
 

 

Değişen ERP yazılım sistemleri: Hazır Paket / Yarı Mamul  

ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlama) paketlerinin ülkemizde 
yaygınlaşmaya başladığı 90’lı yıllarda, bu paketleri “Bitmiş Yazılım Paketleri” olarak lanse 
eden firmaların, bugünlerde bu ürünlerini “Yarı Mamul Yazılımlar” olarak tanıtmaları, 
sektörde yaşanmış problemli veya başarısız ERP adaptasyonu projelerinde öğrenilmiş 
birçok acı tecrübenin bir özeti olarak görülebilir. Birçoğumuzun gözlemlemiş veya 
yaşamış olabileceği bu acı deneyimlerilerin özellikle öne çıkanlarını şu ana başlıklar 
altında toplamak yanlış bir yaklaşım olmayacaktır: 

 Hazır ERP paketlerini kendi organizasyonlarına uyarlamak isteyen Kurumlar’ın, 
kendi iş akışlarını, seçilen ERP paketinin öngördüğü iş akışlarına uyarlamaları 
gerekti. Hazır ERP paketlerinin tanımlı iş akışları vardı ve bu akışları kullanıcı 
Kurumlar’ın akışlarına göre adapte etmeleri için gerekli 
yerelleştirme/kişiselleştirme (customization) olanakları oldukça sınırlıydı. 
Dolayısıyla, kendi iş akışlarını korumak isteyen veya paketlerde tanımlı iş akışlarını 
kendi organizasyonlarına adapte etmek konusunda gerekli esnekliği gösteremeyen 
organizasyonlar, hazır paket ERP yazılımlarını adapte etmekte başarısız oldular.  

 Hazır ERP paketleri, birçok sektöre (üretim, servis, kamu, vb.) birden hitap etmeyi 
amaçladıklarından, çok karmaşık ve son kullanıcı açısından kullanması zor olan 
görsel arayüzlere (ekran, menü, vb.) sahiptiler; dahası bu arayüzlerin Kurum 
isteklerine göre değiştirilmesi mümkün değildi. Dolayısıyla, bu karmaşıklıkla 
operasyonel seviyede haşır-neşir olmak durumunda kalan son kullanıcılar, hazır 
ERP paketlerine yeterince ısınamıyorlar ve hatta direnç gösteriyorlardı. Sonuçta, 
organizasyonun bireyleri tarafından sahiplenilmeyen ve içselleştirilemeyen hazır 
ERP paketlerinin, bu Kurumlar’da adapte edilmeleri oldukça problemli oldu.  

 Hazır ERP paketlerinin adaptasyon projeleri, aslında arka planda birçok faklı 
yatırımı daha içeriyordu. Proje başında görünmeyen bu maliyetler, buzdağının 
suyun altında kalan kısmı misali, projelerin uyarlaması sırasında su yüzüne 
çıkarak, proje maliyetlerini oldukça yükselttiler.  

Bu saklı maliyetler arasında, Kurum’un sahip olduğu ağ altyapısına gelen yükün taşınması 
için gerekli maliyetler önemli bir paya sahipti. Hazır ERP paketleri ve bu paketleri 
Kurum’a adapte etmek için hazırlanmış yazılım ekleri (extensions), genellikle Kurum ağ 
altyapılarında fazlasıyla etkili yüklemelere, iletişim trafiklerine neden oldu. Dolayısıyla, bu 
uygulamaları seçmiş olan Kurum’lar, beraberinde yeni ve gelişmiş ağ altyapılarına 
ve/veya yük dengeleme mekanizmalarına da yatırım yapmak zorunda kaldılar. 

Benzer şekilde, Kurum’un mevcut yazılım ve donanım altyapısının yeterince 
korunamaması sonucunda yaşanan ekstra yatırımlar da saklı maliyetler arasında oldular. 

 Bu ciddi problemlerin yanı sıra, ülkemizde yaygınlaşan ilk hazır ERP paketlerinin 
dış kaynaklı olmaları da başka ciddi problemleri beraberinde getiriyordu. Bu 
yazılımlar, yabancı bir dilde hazırlanıp, Türkçe’ye sonradan uyarlanmışlardı. 
Genellikle çoklu-dil destekleri yoktu. Türkçe çeviriler, sadece son kullanıcılara 
yönelik görsel arayüzleri ve 1.derece uyarı mesajlarını kapsıyordu. Birçok çeviri 



yanlışları vardı, ama programların hazır paket olmaları yüzünden bu yanlışlara 
müdahale edilemiyordu.  

Hazır ERP paketlerinin, dış kaynaklı olmaları sebebiyle beraberlerinde getirdikleri bir diğer 
sorunsa, geliştirilmiş oldukları ülkelerin sosyo ekonomik iklim özelliklerini taşımaları, 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yapılarına uyum sağlamakta güçlük çekmeleri idi. 
Dolayısıyla, enflasyon gibi, ülkemiz iş dünyasının önemli bileşenleri arasında olan birçok 
parametre bu paketlere sonradan entegre edilmeye çalışıldı. Bu durum, iş 
uygulamalarının asli parçalarının kullanılan yazılım sistemine geçici çözümlerle 
oturtulmaya çalışılması gibi sağlıksız yollara başvurulmasına neden oldu. 

Sonuç olarak, yaşanmış olan yukarıdaki ve benzer daha birçok deneyim, Hazır Paket ERP 
(Kurumsal Kaynak Planlama) sistemlerine karşı ciddi bir güvensizliğin ortaya çıkışını 
tetikledi. Tüm bunların yanı sıra, Yazılım Geliştirme süreçlerinde oldukça kayda değer 
kısalmalar sağlayan yazılım teknolojilerinin ve yazılım yaşam döngüsü standartlarının 
yaygınlaşması da, organizasyonlarında ERP sistemlerini kullanmak isteyen Kurumlar’ı 
başka bir soru ile karşı karşıya bıraktı: 

Terzi İşi mi? Hazır Konfeksiyon mu? Yarı Mamul mü?  

META grubunun 1999 Fortune 500 listesindeki 63 şirket arasında yaptığı araştırmaya göre 
ERP uyarlama projelerinin ortalama uygulama süresi 23 ay olarak bulunmuş. Bu süre, 
günümüz yazılım geliştirme teknolojileri ve yazılım yaşam döngüsü standartları 
düşünüldüğünde, bir Kurumsal Kaynak Planlama yazılımının herhangi bir Kurum’a özel 
olarak sıfırdan yazılımının geliştirilmesi için oldukça yeterli bir süre olarak görülmektedir. 

Dolayısıyla, Kurum’lar, hemen hemen aynı sürelerde sahip olacakları Kurumsal Kaynak 
Planlama sistemleri konusunda bir ayrım yapma noktasında kaldılar: Terzi dikimi 
(kendilerine göre geliştirilmiş) bir ERP sistemi mi,  Konfeksiyon  (hazır paket) bir ERP 
sistemi mi? Hazır paket ERP sistemleri adaptasyon projelerinin acı tecrübeleri, Kurum’lara 
yazılımı kendilerine göre geliştirilmiş sistemleri gösteriyordu. Ama, toplam sahip olma 
maliyetleri düşünüldüğünde Kurum’lar pek de emin olamıyorlardı. 

Bu aşamada, devreye Yarı Mamul ERP yazılımları girdi. Yarı Mamul ERP sistemleri, adı 
üstünde yarı mamul olarak geliştirilmiş bileşenlerden oluşmuş sistemlerdir. Yarı Mamul 
ERP yazılımları, bir ERP sisteminde bulunması gereken ve sektöründen bağımsız olarak iş 
yapan şirketlerin birçoğunda standart olan çekirdek bileşenleri bünyesinde barındıran 
paketlerdir. Bu yönüyle, sıfırdan yazılım projelerinde karşılaşılan geri dönüş maliyetleri bu 
paketlerin bünyesinde bulunmaz, çekirdek bileşenleri iyice test edilmiş ve kanıtlanmış 
yazılım altyapılarıdır. Bu sistemler Yarı Mamul sistemlerdir. Diğer bir deyişle, 
tamamlanmaları için, uyarlanmakta oldukları Kurum’a özgü iş akış ve ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve çekirdek bileşenleri üzerine oturtulması gerekmektedir. 

Bu açılardan bakıldığında, Yarı Mamul ERP Sistemleri, standart iş yapış bileşenlerini 
bünyelerinde barındırdıklarından, sıfırdan geliştirilen yazılımlara göre oldukça hızlı olarak 
geliştirilebilirler. Diğer taraftansa, üst bileşenleri uyarlanmakta oldukları Kurum’a özgü 
yapılarla özelleştirilebildiğinden, hazır paketlerin uyarlanması sırasında yaşanan birçok 
problemi bertaraf edebilmektedirler. 

Cybersoft, Kurumsal Kaynak Planlama paketi olan I3 ERP Uygulama Sistemi’ni bu 
öngörüler ışığında Yarı Mamul olarak hazırlamıştır. I3, Türk mühendisleri tarafından 
Türkiye’deki Kurumlar’ın iş ihtiyaçları ve yasal gereksinimleri gözönüne alınarak 
geliştirilmiştir. Kurumların mevzuatlarının ve işleyiş tarzlarının benzer olmasından dolayı 
çok hızlı bir şekilde kurumların ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir. Bu temel avantajlar 
sayesinde, kurumların ERP uyarlama projelerinin Toplam Sahip Olma Maliyetini (Total 
Cost of Ownership - TCO) azaltmalarına ve Yatırım Getirisini (Return on Investment - 
ROI) en hızlı şekilde alabilmelerine olanak tanımaktadır. 



Yazının başında vurgulanmakta olduğu gibi, günümüz yazılım pazarında bulunan ERP 
paketlerinin bir çoğu Yarı Mamul sistemler olduklarından dem vurmaktadırlar. Bu 
sistemlerin, gerçek anlamda Yarı Mamul olup olmadıkları yönündeki son karar ise, ERP 
Sistemlerini organizasyonlarına uyarlama yolunda başarısız girişimlerde bulunmuş, acı 
deneyimler yaşamış ve birçok yatırımını heba etmiş Kurum’lar tarafından verilebilecektir. 

Bu yazı CRMpro dergisinin Aralık 2005-Ocak 2006 sayısında yayınlanmıştır.  

  


