ile entegre bir
merkezi risk kontrol istasyonu gibi çal r.
1.5.6 nsan Kaynaklar Modülü
Bu modül tüm personelin görevlerini kapsayan, proseslerin basitle mesine ve
h zlanmas na yard mc

olan entegre uygulamalar

kullanarak kurumun insan

kaynaklar n planlamak ve yönetmek için çözümler sunar.
K s mlar

unlard r: Organizasyon yönetimi,

personel maliyet planlamas , i e

yerle tirme yönetimi, personel geli imi, e$itim ve toplant yönetimi, personel
yönetimi, ücret yönetimi, zaman yönetimi, personel kapasite ve vardiya planlama,
bordro muhasebesi, yan ödemeler yönetimi, seyahat harcamalar yönetimi.
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Organizasyon Yönetimi, i letmenin organizasyon emas n n yer ald $ , organizasyon
ve planlama modülü ile ki i ve pozisyon ekleme ve de$i ikliklerinin yap ld $
aland r. Seçenekler kar s nda organizasyonla ilgili simülasyonlar yarat labilir. Bu
alanda yer alan grafiksel organizasyon emalar ile ki i say s , yüzdesi ve çal ma
saatlerine göre düzenlenmi

personel çizelgeleri i

ve i

merkezi planlama

fonksiyonuna yard mc olur.
Personel Maliyet Planlamas , bir firman n ba ar s aç s ndan stratejik önem ta r.
Personel ile ilgili tüm faaliyetlerin etkilerini gösteren sistematik ve gelece$e dönük
planlama arac d r. Personel maliyet planlamas ile hedef ve mevcut maliyetler
aras nda bir kar la t rma ve maliyetler aras nda de$erlendirme yap labilir. Bo ve
dolu pozisyonlar için cari bordro rakamlar do$rultusunda veya tahmini planlanan
ücretler, maa lar ve maliyet ile ilgili di$er kalemler tahmin edilebilir.
+ e Yerle tirme Yönetimi, bo

pozisyonlar n/taleplerin yönetimi, ba vuranlar

aras ndan seçim yap lmas ve i e al nmas , görü me ve yaz malar, raporlama ve
maliyet analizi süreçlerini kapsar.
Personel Geli imi, pozisyonlara en uygun ki ilerin yerle tirilmesini ve organizasyonu
nitelikli ki iler ile kapatma sürecini otomatik hale getirmeyi sa$layan araçlar n
bulundu$u aland r. Nitelik ve gereksinimler, i letmedeki her pozisyon için önceden
belirlenmi i tan mlar ve ön ko ullar vas tas yla adaylara karar verirken ki ilerin
nitelikleri ile organizasyonun beklentileri aras nda kar la t rma ve e le tirme yapma
f rsat verir. Kariyer ve yedekleme planlamas , çal an n n performans n n izlenmesi,
çal an n geli me ve geli tirilme olas l $ , personelin nitelikli olmas , i letmenin ve
çal anlar n hedeflerinin birbiri ile uyum içerisinde olmas n

sa$lar. Kariyer

modelleri ve ki i profilleri olu turulurken e$itim programlar konulabilir. E$itim
programlar , e$itim kurslar veya seminerlerini, sertifika programlar n veya yurt
d nda e$itim durumunu içerebilir.
E$itim ve Toplant Yönetimi, seminerleri, e$itim kurslar n ve toplant lar planlama,
yönetme ve incelemeyi sa$lar. E$itim kataloglar n ve çizelgeleri olu turmaya olanak
vermek üzere her e$itim hakk nda detayl bilgi kaydedilebilir. Firma içinde veya
d nda e$itimi planlayan organizatörler ve ön ko ullar, hedefler, içerik, e$itim tarihi,
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fiyatlar, kapasite, yer, kat l mc lar ile ilgili fatura bilgileri ve bütçe gibi bilgilere
sahip olmay sa$layan araçlar sunar.
Personel Yönetimi ile çal anlar için organizasyon genelinde belirli kodlar, bölgeler,
departmanlar, projeler, gruplar ve alt gruplar atanabilir, önceden tan mlanm
organizasyon yap lar

ayn

bu

zamanda kariyer modelleme, firma içi pozisyon

de$i ikliklerinin planlanmas ve personel maliyet planlamas nda kullan l r.
Ücret Yönetimi, firma içerisindeki tan mlanan organizasyon modeline göre standart
maa lar n takibi, maa

de$i ikliklerinin izlenmesi, performans ve prime dayal

uygulamalar n yönetilebilmesi ve ki isel tazminat durumlar n n desteklenmesi
süreçlerini kapsar.
Zaman Yönetimi, zaman modellerinin ve çizelgelerinin yere ve organizasyon
düzeyine göre esnek bir ekilde tan mlamas suretiyle i çizelgelerinin verimli ve
etkin bir ekilde idare edilebilmesine olanak verir.
Personel Kapasite ve Vardiya Planlama, i

talimatlar ön ko ullar n yönetir.

Çal anlar n becerileri, e$itim durumlar gibi bilgilerle i gücü planlama ihtiyaçlar na
yan t verir.
Bordro Muhasebesi, bordro i lemlerinin takibi, i lemlerin merkezi hale getirilmesi
veya verilerin ülkelere ve bölgesel birimlere göre i lenebilmesini sa$lar.
Yan Ödemeler Yönetimi, farkl say da ve statüdeki çal anlara yap lacak yan
ödemelerin etkin bir ekilde idare edilebilmesini sa$lar. Her bir yan ödeme plan için
de$i kenler, kurallar ve maliyet formülleri belirlenebilir, çal an demografisine en
uygun yan ödeme plan tasarlanabilir.
Seyahat Harcamalar Yönetimi, seyahat iste$inin yap ld $ süreden, ödemesinin
yap ld $ a amaya kadar seyahatlerle ilgili harcamalar yönetebilmeyi ve i leme
koyabilmeyi sa$lar. Her ülke için yasal düzenlemelere uygun maliyet hesaplama
seçenekleri göz önünde bulundurularak tasarlanan özel düzenlemeler, s n r geçi i,
kilometre da$ l m , otomatik kur dönü türme i lemleri, de$i ken seyahat ayr cal klar
ve ek harcamalar içermektedir.
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1.5.7 Mü teri li kileri Yönetimi
Mü teri +li kileri Yönetimi, mü teriler ile daha kuvvetli ileti im kurabilmek için
mü terilerin ihtiyaç ve davran

biçimlerini ö$renebilme stratejisidir. Mü teri

+li kileri Yönetimi mü teriler, pazar e$ilimlerini, sat

ve pazarlama etkinlili$i

bilgilerini bir araya getiren bir i lem bütünlü$üdür.
Mü teri +li kileri Yönetimi’nin amac i dünyas ndaki ki ilerin teknolojiyi ve insan
kaynaklar n kullanarak mü terilerin davran

biçimlerini ve mü terilerin de$erlerini

anlamalar n sa$lamakt r. Mü teri +li kileri Yönetimi ile daha iyi mü teri servisi
sa$lanabilir. +leti im merkezleri daha etkin olur. Sat daha etkili bir biçimde yap l r.
Sat

sorumlular pazarl klar n daha h zl yapar. Pazarlama ve sat

i lemleri

kolayla r. Yeni mü teriler ke fedilir. Mü teriden gelen kar artar.
Mü teri +li kileri Yönetimi’nin gerçekten etkili olmas bekleniyorsa, organizasyon ilk
önce ne tarz bir bilgi edinmek istedi$ine ve bu bilgi ile nereye ula mak istedi$ine
karar vermelidir. Organizasyon mü terileri ile ilgili tüm de$i ik bilgilere ula mal , bu
verilerin nerede ve nas l topland $ n ö$renmeli ve bu verilerin nas l kullan ld $ n
bilmelidir. Toplanan veriler sisteme girilir ve bu veriler sistem içerisinde gruplan r.
Oirket ara t r c lar her bir mü terinin ihtiyac olan hizmeti belirler.
1.5.8 Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi standartlar na uygunluk yüksek kalitede ürünler sunmada önemli bir
etmendir. Kalite Yönetimi'nde önceden tan mlanan kontrol verisi hangi malzemelerin
incelenece$ini ve kontrole gönderilece$ini belirler. Bu sayede yaln zca belirlenen
kalite kriterlerine uyan ürünlerin sevkiyat na izin verilir. Tüm kontrol i lemleri,
gerçekle tirilen i lemler ve sonuçlar na göre belgelenir.
+statiksel proses kontrolünün sahip oldu$u i levler, süreçleri izlemeyi, kontrol etmeyi
ve geli tirmeyi sa$lar.
Kalite Yönetimi ile,
Online Test
-

Test ihtiyaçlar için çal an n uyar lmas ,
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-

Test sonuçlar için otomatik uyar mekanizmas ,

-

Test aç klamalar ve çizimlerinin online görüntülenmesi,

-

Tolerans d

-

Hata ya da red sebepleri ve kodlar ,

uyar lar ,

Hata/Red Raporlama
-

Hata / Red durumunda online uyar

-

Sapma raporlamas

-

Rework maliyeti

-

Düzeltmeler

+statistiksel Proses Kontrol Sonuçlar
-

Ortalama, standart sapma,

-

+ lem kontrol kart ve diyagramlar verileri takip edilebilir [15].

1.6

/irketleri Kurumsal Kaynak Planlamas Sistemini Kullanmaya Yönelten
Nedenler

Oirketleri KKP sistemini kullanmaya yönelten pek çok faktör bulunmaktad r. Oirketin
bilgi ihtiyac n kar layacak tek bir kurum kayna$ n elde etme, bir defada ayn
veriye ula ma ve i sistemlerini mümkün oldu$u kadar tek bir platform içinde
entegre etme gibi faktörler, ba l ca faktörlerden sadece birkaç d r. KKP sistemleri
sadece i letme içi i sistemlerini entegre etme yetene$inden dolay de$il, irket içi
süreçleri irketin ortaklar yla birle tirme yetene$inden dolay da tercih edilmektedir.
Üst yönetiminin ihtiyaç duydu$u bilgiyi sa$lamak için irketin entegre bir sisteme
ihtiyac vard r. Bir i letmedeki birbiriyle uyu mayan sistemlerin ve bu uyu mayan
sistemler ile ili kili problemlerin üstesinden gelmek ve böylece i letmenin büyüme
ve geli me yetene$ini art rmak için son y llarda birçok i letme düzgün veri ak
sa$layan entegre KKP sistemini uygulamaktad r. + süreçlerinde iyile me beklentisi,
fonksiyonel i süreçleri aras nda koordinasyon sa$lanmas , i le ilgili kararlarda
iyile me ve veriye kolay eri im sa$lanmas , i
standartla t rmak,

i letme

maliyetlerinde

sistemlerini basitle tirmek ve

azalma

beklentisi,

co$rafi

olarak

birbirinden uzak birimler aras koordinasyonu sa$lamak, mü teriler ve tedarikçilerle
olan ileti imi güçlendirme, i süreçlerine mü terinin katk s n n artt r lmas , etkin bir
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e-ticaret

alt

yap s

kurmak

gibi

beklentiler

irketleri

KKP

kullanmaya

yöneltmektedir.
KKP uygulamalar ile birlikte irket, kurumsal kaynaklar yönetmek ve önemli i
uygulamalar n kontrol alt na almak üzere yaz l mlar güncelleme ve geli tirme
olana$ na kavu ur. + süreçleri ve teknik aç dan incelendi$inde KKP’ nin sa$lad $
faydalar k saca a a$ daki gibi s ralanabilir:
+ süreçleri aç s ndan:
• + letme içi i lemlerin otomasyonu,
• Fonksiyonel i süreçleri aras nda koordinasyon,
• Yöneticilerin kurumlar nda dünya üzerindeki tüm birimlerinde ne olup bitti$ini
takip etmelerini sa$layan co$rafi olarak birbirinden uzak birimler aras nda
koordinasyon,
• Ayn terime, organizasyonun farkl birimlerinde farkl anlamlar yüklenmesini
önleyen terminoloji birli$inin sa$lanmas .
Teknik aç dan:
• Bilgi teknolojisi altyap s n anlamay ve bu yap da çal may kolayla t ran tutarl
uygulama mant $ , tutarl bilgi ve ara yüz,
• Bilgi teknolojisi altyap s n yönetmeyi kolayla t ran tek bir sistemin varl $ .
(Örne$in, 2000 y l problemi ve Euro para birimini gibi dönü üm i lemlerinde
kolayl k.)
• Kullan labilir bir alternatif olmas na ra$men, pahal ve riskli bir yol olan
bütünle ik sistemin kurulumunu i letme içi çabalarla haz rlamaktan kurtulma
[16].
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2.

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ SEÇ M VE UYGULAMA
SÜREC

Oirketler, KKP sistemlerini firmalar bünyelerinde uygulamak için titiz bir çal ma
yürütür ve hayli yüklü yat r mlar yaparlar. Çok ba ar l örnekleri oldu$u kadar
ba ar s z KKP uygulama örnekleri de mevcuttur. Oirketler, KKP uygulamas na
geçmeden önce her

ey planlamal d rlar. Seçilen KKP paketinin i letmenin i

süreçlerine uymay

ba ar s zl $ n en temel nedenidir. Bu yüzden en ba ta

i letmenin i süreçleri çok iyi belirlenmeli ve bu süreçlere en iyi cevab veren KKP
paket program

seçilmelidir. Ba ar s zl $a u$rayan

yat r lan sermayeyi ve d

irketler, KKP paketlerine

dan manlara ödenen paralar kaybederken; irkette ani

verimlilik dü ü lerine de tan k olabilirler.
Herhangi bir KKP paketini sat n alma ya da geli tirme için dört uygun seçenek vard r
ve i letmeler kendi yap lar ile ihtiyaçlar n analiz ederek, bu seçenekler aras nda
tercih yapmaktad rlar.
•

letmenin kendi KKP paketini geli tirmesi: Organizasyonun kendi nitelikli

yaz l m uzmanlar ile yapt $ uygulamalard r. Genellikle yaz l m uzmanlar , i
fonksiyonlar ve uygulamalar n bilmezler. Bu sebeple yaz l m uzmanlar , uygulama
yaz l m n geli tirilmesinde yard mc

olmalar

için fonksiyonel i

uzmanlar na

gereksinim duyarlar.
• Mevcut sistemin kapasitesini artt rmak: Mevcut entegre edilmemi

i

fonksiyonlar n entegre edilmesi için desteklenmesidir. Böylece gereksinim duyulan
de$i imler saptan r.
• Haz r paket almak: Bir organizasyon haz r paket alarak, gereksinim duydu$u
tüm özelliklerin, bir miktar özelle tirme yolu ile etkin kullan m n sa$lam

olur.

E$er ürün uluslararas bir üne sahipse, i süreçlerini yeniden yap land rmaya ihtiyaç
duyulur. Çünkü bu ürünler bulunulan ülkenin i uygulamalar göz önünde tutularak
geli tirilmektedir.
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• Bir yaz l m paketi geli tirmek üzere bir yaz l m irketi ile anla mak: Bir KKP
paketinin geli tirilmesini bilen yaz l m uzmanlar ile çal mak gereklidir [17].

2.1

Kurumsal Kaynak Planlama Pazar ndaki Yaz l m Firmalar

KKP yaz l m firmalar genellikle KKP sistemini sat n alma, üretim, finans gibi
modüller içeren tak mlar halinde satarlar. Mü terileri memnun etmek ve rekabeti
korumak için KKP yaz l m tedarikçileri de$i ik stratejiler kullanarak sistemlerine
sürekli yeni özellikler eklemektedirler. KKP yaz l m piyasan n yakla k üçte ikisini
SAP ve Oracle firmalar ellerinde tutmaktad r.
SAP: SAP AG, internet tabanl kurumsal i çözümleri pazar n n dünya ve Türkiye
lideri konumundad r. 1972’de Almanya’da entegre i

çözümleri için standart

program üretmek için geli tirilen SAP dünyan n en büyük i uygulama program d r.
50’yi a k n ülkede yerel ubeleriyle hizmet veren SAP, küçük ve orta ölçekli
i letmelerden global

irketlere kadar her büyüklükteki i letmelerin taleplerini

kar lamak üzere dizayn edilen çözümleri ile, artan rekabet ko ullar nda i letmelere
büyük avantajlar sunmaktad r. Dünyan n 3.büyük yaz l m firmas

olan SAP,

havac l ktan enerji sektörüne kadar uzanan 27 farkl endüstriye, özel çözümler ile
hizmet vermektedir.
ORACLE: +li kilendirilmi veri tabanl yönetimi sistemlerin lideri olan California
merkezli Oracle, tüm ürün çizgisinde te ebbüs program geli tirmek ve yaymak için
ilk kez internet hesaplama modeli olu turan irkettir. Oracle, dünyan n 145’ten fazla
ülkesinde veritaban n , araçlar n ve uygulama ürünlerini ilgili dan manl k, e$itim
destek ve servisleriyle birlikte sunar. Veri tabanlar ve ba$lant l kurucular, uygulama
geli imi ve karar destek araçlar ve giri im uygulamalar mevcuttur. Oracle son
te ebbüs BT altyap s n ve küresel terazide uygulama çözümlerini tamamlayan tek
irkettir.
Oracle 2004 y l nda 1987’de insan kaynaklar yaz l m sa$lamak amac yla kurulan ve
malzeme yönetimi, pazarlama, üretim ve finans üzerine kurumsal çözümler sunan;
KKP sa$lay c lider irketlerden Peoplesoft irketini sat n alm t r. Oracle, küçük ve
orta ölçekli bilgisayarlara yaz l m sa$lamak üzere kurulan ve kullan c lar na, finans,
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üretim ve lojistik/pazarlama alanlar nda modüllere sahip bir KKP çözümü sunmakta
olan JD Edwards irketine de sahip olmu tur.
BAAN: 2003 y l nda SSA Global ile gerçekle tirilen birle menin ard ndan kurumsal
yaz l m sektöründe dünyan n üçüncü büyük KKP sa$lay c s haline gelen SSA
Global’in bir parças olmu tur. Baan Oirketi öncü küresel i giri im program
sa$lay c lar ndand r. SSA Global dünya çap ndaki imalat, da$ t m, perakende
hizmetleri ve kamu kurulu lar için geni letilmi KKP çözümleri sunan lider bir
firmad r. SSA Global, çekirdek KKP uygulamalar na ek olarak, irket performans
yönetimi, mü teri ili kileri yönetimi, ürün ya am döngüsü yönetimi, tedarik zinciri
yönetimi ve tedarikçi ili kileri yönetimi gibi alanlarda çok çe itli bütünle ik
geni letilmi çözümler sunar. Merkezi Chicago’da bulunan SSA Global firmas n n
dünya çap nda 60 ofisi vard r ve sundu$u ürünler 90’dan fazla ülkede yakla k
13.000 aktif mü teri taraf ndan kullan lmaktad r.

2.2

Kurumsal Kaynak Planlamas Sistemi Yaz l m Seçim Kriterleri

Ba l ca KKP tedarikçilerinin genel fikri, KKP uygulamalar n

bir

irketin

sistemlerinin kalbine yerle tirmek ve eski sistemlere, di$er kritik i sistemlerine ve
özel uygulamalara ba$lamakt r. Bu dü üncede KKP sistemi, bir i -hizmet çat s ,
merkezi bir bilgi deposu ve bir veri da$ t m yeri olur. Birçok KKP tedarikçisi,
i letmedeki i ihtiyaçlar için çe itli ekillerde destek sunarken, baz tedarikçiler bir
alanda di$erlerine göre daha güçlü ve ba ar l d rlar.
Baz KKP paketleri kapsaml d r fakat her endüstrinin kendini tek yapan özellikleri
oldu$u gerçe$ini ihmal eder. Ço$u KKP sistemi, fiziksel ürünler üreten üretim
irketleri için tasarlanm t r. Hizmet sa$layan irketler bu sistemleri uygulama ve
kullanmada zorluk ya abilmektedirler. Bu nedenle KKP tedarikçileri, temel
sistemlerini hizmet i letmelerine uydurma ihtiyac ile u$ra maya devam etmektedir.
Ço$u KKP tedarikçileri, kendi geli me araçlar na, parça bile enlerine ve kullan c ara
yüzlerine sahiptir. Mesela Oracle’ n KKP platformu, Oracle’ n araç veritabanlar ile
s k ili kisinden yararlan r. Oirketlerin ço$u, KKP platformunu bir belkemi$i gibi
kullanarak, di$er birçok geleneksel özellikleri bu platform üzerine kurmaktad rlar.
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+ letmelerin yo$un rekabet ortam nda de$i imin süreklili$ini yakalayabilmesi, hedef
ve politikalar na yakla an çözümleri bulabilmesi için ba lang çta do$ru yaz l m
teknolojilerini seçmesi gerekir. Seçilen KKP yaz l m n n i letmenin mevcut insan
kayna$ ve bilgi kaynaklar ile uyu mas göz ard edilmemelidir. KKP seçimi için
öncelikle firma, ne istedi$ini bilen bölüm yöneticilerinden olu an seçim komitesini
belirlemeli, e$er firma seçim komitesini olu turamaz veya yeterli zaman ay ramaz
ise dan man kurulu lara ba vurmal d r. Firma yap s na ve kültürüne en uygun KKP
paketinin seçilmesi, mümkün olan en k sa zamanda sa$lanmal d r. Dan man
kullanma al kanl $ olmamas ve ülkemizde dan manl k endüstrisinin yeteri kadar
geli memesi, önemli eksiklik olarak görülmektedir. KKP yaz l m seçim kriterleri
asl nda i letmenin gereksinim analizidir. + letme bugünkü ve gelecekteki
gereksinimleri belirler. Seçim kriterleri do$rudan seçim komitesi taraf ndan veya
tedarikçi firmalardan toplanan bilgiler ile belirlenir. Kriterlerin say s artt kça seçim
i lemi karma kla acakt r. Bu konuda KKP yaz l m paketinde aranan özelliklere
önem derecesi verilir ve alternatif yaz l mlar için puan verilerek her bir paketin
a$ rl kl toplam puan hesaplanarak ve yaz l m maliyetleri de dikkate al narak seçim
karar kolayla t r labilir. Ayn zamanda Karar Destek Sistemleri’nde bir araç olarak
kullan lan bir uzman sistem deste$i ile de daha etkin karar verilmesi sa$lanabilir.
KKP sisteminin de$erlendirilmesi önemli olup genelde seçim hatalar yap lmaktad r.
Alternatif KKP sisteminin pahal olmas ve uyarlaman n zaman almas nedenleri ile
hatal seçimin maliyeti yüksektir. Seçim komitesinde bulunanlar n yeterli birikime
sahip olmamas , seçimin uzamas na ve hatal kararlar n al nmas na yol açmaktad r.
Seçim sürecinde firman n ihtiyaçlar n n analiz edilmesi, firman n ne istedi$ini bilen
duruma gelmesi, uyarlama a amas nda önemli zaman kazanc sa$layacakt r. Yaz l m
seçimi için belirlenen kriterler ve yaz l mda aranan özellikler önemlidir. Yaz l m
seçilirken ba l ca kriterleri teknoloji özellikleri, marka ve tedarikçi güvenilirli$i,
tedarikçinin destek gücü, i levleri, sektöre uygunlu$u ve teknik detay gibi gruplara
ay rmak ve bu gruplara birçok alt özellik eklemek mümkündür. KKP yaz l m paketi
seçilirken öncelikle yaz l mlar incelenir, daha sonra çal aca$ teknolojik platform
belirlenir. Öncelikle donan m platformunun seçilip sonra yaz l mlar n temin edilmesi
birçok problemin ya anmas na neden olmaktad r. Bugünkü yaz l mlar birçok
platformda çal makla birlikte, istemci-sunucu ortam ndaki performans

tercih

edilmektedir. Tedarikçi firman n güvenirli$i ve destek gücü dikkate al nmas gereken
di$er bir kriter olmal d r. Tedarikçi firman n kurumsall $ , referanslar , kadrosu,
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sermayesi vb. gibi sorgulamalar firman n güvenirli$ini ortaya koyacakt r. Di$er
taraftan dünya markas olup olmad $ , uluslararas ofisler ve referanslar gibi
sorgulamalar marka güvenirli$ini belirleyecektir. Bunlar n d nda muhasebe
modüllerinin Türk muhasebe mevzuat na uygunlu$u, kullan m kolayl $ , di$er
yaz l mlarla haberle mesi, esnekli$i gibi birçok teknik detay n sorgulanmas gerekir.
Yaz l m n fonksiyonelli$i, i yapabilme yeteneklerini gösterir. Seçim yap l rken
belirlenen gereksinimleri ne kadar kar layabildi$i, fonksiyonelli$ini ölçer [13].

2.3

Kurumsal Kaynak Planlamas Sistemi Yaz l m Seçim Ad mlar

Bir yaz l m seçimi sürecinin önemi asla göz ard edilmemelidir. A a$ da vizyonunu
belirleyen ve planlamalar n yapan organizasyonlar n uygun bir yaz l m seçimi için
izlemesi gereken ad mlar yer almaktad r:
1. Özellik/fonksiyon listesinin belirlenmesi: + letme süreçlerini iyi bilen ki ilerden
olu mu

bir proje tak m , sat n al nacak yaz l m için duyulan gereksinimleri,

özellikleri ve fonksiyonlar belirlemekten sorumludur. + birimleri yöneticileri, kendi
mevcut i

süreçlerini belirleyerek, belgelemektedirler. Bu dokümanlar, KKP

uygulamalar na en uygun olacak

ekilde, proje tak m taraf ndan ayr nt lar yla

planland r lmaktad r.
2. Yaz l m tedarikçisi aday listesinin olu turulmas : + letmenin büyüklü$ü veya
endüstri tipine göre kriterler belirlenmektedir. Daha sonra bu kriterlere göre KKP
tedarikçileri belirlenerek i letmenin kendi endüstrisinde yer alan mevcut KKP
kullan c lar ile görü ülmekte ve kulland klar KKP sisteminin getirdi$i avantaj ve
dezavantajlar ara t r lmaktad r.
3. Aday say s n n 4-6’ya indirilmesi: Her bir tedarikçinin bir ön analiz yolu ile
güçlü ve zay f yönleri belirlenerek aday say s uygunlu$u en fazla olacak ekilde
azalt lmaktad r. Önerileri incelenerek ve orijinal kriterlerle k yaslanarak birkaç sat c
elenebilmektedir. Kalan sat c lardan sistem geli tirme tak m na önerileriyle ilgili bir
sunum yapmalar ve küçük ispatlarda bulunmalar istenmektedir. Bunlar n da
ötesinde, sat c lardan onlar n ekipmanlar n

benzer amaçlarla kullanan di$er

organizasyonlar n bir listesi de istenebilmektedir. Ard ndan, referans gösterilen
organizasyonlarla ili kiye geçilerek, yaz l mlar , donan mlar ve sat c lar hakk nda
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bilgi edinilebilmektedir.
4. Öneri istek formunun olu turulmas : Bir i letmenin her bir departman veya
gerçekle mesini istedi$i fonksiyonlar için tan mlad $ bir özellik ve fonksiyon
listesidir. Öneri istek formu özellikle, izlenecek prosedürler üzerine odaklan larak
dikkatli bir ekilde haz rlanmal d r. Bu form sat c dan beklenen e$itim, bak m,
kurulum gibi destekleri de aç k bir ekilde ifade etmelidir.
5. Önerilerin gözden geçirilmesi: Tedarikçilerin güçlü ve zay f yönleri bu ad mda
de$erlendirilmektedir. + letmenin tedarikçiler hakk ndaki üpheleri, aç klanmas n
istedikleri konular, çe itli ek bilgiler bu ad mda dile getirilmektedir.
6. +ki ya da üç adet finalistin belirlenmesi
7. Finalistlerin, yaz l m paketlerinin tan t m n yapmalar : Sat c lardan son bir
sunum yapmalar ve sistemlerini tan tmalar istenmelidir. Tan t m mümkün oldu$u
kadar gerçek i letme ko ullar na yak n olmal d r. Kar la t rma için, her bir sat c
ayn verileri ve uygulamalar kullanmal d r. Böylece seçim tak m ndaki anahtar
ki ilerin yaz l m paketi hakk ndaki ele tirileri al nabilmektedir.
8. Yaz l m tedarikçisinin seçimi: Son sunumlar ve tan t mlar tamamland ktan sonra,
organizasyon son de$erlendirme ve seçimi yapmaktad r. Bir yaz l m paketinin
seçimindeki en önemli faktör, paketin maliyetidir. Ancak di$er kriterler de göz ard
edilmemelidir. Bu kriterler; tedarikçi deste$i, yaz l m e$itimi, kurulumun kolayl $ ,
i süreçlerine uygunluk, modülerlik, esneklik, teknolojik risk, bak m faktörleri ve
fayda

(toplam

kurulum

maliyetine

kar n

i letmenin

toplam

faydas

de$erlendirilmelidir) olarak s ralanabilmektedir.
9. Yat r m n do$rulu$unun analiz edilmesi: Seçilen KKP yaz l m na dayanarak,
kurulumundan beklenen i letme performans n n fayda/maliyet analizi yap lmaktad r.
Bu faydalar somut ve soyut faydalar olmak üzere iki türlüdür. Faydalar n, paketin
sat n alma, bak m, dan manl k, e$itim maliyetlerini kar lay p kar lamayaca$
üzerinde dü ünülerek bir analiz yap lmakta ve sonuçta yaz l m karar n n do$ru olup
olmad $ hakk nda bir sonuca var lmaktad r.
10. Anla ma

yapmak:

+ letmenin

yakla m

ekillenmektedir.
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ad m

9’daki

analize

göre

11. Kurulum öncesi pilot uygulama yapmak: Bu ad m n amac , yaz l mla ilgili olarak
iyi ya da kötü kar la labilecek tüm sürprizlere haz rl kl olmakt r.
12. Karar n do$rulu$unun ara t r lmas : Toplanan tüm bu bilgilerle yaz l m n
kurulma ya da kurulmama karar verilmektedir. KKP kurulumu karar na kar
ç k l rsa

tedarikçi

de$i tirilebilmekte

ya

da

anla ma

yeniden

gözden

geçirilebilmektedir [18].

2.4

Kurumsal Kaynak Planlamas Kurulum A amalar

KKP sistemlerinin kurulumu karma k ve zor olabilir fakat disiplinli bir yakla mla
bunun üstesinden kolayl kla gelinebilmektedir. Ba ar l bir KKP yerle imi için
a a$ daki ad mlar izlenmelidir:
1. Yerle im öncesi süreçlerin gözden geçirilmesi: Bu ad m, seçilen sistemin
beklentileri kar layaca$ ndan emin olunmas n içermektedir.
2. Yeni donan m n yüklenmesi ve test edilmesi: Yaz l m yüklemeden önce,
donan m n güvenilir oldu$undan ve do$ru çal t $ ndan emin olmak gerekmektedir.
3. Yaz l m n yüklenmesi ve test edilmesi; Yaz l m tedarikçisinin teknik destekten
sorumlu bir eleman yaz l m yüklemekte ve uygun çal t $ ndan emin olana kadar
test etmektedir.
4. Sistemin e$itiminin verilmesi: Yaz l m e$itimi ile sistemin çal mas için
kullan c lar n bilmesi gereken önemli noktalar ve i lemler ö$retilmektedir.
5. Sistemle ilgili eksersizlerin yap lmas : Kullan c lar n sistemi daha iyi alg lamalar
için çe itli denemeler yap lmaktad r. Bunun için proje tak m , bir sipari in
al nmas ndan teslimine kadar geçen sürede meydana gelecek i süreçlerini gösteren
bir iskelet yap olu turmakta ve bunun üzerinde çal maktad r.
6. Güvenlik ve izin protokollerinin kurulmas ; E$itim a amas bittikten sonra,
herkesin ihtiyaç duydu$u bilgiye eri imini sa$lamak için gereken güvenlik ve izin
protokolleri kurulmaktad r.
7. Tüm veri ba$lant lar n n etkin ve sa$lam bir ekilde yap ld $ ndan ve verilerin
do$rulu$undan emin olunmas : Çal anlar n yeni sisteme güvenini sa$lamak için,
eski sistemden getirilen verilerin do$ru olmas gerekmektedir.
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8. Prosedürlerin dokümantasyonu; Bu a amada, ba ar lmas istenen hedefler yani
politika ve bu ba ar n n sa$lanmas için gerekli ad mlar, yani prosedürler bir ak
emas format halinde belgelendirilmektedir.
9. Tüm organizasyonun etkile imli bir hale getirilmesi: Bu ad mda i letme ya tüm
modülleri ayn anda uygulayarak yeni sisteme geçmekte ya da fazl yakla m
gündeme gelmektedir. Tüm modüllerin ayn

anda uygulamaya geçirilmesi

yakla m nda, üretim alan 1-2 hafta kapat lmaktad r. Fazl yakla mda ise, modüller,
üretim ve üretim alan nda s rayla etkile imli hale getirilmektedir. +lk modülün,
üretim ve üretim alan nda canl

kullan m na geçi iyle beraber prosedürler

ayarlanmakta ve detayl olarak ifade edilmektedir.
10. Kutlama: Bu a ama, projenin büyük bir k sm n n tamamlanmas anlam na
geldi$inden en önemli ad md r. Yine bu a ama ile projenin asl nda ne kadar önemli
bir çal ma oldu$una dikkat çekilmekte ve sonuçlar aç kça gösterilmektedir.
11. Sürekli geli me: Organizasyon bu k s tl zaman içinde yaln zca belli de$i imleri
gerçekle tirebilmi tir. Bununla beraber de$i im sürekli devam etmelidir. KKP
sistemini ba ar yla uygulayan i letmeler, bunu rahatl kla anlamakta ve çal anlar n
sistemi sürekli ekilde geli tirmeleri için cesaretlendirmektedir [18].

2.5

Kurumsal Kaynak Planlamas Sistemlerinin Ba ar ile Uygulanmas için
Gereken Kritik Ba ar Faktörleri

Kritik ba ar faktörleri, KKP uygulamalar n n daha etkin ve daha ba ar l olmas n
sa$layan faktörlerdir. Literatürde yer alan KKP proje hayat döngüsü s ras ndaki ana
oyuncular ve aktiviteler öyle s ralanabilir:
1. Üst yönetim: Uygulama projelerinde en gerekli faktör olarak an lan sürdürülebilir
yönetim deste$i, KKP projesi süresince gereklidir [19]. Yeni fikirlerin ve
uygulamalar n i letme genelinde kabul görmesi ancak üst yönetimin kararl l $ ile
mümkündür. Üst yönetimin deste$i; projenin ba ar s için gerekli kaynaklar n ve
gücün tedarik edilmesi, h zl karar al nabilmesi ve tüm organizasyon genelinde
projenin kabul edilmesi aç s ndan büyük önem ta maktad r. Dolay s yla bu faktör
KKP kurulumunun sadece ba lang ç a amas nda de$il kurulumun her seviyesinde
yer almal d r. Yöneticiler geli meleri sürekli olarak izlemeli ve kurulum tak m na
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gerekli yönlendirmeleri yapmal d rlar. Ba ar s z projeler, kurulumdaki geli imin
takibi ve kritik noktalarda al nmas gereken kararlar n üst yönetimin sorumlulu$unda
iken,

bunun

teknik

uzmanlara

b rak lmas

sebebiyle

meydana

geldi$ini

göstermektedir [20]. Üst yönetimin deste$i kurulum süresince organizasyon çap nda
hissettirilmelidir. Tüm çal anlara ne kadar önemli bir süreçten geçildi$i anlat lmal
ve organizasyonun tüm kaynaklar , ihtiyaçlar do$rultusunda kullan ma aç lmal d r.
Yeni sistemin rolü ve yap s hakk nda çal anlarla ortak bir vizyon olu turulmal ve
yeni hedefler belirlenmelidir. Böylece organizasyonun yeni sisteme olan inanç ve
güveni kolayl kla sa$lanabilecek ve de$i ime kar

meydana gelebilecek olas bir

direnç durumu gözlenmeyecektir [21].
2. Proje yürütücüsü: Teknolojik geli melerin ba ar s dönü ümsel liderli$in,
kolayla t rman n ve projenin kullan c lara pazarlanmas nda çok önemli fonksiyonlar
yerine getiren bir savunucuya ba$lan r. Proje yürütücüsü, teknolojinin kabulünde,
kullan m s ras nda ve organizasyon içinde kullan m nda çok önemli bir rol oynar
[19]. Proje liderinin en önemli rolü, projenin organizasyon çap nda kabul görmesi
için, projenin tan t m n iyi bir ekilde gerçekle tirmesi ve iyi bir proje yönetim
yetene$ine sahip olmas d r. Lider olan ki i sürekli olarak anla mazl klar çözmeye ve
direnci yönetmeye kar

çaba sarf etmelidir [21]. Teknolojik yeniliklerin ba ar s ,

projenin kullan c lara sunumu ve projenin kolayl kla gerçekle tirilebilmesi gibi
önemli fonksiyonlar uygulayabilen bir lider, projenin devaml l $ için, teknolojinin
oldu$u kadar i in ve örgütsel içeri$in de anla lmas görevini üstlenmelidir. Proje
lideri olarak örgütsel süreçleri iyi bilen, yönetici düzeyindeki bir bireyin atanmas ,
üst yönetimin de KKP sistem kurulumunu yak ndan izlemesini sa$lamaktad r.
Liderin yönetici düzeyinde biri olmas n n bir di$er avantaj ise, büyük de$i imleri
gerçekle tirebilmesi için yüksek bir otoriteye sahip olmas d r [22].
3. Yönetim komitesi: Farkl

fonksiyonlardan orta düzey yöneticilerin, proje

yönetim temsilcilerinin ve KKP son kullan c lar ndan olu an idare komiteli proje
yönetim yap s , KKP’yi ba ar ya götürecek etkin bir kat l m n sa$lanmas nda çok
önemli bir rol sa$lar. +dare komitesi genellikle sistemin seçilmesinde, uygulaman n
gözlemlenmesinde ve d dan manlar n yönetilmesinde önemlidir. Yönetim komitesi
arac l $ yla, üst yönetim, proje tak m n n ald $ kararlar üzerinde yetki sahibi olur ve
tüm kurulum a amas ndaki ad mlar takip edebilmektedir [19].
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4. Dan manlar n kullan m : Birçok organizasyon KKP sistemlerinin kurulum
sürecini kolayla t rmak için dan manlara ihtiyaç duymaktad r. Dan manlar, belirli
endüstriyel alanlarda deneyime ve çe itli modüller hakk nda geni çapta bilgiye
sahibi olmal d r. Dan manlar n, do$ru ki ileri do$ru noktalarda e$itmesi
sa$lanmal d r.

Aksi

takdirde

i letmeler

dan manlara

olan

ba$l l klar ndan

kurtulamamaktad r. Dan manlar, gereksinim analizinin yap lmas nda, uygun bir
çözüm önerilmesinde ve KKP sistemi kurulumun yönetilmesindeki ad mlar n
ço$unda yer al rlar. + letmelerin bu konuda en çok kar la t klar problem ise,
dan manl k maliyetinin sebep oldu$u finansal zorluktur. Oirketler genel olarak
kurulum, ayarlar ve yaz l mlar n n ki iselle tirilmesi için modüller hakk ndaki
kapsaml

bilgilerinden

faydaland klar d

ve

yaz l m

uygulamalar ndaki

deneyimlerinden

dan manlar kullan rlar. Gereksinim analizlerini gerçekle tiren

dan manlar, uygun bir çözüm önerir ve uygulama sürecini yönetirler [19].
5. Proje tak m : KKP uygulama sürecinin ba ar s veya ba ar s zl $ nda belirleyici
olan faktör, proje tak m n n i ve teknik alandaki yetkinlikleridir. Proje tak m n n
yetkinlikleri ve bilgisi, tak m üyelerinin yetersiz kald $

alanlarda uzmanl k

sa$lamada önemlidir [19]. KKP proje tak m nda çal acak olan ki iler çok dikkatlice
seçilmelidir. Bu tak m, dan manlar ve i letme içi çal anlar n bir karmas olmal d r.
Böylece ba ar için gerekli olan i ve tekniksel bilgi sa$lanm

olmaktad r. KKP

kurulum tak m ndaki ki iler için bu projede yer almak onlar n öncelikli ve en önemli
i leri olmal d r. Tak m üyeleri tüm zamanlar n ba ka bir i le ilgilenmeden sadece
kurulum üzerine çal mal d r. Mümkünse kendilerine tahsis edilen bir ortamda bir
arada çal malar

tavsiye edilmektedir. KKP proje tak m na, zaman nda ve

kendilerine verilen bütçe ile gerçekle tirdikleri ba ar l kurulum kar l $ nda ödül
verilmelidir. Kurulan bu proje tak m ana süreçlerin ihtiyaçlar n do$ru tespit etmek
maksad yla i

fonksiyonlar na ve üretilen ürüne a ina olmal d r. + letme içi

çal anlar, i letme içi BT uzmanlar ve dan manlardan olu an proje tak m üyeleri
aras nda düzenli toplant lar yapmak suretiyle sürekli bir bilgi al veri i sa$lanmal d r
[21].
6. Sat c /mü teri ortakl 7 : Yaz l m sat c s ve kullan c firma aras ndaki uyum
KKP uygulama sürecinin ba ar s ile do$rudan ili kilidir. Yaz l m sat c s ve
kullan c firma aras ndaki ili ki stratejik amaçl d r çünkü KKP sa$lay c s n n amac
firman n rekabet edebilirli$ini ve verimlili$ini artt rmakt r [19].
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7. Sat c n n araçlar : Sat c taraf ndan sa$lanan programlar ve h zl uygulama
sürecinin teknolojileri çok büyük öneme sahiptir. Sat c taraf ndan sa$lanan i süreç
modeli araçlar , endüstri ve özel i uygulamalar için ablonlar ve yaz l m, servis ve
destekten olu an paket maliyetleri önemli ölçüde dü ürebilir, KKP sisteminin
kurulum süresini azaltabilir,

yaz l m n kullan m süresinde, i letme içindeki i

süreçlerini anlamada ve en iyi uygulamay tan mlamada önemlidir [19].
8. Sistem sat c s n n deste7inin süreklili7i: KKP sistemleri birçok i letme için bir
ya am biçimidir. Gün geçtikçe i yap

biçimleri ve sistem aras ndaki uygunlu$a

yönelik yeni modüller ve versiyonlar ç kacakt r. Bu nedenle, tedarikçi deste$i ile
yaz l m paketinin teknik olarak güncellenmesi, bak m , özel kullan c e$itimi gibi
önemli hizmetlerin verilmesi sa$lanmaktad r. + te bu noktada i letmelerin ya amas
için tedarikçi deste$inin ne kadar önemli oldu$u ortaya ç kmaktad r. Pek çok firma
için uzun dönemli bir karar olan KKP sistemleri, fonksiyonellik eklenmesi, i ile
sistemin birbirine daha uyumlu hale gelmesi ve stratejik amaçlara ula lmas için
yeni modüller ve güncellemeler gerektiren sürekli bir yat r m gerektirir. Bu nedenle,
sat c firman n teknik deste$i, bak mlar , güncellemeleri ve özel kullan c e$itimleri
uygulamas nda önemli bir faktördür [19].
9. Kullan c

e7itimi: Kullan c

e$itiminin yetersizli$i KKP uygulamalar n n

ba ar s zl k nedenidir. +ntranet arac l $ ile yap lan bilgisayar temelli e$itimler KKP
uygulamas n kolayla t ran bir faktördür. + in de$i en gereksinimlerini kar lamak ve
çal an yeteneklerini artt rmak için e$itimin süreklili$i sa$lanmal d r [19]. Kullan c
e$itiminin eksikli$i, kurumsal uygulamalar n, i

süreçlerini nas l de$i tirdi$ini

anla lmas n önlemektedir. + letmede, KKP sistemlerini kullanacak olan personelin
kesinlikle bu sistemin çal ma biçimini ve i süreçleri ile aras ndaki ili ki üzerine
e$itim almas gerekmektedir. Yeterli derecede bir son kullan c haz rl $ yap lmadan,
KKP sistemini yüklemek, kötü sonuçlanmalara sebebiyet verebilmektedir. E$itim
süreci, proje tak m n n, sistemin i letme alan nda ve proje yönetimindeki etkileri
üzerindeki e$itimle ba layarak sistem kullan c lar n n e$itimi ile sona erer. Her
a amadaki proje s n f ve farkl kullan c lar, farkl e$itim almay gerektirir. Yönetim
kurulu üyeleri proje ve sistem i levselli$i üzerinde genel bir bilgiye sahip olma
ihtiyac duyarken, proje üyeleri, özellikle proje liderleri, sistemin i levini ve proje
yönetimini iyi bir

ekilde anlamak durumundad r. Kullan c lar ise bu sistem

fonksiyonlar n n kendi i leri ile ilgili olan k s mlar n ö$renmeli ve etkin bir teorik
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anlay

kazanarak bunu yeni süreçlerde uygulamal d r. KKP e$itimi sistemin tüm

aç lar na yönelerek, süreklilik göstermelidir. Dan manlar n ve e$itimcilerin k sa bir
sürede bilgilerini çal anlara aktarmalar çok zordur. Son kullan c e$itimi için uygun
bir plan seçmek oldukça önemli bir konudur. KKP e$itimin as l amac uygulamalar n
ard ndaki i

süreçlerinin etkin bir

ekilde anla lmas n sa$lamakt r. K sacas

organizasyonlar, çal anlar n n yeterlili$ini artt rmak için, i

ve çal anlar n n

ihtiyaçlar n kar layacak sürekli e$itim olanaklar sunmal d r [20].
10.

Beklentilerin yönetimi: Ba ar l sistem uygulamalar , kullan c beklentilerin

ba ar l yönetimi ile ilgilidir. Organizasyona olumlu katk larda bulunabilecek KKP
sistemleri bile beklentileri kar lamakta yetersiz olabilir. Beklentilerin yönetimi i
geli tirmeden, sistem kurulumu sonunda kullan c lar e$itmeye kadar olan pek çok
safhada oldukça önemlidir [19]. Kullan c lar n beklentilerinin gerçekle tirilmesi,
ba ar l bir sistem kurulumu ile ilgilidir. Bir organizasyonun beklentileri, sistemin
kapasitesini a abilmektedir. Bu sebeple KKP projelerinin yöneticileri, ba ar ölçütleri
kadar beklentilerin yönetimi üzerinde de dü ünmelidir. Beklentilerin yönetimi
organizasyonlarda kritik noktalardan biri oldu$undan, bu faktör, kurulum ya am
döngüsünün

tamam nda

etkin

hale

gelmektedir.

Sistem

kullan c lar n n

gereksinimleri, yorumlar , tepkileri ve onaylar kesinlikle yönetilmeye aç k olmal d r
[21].
11.

Uygun yaz l m paketinin dikkatli seçimi: Paketin seçimi bütçeye, zamana

ve hedeflere ili kin önemli kararlar içermektedir. Örgütsel bilgi ihtiyaçlar n ve
süreçlerini kar layan do$ru KKP paketinin seçimi, en az derecede de$i imi ve
dolay s yla da ba ar l bir kurulumu sa$lamaktad r. Yanl bir paket, organizasyonun
stratejik hedeflerine uymamakla beraber i

süreçlerini de olumsuz

ekilde

etkilemektedir. Do$ru paketin seçimi, tüm projeyi ekillendirecek bütçe, zaman
yönetimi, hedefler gibi önemli kararlar içerir. KKP seçimindeki titizlik artt kça
projenin toplam ba ar ans artar [19].
12.

Proje yönetimi: KKP kurulumu oldukça riskli ve maliyetli bir süreçtir. Proje

yönetimi yakla m na göre proje planlamas ve kontrolü, proje büyüklü$ünü de
içeren proje karakterlerinin, teknolojik deneyim ve BT geli im grubunun deneyim ile
istikrar n n bir fonksiyonudur. Yaz l m ve donan m ile örgütsel, insani ve politik
konular KKP projelerini büyük, karma k ve riskli yapt $ ndan etkin proje yönetimi
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sürecinin ba ar l olabilmesi için sürekli olarak KKP sisteminin yönetilmesi ve
izlenmesi gerekmektedir. Bu noktada proje yönetiminin önemi ortaya ç kmaktad r.
Bir projeyi ba ar yla yönetebilmek için proje yöneticilerinin hem stratejik hem de
taktiksel faaliyetlerde yeterli olmas gerekmektedir. Çünkü KKP sistem kurulumu
karma k bir yap ya sahip olmas nedeniyle i , teknik ve de$i im yönetimi
becerilerine sahip olmay zorunlu k lmaktad r. Proje yönetimi projenin, planlama,
organizasyon, bilgi sistemleri tedari$i, personel seçimi ile yaz l m yerle iminin
izlenmesi ve yönetimi k s mlar n içermektedir. Amaç sistem gereksinimlerini
belirleyerek, bir projeyi en uygun biçimde yönetmek ve kaliteli ürünler ortaya
ç karmakt r. Proje yönetimi faaliyetleri, proje ba lang c ndan, sonuna kadar olan
süreyi kapsamaktad r. Proje yönetiminin do$ru ve uygun bir biçimde yap lmas ,
proje için belirlenen maliyet ve zaman faktörlerinin de a lmamas n sa$lamaktad r
[19]. KKP kurulumlar nda iyi bir proje yönetimi temel noktad r. Bir projenin ba ar s
bireysel veya gruplar halindeki çal anlar n sorumluluklar n bilmesine ba$l d r.
Proje yönetiminde belirlenen proje alan aç kça tan mlanmal ve s n rland r lmal d r.
Projenin alan eklenen zaman veya maliyetlere göre de$i ebilir, geni leyebilir. Daha
sonra projedeki dönüm noktalar resmi olarak belirlenmelidir. Kritik noktalara
önceden karar verilmelidir. Özellikle belirli bir zaman içinde belli noktalara
gelinmek isteniyorsa, bunun yönetimi de sa$lanmal d r. Projenin biti

tarihi,

planlama ve bütçe k s tlar na göre belirlenmelidir [21].
13.

Minimum özelle tirme: Sistemdeki i süreçleri hakk ndaki varsay mlar n

kabul veya reddedilme karar , uygulama sürecinin erken a amalar nda yap l r ve
yaz l ma ya da organizasyona gerekli olan ki iselle tirme miktar n etkiler. Ba ar l
KKP uygulamas

genellikle minimum ki iselle tirme ile alakal d r; çünkü

ki iselle tirme yapmak maliyetleri artt ran, uygulama süresini uzatan, sat c n n
yaz l m bak m ve güncelleme gibi faydalar ndan yararlanamamak ile özde tir [19].
14.

Veri analizi ve verilerin aktar m : KKP sistemlerinin etkin olabilmesinin

temel gereksinimi, eksiksiz ve do$ru verinin varl $ d r. Sisteme girilen verinin
yönetimi sistem uygulamas s ras nda kritik önemi olan bir konudur. Veri yönetimi
ile ilgili konular, sisteme yüklemek için uygun veriyi bulmay ve birbirine
benzemeyen veri yap s n n sistemin kullan lmas ndan önce tek, tutarl bir biçime
dönü türülmesini kapsar. Sistem i lemeye ba lad ktan sonra yanl

sistem verisi

sezildi$i anda sistem kullan c lar ndan geribildirim al nmas gereklidir [19]. KKP
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sistemlerinin etkinli$inde temel gereksinimlerden biri de do$ru verinin, zaman nda
uygun yere aktar lmas d r. Veri problemleri ciddi kurulum gecikmelerine sebep
olabilmektedir. Organizasyonlarda gerekli veriler sisteme yüklenirler ve bu
birbirinden ayr veri yap lar tek bir formata dönü türülmektedir. Veri aktar m
önemli bir süreçtir. KKP kurulumu yapan organizasyonlar, yaz l mla ilgili
problemlerini çözebilmek için yaz l m tedarikçileri ve dan manlar ile çok uyumlu
çal mal d r. Meydana gelebilecek problemlere çabuk kar l k verebilme, sab r ve
direnç gösterebilme, problemi çözebilme yetenekleri, i letmeler için çok önemlidir.
Yaz l mla ilgili ise en çok göze çarpan unsur, veri aktar m n n uygun yap lmas ve
gereksiz olanlar n elenmesidir. Uygun modelleme metotlar , yap ve araçlar KKP
ba ar s nda etkili olan etmenlerdir [21].
15.

süreçlerinin yeniden yap land r lmas : Paket yaz l mlardaki en

potansiyel sorun, organizasyonun ihtiyaçlar ve i süreçleri aras nda uyumsuzluk
ç kmas d r.

Organizasyon

performans ndaki

geli meler,

organizasyondaki

i

süreçlerinin yaz l ma uyacak ekilde yeniden yap lanmas n gerektirir [19]. Bir
sistem seçmeden önce geni çapl bir yeniden yap land rma gerçekle tirilmelidir.
Konfigürasyon ile birlikte yap lacak olan yeniden yap land rma çal malar sayesinde
yeni sistemin faydalar ndan daha çok faydalan labilir. Yaz l m konfigürasyonu,
organizasyonun ihtiyaçlar na göre paketin adaptasyonunun sa$lanmas d r. Kullan c
ihtiyaçlar na göre ara yüzlerin konfigürasyonuna da gerek duyulmaktad r.

+

süreçlerinin kalitesinin incelenmesi ve yeniden tasar m önemli bir konudur. Paket
seçimi yap l rken de yaz l m tedarikçi deste$i ve daha önce yapm

olduklar

kurulum çal malar referans olarak de$erlendirilmeye al nmal d r [21].
16.

Sistem mimarisinin seçimi: Mimari seçimler ve planlamas sat n alma evresi

boyunca dü ünülüp dikkat edilmesi gereken bir konudur. Sistem mimarisi konular
ek bir yaz l m örne$in veri depolar gibi konular üzerinde dü ünülmesini gerektirir
[19].
17.

Kaynaklar n kullan m : Kaynak gereksinimleri projenin ba lang c nda

belirlenmektedir. Bu konudaki en büyük engel yap lan tahminlerin a lmas d r.
Kaynaklar n yeterince korunamamas , projenin kötü bir ekilde sonuçlanmas na
sebep olmaktad r. Kaynaklar n yeterli olmas KKP uygulamas için çok önemli bir
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konudur. Projenin ba ar s zl $a u$ramamas için kaynak gereksinimleri projenin
ba nda kararla t r lmal d r [19].
18.

De7i im yönetimi: KKP sistemleri etkili yönetilmedi$i zaman dirence,

kar kl $a, düzensizli$e ve hataya neden olabilecek büyüklükte bir de$i im sa$larlar.
Pek çok KKP uygulamas ,

irketler de$i im yönetimini göz ard ettikleri için

beklenen faydalar kazanmada ba ar s z olur [19]. KKP kurulumunu yapan firmalar n
en çok önem verdi$i konulardan biri de de$i im yönetimidir. De$i im yönetimi,
kurulum süresince organizasyonda görülen farkl l klar n çal anlar taraf ndan
anla lmas na yönelik aktiviteleri, süreçleri, yöntemler ve yeniden yap lanma
giri imini içermektedir. Birçok KKP kurulumunun ba ar s zl kla sonuçlanmas n n
sebebi, i süreçleri ve de$i im yönetimi gibi konulara odaklanmaman n getirdi$i
eksikliktir. KKP projelerinin ço$u yöneticilerin de$i im yönetiminin içerdi$i gücü
göz ard etmesi nedeniyle olumlu bir sonuca ula t r lamam t r. Genellikle KKP
kurulumunu engelleyen en önemli etmenlerden biri de$i ime kar
dirençtir. + te bu direncin azalmas

gösterilen

için çal anlar n de$i im sürecinin içine

sokulmas ve de$i imin onlara nas l bir kar sa$lad $ n n gösterilmesi gerekmektedir
[23]. De$i im yönetiminin bir parças olarak, kullan c lar i süreçlerinin tasar m ve
kurulumu a amalar nda yer almal d rlar. Projenin ba lang c da dahil olmak üzere
tüm evrelerinde e$itim öncelikli olarak yerine getirilmesine gereksinim duyulan bir
unsurdur. Çünkü kullan c e$itimi, yat r m aç s ndan bak ld $ ndan para, yaz l m
geli tirme aç s ndan ise zaman harcaman n farkl bir biçimidir [21].
19.

Hedeflerin aç kça belirlenmesi: Etkili proje uygulamas , i modelini ve

amaçlar n etkin olarak belirleyen net bir i vizyonu gerektirir. Aç k ve net hedefler,
projenin genel yönünü çizecek ekilde i levsel ve özel olmal d r [19]. Aç k bir i
plan ve vizyon, projenin yönlendirilmesinde gerekli olan önemli noktalard r. Bir i
plan , stratejik ve somut faydalar , kaynaklar , maliyetleri, riskleri ve zaman
olgusunu içermektedir. Hedefler ve faydalar belirlendikten sonra yani bir i plan
yapt ktan sonra bu projeyi çal t rmak daha kolay olacakt r. Proje hedefi, i
ihtiyaçlar na ba$ ml olmal d r. Birçok i letme aç k bir plan yapmad $ için proje
alan n n belirlemede problemlerle kar kar ya gelmektedir [21].
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20.

Yeni i

süreçleri üzerine e7itim: +

süreç yap lanmas , müdürlerin

de$i imden etkilenen organizasyondaki tüm ki ilerin deste$ini kazanmak için uzun
dönemli fikirlerini ve amaçlar n iletmelerini ve e$itimi gerektirir [19].
21.

Departmanlar aras ileti im: +leti im, proje uygulamas ndaki herkes için

uygun bir a$ ve gerekli veriyi sa$lar. Pek çok organizasyon, kullan c lar n iyi
bilgilendirilmesi ve sorumluluklar n n üzerinde sistemin etkisinin fark nda olacaklar
bir ileti im plan geli tirir ve düzenli raporlamalar yapar. +leti im, ba lang çtan
sistemin kabulüne kadar olan bölümde yüksek öneme sahiptir, çünkü ç kabilecek
kullan c

direncini minimuma indirmede yard mc

olur [19]. +leti im, proje

kurulumundaki anahtar faktörlere gerekli verileri ve uygun bir ebekeyi sa$layan,
proje amaçlar n ve görevlerini kapsayan aland r. Çe itli ileti im hatalar ndan
sak nman n yolu da, proje süresince süregelecek olan bir aç k bilgi politikas
uygulamakt r. Örne$in iyi bir elektronik posta servisi ile bu sa$lanabilmektedir.
Bununla birlikte çok ciddi olan problemler telefonla veya yüz yüze konu arak
çözülmelidir. +leti im sayesinde proje tak m n n tan t m ve i levi organizasyon
çap nda

bilinir.

Özellikle

çal anlara,

proje

alan ,

hedefleri,

aktiviteleri,

güncellemeleri anlat larak ve de$i ime özendirilmelidir. +leti im plan
kurulumunun

geneli

ve

temelinde,

detayland r lmas nda, uygulamal

i

süreçleri

de$i im

KKP

yönetiminin

yaz l m modüllerinin gösteriminde, de$i im

yönetimi stratejisi ve taktiklerinin de$erlendirilmesinde, kontak noktalar n n
kurulumunda, periyodik güncellemeleri içermektedir [23].
22.

Departmanlar aras

i

birli7i: KKP sistemlerinin çapraz ili kisi ve

bölümsel s n rlar oldu$undan, sistemle ilgili herkesin i birli$i ve kat l m gereklidir.
Sistemin potansiyeli hedef ve çabalar n güçlü koordinasyonu olmadan ortaya
ç kamaz [19]. KKP sistemlerinin ba ar l olmas için gerekli noktalardan biri de
i letme kültürüdür. + letme kültürü ortak amaçlar n payla m

ve çal anlar,

yöneticiler, ortaklar aras ndaki güvendir. KKP sistemleri, i ve BT personeli aras nda
hedef ve güç koordinasyonu olmaks z n kurulumu ve devaml l $
sistemlerdir [22].
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zor olan

2.6

Kurumsal Kaynak Planlamas Uygulamas ndaki 6 Ad ml Metodoloji

Günümüzün yüksek seviyeli rekabet ortam nda, firmalar rekabet güçlerini artt rmak
ve rakiplerine avantaj sa$lamak amac yla Bilgi Teknolojileri departmanlar na
dönmü ler, kaynaklar n n daha etkin kullanmas ve çevredeki de$i imlere daha h zl
uyum gösterilmesi için yard m istemi lerdir. Birçok BT departman yöneticisi bu
talepler kar s nda kurum içindeki tüm departmanlar e zamanl olarak kontrol
edecek ve aralar ndaki bilgi ak n gerçekle tirecek merkezi bir bilgi yönetimi
sisteminin aray na girmi lerdir. Yap lan ço$u çal ma gerek teknik yetersizlikler ve
motivasyon eksikli$i, gerekse kurum ihtiyaçlar n n tam olarak anla lamamas ndan
dolay ba ar s zl kla sonuçlanm t r. Özellikle geçi ve uygulama sürecinde ba ar y
etkileyen temel faktörlerin bilinmemesi ba ar ans n azaltmaktad r.
Çe itli tiplerdeki KKP sistemlerinin uygulamalar ndaki etkili faktörleri aç klamak
için 6 a ama modeli geli tirilmi tir: Bu a amalar ba lang ç a amas , haz rl k a amas ,
adaptasyon a amas , kabullenme a amas , rutin hale getirme ve benimseme
a amas d r.
• Ba lang ç A amas : Modelde tan mlanan ilk safhad r. Kurumlar n KKP gibi
sistemleri kurmalar yönünde etkileyen çe itli iç ve d

faktörler olarak karakterize

edilir.
• Haz rl k A amas : Yat r m karar n n ve KKP kurulumu ile ilgili fayda-maliyet
analizinin yap ld $ a amad r. Bu a amada sa$lay c /marka seçimi de yap l r.
• Adaptasyon A amas : Kurumlar KKP uygulamalar için önce kendi i ak lar n
tan mlamak ve düzenlemek zorundad rlar. Bu a amada kurumlar KKP paketlerini
kendi i ak lar na uygun hale getirirler. + süreçleri yeniden tasarland ktan ve sistem
firma için özelle tirildikten sonra, yaz l m son kullan c lar n kullanmas na uygun
hale gelir. Bu a amada kullan c lara e$itim verilir ve eski sistemi kullanmaya al k
olan kullan c lar taraf ndan bir direnç görülür.
• Kabullenme A amas : Bu a amada KKP sistemi kurum içinde tamamen
kullan labilir hale getirilir. Kullan c lar taraf ndan rapor edilen sorunlar ele al narak
sistemde iyile tirme yap l r. Sistemin kullan m n

kolayla t rmak ve çe itli

problemleri çözmek için sürekli iyile tirmeler yap l r. Kullan c lar KKP sitemini
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kullan rken rahat hissederler. KKP sisteminin sa$lad $ avantajlar bu a amada
görülmeye ba lan r. Kurumdaki fonksiyonel birimler aras ndaki haberle me ve i
bölümü düzenli hale gelir. Farkl fonksiyonel birimlerin entegrasyonu bu a amada
gerçekle tirilir. Entegre olmu sistem ile bilgi, kolay karar verme için herkesin
eri imine aç k olur.
• Rutin Hale Getirme A amas : Kullan c lar yeni sistemi anlam

ve kabul

etmi lerdir. Bu a amada KKP uygulamalar art k kurum içinde s radan günlük i ler
haline gelir. Fonksiyonel bütünle me ve faydalar görülür.
• Benimseme A amas : Bu a amada kurumlar yeni sistemin tüm faydalar ndan
yararlan rlar. Sistemi mükemmelle tirme çabas vard r.
Alt A ama modeli, KKP sistemlerinin kurulum ve uygulama sürecinde kurumlar n
etkilendikleri temel faktörlerin anla lmas ve kurumun içinde bulundu$u a amaya
göre ihtiyaç ve stratejisinin belirlenmesinde kullan l r [24].
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Kullan c lar sistemi
kabullenir
Kullan m rutinle ir
Pürüzler giderilir
Kurumsal bütünle me olur
Fonksiyonel bütünle me
ve faydalar görülür

Küresel seviyede BT
bütünle mesi
Sistemin kullan m art k
ola$and de$ildir
Kurum rekabet gücünü
artt rmak için bir sonraki
yenili$i bekler
Rutin Hale
Getirme

Benimseme

Sistemler seçilir ve kararla t r l r
Uygulama ba lar
Sistem kullan ma uygun hale gelir
E$itim ba lar
Kullan c direnci görülür

Yat r m karar
Maliyet-Fayda analizi
Uygun teknoloji seçimi
Sa$lay c /marka seçimi
Firma için uygun yenilik

Artan sistem kullan m
Kullan c ihtiyaçlar na yönelik
Uyumu sa$lamak için daha çok e$itim
Fonksiyonel birimlerin entegrasyonu

Adaptasyon

Haz rl k

/ekil 2.1: Alt A ama Modeli [24]

Kabullenme

KKP

Ba lang ç

Küresel rekabet
Büyük miktarlarda veri
H zl karar verme
zorunlulu$u
Uyumsuzluk

2.7

Kurumsal Kaynak Planlamas Sistemi Kurulumunda Dikkat Edilecek
Konular

Kurumsal kaynak planlamas kurulum sürecindeki her bir a aman n daha etkin
olmas n ve bu sayede ba ar l bir KKP kurulumunun gerçekle mesini sa$layan temel
faktörler vard r.
Tablo 2.1: KKP projelerinin ba ar s n etkileyen temel ve alt ölçütler
Temel

Stratejik

Ö7renme

Ölçütler: Öncelikler Kapasitesi

Kültürel

Bilgi

Uyum

Teknolojisi

De$i im
Te vik/+stek Adaptasyon Elemanlar

BT Rolü

Alt Ölçütler:

ve Liderlik
Geli tirilmi

Risk

Verimlilik

Yönetimi

Ö$renilen

Aç k

Bilgi

+leti im

Strateji

D Bilgi

Çapraz

Yönetimi

Kullan m

E$itim

Kapsam

Karar Verme

A7 li kileri

De7i im

Süreç

Yönetimi Yönetimi

Kurum içi

De$i im

Süreç

Ba$lant lar

Modeli

Ölçümü

Yönetimin Araç ve

Haberle me

Haz rl $

Teknikler

De$i im

Tak m

Yönetimi

Temeli

Çapraz

Teknolojileri (fonksiyonel)
Kullan m

+ birli$i

Ölçüt 1: Stratejik Öncelikler, i letmenin stratejik aç dan kurumsal kaynak planlamas
sistemine gereksinimi, sektörün durumu gibi faktörleri içerir. + letmenin içinde
bulundu$u ko ullar n i letmeyi yeni bir sistemin kurulmas

do$rultusundaki

motivasyonu, yenilik için öngörülen de$i im kapsam , üst yönetimin seçimdeki
kararl l $ ve i letmenin bu konuda belirledi$i strateji gibi alt faktörlerle ölçülür.
Ölçüt 2: Ö$renme Kapasitesi, i letmenin yeni teknoloji ve sistemleri uygulayabilme
gücünün ölçütüdür. Adaptasyon, verimlilikteki art , kurulum sürecinde ve d
kaynaklardan (ba ka i letmeler, fuarlar v.s.) edinilen bilgiler gibi alt faktörlerle
ölçülür.
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Ölçüt 3: Kültürel Uyum, al kanl klar, öncelikler ve bireysel ili kilerle ilgilidir.
+ letmenin de$i im s ras ndaki stratejisi, ald $ risk (toplu bir paketle ani bir geçi
veya parçal ekilde sistematik bir süreç gibi), çal anlar aras ndaki ileti im ve farkl
fonksiyonel birimler aras ndaki çapraz ö$renme gibi alt faktörlerle ölçülür.
Ölçüt 4: Bilgi Teknolojisi, i letmenin yeni teknolojilere uyum ve bilgi payla m
kapasitesi ile ilgilidir. BT departman n n rolü, modern ileti im tekniklerinin
kullan m (e-posta vs.) gibi alt faktörler yard m yla ölçülür.
Ölçüt 5: A$ +li kileri, bireysel ve gruplar aras ileti imle ilgilidir. D

tedarikçilerle

ili kiler, çapraz (fonksiyonel) i birli$i gibi alt faktörler yard m yla ölçülür.
Ölçüt 6: De$i im Yönetimi, de$i ime kar

olu an direnci dengelemek için yap lan

yönetsel faaliyetler ile ilgilidir. De$i imin çe itlili$i, yönetimin haz rl $ , de$i imin
yönetimi (çal anlar n haz rlanmas , zaman n planlanmas vs.) gibi alt faktörler
yard m yla ölçülür.
Ölçüt 7: Süreç Yönetimi, i süreçlerin daha iyi i lemesi için yürütülen faaliyetlerle
ilgilidir.

Proses ölçüm teknikleri, araçlar ve tak m yap s (tak m olu turulmas ,

tak mlar aras görev payla m v.s.) gibi alt faktörler yard m yla ölçülür.
+yi planlanm ve iyi yönetilmi KKP kurulumu, iyi bir de$i im yönetimi ile birlikte
i letme için ola$anüstü bir geli im sa$layabilir. +yi bir kurulum süreci geçiren
firmalar n çok iyi sonuçlar ald klar görülmektedir. KKP uygulamalar ile ilgili u
sonuçlar elde etmek mümkündür:
• +yi bir uygulamalar için ortak bir BT platformu artt r.
• Uygulama süreci 6 ay ile 2 y l aras nda de$i mektedir.
• Genelde bir KKP paketinin bütün modülleri (örne$in SAP R/3’ün 12 modülü
vard r) uygulamaya geçirilmez.
• Modülleri birbirine ba$lamak için 2 metot vard r. Bunlardan birincisi modülleri
teker teker birbirine ba$lamak, ikincisi ise tüm modülleri kurup mevcut sisteme
ba$lamakt r. E$er firma bütün modülleri kurmak istiyorsa ikinci metot tercih
edilmelidir.
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• + Süreçleri Planlamas , KKP uygulamas için gerekli bir araçt r.
• KKP paketinin i letmenin gereksinimlerine tam uyum sa$layabilmesi için bir
özelle tirme çal mas yap lmas gerekir. Bu i

için genellikle d

kaynakl

dan manlardan yard m al n r.
• Proje tak m olu turulurken farl fonksiyonel birimlerin temsil edildi$inden emin
olunmal , seçilen çal anlar n kendi konular nda uzman olmalar na dikkat
edilmelidir. Ayr ca sistemi bire bir kullanacak olan personelin de istekleri dikkate
al nmal d r.
• Proje yönetimi, proses ve sistem bütünlü$ü ile de$i im yönetimi KKP ba ar s için
vazgeçilmez unsurlard r.
• Üst yönetim uygulamaya geçmeden önce projeyi sunmal ve anlatmal d r.
Çal anlarla bilgi payla m yap lan projeler daha ba ar l olmaktad r.
• KKP hayat döngüsü içinde projenin yönünü belirleyebilmek için aç k bir i plan
ve vizyon gereklidir.
• Proje liderinin ileriyi görme yetisi ba ar için kritik önem ta r.
• KKP projesi yürüten i letmeler, sa$lay c lar ve dan manlar ile yaz l m geli tirme,
deneme ve sorun giderme üzerinde ortak çal malar yürütmelidirler.
• Proje süreci her a amas nda e zamanl olarak izlenmeli ve k sa vadeli hedefler
konulmal d r.
KKP kurulumu öncesinde, stratejik hedefler anla lmal , üst yönetimin kat l m
sa$lanmal ve kültürel ve yap sal de$i imlere haz rl k yap lmal d r. Kurulum
a amas nda, kusursuz proje yönetimi yap lmal , kusursuz proje seçilmeli, aç k
ileti im yöntemi ile mevcut süreçler anla lmal , veri do$rulu$u sa$lanmal , iyi bir
tak m kurulmal ve performans ölçütlerine odaklan lmal d r. Kurulum sonras nda,
kurulum sonras denetimler yap lmal , dokümantasyona önem verilmeli ve sistem
kar la t rmas yap lmal d r [25].
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2.8

Kurumsal Kaynak Planlamas Sisteminin Ba ar s zl k Nedenleri

Bilgi teknolojisi tabanl projelerin ba ar s zl $ na sebep olan en s k rastlanan konular
aras nda planlama ya da yönetimin yetersiz kalmas , projenin uygulanmas esnas nda
i hedeflerinin de$i imi ve yönetim deste$inin eksik olmas say labilir.
KKP sistemlerinin ba ar s z olma sebepleri 10 kategori alt nda aç klanabilir:
• Stratejik

hedeflerin

aç kça

belirlenememesi:

Organizasyonun

hedef

ve

beklentilerinin yeterince aç k olmamas , KKP kurulumun ba ar s n olumsuz
yönde etkilemektedir.
• Üst yönetimin sistemi desteklememesi: Bu durum gerekli de$i imlerin meydana
gelmesini ve üst yönetimin de sistem kurulumunun bir parças olma durumunu
engellemektedir.
• Kurulum projesi yönetiminin yetersizli$i: Organizasyonun, projenin ölçe$ini,
karma kl $ n ve büyüklü$ünü göz ard etmesinden ötürü meydana gelen bir
durumdur.

Gerçekle tirilebilir

bir

program n

geli tirilmemesi;

gerçekçi

beklentilerin belirlenmemesi, seçilen KKP sistemi ile kurum kültürü aras ndaki
uyumsuzluk ve mevcut gereksiz süreçlerin otomasyonunu gerçekle tirme giri imi
faktörleri bu yetersizli$e sebep olmaktad r.
• Organizasyonun de$i ime destek vermemesi: Çal anlar n mevcut sisteme do$al
bir e$ilimlerinin olmas ve yeni bir sisteme gerek duymamalar , çal anlar n yeni
sistemden korkmalar , i lerinin daha zor olaca$ na ve firma içindeki önemlerinin
azalaca$ na dair olan inançlar ve çal anlar n, üst yönetimin yapt klar her eyi
kolayl kla görmelerinden rahats z olmalar gibi sebepler çal anlar n de$i im
esnas nda yeterli deste$i vermemesine neden olur.
• +yi bir kurulum tak m n n seçilmemesi,
• Kullan c e$itiminin yetersizli$i neticesinde sistemin düzgün i letilememesi,
• Veri do$rulu$unun sa$lanamamas : Hatal veriler KKP’nin düzgün çal mas n
kaybetmesine, çal anlar n yeni sistemi önemsememelerine ve eski sistemi
kullanmaya devam etmelerine sebep olmaktad r.
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• Örgütsel de$i imi sa$layan performans ölçümlerinin benimsenmemesi,
• Çoklu alanlara uygulamadaki konular n çözülememesi,
• Kurulum hatalar na yol açabilecek teknik problemler: Bu zorluklar, yaz l mdaki
hatalar , mevcut sistemden ötürü meydana gelen problemleri ve donan m
aksakl klar n içermektedir [18].
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3.

ARA/TIRMA: KKP UYGULAMASINI ETK LEYEN TEMEL BA/ARI
FAKTÖRLER N N NCELENMES

Çal man n buraya kadar olan k sm nda KKP ve KKP uygulamas nda etkili olan
faktörler ile ilgili olarak yap lm literatür ara t rmalar hakk nda bilgi verilmi tir. Bu
ara t rmadaki as l amaç, KKP uygulamas n n a amalar

s ras nda i letmeleri

etkileyen temel uygulama kriterlerleri ile bu kriterlerin firmalar n özelliklerine göre
olu turduklar fark n de$erlendirilmesidir.

3.1

Verilerin Toplanmas ve Analizi

KKP uygulamas n etkileyen temel ba ar faktörlerinin de$erlendirilmesi amac yla
bir anket çal mas yap lm t r. Anket 3 bölümden olu maktad r. +lk bölümde,
firmalar hakk nda genel bir bilgi edinmek amaçlanm t r. +kinci bölümde, literatürde
yer alan temel ba ar faktörleri s ralanm

ve bu faktörlerin firmalar aç s ndan

önemini saptamak amaçlanm t r. Üçüncü bölümde ise KKP uygulamas nda etkili
olan kritik faktörlerin, KKP uygulama sürecinin hangi a amas nda önemli oldu$unu
belirlemek amaçlanm t r. Anket formu tezin ek k sm nda verilmi tir. (Bkn. EK A)
Yap lan ara t rmada öncelikle Türkiye’de faaliyet gösteren KKP sa$lay c s
firmalarla irtibata geçilmi ve KKP uygulamas yapm

olan irketler belirlenmi tir.

Bu firmalardan al nan bilgiler do$rultusunda 150 firmaya anket çal mas mail yolu
ile gönderilmi tir. Anket çal mas n n uygulama sürecinde yer alm
yöneticiler taraf ndan doldurulmas

üst düzey

beklenmi tir. Sonuçta toplam 55 anket

toplanm t r. Bu aç dan bak ld $ nda anket geri dönü üm oran %37’dir. Yap lan
incelemelerde bu anketlerin 5 tanesinin eksik bilgi içermesi neticesinde analiz
i lemine

tabi

tutulmamas na

karar

verilmi tir.

Sonuç

olarak

de$erlendirilmeye al nm t r. Bu aç dan geri dönü üm oran
saptanm t r.
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50

anket

% 33 olarak

Ara t rmada elde edilen veriler SPSS program kullan larak analiz edilmi tir.
Çal ma kapsam nda firma ile ilgili tan mlay c verilerin analizinde frekans ve yüzde
de$erleri kullan lm t r.
KKP uygulamas nda etkili olan temel ba ar faktörleri için faktör analizi ve
güvenilirlik analizi yap lm t r. Alfa de$eri 0,8606 bulunmu tur. Bu de$er 0,50’den
büyük oldu$undan %95 güven düzeyinde %5 hata pay nda kriterler yap y iyi
aç klamaktad r. Ayr ca uygulamada etkili olan ba ar faktörlerinin firma özelliklerine
göre de$erlendirilmesi amac yla hipotezler kurulmu ve bu hipotezlerin do$rulu$u t
testi ile yap lm t r. Elde edilen bulgular n de$erlendirilmesinde 0,05 önem düzeyi,
bir ba ka deyi le 0,95’lik güven aral $ temel al nm t r. Ba ar faktörlerinin
uygulaman n hangi a amas nda daha önemli oldu$una dair ara t rma ise s kl k testi
kullan larak yap lm t r.

3.2

Anket Sonuçlar

Ankete cevap veren firmalar farkl sektörlerden olup, firmalar n faaliyet göstermekte
olduklar sektörlere göre da$ l m , y ll k ciro, ortakl k yap s ve çal an say s gibi
demografik özellikleri a a$ daki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 3.1: Ankete kat lan firmalar n özellikleri
Frekans Yüzde
SEKTÖR
H zl Tüketim
Otomotiv
Lojistik
+laç
Motor Sanayi
Kimya
Seramik
Dayan kl Tüketim
Telekomünikasyon
Mobilya
Ambalaj
Sivil Havac l k
Perakende
Bili im
Ula m
Demir çelik
Reklam
Savunma
Toplam

7
3
3
8
2
4
2
4
3
1
2
1
2
3
1
2
1
1
50

14
6
6
16
4
6
4
8
6
2
4
2
4
6
2
4
2
2
100

Frekans Yüzde
YAPI
% 100 Yerli
% Yerli- % Yabanc
% 100 Yabanc
Toplam
C+RO
<1 milyon $
1-10 milyon $
10-100 milyon $
100-500 milyon $
> 500 milyon $
Toplam
ÇALIOAN
0-50
50-100
100-200
200-500
>500
Toplam

53

24
10
16
50

48
20
32
100

1
4
4
23
18
50

2
8
8
46
36
100

1
2
6
15
26
50

2
4
12
30
52
100

Tablo 3.1’de görüldü$ü gibi anket cevab al nan firmalar n ço$unlu$u tamamen yerli
sermaye yap s na sahip firmalardan olu maktad r. Y ll k cirolar aç s ndan firmalar n
da$ l m na bak ld $ nda ankete cevap veren KKP kullan c s firmalar n ço$unlukla
y ll k 100-500 milyon $ ciroya sahip olan firmalardan olu tu$u görülmektedir. +kinci
s ray ise 500 milyon $’dan daha fazla y ll k ciroya sahip firmalar n olu turdu$u
görülmektedir. Firmalar n çal an say s olarak da$ l m na bak ld $ nda da ilk s ray
500 den fazla çal an olan firmalar, ikinci s ray ise çal an say s 200-500 olan
firmalar olu turmaktad r.
KKP uygulamas n etkileyen temel ba ar faktörlerinin tayini için yap lan anket
çal mas nda 5’li Likert ölçe$i kullan lm t r. Temel ba ar faktörlerinin aralar ndaki
ili kilere dayanarak faktörlerin daha anlaml ve özet bir hale getirilmesi için SPSS
program nda faktör analizine tabi tutulmu tur. Faktör analizi ile de$i kenler aras nda
daha belirgin bir faktör yap s olu turulmaktad r. Faktör analizi sonucunda elde
edilen Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy de$eri 0.61, Bartlett's
Test of Sphericity de$erinin anlaml l $ ise 0 ç km t r. Faktör analizi yap l rken elde
edilen Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy de$eri, de$i kenler
taraf ndan olu turulan ortak varyans miktar n bildirmektedir. Bu de$erin 1'e yak n
olmas verilerin faktör analizi için uygun oldu$unu gösterirken, 0,50'nin alt na
dü mesi bu veriler ile faktör analizi yapman n do$ru olmayaca$ n göstermektedir.
Bartlett's Test of Sphericity de$eri ve onun anlaml l $ ise de$i kenlerin birbirleri ile
korelasyon gösterip göstermediklerini s nar. Bu de$erin anlaml l $ , yani p de$eri
0,10 ve daha üzerindeyse bu verilerle faktör analizi yapman n uygun olmad $
söylenebilir [26].
Faktör analizi yap l rken, faktör döndürme tekniklerinden Varimax dik döndürme
yöntemi kullan lm t r. Varimax döndürmesi sonucunda 22 kritik ba ar faktörü 7
temel faktör ile ifade edilebilir hale gelmi tir. Tablo 3.2’de 22 kritik ba ar
faktörünün Varimax yöntemiyle elde edilen döndürülmü faktör matrisinin temel
faktörlere göre da$ l mlar ve a$ rl klar görülmektedir.
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Tablo 3.2: Faktör analizi sonuçlar
Faktörler
KKP uygulamas için gerekli
kaynaklar n tahsisi
Etkin bir proje yürütücüsünün varl $
Proje yönetimi
Proje tak m n n yetkinli$i
Uzman dan man deste$inin
sa$lanmas
KKP sistem sat c s n n sürekli deste$i
KKP sistem sat c s n n araçlar n
kullanma
KKP paket sa$lay c s ile ortak
çal ma
Eski sistemdeki verilerin yeni sisteme
uyumlu hale getirilmesi ve aktar lmas
Sistem mimarisinin seçimi
+ süreçlerinin yeniden
yap land r lmas
Farkl fonksiyon yöneticilerinden
kurulu bir yönlendirme komitesinin
kullan m
Departmanlar aras ileti im
Departmanlar aras i birli$i
Üst yönetimin deste$i
Hedeflerin net ve aç k olmas
KKP sisteminin getirileri hakk nda
gerçekçi beklentiler olu turulmas
+ süreçlerindeki de$i im yönetimi
KKP yaz l m üzerine kullan c e$itimi
Yeni i prosesleri üzerine e$itim
Uygun KKP yaz l m paketi seçimi
Minimum ki iselle tirme

1

2

3

0,946

0,103

0,945
0,873
0,806

0,135

4

5

0,134

0,175

0,917

-0,148

0,915

0,139

0,911

-0,134

0,811

-0,135

6

-0,12

-0,116
0,14

0,214

7

0,105

-0,121

-0,146

0,102

0,117

0,916
0,107

-0,165

0,197

0,309
0,381

0,901

0,132

0,828
0,195

0,865

-0,203

0,834
0,648
0,648

0,314
0,101
-0,151

0,157
0,34

0,163
0,138
-0,101
0,23 -0,313

0,173
0,123
0,233
0,127

0,126
0,121
0,417
0,282
0,899

0,219

0,806

0,39

0,748

-0,359
0,825
0,796
0,208
0,231

0,104
0,148

0,349

0,126
0,178
0,853
0,489

Yap lan faktör analizi neticesinde proje yönetimi ile ilgili faktörler; etkin bir proje
yürütücüsünün varl $ , KKP uygulamas için gerekli kaynaklar n tahsisi, proje
yönetimi ve proje tak m n n yetkinli$i kriterlerinden olu maktad r. D

destek

faktörü; KKP sistem sat c s n n araçlar n kullanma, uzman dan man deste$inin
sa$lanmas , KKP sistem sat c s n n sürekli deste$i ve KKP paket sa$lay c s ile ortak
çal ma kriterlerinden olu maktad r. Sistem faktörleri; eski sistemdeki verilerin yeni
sisteme uyumlu hale getirilmesi ve aktar lmas , sistem mimarisinin seçimi ve i
süreçlerinin yeniden yap land r lmas
faktörü; farkl

kriterlerinden olu maktad r. Entegrasyon

fonksiyonlardan gelen yöneticilerden kurulu bir yönlendirme

komitesinin kullan m , departmanlar aras nda ileti im ve i birli$i ve üst yönetimin
deste$i kriterlerinden olu maktad r. Beklenti ve hedefler faktörü; i süreçlerindeki
de$i im yönetimi, KKP sisteminin getirileri hakk nda gerçekçi beklentiler
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olu turulmas ve hedeflerin net ve aç k olmas kriterlerinden olu maktad r. E$itim
faktörü; KKP yaz l m üzerine kullan c e$itimi ve yeni i prosesleri üzerine e$itim
kriterlerinden olu maktad r. Standartla ma faktörü; uygun KKP yaz l m paketi
seçimi ve minimum ki iselle tirme kriterlerinden olu maktad r.

3.3

Ara t rma Hipotezleri

KKP uygulama sürecini etkileyen temel ba ar faktörleri firma yap s , çal an say s
ve KKP uygulama süreci bak m ndan hipotezler kurularak test edilmi tir.
3.3.1 Firma yap s ile ilgili ara t rma hipotezleri
Hipotez A-1: Yerli ve yabanc firmalar aras nda d

destek faktörü aç s ndan fark

vard r.
Hipotez A-2: Yerli ve yabanc firmalar aras nda sistem faktörleri aç s ndan fark
vard r.
Hipotez A-3: Yerli ve yabanc firmalar aras nda proje yönetimi ile ilgili faktörler
aç s ndan fark vard r.
Hipotez A-4: Yerli ve yabanc firmalar aras nda entegrasyon faktörü aç s ndan fark
vard r.
Hipotez A-5: Yerli ve yabanc firmalar aras nda beklenti ve hedefler faktörü
aç s ndan fark vard r.
Hipotez A-6: Yerli ve yabanc firmalar aras nda e$itim faktörü aç s ndan fark vard r.
Hipotez A-7: Yerli ve yabanc firmalar aras nda standartla ma faktörü aç s ndan fark
vard r.
3.3.2 Çal an say s ile ilgili ara t rma hipotezleri
Hipotez B-1: 500’den az çal an olan firmalar ile 500’den fazla çal an olan
firmalar aras nda d destek faktörü aç s ndan fark vard r.
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Hipotez B-2: 500’den az çal an olan firmalar ile 500’den fazla çal an olan
firmalar aras nda sistem faktörleri fark vard r.
Hipotez B-3: 500’den az çal an olan firmalar ile 500’den fazla çal an olan
firmalar aras nda proje yönetimi ile ilgili faktörler aç s ndan fark vard r.
Hipotez B-4: 500’den az çal an olan firmalar ile 500’den fazla çal an olan
firmalar aras nda entegrasyon faktörü aç s ndan fark vard r.
Hipotez B-5: 500’den az çal an olan firmalar ile 500’den fazla çal an olan
firmalar aras nda beklenti ve hedefler faktörü aç s ndan fark vard r.
Hipotez B-6: 500’den az çal an olan firmalar ile 500’den fazla çal an olan
firmalar aras nda e$itim faktörü fark vard r.
Hipotez B-7: 500’den az çal an olan firmalar ile 500’den fazla çal an olan
firmalar aras nda standartla ma faktörü aç s ndan fark vard r.
3.3.3 Uygulama süresinin durumu ile ilgili ara t rma hipotezleri
Hipotez C-1: Uygulama sürecini 1 y ldan daha önce tamamlam

firmalar ile son 1

y l içinde tamamlam veya devam etmekte olan firmalar aras nda d destek faktörü
aç s ndan fark vard r.
Hipotez C-2: Uygulama sürecini 1 y ldan daha önce tamamlam
y l içinde tamamlam

firmalar ile son 1

veya devam etmekte olan firmalar aras nda sistem faktörleri

aç s ndan fark vard r.
Hipotez C-3: Uygulama sürecini 1 y ldan daha önce tamamlam

firmalar ile son 1

y l içinde tamamlam veya devam etmekte firmalar aras nda proje yönetimi ile ilgili
faktörler aç s ndan fark vard r.
Hipotez C-4: Uygulama sürecini 1 y ldan daha önce tamamlam
y l içinde tamamlam

firmalar ile son 1

veya devam etmekte olan firmalar aras nda entegrasyon

faktörü aç s ndan fark vard r.
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Hipotez C-5: Uygulama sürecini 1 y ldan daha önce tamamlam
y l içinde tamamlam

firmalar ile son 1

veya devam etmekte olan firmalar aras nda beklenti ve

hedefler faktörü aç s ndan fark vard r.
Hipotez C-6: Uygulama sürecini 1 y ldan daha önce tamamlam
y l içinde tamamlam

firmalar ile son 1

veya devam etmekte olan firmalar aras nda e$itim faktörü

aç s ndan fark vard r.
Hipotez C-7: Uygulama sürecini 1 y ldan daha önce tamamlam
y l içinde tamamlam

firmalar ile son 1

veya devam etmekte olan firmalar aras nda standartla ma

faktörü aç s ndan fark vard r.

3.4

T Testi Analizi Sonuçlar

KKP uygulamalar n etkileyen kritik ba ar faktörlerinin firma özellikleri aç s ndan
de$erlendirilmesi aç s ndan SPSS program nda t testi yap lm t r.
3.4.1 Firma Yap s ile lgili Analiz Ç kt lar
KKP uygulamas nda etkili olan faktörlerin firma yap lar na göre ortalamalar Tablo
3.3’de gösterilmi tir. T testi ile analiz tablosu olan ba$ ms z de$i ken test tablosu ise
SPSS ç kt s olarak Tablo 3.4’de gösterilmektedir. Bu tablonun ilk k sm ndaki F
de$eri varyanslar n homojen olup olmad $ n test etmek için kullan l r. Hemen
yan ndaki Sig. de$eri 0,05'ten küçükse varyanslar homojen de$il demektir. Bu
durumda varyanslar n e it olmamas kabulü sat r yani alttaki sat r kullan l r; üstteki
sat rdaki de$erler hiç dikkat al nmaz. F'nin yan ndaki Sig. de$eri 0,05'ten büyükse
varyanslar n homojen oldu$una karar verilir. Tablodaki Sig. (2-tailed) de$eri gruplar
aras nda fark olup olmad $ n gösteren de$erdir. Bu de$er 0,05'ten küçükse gruplar
aras nda fark oldu$una karar verilir. E$er bu de$er 0,05'ten büyükse kar la t r lan
gruplar aras nda anlaml fark olmad $ na karar verilir. E$er fark oldu$u karar
verilirse hangi grubun ortalamas büyükse o grubun daha di$er gruptan daha yüksek
ortalamaya sahip oldu$u söylenir. Fark ç kmazsa gruplar n ortalamalar birbirinden
farkl bile olsa onlar n asl nda ayn (birbirine denk) olduklar söylenir [27].
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Tablo 3.3: KKP uygulamas nda etkili olan faktörlerin firma yap lar na göre
ortalamalar
FAKTÖRLER
D destek faktörü
Sistem faktörleri
Proje yönetimi ile ilgili
faktörler
Entegrasyon faktörü
Beklenti ve hedefler
faktörü
E$itim faktörü
Standartla ma faktörü

YAPI
Yerli
Yabanc
Yerli
Yabanc
Yerli
Yabanc
Yerli
Yabanc
Yerli
Yabanc
Yerli
Yabanc
Yerli
Yabanc

N
24
26
24
26
24
26
24
26
24
26
24
26
24
26

ORTALAMA
3,95
3,43
4,10
4,33
4,32
4,31
4,07
4,2
3,65
4,17
3,88
3,87
4,04
3,92

Tablo 3.4: KKP uygulamas nda etkili olan faktörlerin firma yap lar na göre
olu turdu$u ba$ ms z de$i ken test tablosu
FAKTÖRLER
D destek faktörü
Sistem faktörleri
Proje yönetimi ile ilgili
faktörler
Entegrasyon faktörü
Beklenti ve hedefler
faktörü
E$itim faktörü
Standartla ma faktörü

Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e

it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü

F
3,48

Sig.
0,07

0,23

0,64

0,57

0,46

1,91

0,17

0,40

0,53

1,71

0,20

0,72

0,40

t
2,04
2,06
-1,17
-1,16
0,07
0,08
-0,64
-0,63
-2,72
-2,74
0,04
0,04
0,78
0,78

Sig.2
0,05
0,04
0,25
0,25
0,94
0,94
0,53
0,53
0,01
0,01
0,97
0,97
0,44
0,44

Yerli ve yabanc firmalar n KKP uygulamas nda etkili olan faktörler aç s ndan
kar la t r lmas için yap lan t testi sonras nda Significance (2-tailed) de$erlerine
bak ld $ nda, yerli ve yabanc firmalar aras nda d

destek faktörü ile beklenti ve

hedefler faktörü aç s ndan fark oldu$u sonucuna var l r. Yani Hipotez A-2, A-3, A-4,
A-6 ve A-7 red; Hipotez A-1 ve A-5 kabul edilmi tir.
Yerli firmalar d

destek faktörüne yabanc firmalardan daha çok önem vermekte;

yabanc firmalar ise beklenti ve hedefler faktörüne yerli firmalardan daha çok önem
vermektedir.
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3.4.2 Çal an Say s ile lgili Analiz Ç kt lar
KKP uygulamas nda etkili olan faktörlerin çal an say s na göre ortalamalar Tablo
3.5’de gösterilmi tir. T testi analiz tablosu olan ba$ ms z de$i ken test tablosu ise
SPSS ç kt s olarak Tablo 3.6’da gösterilmektedir.
Tablo 3.5: KKP uygulamas nda etkili olan faktörlerin çal an say lar na göre
ortalamalar
FAKTÖRLER
D destek faktörü
Sistem faktörleri
Proje yönetimi ile ilgili
faktörler
Entegrasyon faktörü
Beklenti ve hedefler
faktörü
E$itim faktörü
Standartla ma faktörü

ÇALI/AN
< 500
> 500
< 500
> 500
< 500
> 500
< 500
> 500
< 500
> 500
< 500
> 500
< 500
> 500

N
24
26
24
26
24
26
24
26
24
26
24
26
24
26

ORTALAMA
3,47
3,88
4,17
4,27
4,35
4,28
4,1
4,17
4,06
3,8
3,6
4,12
4,04
3,92

Tablo 3.6: KKP uygulamas nda etkili olan faktörlerin çal an say lar na göre
olu turdu$u ba$ ms z de$i ken test tablosu
FAKTÖRLER
D destek faktörü

Varyanslar n e
Varyanslar n e
Sistem faktörleri
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Proje yönetimi ile ilgili
Varyanslar n e
faktörler
Varyanslar n e
Entegrasyon faktörü
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Beklenti ve hedefler faktörü Varyanslar n e
Varyanslar n e
E$itim faktörü
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Standartla ma faktörü
Varyanslar n e
Varyanslar n e

it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü

F
2,14

Sig.
0,15

0,20

0,65

0,20

0,66

1,78

0,19

0,10

0,76

0,25

0,62

0,84

0,36

t
-1,58
-1,57
-0,51
-0,51
0,37
0,37
-0,34
-0,34
1,31
1,30
-2,38
-2,37
0,78
0,79

Sig.2
0,12
0,12
0,61
0,61
0,71
0,71
0,74
0,74
0,20
0,20
0,02
0,02
0,44
0,44

500’den az personel çal t ran firmalar ile 500’den fazla personeli olan firmalar n
KKP uygulamas nda etkili olan faktörler aç s ndan kar la t r lmas için yap lan t
testi sonras nda Significance (2-tailed) de$erlerine bak ld $ nda, 500’den az personel
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çal t ran firmalar ile 500’den fazla personeli olan firmalar aras nda e$itim faktörü
aç s ndan fark oldu$u sonucuna var l r. Yani Hipotez B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 ve B-7
red; Hipotez B-6 kabul edilmi tir.
500’den daha fazla çal an olan firmalar, KKP uygulamas s ras nda e$itim
faktörüne 500’den az çal an olan firmalardan daha çok önem vermektedirler.
3.4.3 Uygulama Sürecinin Durumu ile lgili Analiz Ç kt lar
KKP uygulamas nda etkili olan faktörlerin uygulama sürecinin durumuna göre
ortalamalar Tablo 3.7’de gösterilmi tir. Analiz tablosu olan ba$ ms z de$i ken test
tablosu ise SPSS ç kt s olarak Tablo 3.8’de gösterilmektedir. Ankette firmalar n
KKP uygulama sürecini tamamlad klar
tamamlam

süre sorgulanm , son 1 y l içinde

ve sürece hala devam etmekte olan firmalar ile KKP uygulamas n

tamamlayal 1 y ldan daha uzun süre geçen firmalar aras ndaki faktör önemleri
aras ndaki fark irdelenmi tir.
Tablo 3.7: KKP uygulamas nda etkili olan faktörlerin uygulama süresine göre
ortalamalar
FAKTÖRLER
D destek faktörü
Sistem faktörleri
Proje yönetimi ile ilgili
faktörler
Entegrasyon faktörü
Beklenti ve hedefler
faktörü
E$itim faktörü
Standartla ma faktörü

ÇALI/AN
1 y ldan önce tamamland
Tamamlanal 1 y l geçti
1 y ldan önce tamamland
Tamamlanal 1 y l geçti
1 y ldan önce tamamland
Tamamlanal 1 y l geçti
1 y ldan önce tamamland
Tamamlanal 1 y l geçti
1 y ldan önce tamamland
Tamamlanal 1 y l geçti
1 y ldan önce tamamland
Tamamlanal 1 y l geçti
1 y ldan önce tamamland
Tamamlanal 1 y l geçti

N
17
33
17
33
17
33
17
33
17
33
17
33
17
33

ORTALAMA
3,60
3,72
4,27
4,19
4,00
4,48
3,78
4,33
4,06
3,85
3,74
3,94
3,91
4,02

Tablo 3.8: KKP uygulamas nda etkili olan faktörlerin uygulama sürecinin durumuna
göre olu turdu$u ba$ ms z de$i ken test tablosu
FAKTÖRLER
D destek faktörü
Sistem faktörleri

Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e

it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
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F
0,03

Sig.
0,86

0,69

0,41

t
-0,42
-0,43
0,38
0,37

Sig.2
0,68
0,67
0,71
0,71

Tablo 3.8: KKP uygulamas nda etkili olan faktörlerin uygulama sürecinin durumuna
göre olu turdu$u ba$ ms z de$i ken test tablosu (devam )
FAKTÖRLER
Proje yönetimi ile ilgili
faktörler
Entegrasyon faktörü

Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Beklenti ve hedefler faktörü Varyanslar n e
Varyanslar n e
E$itim faktörü
Varyanslar n e
Varyanslar n e
Standartla ma faktörü
Varyanslar n e
Varyanslar n e

it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü
it olmas kabulü
it olmamas kabulü

F
1,14

Sig.
0,29

0,05

0,82

1,76

0,19

0,12

0,73

0,37

0,55

t
-2,34
-2,12
-2,73
-2,68
1,00
1,08
-0,86
-0,87
-0,64
-0,68

Sig.2
0,02
0,04
0,01
0,01
0,32
0,29
0,39
0,39
0,52
0,50

KKP uygulamas devam etmekte olan veya 1 y ldan daha az sürede tamamlam
firmalar ile uygulamas n

tamamlayal

1 yl

am

firmalar aras nda KKP

uygulamas nda etkili olan faktörler aç s ndan kar la t rma için yap lan t testi
sonras nda Significance (2-tailed) de$erlerine bak ld $ nda, proje yönetimi ile ilgili
faktörler ve entegrasyon faktörü aç s ndan fark oldu$u sonucuna var l r. Yani
Hipotez C-1, C-2, C-5, C-6 ve C-7 red; Hipotez C-3 ve C-4 kabul edilmi tir.
KKP uygulama sürecini tamamlayal 1 y l geçmi firmalar, henüz tamamlamam
veya 1 y ldan daha önce tamamlam

firmalara göre, proje yönetimi ile ilgili

faktörlere ve entegrasyon faktörüne daha çok önem vermektedirler.

3.5

Kritik Ba ar Faktörlerinin Uygulama A amalar na Göre Da7 l m

Anket çal mas n n son bölümü, 22 kritik ba ar faktörünün KKP uygulamas n n
hangi a amalar nda daha önemli oldu$unu alg lamak için haz rlanm t r. Anket
çal mas neticesinde elde edilen yüzde da$ l mlar hesaplanarak, bu yüzdelere göre
22 ba ar faktörünün uygulama sürecinin hangi a amalar nda daha önemli oldu$una
karar verilmi tir.
Ba lang ç a amas nda, sistem mimarisinin seçimi, i
yap land r lmas , uygun KKP yaz l m paketi seçimi, i

süreçlerinin yeniden
süreçlerindeki de$i im

yönetimi, hedeflerin net ve aç k olmas , etkin bir proje yürütücüsünün varl $ , proje
yönetimi, üst yönetimin deste$i ve yönlendirme komitesinin kullan m önemlidir.
Haz rl k a amas nda i

süreçlerinin yeniden yap land r lmas , i

süreçlerindeki

de$i im yönetimi, hedeflerin net ve aç k olmas , KKP uygulamas için gerekli
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kaynaklar n tahsisi, departmanlar aras ileti im, KKP sisteminin getirileri hakk nda
gerçekçi beklentiler olu turulmas , KKP paket sa$lay c s ile ortak çal ma, etkin bir
proje yürütücüsünün varl $ , proje yönetimi, proje tak m n n yetkinli$i, üst yönetimin
deste$i, uzman dan man deste$inin sa$lanmas , yönlendirme komitesinin kullan m
ve KKP sistem sat c s n n araçlar n kullanma kriterleri önemlidir. Adaptasyon
a amas nda i

süreçlerinin yeniden yap land r lmas , i

süreçlerindeki de$i im

yönetimi, eski sistemdeki verilerin yeni sisteme uyumlu hale getirilmesi ve
aktar lmas , KKP uygulamas için gerekli kaynaklar n tahsisi, yeni i prosesleri
üzerine e$itim, departmanlar aras ileti im, departmanlar aras i birli$i, KKP
sisteminin getirileri hakk nda gerçekçi beklentiler olu turulmas , minimum
ki iselle tirme, KKP paket sa$lay c s

ile ortak çal ma, etkin bir proje

yürütücüsünün varl $ , proje yönetimi, proje tak m n n yetkinli$i, üst yönetimin
deste$i, uzman dan man deste$inin sa$lanmas , yönlendirme komitesinin kullan m ,
KKP sistem sat c s n n araçlar n kullanma ve KKP sistem sat c s n n sürekli deste$i
kriterleri önemlidir. Kabullenme a amas nda, yeni i

prosesleri üzerine e$itim,

departmanlar aras ileti im, minimum ki iselle tirme, KKP yaz l m üzerine kullan c
e$itimi ve KKP sistem sat c s n n sürekli deste$i önemlidir. Rutin hale getirme
a amas nda minimum ki iselle tirme, KKP yaz l m üzerine kullan c e$itimi ve
KKP sistem sat c s n n sürekli deste$i önemlidir. Benimseme a amas nda ise KKP
sistem sat c s n n sürekli deste$i önemlidir.

3.6

Demografik Özelliklere Göre Uygulama A amalar

Elde edilen a amalara göre kriter da$ l mlar , kurulan hipotezlerin analizi ve
de$erlendirilmesi ile a ama modelinin demografik firma özelliklerine göre
gösterebilecekleri farkl l klar ba ar kriteri baz nda incelenmi ve Tablo 3.9’da
özetlenmi tir.
Tablo 3.9: Uygulama faktörlerinin a amalara göre da$ l m
FAKTÖRLER
Sistem mimarisinin seçimi
+ süreçlerinin yeniden
yap land r lmas
Uygun KKP yaz l m paketi
seçimi
+ süreçlerindeki de$i im
yönetimi
Hedeflerin net ve aç k olmas

Ba lang ç Haz rl k Adaptasyon Kabullenme Rutin. Benimseme
X
X

X

X

X
X

X

X

X
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Tablo 3.9: Uygulama faktörlerinin a amalara göre da$ l m (devam )
FAKTÖRLER
Eski sistemdeki verilerin
yeni sisteme uyumlu hale
getirilmesi ve aktar lmas
KKP uygulamas için gerekli
kaynaklar n tahsisi
Yeni i prosesleri üzerine
e$itim
Departmanlar aras ileti im
Departmanlar aras i birli$i
KKP sisteminin getirileri
hakk nda gerçekçi beklentiler
olu turulmas
Minimum ki iselle tirme
KKP paket sa$lay c s ile
ortak çal ma
Etkin bir proje
yürütücüsünün varl $
Proje yönetimi
Proje tak m n n yetkinli$i
Üst yönetimin deste$i
Uzman dan man deste$inin
sa$lanmas
Yönlendirme komitesinin
kullan m
KKP sistem sat c s n n
araçlar n kullanma
KKP yaz l m üzerine
kullan c e$itimi
KKP sistem sat c s n n
sürekli deste$i

Ba lang ç Haz rl k Adaptasyon Kabullenme Rutin. Benimseme
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

• Yerli firmalar için KKP sistem sat c s n n araçlar n kullanma, uzman dan man
deste$inin sa$lanmas , KKP sistem sat c s n n sürekli deste$i ve KKP paket
sa$lay c s ile ortak çal ma kriterlerinden olu an d destek faktörü,
• Yabanc firmalar için i süreçlerindeki de$i im yönetimi, KKP sisteminin getirileri
hakk nda gerçekçi beklentiler olu turulmas ve hedeflerin net ve aç k olmas
kriterlerinden olu an beklenti ve hedefler faktörü,
• Çal an say s bak m ndan büyük firmalar için KKP yaz l m üzerine kullan c
e$itimi ve yeni i prosesleri üzerine e$itim kriterlerinden olu an e$itim faktörü
A ama modelindeki bu kriterlerin yukar da özellikleri bildirilen firmalara göre daha
önemli oldu$u gerçe$i anket çal mas sonucunda ortaya ç km t r. Yukar daki tablo
uygulama a amas ndaki firmalar n demografik özelliklerine göre kullanabilecekleri
bir a ama modeli ortaya konmu tur.
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4.

SONUÇLAR VE DEHERLEND RME

KKP uygulama süreci belirsizliklerin çok oldu$u, tamamlanmas güç bir i tir.
Uygulama a amalar birbirinden kesin olarak ayr lamayan bütünsel birer süreç
olduklar kadar farkl artlar n da geçerli oldu$u özellikler göstermektedir. + letmeler
bu süreç içinde demografik farkl l klar sebebiyle farkl ba ar kriterlerine farkl
alg lar göstermektedirler.
Bu çal mada, KKP uygulamas n
durulmu

etkileyen temel ba ar

faktörleri üzerinde

ve bir anket çal mas ile KKP uygulamas n n a amalar s ras nda

i letmeleri etkileyen temel ba ar

kriterlerleri, uygulama a amalar na göre

gruplanm t r.
Yap lan çal ma sonucunda, demografik özelliklerinden ve farkl

uygulama

a amalar ndan ba$ ms z olarak firmalar n baz ortak ba ar faktörlerine benzer alg lar
gösterdikleri görülmü tür. KKP uygulamas aç s ndan temel ba ar faktörleri olarak
de$erlendirilebilecek bu faktörler ba ar l bir KKP uygulamas hedefleyen firmalar
için dikkatle irdelenmesi gereken hususlar olarak ortaya ç kmaktad rlar. Belirlenen
ba ar kriterleri çerçevesinde yap lan puanlama sonucunda; sistem mimarisinin
seçimi, etkin bir proje yürütücüsünün varl $ , KKP uygulamas

için gerekli

kaynaklar n tahsisi, uzman dan man deste$inin sa$lanmas ile hedeflerin net ve aç k
olmas kriterleri di$er bütün uygulama kriterleri aras nda en önemli kriterler olarak
ortaya ç km t r. Bu sonuca göre, uzun dönemli bir karar olan KKP sistemleri
uygulamas , fonksiyonellik eklenmesi, i ile sistemin birbirine daha uyumlu hale
gelmesi ve stratejik amaçlara ula lmas için yeni modüller ve güncellemeler
gerektiren bir yat r m olarak de$erlendirilmekte ayr ca sistemsel olarak bütünlük ve
kesintisiz bir ileti im gerektirdi$i göz önüne al narak, kapsaml bir süreç olarak
dü ünülmesi ve yönetilmesi gereken ama kesinlikle gerçekçi sonuçlar n hedeflendi$i
bir proje olarak alg land $ görülmü tür.
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Firmalar gösterdikleri ortak alg lar n yan s ra demografik özelliklerine göre farkl
alg lar da göstermektedirler. Bu yönde çe itli hipotezler kurularak yap lan
ara t rmada farkl demografik özelliklere göre ba ar kriterlerinin alg bak m ndan
farkl önem derecelerine sahip olduklar görülmü tür. Bu farkl l klar, fark olu turan
demografik özellikler aç s ndan kar la t r ld $ nda ve nedenleri incelendi$inde
ba ar kriterlerinin alg lanmas ile ilgili çe itli sonuçlara var labilmektedir.
Yap s na göre yerli ya da yabanc sermaye destekli firmalar aras nda yabanc destekli
firmalar n d ar dan güdümlü olarak gerçekle tirdikleri uygulama çal malar nda
d ar dan al nan kesin hedeflerin varl $ ndan dolay yerli firmalara göre uygulama
hedeflerini daha önemli olarak alg lamaktad rlar. Ayn

ekilde kaynaklar n kendi

finanse etmek zorunda olan ve d ar dan destek alamad klar ve kendilerine destek
olacak üçüncü firmalardan destek almak zorunda kald klar için yerli firmalar, d
destek faktörünü daha önemli olarak alg lamaktad r.
Çal an say s na göre büyük ya da küçük olarak de$erlendirilebilecek firmalar
aras nda e$itim faktörü aç s ndan farklar ortaya ç kmaktad r. Büyük firmalar genelde
yeni bir sistem uygulamas ndan önce ba ka bir sistem kullanmakta olduklar ve
çal anlar n n belli prosedürler ile çal maya yönelik oturmu bir kültüre sahip
olmalar ndan dolay daha önceden sahip olduklar için KKP yaz l m üzerine
kullan c e$itimi ve mevcut çal anlar n n yeni sistemler konusundaki e$itimi
kriterlerini daha önemli görmektedirler.
Uygulama sürecini tamamlam

firmalar, henüz uygulama sürecinde olan firmalara

göre ya anabilecek ve ya anm

olan sorunlar n fark nda olmalar ve geli tirdikleri

çözümlerin sonuçlar n

görmü

olduklar

için farkl

fonksiyonlardan gelen

yöneticilerden kurulu bir yönlendirme komitesinin kullan m , departmanlar aras nda
ileti im ve i birli$i ve üst yönetimin deste$i kriterlerinden olu an entegrasyon
faktörünü daha önemli görmektedirler. Ayr ca geçmi tecrübelerden yararlanmak
ad na proje yönetimi ile ilgili faktörlere yani etkin bir proje yürütücüsünün varl $ ,
KKP uygulamas için gerekli kaynaklar n tahsisi, proje yönetimi ve proje tak m n n
yetkinli$i kriterlerini daha önemli görmektedirler.
Sonuç olarak, belirlenen ba ar kriterleri çerçevesinde yap lan de$erlendirmede
firmalar taraf ndan ortak olarak önemli derecede alg lanan ba ar kriterleri KKP
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uygulamas n n ba ar s na etki eden temel ba ar faktörleri olarak elde edilmi
olurken; buna kar l k farkl demografik özellikler ve uygulama a amalar dikkate
al narak ba ar kriterlerinin bu özelliklere ve önem derecelerine göre da$ l m
gösterilmi tir. Olu turulan bu modelle, zor ve uzun bir süreç olan uygulama
süresince firmalar temel ba ar faktörlerinin yan s ra, sahip olduklar güç ve zaman
kendi özellikleri aç s ndan ve bulunduklar uygulama a amas na göre, en kritik
olarak de$erlendirilebilecek ve bu faktörler do$rultusunda kullanarak KKP
uygulamas n n en yüksek ba ar ile gerçekle tirilmesini sa$lanabilecektir.
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EK A
Say n Yönetici,
(TÜ ( letme Fakültesi’nde yürütülmekte olan yüksek lisans tezi
kapsam nda; “KKP Uygulamas n Etkileyen Temel Ba ar Faktörlerinin
De erlendirilmesi” ba l kl bir çal ma yap lmaktad r. Bu ba/lamda ili ikte
sunulan anketimize verece/iniz cevaplar ve ay raca/ n z süre ile bu çal maya
katk da bulunman z diliyoruz. ( letmenize ait bilgiler kesinlikle gizli
tutulacak olup, elde edilen bilgiler toplu halde ve genel sonuçlar çerçevesinde
analiz edilecek ve yay mlanacakt r. (lginiz ve kat l m n z için imdiden
te ekkür ederiz.
Yrd. Doç. Dr. Bersam Bolat

Nurdan Tando/an
Adres
(stanbul Teknik Üniversitesi
( letme Fakültesi
( letme Mühendisli/i Bölümü
Maçka / (STANBUL
Tel : 0 532 7337472
E-posta: tnurdan@hotmail.com

Anket yap lan firman n
Ad
Telefonu
Anketi dolduran ki inin
Ad Soyad
Pozisyonu

:
:
:
:

1. BÖLÜM: Firma hakk nda genel bir bilgi edinmek amac yla haz rlanm t r.
1. Firman z hangi sektörde faaliyet göstermektedir?...........
2. Firman z n yap s a#a$ daki seçeneklerden hangisine uymaktad r?
% 100 yerli

% Yabanc ortakl

% 100 yabanc

3. Firman z n y ll k cirosu ne kadard r?
<1 milyon $

1-10 milyon $

10-100 milyon $

> 500 milyon $
70

100-500 milyon $

4. Firman zdaki çal #an ki#i say s ne kadard r?
0-50

50-100

100-200

200-500

>500

5. Firman z n KKP uygulama sürecini a#a$ dakilerden hangisi daha iyi tan mlar?
Uygulama sürecinin ilk yar s
Uygulama sürecinin sonlar
Uygulama süreci son 1 y l içinde tamamland
Uygulama sürecinin tamamlanal 1 y l geçti
2. Bölüm: KKP uygulamas s ras nda etkili olan kritik faktörleri içermekte
olup, a a/ daki faktörlerin uygulama süreci s ras ndaki önemini ö/renmek için
haz rlanm t r.
1: Dü ük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok yüksek 5: Kritik öneme sahip
Faktörler
Sistem mimarisinin seçimi
4# süreçlerinin yeniden yap land r lmas
Uygun KKP yaz l m paketi seçimi
4# süreçlerindeki de$i#im yönetimi
Hedeflerin net ve aç k olmas
Eski sistemdeki verilerin yeni sisteme uyumlu
hale getirilmesi ve aktar lmas
KKP uygulamas için gerekli kaynaklar n tahsisi
Yeni i# prosesleri üzerine e$itim
Departmanlar aras ileti#im
Departmanlar aras i#birli$i
KKP sisteminin getirileri hakk nda gerçekçi
beklentiler olu#turulmas
Minimum ki#iselle#tirme (Standart kullan m
prosedürlerinin olu#turulmas )
KKP paket sa$lay c s ile ortak çal #ma
Etkin bir proje yürütücüsünün varl $
Proje yönetimi
Proje tak m n n yetkinli$i
Üst yönetimin deste$i
Uzman dan #man deste$inin sa$lanmas
Farkl fonksiyonlardan gelen yöneticilerden kurulu
bir yönlendirme komitesinin kullan m
KKP sistem sat c s n n araçlar n kullanma
KKP yaz l m üzerine kullan c e$itimi
KKP sistem sat c s n n sürekli deste$i
Di$er (lütfen belirtiniz)
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3. Bölüm: KKP uygulamas nda etkili olan kritik faktörlerin, KKP uygulama
sürecinizin hangi a amas nda önemli oldu/unu belirlemek için haz rlanm t r.
A a/ daki sorular cevaplamadan önce lütfen KKP uygulama sürecinin 6
a amas n n tan m n okuyunuz.
Ba lang ç: BT çözümü ile organizasyondaki uygulamalar aras nda e#le#tirme
yap l r.
Haz rl k: Uygulama süreci için gerekli yat r m kaynaklar ile ilgili karara var l r.
Adaptasyon: KKP paketi kurulur ve organizasyonda kullan m için haz r hale
getirilir.
Kabullenme: Firma çal #anlar KKP yi kullanmaya ba#larlar.
Rutin Hale Getirme: KKP uygulamalar günlük/s radan bir i# haline gelir.
Benimseme: KKP organizasyonda bütün potansiyeli ile kullan l r.
Faktörler
Ba . Haz. Adp. Kbl. Rtn. Bns.
Sistem mimarisinin seçimi
4# süreçlerinin yeniden yap land r lmas
Uygun KKP yaz l m paketi seçimi
4# süreçlerindeki de$i#im yönetimi
Hedeflerin net ve aç k olmas
Eski sistemdeki verilerin yeni sisteme uyumlu
hale getirilmesi ve aktar lmas
KKP uygulamas için gerekli kaynaklar n tahsisi
Yeni i# prosesleri üzerine e$itim
Departmanlar aras ileti#im
Departmanlar aras i#birli$i
KKP sisteminin getirileri hakk nda gerçekçi
beklentiler olu#turulmas
Minimum ki#iselle#tirme (Standart kullan m
prosedürlerinin olu#turulmas )
KKP paket sa$lay c s ile ortak çal #ma
Etkin bir proje yürütücüsünün varl $
Proje yönetimi
Proje tak m n n yetkinli$i
Üst yönetimin deste$i
Uzman dan #man deste$inin sa$lanmas
Farkl fonksiyonlardan gelen yöneticilerden kurulu
bir yönlendirme komitesinin kullan m
KKP sistem sat c s n n araçlar n kullanma
KKP yaz l m üzerine kullan c e$itimi
KKP sistem sat c s n n sürekli deste$i
Di$er (lütfen belirtiniz)
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