DOSYA ERP
KOB‹ Maliyetlerini Düﬂüren
Teknolojiler: ERP

Rekabette
en önde
koﬂmak için
8. KOB‹ Zirvesi biliﬂim teknolojilerinin
rekabette avantaj de¤il mecburiyet
oldu¤unu belirledi. Rekabette KOB‹’leri
öne ç›karacak çözüm ise yaz›l›m
sektöründen Kurumsal Kaynak Planlama
(ERP) çözümleriyle geliyor.
l

K

OB‹’lerin maliyetlerini düﬂüren teknolojilerden biri de Kurumsal Kaynak Planlama
(ERP). Bir iﬂletmeyi baﬂtan sona kapsayacak
entegre çözümler art›k günümüz ﬂartlar›nda
olmazsa olmaz haline geliyor. Bu dosyam›zda “‹ﬂletmeler maliyetlerini ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)
ile nas›l azaltacak?” sorusuna yan›t arad›k ve Yaz›l›m Sanayicileri Derne¤i (YASAD) Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Do¤an Ufuk Güneﬂ ile bu konuda konuﬂtuk.
Türkiye’deki yaz›l›m pazar› 800 milyon dolar ve
ERP’nin bu pazarda pay› yüzde 30’lar civar›nda. Güneﬂ, YASAD olarak varolan mevcut pazar› büyütmeyi hedeflediklerini anlat›yor: “Pazar› büyütmenin çok
net bir yolu var; biz kamuda yerli yaz›l›m›n kullan›lmas›n› istiyoruz. Kamunun yaz›l›m pazar›nda eﬂitler
aras›nda yerli yaz›l›m› tercih etmesini, pozitif ayr›mc›l›k yapmas›n› bekliyoruz. 6 Eylül 2011’de Kamuda
yerli ürün kullan›lmas›na yönelik bir Baﬂbakanl›k Genelgesi yay›nland›. Savunma Bakan› ve Savunma Sanayi Müsteﬂar› ile görüﬂtük.
Savunma sanayisindeki büyük firmalarla yerli yaz›l›m birbirini tan›m›yor. Önemli bir iﬂ potansiyeli
var, ancak sektörde önemli sertifikasyonlara sahip
olmak laz›m. Yerli yaz›l›mc›lar sahip de¤il. Biz de bu
firmalar›n bir ekosistem oluﬂturmas›nda fayda oldu¤unu anlatt›k. YASAD olarak Savunma Sanayi Müsteﬂarl›¤›, Savunma Sanayi Derne¤i ve di¤er sektör
STK’lar›yla biraraya gelerek yerli yaz›l›m sanayisiyle
sektör aras›nda bir moderatörlük çal›ﬂmas› baﬂlatt›k.
‹ﬂbirli¤ine baﬂlad›k.”
Do¤an Ufuk Güneﬂ’in sözetti¤i bir baﬂka çözüm
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ise sektörün ihracatla büyütülmesi. Sa¤l›k, ulaﬂt›rma, e¤itim, enerji ve bu sektörlerle ilgili bütün bakanl›klarla ayn› çal›ﬂmalara baﬂlayacaklar›n› anlatan
Güneﬂ, Türkiye’deki mevcut mobil finans yaz›l›mlar›n›n kalitesi ve gücünün Avrupa’dakinden bile daha
iyi oldu¤unu vurguluyor:
“Biz özel sektörün yapt›¤›n› devlete de yans›tmak istiyoruz, mobil sa¤l›k, mobil e¤itim gibi firmalar›m›zla kamuyu eﬂleﬂtirecek birçok alan var. 9-12
May›s’ta 20 firmam›zla Almanya’ya YASAD olarak
bir iﬂgezisi düzenliyoruz. ‹hracatta yapaca¤›m›z çal›ﬂmayla beraber Türk Cumhuriyetleri ve Ortado¤u’yu hedefliyoruz. Bu ülkelerin hepsine yerli yaz›l›m sanayisi olarak yerli ürün satabilir hale geldik.
Bizim ﬂu an Türkiye’deki mühendislik ve yaz›l›m
kalitemiz çok iyi.”

ERP NED‹R?
ERP (Enterprise Resource Planning = Kurumsal
Kaynak Planlamas›), kuruluﬂlar›n bütün süreçlerinin entegrasyonunu içeren, yapt›klar› iﬂin bütününü yans›tan ve tüm bileﬂenlerinin bir bütün olarak görülmesini sa¤layan bilgi sistemleri uygulamas›. Bütünleﬂik bir yaz›l›m mimarisine sahip
ERP, ortak ve tek bir veritaban› kullanarak çal›ﬂ›yor. Böylece özellikleri ve ihtiyaçlar› farkl›, çok say›da departman›n koordinasyonunu sa¤layarak,
birbirleriyle iletiﬂim halinde, kolayl›kla bilgi paylaﬂmalar›na olanak tan›yor.

Sektörde güçbirli¤i
YASAD’›n bir üçüncü ana hedefiyse istihdam› artt›rmak. Her sektörde oldu¤u gibi yaz›l›m sektöründe
de ciddi biçimde ara eleman aç›¤› var. Güneﬂ, yaln›zca yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile önümüzdeki 3
y›lda Türkiye’de sektörde 70 bin ara eleman ihtiyac›
oluﬂaca¤›n› kaydediyor: “Sorunu çözmek için mesleki yeterlilik tan›mlar› ve mesleki sertifikasyon tan›mlar› yap›yoruz. ‹stanbul Kalk›nma Ajans›’na (‹STKA)
projeler haz›rlad›k. Bu projelerimizden biri; Mesleki
Yeterlilik Test ve Kalite Merkezi. Proje kabul edildikten sonra 1 y›l içerisinde merkezi hayata geçirece¤iz.
Mesleki Yeterlilik Kurumu ile meslek tan›mlar›m›z›
yeniden yap›yoruz. Bunu yaparken B‹YESAM (Biliﬂim
Yaz›l›m Eser Sahipleri Meslek Birli¤i) ile TOBB Yaz›l›m Sektör Meclisi ve YASAD olarak yaz›l›m› temsil
eden 3 ana STK biraraya gelerek tek ses halinde çal›ﬂ›yoruz, üçümüzde ayn› hedefi iﬂaret ediyoruz.”
Do¤an Ufuk
Güneﬂ

Ara eleman yetiﬂtirme konusunda sektörün önemli
sorununa birlikte iﬂaret ettiklerini vurgulayan Güneﬂ,
her y›l teknik meslek liselerinden yaklaﬂ›k 358 bin civar›nda ö¤rencinin mezun oldu¤unu ancak buradan
yetiﬂen gençlerin iﬂ bulamad›¤›n›, sektörünse bu
gençleri bulamad›¤›n› belirtiyor. Kuracaklar› sertifikasyon merkeziyle bu gençleri sertifikaland›racaklar›n›
söylüyor: “E¤itim paras›n› iﬂveren ödeyecek. ‹ﬂveren
bu merkezden e¤itim alan eleman› iﬂe al›rsa SSK’dan
48 ay muafiyet kazanacak. Hem sertifikal›, bilgili, kalifiye haz›r eleman, hem de maliyet avantaj› sa¤layacak. Böylece herkes kazanacak. Bu projeyle biz
gençlerimizi kazan›r›z, sektöre ciddi
ivme kazand›r›r›z. KOB‹’lere çok
önemli insan kayna¤›, entelektüel
kaynak ve maliyet avantaj› sa¤layarak verimlilik kazand›r›r›z. Bu çal›ﬂma
cari aç›¤a da ciddi bir alternatif sa¤layacak. Böylece bizim kendi özel sektörümüzde yerli
yaz›l›m kullan›m› artacak. KOB‹’mizin derdi ﬂu; ‘paray› yat›rd›¤›m zaman karﬂ›l›¤›n› nas›l alaca¤›m?’ ‹stihdam hareketindeki güç, yaz›l›m pazar›nda yaz›l›m›n
al›nma karar›n› h›zland›racak. KOB‹’miz kazanacak ve
kendine uygun yeni bir çözüme ulaﬂm›ﬂ olacak.”
Güneﬂ, YASAD’›n 2 projesinden daha sözediyor:
“Türkiye’deki yaz›l›mda giriﬂimcili¤e de önayak olmak
istiyoruz. ‹STKA’ya sundu¤umuz projede paydaﬂlar›-

‹ﬁLETMELER, ERP ‹LE KAZANIR
Do¤an Ufuk Güneﬂ, yaz›l›m çözümlerinden
ERP’nin (Kurumsal Kaynak Planlamas›) bir iﬂletmenin kaynaklar›n› verimli planlamas›n› sa¤lad›¤›ndan sözediyor: “Firma ERP ile en baﬂta sipariﬂ al›m›n› kontrol alt›na al›r, stoklar›na hakim olur, elinde haz›rda mal› var m› yok mu bilir, ne zaman yapmas› gerekti¤ini bilerek sipariﬂ al›r, ne zaman üretimini teslim edece¤ini baﬂtan bilir, böylece planlamas›n› yapabilir. ERP, firmaya sat›nalma disiplini
getirir, hangi hammaddenin azalaca¤›n›, stoklarda
kal›p kalmam›ﬂ oldu¤unu önceden bilir. Önündeki
ERP sayesinde mevcut kaynaklar›yla üretece¤i kapasiteyi eﬂleﬂtirmiﬂ olur. Do¤ru zamanda, do¤ru
sipariﬂi, do¤ru müﬂteriye teslim edece¤i için kaynaklar›n› düzgün planlayabildi¤inden rakiplerinden rekabet anlam›nda öne geçer. Güvenilirlilik ve
verimlilik katsay›s› artar, maliyetleri düﬂürür, kazanc›n› artt›r›r. Hepsinden önemlisi bütün bunlar›n
sonucunda firma yeni pazarlara aç›labilme güvenine sahip olur, ihracat yapabilir, rakiplerine üstünlük sa¤layabilece¤i yeni pazarlar bulur. Çünkü ERP
ile planlayabilir, ne yapaca¤›n› bilir.”
m›zla birlikte Teknoloji Giriﬂimcileri ‹ﬂ Geliﬂtirme Ticarileﬂtirme ve Destekleme Merkezi kuruyoruz. Burada
teknoloji giriﬂimi al›n›p 9 ay içerisinde fikirden, ticarileﬂmiﬂ ürün haline getirilip piyasaya sunulacak. YASAD olarak B‹YASAM ile birlikte ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin (‹TÜ) içine yerleﬂiyoruz. ‹STKA’ya verdi¤imiz bir baﬂka proje olan Biliﬂim Sektörü Ar-Ge ve Yenilik Destek Merkezi ile firmalar›m›za Ar-Ge konusunda dan›ﬂmanl›k verece¤iz. Projelerin kabulünden sonra iki projeyi de 1 y›l içinde hayata geçirece¤iz.” Türkiye’de 1600 tane irili, ufakl› yaz›l›m firmas›, YASAD’›n
ise 278 üyesi var. Sektördeki firmalar› bu 3 STK çat›s› alt›na buluﬂturmay› da hedeflediklerini aktaran Güneﬂ, Türkiye’yi yaz›l›mda teknolojiyi üreten haline getirmek derdinde olduklar›n› vurguluyor: “Biz ﬂu anda
teknolojiyi kullanan ülkeyiz, art›k teknolojiyi üreten,
bir ad›m sonras›nda da bütün
hinterland›nda teknolojiye sahip ülke olmal›y›z. Teknolojinin sahibi ülke olmay› hedefliyoruz. Çal›ﬂmalar›m›zla yaz›l›m sektörümüz
daha da öteye gidecek.
Meselemiz memleket meselesi. Art›k konuﬂma dönemi de¤il, somut çözüm dönemindeyiz.”

KOB‹’ler ERP al›rken ﬂunlara dikkat:
l
l
l

‹ﬂ amaçlar› ve gereklilikler günün ﬂartlar›na
göre belirlenmeli.
Potansiyel çözümler, üreticiler ve katmade¤erli
sat›c›lar ihtiyaca göre de¤erlendirilmeli.
Planlar gelecek odakl› yap›lmal›.
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