
Çetin Cıvata, Tiger 3 Enterprise 
çözümüyle tüm iş süreçlerinde 

verimlilik sağladı

Çetin Cıvata – Tiger 3 Enterprise Projesi

Yaklaşık 130 çalışanıyla faaliyet gösteren Çetin Cıvata, 
Logo ile 30 yıl önce başlayan verimli işbirliğini, Logo Unity 
ve Tiger Enterprise gibi önceki nesil çözümlerin ardından, 

bugün de Tiger 3 Enterprise ile sürdürüyor. Çetin Cıvata, 
özellikle App-in-App teknolojisi ve şirket bünyesinde 

geliştirilmesi planlanan yazılım ürünlerine hızlı uyumu 
nedeniyle, ERP için Tiger 3 Enterprise’ı tercih ediyor.
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1915’te Malatya’da faaliyete başlayan ve bugün bir şirketler grubuna dönüşen Tecde Group bünyesindeki şirketlerden Çetin Cıvata, 1985 
yılında Çetin Civata Sanayi Mamulleri Pazarlama Ltd. Şti. unvanı ile kuruldu. 2013 yılında Çetin Civata Pazarlama A.Ş. unvanını alan şirket, 
15.000 m2 kapalı alanda her türlü vida, cıvata, somun ve diğer bağlantı elemanlarının üretimi ve yurt içi ve yurt dışına pazarlanması 
alanında faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 130 çalışanı ile aylık 5.000 ton satış kapasitesine ulaşan Çetin Cıvata, 25 bin ton stok kapasitesiyle, 
bağlantı elemanları sektöründe yurt içi pazarın liderlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Şirket, kendi üretiminin yanı sıra yurt içi ve yurt 
dışı pazardan satın aldığı ürünlerin de gerek Çetin markası ile gerekse Çetin Kraft ve Stark markaları ile satışını yapıyor.



Çetin Cıvata, üretimden satın 
almaya kadar tüm birimlerinde 
Tiger 3 Enterprise çözümünü yoğun 
şekilde kullanıyor.

BEKLENTİ ve HEDEFLER
Bilgi teknolojileri yatırımlarına büyük önem veren Çetin Cıvata, gerek üretim gerekse satış ve pazarlama 
faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürmek için uzun süredir Logo çözümlerinden yararlanıyordu. Yak-
laşık 30 yıldır Logo ile işbirliği yapan Çetin Cıvata bu süreçte Logo Unity’den Tiger Enterprise’a kadar pek 
çok ürünü kullanıma aldı. Her zaman yeni teknolojileri takip eden işletme, kurumsal kaynak planlama 
(ERP) çözümü olarak kullandığı Tiger Enterprise’dan sağladığı faydayı daha da artırmanın yanı sıra, 
kendi içinde yeni yazılımlar geliştirmeye de uygun yeni nesil bir sisteme geçmeye karar verdi. 

SEÇİM AŞAMASI
Çetin Cıvata, uzun yıllardır hizmet aldığı Logo iş ortağı Yenikan Yazılım’ın da yönlendirmesiyle, Lo-
go’nun Tiger 3 Enterprise ERP çözümünü tercih etti. Tiger 3 Enterprise özellikle App-in-App tekno-
lojisi ve şirket bünyesinde geliştirilmesi planlanan yazılım ürünlerine hızlı uyumu ile öne çıkan bir 
çözüm oldu.

KULLANILAN ÇÖZÜMLER
 ERP çözümü olarak Tiger 3 Enterprise kullanıldı.

PROJE SÜRECİ
Tiger Enterprise’dan Tiger 3 Enterprise’a geçiş öncesinde, Yenikan Yazılım ürünle ilgili tüm bilgileri 
Çetin Cıvata yetkilileriyle paylaştı. Şirketin Bilgi Teknolojileri Departmanı’nın geliştirdiği özel yazılım-
ların entegrasyonları ve mevcut Tiger Enterprise sürümü üzerinde geliştirilmiş uyarlama ekranlarının 
geçiş analizleri gerçekleştirildi ve test edildi. Test süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından 
bir gün gibi kısa bir sürede geçiş tamamlandı. Geçiş öncesi ve sonrası için eğitim planları da yine Ye-
nikan Yazılım tarafından hazırlandı. Eğitim sonunda, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik sesli eğitim 
videoları hazırlanarak firma ile paylaşıldı.

Projede ayrıca Çetin Cıvata Bilgi Teknolojileri Departmanı’nın isteği doğrultusunda Logo Object De-
signer ile çeşitli geliştirmeler yapıldı.

Çetin Tecdelioğlu, 
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“Logo Yazılım ile yaklaşık 30 yıldır işbirliği yapıyor, yeni çözümler ve 
sürümlerle sistemlerimizi sürekli yeniliyoruz. Logo Tiger 3 Enterprise 
çözümünü de yenilikçi teknolojisi ve yeni gelişmelere açık, kullanıcıların 
ihtiyaçları doğrultusunda kolayca uyarlanabilen yapısı nedeniyle tercih 
ettik. Uzun yıllardır Logo Yazılım iş ortağı olan ve konusunda uzman, 
sertifikalı, dinamik ekibiyle Yenikan Yazılım da geçiş sürecindeki doğru 
yaklaşımlarıyla bize büyük katkı sağladı.”



Nihat Tecdelioğlu,
İş Geliştirme ve Yeni Pazarlar Direktörü, Çetin Cıvata

“Yaklaşık 50.000 kalem stok takibini, Logo Tiger 3 Enterprise yazılımının 
Malzeme Sınıfı Ağacı ve Malzeme Özellikleri yapısını aktif şekilde 
kullanarak gerçekleştiriyoruz. Bu sayede stok takip ve raporlama 
süreçlerimiz çok daha kolaylaştı. Ayrıca satış-irsaliye-fatura iş akışları 
daha da etkili bir şekilde izlenerek sevkiyatların doğru ve zamanında 
yapılması konusunda daha fazla ilerleme kaydedildi. Satın alma 
talep ve teklif yönetimi de şirket içi uygunluk analizleri sonucunda 
kullanılmaya başladı.” 

Baha Kutbay, 
Satın Alma Müdürü, Çetin Cıvata

ELDE EDİLEN FAYDALAR
 Mevcut sistem, yeni nesil teknolojiyle güncellendi.
 İş yükü anlamında önemli avantajlar elde edildi. 
 Kişiselleştirilmiş masaüstü sayesinde özellikle Üretim, Planlama, 

Stok, Satın Alma, Satış-Pazarlama, Finans ve Muhasebe 
departmanlarında zaman tasarrufu sağlandı. 

 Satış ve faturalandırmada iş sürekliliği geliştirildi. 
 Stok takip, satın alma ve raporlama süreçleri iyileştirildi.

GELECEK PLANLARI
Çetin Cıvata önümüzdeki dönemde, müşteri ilişkileri yönetim sis-
temi olan LOGO CRM programını da ERP sistemine entegre etmek 
üzere bir proje gerçekleştirmeyi hedefliyor.

“Logo Object Designer ve LOD uyarlama 
araçları, Tiger 3 Enterprise programını 
rakiplerinden çok farklı bir noktaya 
getiriyor. Biz de Çetin Cıvata olarak 
bu uyarlama araçlarını kullanmakla, 
iş süreçlerimizi Tiger 3 Enterprise’a 
aktarmakta hiç sorun yaşamıyoruz. Bu 
araçlar, programın kullanımını bizim 
açımızdan çok daha etkin bir hale 
getiriyor.”



BİR BAKIŞTA ÇETİN CIVATA 
TIGER 3 ENTERPRISE PROJESİ

Dünün ihtiyacı
 Üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini yeni nesil teknolojilerle gerçekleştirmek
 Tiger Enterprise’dan sağlanan faydayı daha da artırmak
 Kendi içinde yeni yazılımlar geliştirmeye uygun bir sistem kurmak

Bugünün ve yarının çözümleri
 Logo Tiger 3 Enterprise 

Fayda
 Mevcut sistemin güncellenmesi
 İş yükünün azaltılması
 Kişiselleştirilmiş masaüstü sayesinde zaman tasarrufu 
 Satış ve faturalandırmada iş sürekliliği 
 Stok takip, satın alma ve raporlama süreçlerinin iyileştirilmesi


