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Öz

Bilgi ve ileti im teknolojilerindeki h zl geli meler ve internetin yayg nla mas ,
i letmelerin e- sistemlerine olan ilgisini artt rm t r. Bu çal mada, e- sistemlerinin
geli imi k saca incelendikten sonra i letmeler taraf ndan yayg n olarak uygulanmaya
ba layan e- sistemlerinden Kurumsal Kaynak Planlamas (ERP), Tedarik Zinciri
Yönetimi (SCM) ve Elektronik Ticaret (E-Ticaret) sistemleri k saca tan t lm ve
Türkiye de üretimden sat lara göre ilk 500 e giren i letmelerde uygulama düzeyleri
incelenmi tir. Ele al nan e- sistemlerini uygulamaya ba lad ktan sonra i letmelerin
performans n n ne yönde de i ti ini ortaya koyabilmek amac yla ürün, üretim süreci,
maliyetler, di er finansal göstergeler, teslimat, tedarik, esneklik ve mü terilerle ilgili
ölçütler kullan lm t r. Çal man n bulgular na göre, i letmeler aras nda en yayg n olarak
uygulanan e- sisteminin ERP oldu u ortaya ç kmaktad r. Ayr ca, performans ölçütlerinin
her birine göre e- sistemleri uygulamaya konulduktan sonra i letme performans
iyile mekle birlikte, performans art lar n n istenen derecede yüksek gerçekle medi i
ortaya ç kmaktad r.
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Abstract

Advancements in the field of information and communication technology and
spread of the use of internet have increased the interest of businesses in e-business systems. 
This paper explains the development process of e-business systems; introduces the reader to 
commonly applied e-business systems by businesses such as Enterprise Resource Planning
(ERP), Supply Chain Management (SCM), and Electronic Commerce (E-commerce) and
evaluates the application of three e-business systems at top-500 Turkish businesses,
calculated according to their sales from production. In order to determine in what way the
performance of businesses has changed after they started applying the e-business systems,
such criteria as product, production process, costs and other financial indicators, delivery,
supply, flexibility and customer have been employed. First of all, the paper argues that the
most widely used e-business system is ERP. Secondly, according to each performance
criterion, although e-business systems improve the business performance after they have
been applied, this improvement fails to reach the expected and wanted levels by businesses.
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Giri

Bilgi ve ileti im teknolojilerindeki h zl geli meler ve özellikle de
nternet in yayg nla mas , i letmelerin e- sistemlerini benimsemelerini ve

uygulamalar n h zland rm t r. E- sistemlerinin i letmeler taraf ndan
benimsenmesinde; artan rekabet ortam nda rekabetçi kalabilme, tedarikçiler ve
mü terilerle daha etkin ileti im kurabilme, i süreçlerini geli tirme, böylece maliyet
indirimi ve verimlilik art sa lama gibi faktörler etkili olmu tur.

E- , i letmelerin i süreçlerini elektronik ortama ta malar ve bir i birli i
zemini olu turarak, bu zemin üzerinde faaliyette bulunmalar temeline dayal bir
yakla md r. Literatürde, e- sistemlerini olu turan elemanlar tan mlamada
farkl l klar görülmektedir. Bununla beraber, son zamanlarda e- sistemlerinin
temel elemanlar n n Kurumsal Kaynak Planlamas (Enterprise Resource Planning
ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management SCM) ve E-Ticaret
(E-Commerce) oldu u kabul görmektedir (CHUANG/SHAW, 2000: 146). Bu
elemanlara sonradan Mü teri li kileri Yönetimi (Customer Relationship
Management CRM) eklenmi tir (KALATOKA, 2000: 24;
KALATOKA/ROBINSON, 2001: 13).

letmeler için geli tirilen yaz l mlar ba lang çta i letme içi uygulamalara
odakl iken, imdilerde giderek i letmeler aras uygulamalar destekler hale
gelmi tir. Üretimde ilk yaz l m çözümleri stok kontrol üzerinedir. Daha sonra, bu
yaz l mlar Malzeme htiyaç Planlamas (Material Requirments Planning  MRP) ve 
malat Kaynak Planlamas (Manufacturing Resource Planning MRP II)

çözümlerini de içine alacak ekilde geni letilmi tir. Bu geni lemeye nsan
Kaynaklar , Finans/Muhasebe, Sat /Pazarlama, Sat nalma, Da t m vb.
fonksiyonlar n da dahil edilmesiyle ERP ortaya ç km t r. ERP sistemi, MRP II
sisteminin daha geli tirilmi ve fonksiyonellik eklenmi bir uzant s olarak kabul
edilmektedir (GUMAER, 1996: 33; YUSUF/LITTLE, 1998: 70).

ERP nin üretim uygulamalar MRP II nin fonksiyonelli ine benzerdir.
Buna ilave olarak ERP siteminde; nsan Kaynaklar , Üretim, Sat , Kalite
Yönetimi, Sat n alma, Bak m-Destek modülleri, Karar Destek uygulamalar ve Veri
Yönetimi i letme içindeki di er sistemlerle bütünle tirilmi tir.

ERP sistemi i letme fonksiyonlar n tek bir sistem olarak bir araya
getirerek veri bozulmalar ve bilgi gecikmelerinin ortadan kalkmas na büyük katk
sa lam t r. ERP sistemi bu yolla, bir kurulu ta aç kl ve effafl sa lamaya
önemli destek vermektedir.

1990 l y llarda, yöneticiler sadece kendi i letmelerini yönetmenin yeterli
olmad n n fark na varm lard r. Yöneticiler i letmelerine girdi temin eden
tedarikçilerin ve ayn zamanda ürünleri son mü teriye ula t ran ve sat sonras
hizmetleri veren i letmelerin yönetimlerinde söz sahibi olmalar gerekti ini
anlam lard r (HANFIELD/NICHOLAS, 1999: 43). Literatürde bu döneme
Tedarik Zinciri Yönetimi a amas denilmektedir (ROSS, 1998: 71).
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Tedarik zinciri; tedarikçiler, lojistik hizmet sa lay c lar , üreticiler,
da t c lar ve perakendecileri içine alan ve bunlar aras nda malzeme, ürün ve bilgi
ak olan bir elemanlar kümesi olarak tan mlanmaktad r (KOPCZAK, 1997: 227).

Tedarik zinciri yönetimi, ham maddeden mü teriye kadar; ham madde ve
haz r parçalar n temin edilmesi, imal ve/veya montaj edilmesi, depolanmas ,
stoklar n izlenmesi, sipari lerin girilmesi ve yönetilmesi, kanal boyunca da t m,
mü teriye teslim ve bütün bu faaliyetleri izlemek için gerekli bilgi sisteminin dahil
oldu u faaliyetlerin yönetimi olarak tan mlanabilir (LUMMUS/VOKURKA, 1999:
11 12). Tedarik zinciri yönetimi, bütün bu faaliyetleri kesintisiz bir süreç gibi
bütünle tirir ve koordine eder.

Son zamanlarda bilgi ve haberle me teknolojilerinde ya anan h zl
geli meler ve nternet in geli imi birçok sistemi olumlu yönde etkiledi i gibi,
tedarik zinciri yönetimini de olumlu yönde etkilemi tir. Bu etkile imin sonucunda
web tabanl tedarik zinciri yönetimi kavram ortaya ç km t r.

Web tabanl tedarik zinciri yönetimi, özetle klasik tedarik zinciri yönetimi
süreçlerinin (sat n alma, sipari i leme, mü teri ili kileri vb.) nternet üzerinden
gerçekle tirilmesi olarak ifade edilebilir. Web birimler aras koordinasyonun
sa lanmas na, stoklar n azalt lmas na ve çevrim zaman n n k salmas na yard mc
olmaktad r. Web yap s gere i, tedarik zincirini destekleyen ve dönü ümüne
yard mc olan do al bir altyap sa lamaktad r (GRAHAM/HARDAKER, 2000:
289). Web alt yap s n n kullan lmas ile kurum içi a ba lant s (intranet) kurum
içi i süreçlerini desteklerken, di er taraftan kurumlar aras a ba lant s  (extranet),
i letmeleri i ortakl klar ile birle tirir ve nternet de i letmeleri, mü terilerine ve
di er kurulu lara ba lar. Kurulu lar aras ndaki web alt yap s , kurumlar aras bilgi
payla m ve süreç entegrasyonuna yard mc olur.

Di er bir E- sistemi olan Elektronik Ticaret (E-Ticaret) in geli iminde
de, nternet önemli bir rol oynam t r. E-Ticaret, ürün ve/veya hizmet bilgilerini
sunmak ve reklamlar n yapmak amac yla nternet ten yararlanmay kapsayacak
ekilde geni anlamda kullan ld gibi; nternet üzerinden ödeme ve sipari ler gibi

sadece i letme i lemlerini içeren dar kapsamda da kullan lmaktad r
(GAERTNER/SMITH, 2001: 348). E-Ticaret, k saca yeni haberle me teknolojileri
arac l ile ticaret yapmakt r. E-Ticaret tüm ticaret faaliyetlerinin nternet
üzerinden yürütülmesidir. Örne in, ticari pazar yaratma, sipari ler, tedarik zinciri
yönetimi ve para transferi vb. gibi (GARRETT/SKEVINGTON, 1999: 13).

E-Ticaretin ilk uygulamalar , elektronik veri transferi (Electronic Data
Interchange-EDI) olarak kar m za ç kmaktad r. EDI nin kullan m sistemin
karma kl ve gerekli yaz l m n maliyetinin yüksek olmas nedeniyle s n rl
kalm t r. EDI ye daha basit ve dü ük maliyetli bir alternatif olarak, XML ve
nternet yeti mi tir. XML kodlu dokümanlar n anla lmas daha basit ve

kullan lmas daha kolayd r. Dahas XML dokümanlar kamuya aç k nternet
üzerinden kolayca gidebilir ve bu EDI ye göre XML e önemli bir avantaj sa lar
(TIMMERS, 1999: 85).
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Son zamanlarda E-ticarette nternet ve WWW (World Wide Web) k saca
web arac l ile çok büyük geli meler olmu tur. Firmalar, yeni mü terilere
ula mak, rakipleri ile rekabet edebilir kalmak ve mü terilerinin beklenti ve
ihtiyaçlar n kar layabilmek için web sitesi geli tirmektedirler
(GAERTNER/SMITH, 2001: 359). Bir çok ticari web sitesi on-line i lem deste ine
sahiptir. Ancak E-Ticaret bundan daha fazlas n ifade etmektedir. nternetin
WWW si yeni E-Ticaret in ilk öncüsü olmu tur. Teknolojik önemin EDI den
nternet üzerine kaymas na ra men, yo unluk hala i letme içi yada i letmeler aras

i süreçlerini desteklemekten daha çok bilgi de i imini sa layan teknoloji
gereksinimleri üzerindedir. E-Ticaret yaln zca bireysel i lemleri içermez, ayn
zamanda i lemler için gerekli olan ve i lemlerden do an ili kilerin yönetimini de
içerir (VANDERAALST, 1999: 645)E-Ticaret, kitlesel medya araçlar ve bilgi çevrelerinde popüler bir konu
olmu tur. Birçok E-Ticaret öncüsü k sa bir zaman dilimi içerisinde ortaya
ç km t r. Bu öncüler, E-Ticaret i kolayla t ran yenilikçi ak ll kartlar, uzaktan
ödemeler ve elektronik çekler, stoklar n on-line yönetimi, bono ve ilgili finansal
araçlar, on-line bankac l k ve on-line perakendecilik (e-retailing) gibi konular
içermektedir (GUNASEKARAN/MARRI/ McGAUGHEY/ and et All, 2002: 185).

Ara t rman n Amac

Bu ara t rman n amac ; Türkiye de ilk 500 e giren sanayi i letmelerinin
(üretimden sat lara göre) hangi e-i sistemlerini, hangi düzeyde uygulad klar n ,
i letme içi ve i letmeler aras faaliyetlerinden hangilerini ne ölçüde e-i sistemlerini
kullanarak yürüttüklerini belirlemektir. Buna ilaveten i letmelerin e-i sistemlerini
uygulamaya ba lad ktan sonra, ürün, üretim süreci, maliyetler, tedarik, teslimat,
mü teriler, süreç esnekli i ve finansal göstergeler bak m ndan ne yönde bir geli me
sa lad klar n tespit etmektir.

Ara t rman n Yöntemi

Ara t rmada kullan lan veriler nternet üzerinden anket yöntemiyle
toplanm t r. Anket formu Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi
web sunucusunda yay nlanm t r. Türkiye de ilk 500 e giren sanayi i letmelerine
çal man n amac n aç klay c birer e-posta gönderilerek, e-posta üzerinden anket
formuna ba lant sa lanm t r.

Anket dört ana k s mdan olu maktad r. lk k s mda i letmelerin hangi e-
sistemlerini uygulad klar n tespit etmeye yönelik sorular sorulmu tur. kinci
k s mda, i letmelerin i letme içi ve i letmeler aras faaliyetlerinden hangilerini ne
ölçüde e- sistemlerini kullanarak yürüttüklerini belirlemeye yönelik sorular
sorulmu tur. Üçüncü k s mda, i letmelerin e- sistemlerini uygulamaya
ba lad ktan sonra ürün, üretim süreci, maliyetler, tedarik, teslimat, mü teriler, süreç
esnekli i ve finansal göstergeler bak m ndan ne yönde bir geli me sa lad n
belirlemeye yönelik sorular, dördüncü k s mda ise, i letme ile ilgili bilgiler
sorulmu tur. Ankete verilen cevaplar n an nda sunucu üzerindeki veri taban na
kaydedilmesi sa lanm t r.
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Türkiye de ilk 500 e giren Kayseri deki 15 i letme üzerinde anket formu
test edilmi tir. Anketi cevaplayan i letme yöneticileri ile yüz yüze görü meler
yap lm , onlardan al nan geri bildirim çerçevesinde anket formunda gerekli
düzeltmeler yap lm t r.

Mart 2004 te anket formu Türkiye de ilk 500 e giren sanayi i letmelerine
e-posta yoluyla gönderilmi tir. lk gönderimde 13 i letmeden cevap al nm t r.
May s 2004 te anketi cevaplamayan i letmelere ikinci kez e-posta gönderilmi tir.
Anketi cevaplayan i letme say s 48 e yükselmi tir. Haziran 2004 te anketi
cevaplamayan i letmelere üçüncü e-posta gönderilmi tir. Kayseri deki i letme
yöneticileri ile telefon görü mesi yap lm t r. Bu çabalar sonucu anketi cevaplayan
i letme say s 80 e yükselmi tir. Anketi cevaplama yüzdesi % 16,4 olarak gerçek-
le mi tir.Anket sonuçlar SPSS yaz l m kullan larak de erlendirilmi ve analiz
edilmi tir.

Ara t rman n Bulgular

Ara t rmada elde edilen sonuçlar; 1- letmelere ait genel bilgiler, 2-E-
uygulamalar ve 3-Performans ölçütleri bak m ndan kar la t rma ba l klar alt nda
sunulmu tur.

1. Anketi cevaplayan i letmelere ait genel bilgiler

E- sistemlerini uygulayan i letmelerin sektörlere göre da l m na (Tablo
1) bak ld nda, listenin ba nda Tekstil sektörünün (%27,5) yer ald
görülmektedir. Onu s ras yla %18,8 ile Metal sektörü, %12,5 ile G da sektörü,
%8,8 ile Ta ve topra a dayal sanayi, %6,3 ile Elektrik-Elektronik sanayi, %5 ile
Kimya- laç sanayi, %3,8 ile Otomotiv sanayi ve %2,5 paylarla di erleri takip
etmektedir. Tablo 1: letmelerin Sektörlere Göre Da l m

Sektör Frekans Yüzde

Tekstil 22 27,5

Metal 15 18,8

G da 10 12,5

Ta ve Topra a Dayal San. 7 8,8

Elektrik - Elektronik 5 6,3

Kimya - laç 4 5,0

Otomotiv 3 3,8

Makine - Teçhizat 2 2,5

Ka t Ürünleri 2 2,5

Ah ap - Mobilya 2 2,5

Petrol Ürünleri - Plastik 2 2,5

Di er 6 7,3

Toplam 80 100,0
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letmelerin çal an say lar na göre da l m Tablo 2 de gösterilmi tir.
Ankete kat lan i letmelerin % 23,4 ünde 500 ki iden daha az ki i çal maktad r.
501 ile 1000 ki i aras nda çal an olan i letmeler % 41,6 ile en çok uygulama
yapanlar olu turmaktad r. Onlar s ras yla % 27,3 ile 1001 ile 2500 aras nda
çal an olanlar, % 6,5 ile 2501 5000 aras nda çal an olanlar ve % 1,3 ile
5001 den daha çok çal an olan i letmeler takip etmektedir. Üç i letme ise ne
kadar çal an oldu u sorusunu cevaps z b rakm t r.

Tablo 2: letmelerin Çal an Say lar na Göre Da l m

Çal an Say s Frekans Yüzde

 500 18 23,4

501 - 1000 32 41,6

1001 - 2500 21 27,3

2501 - 5000 5 6,5

> 5000 1 1,3

Toplam 77 100,0

E- sistemlerini uygulayan i letmelerin mü teri say lar ile ilgili bilgiler
Tablo 3 de verilmi tir.

Tablo 3: letmelerin Mü teri Say lar na Göre Da l m

Mü teri Say s Frekans Yüzde
< 100 22 28.9

101 - 500 26 34.2
501 - 1000 7 9.2

1000< 21 27.6
Toplam 76 100.0

E- sistemlerinden herhangi birini uygulad klar n belirten i letmelerin %
28,9 u 100 den az mü teri ile, % 34,2 si 101 ile 500 aras nda mü teri ile çal rken,
% 9,2 si 501 ile 1000 aras nda mü teri ile, % 27,6 s ise 1000 den daha çok
mü teri ile çal maktad r. Dört i letme ise ne kadar mü terisi oldu u sorusunu
cevaps z b rakm t r.

E- sistemlerini uygulad klar n ifade eden i letmelerin tedarikçi say lar n
gösteren bilgiler Tablo 4 de verilmi tir.
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Tablo 4: letmelerin Tedarikçi Say lar na Göre Da l m

Tedarikçi Say s Frekans Yüzde
< 100 29 36.7

101 - 500 35 44.3
501 - 1000 5 6.3

1000< 10 12.7
Toplam 79 100.0

Tablo 4 incelendi inde, e- sistemlerini uygulad klar n belirten
i letmelerin % 36,7 si 100 den az tedarikçi ile çal maktad r. 101 ile 500 aras nda
tedarikçisi olan i letmeler toplam n % 44,3 ünü, 501 ile 1000 aras nda tedarikçisi
olan i letmeler toplam n % 6,3 ünü olu turur iken, i letmelerin % 12,7 si
1000 den daha çok tedarikçi ile çal maktad r. Bir i letme ise ne kadar tedarikçisi
oldu u sorusunu cevaps z b rakm t r. Tablo 4 e- sitemlerini uygulayan
i letmelerin % 81 inin 501 den daha az tedarikçi ile çal t klar n göstermektedir.

E- sistemlerini uygulayan i letmelerin web kullan mlar na ait bilgiler
a a daki tablolarda verilmi tir. Tablo 5 de i letmelerin kendilerine ait bir web
sayfalar n n olup olmad , Tablo 6 da ise web sayfas olanlar n bu sayfalar hangi
amaçla kulland klar na ait bilgiler yer almaktad r.

Tablo 5: Web Kullan m

Web Frekans Yüzde

Var 72 94.7

Yok 4 5.3

Toplam 76 100

Tablo 5, E- sistemi uygulayan i letmelerin % 94,7 sinin kendisine ait bir
web sitesi bulunurken, % 5,3 ünün ise web sitesi bulunmad n göstermektedir.

letmelerin web sitelerini hangi amaçla kulland klar na ili kin bilgilere ise
Tablo 6 da yer verilmi tir.
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Tablo 6: letmelerin Web Sitesi Kullan m Amac

Web Kullan m Amac Frekans Yüzde
Reklam 59 73.8
Daha yi Mü teri Hizmeti 37 46.3
Teknik Dan manl k 14 17.5
Sipari Al m ve Teslimi 14 17.5
Bayilerden Sipari Alma 13 16.3
Stoklar n zlenebilmesi 9 11.3
Siteden Sat 9 11.3
Özel Mü teri ste i 5 6.3
Sipari zleme ve Tasar m 5 6.3

E- sistemlerini uygulayan i letmelerin %73,8 inin reklam amac ile web
sayfas kulland klar görülmektedir. Web sayfas kullan m nda ikinci s ray % 46,3
ile daha iyi mü teri hizmeti verebilme amac almaktad r. Onu s ras yla % 17,5 ile
teknik dan manl k, yine ayn yüzde ile sipari al m ve teslimi, % 16,3 ile
bayilerden sipari alma, % 11,3 ile siteden sat , ayn yüzde ile stoklar n
izlenebilmesi takip etmektedir. Son olarak i letmelerin % 6,3 ünün özel mü teri
isteklerine cevap verebilme, mü terilerin sipari lerini izleyebilme ve tasar m
yapabilme gibi amaçlarla web sayfalar n kulland klar anla lmaktad r.

2. letmelerin E- uygulamalar

letmelerin uygulad klar E- sistemleri Tablo 7 de gösterilmi tir.

Tablo 7: E- Sistemi Uygulamalar

Uygulanan E- Sistemi Frekans
ERP 43
SCM 2
E-Ticaret 1
ERP, SCM 3
ERP, E-Ticaret 4
ERP, CRM 1
ERP, SCM, E-Ticaret 2
ERP,  SCM, CRM 3
ERP, SCM, E Ticaret, CRM 1

Sadece ERP sistemini uygulayan i letme say s 43 iken, sadece SCM
sistemini uygulayan i letme say s 2, sadece E-Ticaret uygulayan i letme say s
birdir. ERP ve SCM yi bir arada uygulayan i letme say s 3, ERP ve E-Ticareti bir
arada uygulayan i letme say s 4, ERP ve CRM i bir arada uygulayan i letme say s
birdir. ERP, SCM ve E-Ticareti bir arada uygulayan i letme say s 2, ERP, SCM ve
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CRM i bir arada uygulayan i letme say s üçtür. ERP, SCM, E-Ticaret ve CRM
sistemlerinin hepsini bir arada uygulad n söyleyen i letme say s ise bir olarak
ifade edilmi tir.

Tablo 7 incelendi inde, i letmelerin 57 sinin ERP sistemini uygulad klar ,
bunu 11 i letme ile SCM sistemini uygulayanlar n, 8 i letme ile E-Ticaret
uygulayanlar n ve 5 i letme ile CRM uygulayanlar n takip etti i görülmektedir.

letmelerin e- sitemlerini uygulama süreleri Tablo 8 de gösterilmi tir.

Tablo 8: E- Sitemlerini Uygulama Süreleri

ERP SCM E-TicaretE- Sistemi /
Uygulanma süreleri letme % letme % letme %

Henüz Uygulan yor 3 5,3 1 9,1 1 12,5

Geçen Y l 6 10,5 3 27,3 2 25,0

1 - 3 Y ld r 10 17,5 2 18,2 2 25,0

3 - 5 Y ld r 7 12,3 2 18,2 2 25,0

5 Y ldan fazla 31 54,4 3 27,3 1 12,5
Toplam 57 100,0 11 100,0 8 100,0

letmelerin E- sistemlerini uygulama sürelerine bak ld nda, ERP
sistemini uygulayan i letmelerin % 54,4 ünün bu sistemi 5 y ldan daha uzun bir
süredir uygulad klar görülmektedir. Bu durum ERP sisteminin sanayi
i letmelerimizde daha uzun süredir kullan ld n göstermektedir.

ERP Uygulamalar

ERP sistemini uygulad n söyleyen 57 firman n yaz l mlar temin
ettikleri tedarikçilere ait bilgiler a a da Tablo 9 da verilmi tir.

Tablo 9: ERP Tedarikçileri

ERP Tedarikçileri Frekans Yüzde
SAP 11 19.3
Oracle 3 5.3
JD Edwards 1 1.7
Baan 4 7.0
Firma-içi 16 28.1
Di er 22 38.6
Toplam 57 100.0

Tablo 9 incelendi inde, Türkiye de ERP uygulayan i letmelerden ankete
cevap verenlerin %28,1 i kendi ERP yaz l mlar n geli tirdiklerini ifade etmi lerdir.
Bunlar %19,3 ile SAP firmas n n ERP yaz l m n kullanan i letmelerin takip etti i
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görülmektedir. Daha sonra s ras yla % 7 ile Baan, % 5,3 ile Oracle, %1,7 ile JD
Edwards gelmektedir. Di er tedarikçilerden ERP yaz l m alan i letmeler ise anketi 
cevaplayanlar n % 38,6 s n olu turmaktad r.

ERP sistemini uygulad klar n ifade eden i letmelerin hangi yöntemle ERP
sistemini uygulamaya geçtikleri Tablo 10 da gösterilmi tir.

Tablo 10: ERP ye Geçi Yöntemi

Geçi Yöntemi Frekans Yüzde
Birden Geçi 15 26.3

Pilot Uygulama 14 24.6

Kademeli Geçi 23 40.4

Di er 5 8.8

Toplam 57 100.0

letmelerin %40,4 ü kademeli olarak yeni sisteme geçtiklerini ifade
etmi leridir. Bütün birimlerinde eski sistemlerini terk ederek birden ERP sistemine
geçti ini ifade eden i letmelerin toplam içindeki pay %26,3 dür. letme içinde bir
bölümü pilot olarak seçip ERP sistemini orada uygulad ktan sonra bütün bölümlere 
yayarak ERP ye geçi i benimseyen i letmelerin toplam içindeki pay ise %24,6 d r.
Bunlar n d nda ba ka bir yöntemle ERP ye geçti ini ifade eden i letmelerin pay
ise %8,8 dir.

ERP sistemini uygulayan i letmelerin ERP modüllerinden hangilerini
uygulad klar na ait bilgiler Tablo 11 de verilmi tir.

Tablo 11: ERP Modülleri

ERP Modülleri Frekans
Muhasebe&Denetim 51

ÜPK 55

Sat nalma 52

Sat &Da t m 50

nsan Kaynaklar 34

Tablo 11 incelendi inde, ERP sistemini uygulad klar n ifade eden 57
i letmeden 55 inin Üretim Planlama ve Kontrol modülünü uygulad klar
görülmektedir. Böylece bu modül i letmelerin en çok uygulad klar ERP modülü
olarak ortaya ç kmaktad r. Bunu 52 i letmenin uygulad Sat n alma modülü, 51
i letme uygulamas ile Muhasebe ve Denetim modülü izlemekte, bunlar  50 i letme
ile Sat ve Da t m modülü takip etmektedir. En az uygulanan ERP modülü ise, 34 
i letmenin uygulad nsan Kaynaklar modülüdür.
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Tedarik Zinciri Uygulamalar

Tedarik Zinciri Yönetimini uygulad n ifade eden i letmelere hangi
Tedarik Zinciri Yönetimi faaliyetini amaçlad klar sorulmu ve sonuçlar Tablo
12 de gösterilmi tir.

Tablo 12: Tedarik Zinciri Faaliyetleri

SCM Faaliyetleri Frekans
Tedarik Zinciri boyunca geri dönme (cevap verme) zaman n azaltmaya
çal mak

8

Mü terilerin gelecekteki ihtiyaçlar n belirlemeye çal mak 7

Tedarik Zinciri üyeleri ile daha s k ili kiler kurmak 7

letmenizin gelecekteki stratejik ihtiyaçlar n tedarikçilere bildirmek 7

Tedarikçi ve mü terilerle birbirleriyle uyumlu bilgi ve haberle me
sistemleri olu turmak

7

çinde yer ald n z tedarik zinciri boyunca faaliyetlerin entegrasyonunun
geli tirilmesi

6

Tedarikçi ve mü terilerle gayri resmi yolla bilgi payla m yapmak 6

Tedarik zinciri üyeleri aras nda yüksek derecede güven olu turma
çal malar

6

Tedarik Zinciri Yönetimi faaliyetlerini entegre edebilmenin yeni yollar n
ara t rmak

5

Mü terilerinizin gelecekteki stratejik ihtiyaçlar n bütün tedarik zinciri
boyunca bildirmek

5

Sunulan mü teri hizmeti ve performans ile ilgili bilgi alabilmek amac yla
son kullan c larla ileti im kurmak

5

Mü terilerinize yak n yer seçimleri yapmak 4

Tedarikçi ve mü terilerle bilgi payla ma anla malar yapmak 3

Firman n tedarik zincirindeki bütün üyelerini, ürün/hizmet ve pazarlama 
planlar na dahil etmek

3

Farkl firmalardan üyelerin yer ald bir tedarik zinciri yönetim ekibi
olu turmak

2

Tedarik zincirini hemen biti i indeki mü teri ve tedarikçilerinden ötesine 
geni letmek

2

Tedarikçilerinizin size yak n yerle im yerleri seçmelerini istemek 2

Tablo 11 e göre i letmelerin tedarik zinciri faaliyetlerinden en çok tedarik
zinciri boyunca geri dönme (cevap verme) zaman n azaltmaya çal t klar
görülmektedir. Bunu mü terilerin gelecekteki ihtiyaçlar n belirlemeye çal mak,
tedarik zinciri üyeleri ile daha s k ili kiler kurmak, i letmelerinin gelecekteki
stratejik ihtiyaçlar n tedarikçilere bildirmek, tedarikçi ve mü terilerle uyumlu bilgi
ve haberle me sistemleri olu turmak faaliyetleri takip etmektedir.
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E-Ticaret Uygulamalar

E-Ticaret uygulayan i letmeler, mü terilerinin ortalama % 56 s ve
tedarikçilerinin ise % 42 si ile ili kilerinde E-Ticareti kulland klar n ifade
etmi lerdir.E-Ticaret uygulad n ifade eden firmalar dokümanlar n n % 44 ünü
teknolojiyi kullanarak transfer etmektedir. Benzer ekilde, firmalar n %44 ü
tedarikçileri ile bilgi ve haberle me teknolojileri yard m ile doküman transferi
yapt n ifade etmektedir. letmeler kendi aralar ndaki doküman transferinin %
28 ini bu yolla gerçekle tirmektedir. Son olarak i letmeler ta y c lar ile aras ndaki
doküman transferinin % 17 sini teknolojiyi kullanarak yapt klar n ifade
etmektedir.

3. Performans Ölçütleri Bak m ndan Kar la t rma

E- sistemlerinin i letmelerin ba ar s üzerinde etkilerini ölçmede
kullan labilecek performans kriterleri 8 ana ba l k alt nda toplanm t r (ÖZDEM R,
2004: 73-75). Bunlar, ürün ile ilgili ölçütler, üretim süreci ile ilgili ölçütler,
maliyetlerle ilgili ölçütler, finansal göstergeler, teslimatla ilgili ölçütler, tedarikle
ilgili ölçütler, süreç ile ilgili ölçütler ve mü terilerle ilgili ölçütler eklinde
gruplanm t r. Bu gruplarda yer alan ölçütler a a da verilmi tir.

Ürün le lgili Ölçütler:

a. Kalite güvencesi
b.Ürün sa laml
c. Ürün güvenirli i
d.Mü teri taraf ndan alg lanan ürünün bütün yönleri ile kalitesi
e. Ürün çe idi
f. Ürün geli tirme h z
g.Yeni geli tirilen ürün say s

Üretim Süreci le lgili Ölçütler:

a. Toplam ürün üretim zaman
b.Direk i gücü verimlili i
c. Genel verimlilik düzeyi
d.Ana üretim çizelgesinin etkinli i
e. Kapasite kullan m

Maliyetlerle le lgili Ölçütler:

a. Ortalama birim üretim maliyeti
b.Rakiplere göre ürün fiyat , ucuzlu u
c. Toplam stok maliyeti
d.Stok devir h z
e. Toplam üretim maliyeti
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Di er Finansal Göstergeler:

a. Net Kar
b.Yat r m Geri dönü oran (ROI)
c. Bütçe Dengeleri
d.Pazar Pay

Teslimat le lgili Ölçütler:

a. Sipari teslim zaman (sat lan ürün)
b.Teslimat s kl
c. Hatas z teslim düzeyi
d.Da t m Planlamas n n etkinli i
e. Hatas z Fatura oran
f. Teslim zamanlar n n güvenirli i

Tedarik ile ilgili Ölçütler:

a. Tedarikçi teslim zaman (hammadde)
b.Tedarikçi hatas z teslim düzeyi
c. Tedarikçilerin prosedürlere uymas

Süreç Esnekli i le lgili Ölçütler:

a. Ürün çe idini h zl de i tirebilme kabiliyeti
b.Ürün miktarlar n h zl de i tirebilme kabiliyeti
c. Mü teri sipari leri ya da tasar mlar n h zla ele alma

Mü terilerle le lgili Ölçütler:

a. Mü teri hizmet düzeyi
b.Mü teri tatmini
c. Mü teri talebini kar lama zaman
d.Mü teri iade oran
e. Mü terilerden gelen ikayetler

E- sistemlerinin i letmelerin performanslar na katk lar n n performans
ölçütleri bak m ndan kar la t rmalar Tablo 13 de verilmi tir. Performans ölçütleri
5 li likert ölçe i ile de erlendirilmi tir. Ölçekte, 1 de eri ilgili ölçüt bak m ndan
söz konusu e- sistemi uygulanmaya ba land ktan sonra i letme performans n n
çok olumsuz de i ti ini, 5 de eri ise çok olumlu yönde de i ti ini ifade
etmektedir. Aradaki de erlerden, 3 de eri performansta herhangi bir de i iklik
olmad n , 4 de eri ise i letme performans n n söz konusu ölçüt bak m ndan
sistem uygulanmadan önceki duruma göre daha iyiye gitti ini ifade etmektedir.
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Tablo 13: Performans Ölçütleri Bak m ndan Kar la t rma

Ölçüt ERP SCM E-Ticaret
Genel Ortalama 3,7436 3,5249 3,7180

Süreç Esnekli i 3,7606 3,6661 3,4433

Finansal Göstergeler 3,6220 3,5417 3,3333

Maliyetler 3,7631 3,1750 3,8667

Mü teriler 3,7905 3,7714 3,5333

Üretim Süreci 3,9200 3,3667 3,8667

Tedarikçiler 3,5317 3,7772 3,9333

Teslimat 3,9663 3,6661 3,7789

Ürün 3,7072 3,3098 3,9986

Genel Performans Düzeyi le lgili De erlendirme

Tablo 13 den her üç sistemde de genel ortalaman n 3 ile 4 aras nda
de erler ald görülmektedir. ERP sistemi uygulayan i letmelerin genel
performans ortalamas n n yakla k 3,74 bulunmas di er sistemlere göre bu
sistemin daha iyi sonuç verdi ini göstermektedir. Onu 3,71 lik performans de eri
ile E-Ticaret sistemini uygulayan i letmeler izlerken, 3,52 ile Tedarik Zinciri
Yönetimi uygulad n söyleyen i letmelerde eski durumlar na göre yeni sisteme
geçtikten sonra di erlerine göre daha az olumlu yönde geli me oldu u
görülmektedir.

Esneklik le lgili Performans De erlendirmesi

Esneklik aç s ndan bak ld nda s ralama de i mi bu kez 3,76 ile ERP ilk
s rada yer al rken onu 3,66 ile SCM izlemekte ve son olarak da 3,44 ile E-Ticaret
esneklik performans na göre di er sistemlerin arkas nda yer almaktad r.

Finansal Göstergelerle lgili Performans De erlendirmesi

Finansal göstergeler ile ilgili performans ölçütleri bak m ndan e-
sistemlerinin firmalarda uygulanmas sonucunda ne yönde de i meler olmu tur
diye inceledi imizde; ERP nin yine 1. s rada olumlu yönde de i en (3,62 ile) bir
finansal performans sa lad n , onu 3,54 ile Tedarik Zinciri Yönetimi nin takip
etti ini ve en az olumlu finansal performans geli mesinin ise E-Ticaret uygulayan
i letmelerde (3,33 ile) ya and n görmekteyiz. SCM di er kriterlere göre ilk kez
finansal performans geli imi bak m ndan e-Ticaret ten daha olumlu sonuç
vermi tir. Bu sonuç, e-Ticaret yapan i letmelerin kazan mlar n n henüz tam olarak
finansal performanslar na yans mad eklinde yorumlanabilir.
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Maliyetlerle lgili Performans De erlendirmesi

Tablo 13 ü inceledi imizde, E-Ticaret sistemlerinin uyguland firmalarda
maliyetlerin (3,86) ile daha olumlu yönde de i ti i yani azald , onu ERP sistemi
uygulayan i letmelerin maliyetlerinde olumlu de i imin ya and n gösteren
(3,76) de erinin takip etti ini görmekteyiz. SCM uygulayan i letmeler ise eski
sistemlerinden SCM ye geçtikten sonra maliyetlerinde çok az olumlu de i me
oldu unu neredeyse maliyetlerin de i medi ini 3,17 lik performans de eri ile ifade
etmektedirler.

Mü teri Hizmeti le lgili Performans De erlendirmesi

Mü teri hizmeti ile ilgili performans ölçütleri bak m ndan e- sistemlerinin
firmalarda uygulanmas sonucunda ne yönde de i meler olmu tur diye
inceledi imizde; ERP ve SCM nin ilk s ray payla t klar n görmekteyiz. S ras yla
ERP 3,79, SCM 3,77 de erlerini alm lard r. Daha az olumlu mü teri hizmeti
geli mesinin ise e-Ticaret uygulayan i letmelerde (3,53 ile) ya and n
görmekteyiz. SCM di er ölçütlere göre ilk kez mü teri hizmeti geli imi
bak m ndan en yüksek de erini alm t r.

Süreç le lgili Performans De erlendirmesi

Tablo 13 incelendi inde, süreç ile ilgili performans ölçütleri bak m ndan en
olumlu geli meler 3,92 de eri ile ERP uygulayan i letmelerde elde edilmi
görünmektedir. Bunu 3,86 de eri ile E-Ticaret sistemi uygulamas takip ederken,
Tedarik Zinciri Yönetimi sistemini uygulayan i letmelerde ise eski sistemlerinden
bu yeni sisteme geçmeleri sonucunda 3,36 ile az da olsa olumlu bir geli me
olmu tur.

Tedarik le lgili Performans De erlendirmesi

Tedarik ile ilgili performans ölçütleri bak m ndan s ralama ilk kez
bütünüyle de i mi tir. Bu kez 3,93 de eri ile E-Ticaret ilk s ray al rken, onu SCM
3,77 de eri ile takip etmekte ve son olarak da 3,53 de eri ile ERP gelmektedir.
Tedarikle ilgili performansta SCM nin daha fazla iyile me sa lamas beklenebilir.
Ancak, ülkemizde bu uygulamalar n henüz çok yeni olmas , i letmelerimizin henüz
istenen sonuçlar alamad klar eklinde yorumlanabilir.

Teslimat le lgili Performans De erlendirmesi

Daha önceki ölçütlere göre s ralama pek fazla de i memekle birlikte, bütün 
E- sistemlerinin olumlu katk lar n n önceki ölçütlere göre daha çok birbirlerine
yak n ve olumlu de erler ald görülmektedir. Teslimat performans ortalamas na
göre ERP yakla k 4 ile birinci s rada yer al rken onu 3,78 ile E-Ticaret izlemekte
ve son olarak da 3,66 ile SCM uygulayan i letmeler gelmektedir. SCM uygulayan
firmalarda teslimat performans önceki ölçütlere göre biraz daha olumlu geli erek
3,66 ya ç km t r.
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Ürün le lgili Performans De erlendirmesi

Tablo 13 incelendi inde ürün ile ilgili performans ölçütleri bak m ndan en
olumlu sonuçlar 4 de eri ile e-Ticaret uygulayan i letmelerde elde edilmi
görünmektedir. ERP sisteminin de i letmelere olumlu katk s oldu u görülürken,
bu katk 3,70 ile E-Ticaret sistemini uygulayan i letmelere nazaran biraz daha
dü ük kalmaktad r. Tedarik Zinciri Yönetimi sistemini uygulayan i letmelerde ise
eski sistemlerinden bu yeni sisteme geçmeleri sonucunda 3,31 ile az da olsa olumlu 
bir geli me olmu tur. Ancak bu geli me di er sistemlerin gerisinde kalm t r.

Sonuç

Bu ara t rmada, Türkiye de ilk 500 e giren sanayi i letmelerinin hangi e-
sistemlerini, hangi düzeyde uygulad klar n ve e- sistemlerini uygulamaya
ba lad ktan sonra performanslar nda ne yönde bir de i me oldu unu tespit etmek
amaçlanm t .

Ara t rma sonuçlar na göre; ülkemizde en yayg n olarak kullan lan e-
sisteminin Kurumsal Kaynak Planlamas oldu unu söyleyebiliriz. Tedarik Zinciri
Yönetimi, E-Ticaret ve Mü teri li kileri Yönetimi uygulamalar henüz birkaç
i letmenin ötesine geçmemektedir.

Kurumsal Kaynak Planlamas sistemini uygulayan i letmelerin yar s ndan
fazlas n n bu sistemi 5 y ldan daha uzun bir süredir kulland klar tespit edilmi tir.
Bu sistemi uygulayan i letmelerin hangi yaz l m kulland klar ara t r ld nda,
kendi yaz l mlar n geli tirenlerin en ba ta yer ald n bunu s ras yla, SAP, Baan
ve Oracle n izledi i görülmektedir.

Kurumsal Kaynak Planlamas sistemini uygulayan i letmelerin bu sisteme
öncelikle kademeli olarak geçtikleri görülmektedir. Bunu, bütün birimlerinde eski
sistemlerini terk ederek birden yeni sisteme geçenler ve pilot uyulama yaparak
geçenler izlemektedir.

Kurumsal Kaynak Planlamas sistemini uygulayan i letmelerin
kulland klar modüllerin ba nda Üretim Planlama ve Kontrol gelmekte bunu
s ras yla, Sat n alma, Muhasebe ve Denetim, Sat ve Da t m ve nsan Kaynaklar
izlemektedir.Tedarik Zinciri Yönetimi sistemini kullanan i letmelerin hangi faaliyetleri
amaçlad klar incelendi inde, listenin ba nda tedarik zinciri boyunca geri dönme
(cevap verme) zaman n azaltmaya çal t klar görülmektedir. Bunu mü terilerin
gelecekteki ihtiyaçlar n belirlemeye çal mak, tedarik zinciri üyeleri ile daha s k
ili kiler kurmak, i letmelerinin gelecekteki stratejik ihtiyaçlar n tedarikçilere
bildirmek ve tedarikçi ve mü terilerle uyumlu bilgi ve haberle me sistemleri
olu turmak takip etmektedir.

E-Ticaret sistemini uygulayan i letmelerin tedarikçilerine göre mü terileri
ile olan ili kilerinde E-Ticaret ili kisi uygulamalar ndan daha çok yararland klar
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ifade edilmi tir. Benzer ekilde mü terileri ile ili kilerinde dokümanlar n
transferinde bilgi ve haberle me teknolojilerini kulland n ifade eden i letmelerin
yüzdesi tedarikçilerle ve ta y c larla olandan daha yüksektir.

E- sistemlerinin i letmelerin performanslar üzerindeki etkileri her bir e-
sistemi için belirlenen 8 ana ba l k; ürün, üretim süreci, maliyetler, tedarik,

teslimat, mü teriler, süreç esnekli i ve finansal göstergeler bak m ndan
incelenmi tir.Ara t rmada, her bir performans ölçütü bak m ndan önceki duruma göre
iyile me sa land ancak, bu iyile menin çok olumlu seviyesinde
de erlendirilmedi i tespit edilmi tir.

letmelerin e- sistemlerini uygulama süreleri uzad kça, sistemlerin tam
olarak i leyi leri sa land kça ve kullan c lar n deneyimleri artt kça bu sitemlerin
i letmelere katk s n n daha çok hissedilece ine inan lmaktad r.
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