
  

ÖZET 

Günümüzde başta üretim sektörü olmak üzere hemen her alanda bilgiyi kâra 

dönüştüren sistemler büyük rağbet görmektedir. Bu sistemlerin başında Kurumsal 

Kaynak Planlaması (ERP) yer almaktadır.  

ERP; şirket içindeki tüm departmanları ayrıca farklı bölgelerde bulunan 

fabrikaları, bunların tedarikçi firmalarını ve dağıtım merkezlerini bilgisayar vasıtasıyla 

birbirine bağlamak suretiyle etkin veri akışını sağlamaktadır. ERP; malzeme tedarik 

etme, stok kontrol, üretim, pazarlama, sevkıyat, finans ve muhasebe gibi fonksiyonların 

tümünün bütünleşik olarak gerçekleştirildiği bir bilgisayar yazılımıdır. 

ERP’ nin temelleri 1960’ lı yıllarda atılmaya başlanmıştır. Bu yıllar envanter 

kontrolünün önemli olduğu yıllardır. İşletmeler bu amaçla bilgisayar sistemlerini 

kullanmaya başlamışlardır. Bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla üretim 

planlama, stok kontrol ve üretim takibi uygulamaları ile Malzeme İhtiyaç Planlaması 

(MRP) ve Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II) uygulamaları da bilgisayar 

teknolojisine taşınmıştır. 1990’lı yıllara gelindiğinde ise firmaların, bilgisayarları, karar 

verme amaçlı kullanmaya başlamasıyla ERP, hayatımızdaki yerini almaya başlamıştır. 

ERP’ nin ortaya çıkışı ve günümüzdeki konumuna ulaşması; MRP ile MRP II 

sistemlerinin birleştirilip, bu sistemlere günün koşullarına ve teknolojik gelişmelere 

uygun eklemelerin yapılmasıyla olmuştur. 

ERP’ yi diğer sistemlerden ayıran önemli özelliklerden biri, veriye erişim 

kolaylığı sunmasıdır. Rekabette başarılı olmak için kaynakların verimli bir biçimde 

idare edilmesi gerekliliği aşikârdır. Bunun için, tamamen entegre çalışan; planlamadan 

satışa, sevkıyattan maliyete kadar her akışın kontrol edilebildiği iyi bir bilgi altyapısına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aşamada ERP, müşteri ilişkilerinden üretim planlamaya, her 

noktada kaynakları en etkin biçimde izlenmesine ve buna ilişkin birtakım kararlar 

alınmasına yardımcı bir sistem konumundadır. 

ERP’ nin kurulumu ve kurulum sonrası tam olarak işlerlik kazanması uzun bir 

süreç ve maliyet gerektirmektedir. ERP paketi bir kez satın alınıp, işletmeye 

uygulandıktan sonra geriye dönüşü çok zordur. Bu nedenle satın alma sürecinde işletme, 

ihtiyaçlarını çok iyi belirlemeli ve ihtiyaçlarına en iyi cevabı verebilecek ERP paketini 

seçmelidir. 



  

Bu çalışmada, Türk bilişim pazarında en büyük paya sahip ve ERP paketini 

Türkiye’de ilk kullanmaya başlamış şirket olan SENTİM Bilişim’ de ERP Paketi seçim 

süreci incelenmiştir. Hangi paketin firma için daha yararlı olacağı, tedarikçi yazılım 

firmalarına gönderilen Teklife Çağrı Listesi (RFP) ve işletme çalışanlarına uygulanan 

anket sonuçlarına göre belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmalar ve çalışmalar 

sonucunda uluslar arası bir şirket olan IFS firmasının ERP paketi uygun bulunmuştur. 
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