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PROJE ÇIKTILARI/YAYINLAR (En Fazla 3 yayın belirtiniz.)
1.
Pek çok kamu kuruluşunda henüz ERP uygulamalarından haberleri olmadığı, dağınık yapının olması, eski teknoloji
kullanımı, zaman ve iş gücü kaybı olarak görülmesi, mevzuata uyum sağlanamayacağı görüşü, uyum sıkıntısı ve
yüksek maliyetler gibi nedenlerle ERP yazılımlarından uzak durmaktadırlar. Ülkemizde hiç bir kamu kuruluşunda
ERP uygulamaların kullanımı görülmemektedir, bu çalışma ile kamu kuruluşlarına kurumsal kaynak planlaması
konusunda katma değer sağlayacaktır. Bununla birlikte kamu sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar için
bilinçlendirilmenin yapılması, ERP uygulamalarının faaliyet alanlarına göre belirlenmesi ve gereklilikleri
belirlenecektir. Kamu sektöründeki ERP uygulamaları için ihtiyaçlar belirlenmiş ve kuruluşlar için performansın ve
verimliliğin arttırılmasına katkı sağlanacaktır. Bu proje sonucunda Türkiye’deki Kamu sektöründe farklı alanlarda
faaliyet gösteren kuruluşlarda Kurumsal Kaynak Planlaması kullanımına yönelik bilinçlendirilmenin yapılması,
uygulamalarla gerekliliğinin gösterilmesi bu sayede Kamu kuruluşlarındaki gereksinimlerinin belirlenmesi
sağlanacaktır.
Bu proje kapsamında Türkiye’de faaliyet göstermekte olan kamu kuruluşlarında,yüzyüze görüşmelerle yapılacak
olan anketlerle gerçekleştirilecektir.Bu anketler sonunda kamu kuruluşlarında ERP bilinirliğinin ölçülmesi,
uygulamalar için gereklilikler belirlenecektir. Araştırma için Ankara, Anlatya, Antakya,Trabzon, İzmir, Tekirdağ,
Erzurum ve G.Antep seçilen pilot şehirlerdir. Araştırma kapsamında, yüzyüze yapılacak olan görüşmelerle, kamu
kuruluşlarında ki ERP bilinci ile ilgili sorular sorulacak, process map’ler yardımıyla monografik bir çalışma
yapılacaktır. Bu sorulara ilişkin cevapların analizinde ise kaynak kullanımı sırasındaki eksiklikleri, ERP kullanımının
gereklilikleri çıkarılacaktır.
Yapılan monografik çalışma sonucunda ERP sistemlerinin satın alma, kurulum ve kullanım prosesi ile ilgili gerekli
görülen ve olması gereken faktörler belirlenmiştir. Bu görüşmelerden çıkan sonuçlar uzman görüşleri ve
literatürdeki bilgiler kapsamında bir araya getirilerek kurulum ve kullanım aşamasındaki şartnameler
oluşturulmuştur. Bu şartnameler izlenerek ERP sisteminin firmalara entegrasyonu ve kullanımındaki aksaklıklar en
düşük seviyeye indirilebilecek hatta ortadan kaldırılabilecektir. Bu da ERP sistemlerinin etkin kullanımını ve firma
performansında artışın sağlanmasına katkıda bulunacaktır.
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