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S?k  Sor u lan Sor u lar

Siz sordunuz biz cevaplad?k. 

?n?aat ?ir ketler inde ERP sistemi kul lan?m?yla i lgi l i  merak 
ettikler iniz ve bi lmeniz gerekenler. 

ERP Sistem i  Nedi r ? 

ERP'nin aç?l?m? "Enter pr i se Resour ce Planning" dir. Türkçe'de 
"Kurumsal Kaynak Planlama" olarak adland?r?l?r. Bir  
organizasyonun sahip oldu?u i? süreçler ini  entegre yönetmesi, 
kaynaklar?n? planlamas? ve depar tmanlar  aras? bi lgi  ak???n? 
sa?lamas? için kul land??? yaz?l?m sistemidir. 

Böylece organizasyon sahip oldu?u sat?n alma, muhasebe, f inans, 
üretim, proje yönetimi, depo, bordro, vb. i? süreçler ini  tek bir  
yaz?l?m sistemiyle tek bir  ver i taban? üzer inden yürüterek büyük 
ver imli l ik ar t??? yakalayabi l i r . Güveni l i r  r apor lamaya baz 
olu?turacak ver i ler i  organizasyonun tüm kö?eler inden anl?k 
olarak toplayarak bi lgi  havuzu olu?turabi l i r . 

ERP?ye Neden ?ht iyaç Duyuyor uz? Nas?l  Faydalar ? Olacak? 

ERP sistemi bir çok yönden size faydal? olacak. 

Karma?aya, da??n?kl??a ve beli r sizl i?e ERP sistemi kul lanarak 
elvada diyebi l i r siniz. 

Bir çok in?aat ?ir keti  projeler inde hangi kaynaktan ne zaman ne 
kadar  kul lanaca??n?, ne kadar  kul land???n? takip etmekte 
zor lanmaktad?r. Maliyet kay?plar?n?n nerede ya?and???n? tespi t 
etmek, maliyet kay?plar?n? önleyici  bütçe yönetim kontrol ler ini  
olu?turup yönetmek bir  ERP sistemi kul lan?lmazsa çok zor  bir  i?ti r . 

ERP kullanarak ver imli l i?inizi  ar t?rabi l i r siniz. Çünkü süreçler inizi  
daha etki l i  yönetebi l i r siniz. Modern yönetim teknikler ini  
?ir ketinize kazand?rabi l i r siniz. 

Maliyetler inizi  kontrol alt?na alabi l i r siniz. Çünkü projeler inizle 
i lgi l i  ve ?ir ketinizle i lgi l i  tüm maliyetler i  detaylar?yla takip 
edebi l i r siniz. Hangi maliyeti  hangi i? kalemi için har cad???n?z? 
detaylar?yla görebi l i r , o i? kalemi için ayr?lm?? olan bütçeyle 
k?yaslayabi l i r siniz. Bütçe a??m? i le i lgi l i  uyar? mekanizmalar? 
kurarak gereksiz masraflar? engelleyebi l i r siniz. Ödemeler inizi  
kontrol alt?na alabi l i r siniz. Ödeme talepler inizi  i? ak??lar?na 
ba?layabi l i r siniz. 



?n?aat ?ir ketler ine özgü 
bir  ERP sistemi 
kul lan?rsan?z, sistemdeki 
haz?r  çözüm ler i  h?zl? bi r  
?ek i l de devr eye 
alabi l i r si n i z. Bu da 
implementasyon 
sürenizin ve uyar lama 
maliyetinizin azalmas?na 
yol açar.

En önemlisi  proje yönetimi süreçler inizle muhasebe - f inans - 
bordro - sat?nalma gibi  süreçler inizi  tam entegre yönetebi l i r siniz. 
Yani hangi pozunuzda ne kadar  i? i ler lemesi yapm??s?n?z, ne kadar  
maliyet yapm??s?n?z, ne kadar  daha maliyet yapacaks?n?z, hangi 
malzemeler iniz ne kadar  miktarda hangi mahaller inizde 
kul lan?ld?, hangi akti tenize ne kadar  i?çi l ik yapt?n?z anl?k olarak 
takip edebi l i r siniz. Böylece üstün bir  yönetim altyap?s?na sahip 
olabi l i r siniz. Ver i ler iniz sa?l?kl? bir  ?eki lde tek bir  ver i taban?nda 
topland??? için detayl? r apor lara er i?ebi l i r siniz. Böylece nerede ne 
oluyor , ne zaman ne olacak sorular?n?za kapsaml? cevaplar  
alabi l i r siniz.

?n?aata Özgü ERP Sistem ler i  i l e Genel  ERP Sistem i  Ar as?ndak i  
Far k  Nedi r ? 

Çok say?da fark vard?r. 

En önemli  fark genel ERP sistemler inin otomotiv, üretim, mobi lya, 
i laç vb. tüm sektör lere yönelik olmas? nedeniyle in?aat sektörünün 
ihtiyaçlar?na çok uzak olmalar?d?r. 

Genel ERP sistemler i  herkesi  memnun etmeye çal???rken in?aat 
sektörü gibi  özgün çal??ma biçimler ine sahip olan sektör lerde 
kimseyi  memnun edememektedir. Genel ERP sistemler inin 
merkezinde sipar i?e veya sto?a dayal? malzeme üretimi vard?r. 
?n?aata özgü ERP sistemler i  ise in?aat sektörünün i? ihi tyaçlar?n? 
merkeze al?r. Proje yönetimini , ?antiyeyi  ve bunlar  etr af?nda 
dönen süreçler i  genler inde ta??r. 

Planlama yönetimi, proje yönetimi, sözle?me yönetimi, hakedi? 
yönetimi, makina ekipman yönetimi gibi  in?aata özgü uygulamalar  
sunar. 

Böylece in?aata özgü ERP sistemi taraf?ndan sunulan haz?r  
çözümler i  h?zla devreye alabi l i r siniz. Daha az maliyet yapar , daha 
h?zl? implementasyon yapar , r iskinizi  minimize edersiniz. 

ERP Sistem in in  Kul l and???m ?z Muhasebe Pr ogr am lar ?ndan 
Far k? Nedi r ? 

ERP sistemler i  proje yönetiminden muhasebeye, sözle?meden 
hakedi?e, sat?nalmadan f inansa çok say?da bir bir iyle entegre 
uygulama bar?nd?r?r. 



ERP sayesinde ?antiyenizde i?lenen bir  ver i  otomatikman 
merkezinizdeki  i lgi l i  depar tman?n?z?n önüne dü?ecekti r. Ayn? 
?eki lde merkezinizde bir  depar tman taraf?ndan i?lenen ver i  i lgi l i  
di?er  depar tmanlar?n?z?n ve i lgi l i  ?antiyenizin önüne dü?ecekti r. 

Böylece ver imli l i?inizde büyük ar t?? yakalayabi l i r siniz. ERP 
sisteminde kendinize uygun uyar lamalar  ve geli?ti rmeler  
yapabi l i r siniz. Muhasebe programlar? ise s?n?r l?d?r. Bar?nd?rd?klar? 
uygulamalar  k?s?tl?d?r. ?antiyeler inizi  kontrol edemezsiniz, 
depar tmanlar?n?z aras?nda i leti?im kuramazs?n?z. 
Muhasebeci ler inizle di?er  çal??anlar?n?z bir bir iyle ayn? di l i  
konu?mazlar. Bütçeler i  takip etmek ve maliyet kay?plar?n? 
engellemek çok zor la??r. 

ERP Sistem i  Nas?l  Al?n?r ? Do?r u Seçim i  Nas?l  Yapabi l i r i z? 

Organizasyonunuzda ERP ba?ar?s? yakalamak için önce do?ru ERP 
seçimini  yapmal?s?n?z. 

Organizasyonunuzun i? ihtiyaçlar?na en uygun, gelecekte 
olu?abi lecek yeni i? ihtiyaçlar?n?za en h?zl? ve uygun ko?ullarda 
adapte olabi lecek ERP sistemini  ve size y?l lar ca yak?n destek 
sa?layabi lecek güveni l i r  bir  ERP sa?lay?c?s?n? seçmelisiniz. 

Önce ihtiyaçlar?n?z? beli r lemeli , de?er lendirme yönteminizi  
olu?turmal?, de?er lendirme komitenizi  kurmal?, seçim için 
zamansal bir  hedef bel i r lemeli  (örn. sat?n al?m? 2 ay içer isinde 
tamamlamak.), demolar  izlemeli , ERP sistemler inin mevcut i? 
süreçler inizi  ne kadar  kar??lad???n? k?yaslamal?, tekl i f ler i  
de?er lendirmeli  ve iyi  bir  sözle?me imzalamal?s?n?z. 

ERP sa?lay?c?lar?n?n in?aat sektöründe faal iyet gösteren 
mü?ter i ler iyle görü?meli , onlar?n tecrübeler ini  dinlemelisiniz. 

Do?ru seçimi yapabi lmek için üzer inde en çok durman?z gereken 
konular?n ba??nda sektörünüzün ve ?ir ketinizin özgün 
ihtiyaçlar?n? hangi ERP sisteminin ne kadar  kar??lad???n? tespi t 
etmek geli r. Piyasada çok say?da ERP sistemi bi le olsa, ?ir ketinizin 
faal iyet gösterdi?i  sektörde uzmanla?m?? ERP sistemler inin say?s? 
çok çok k?s?tl?d?r. 



ERP bütçenizi  r aydan 
ç?kar tabi l ecek  2 tem el  
etken var d?r : (1) Kapsam 
kaymas? (2) Kullan?c? 
dir enci .

ERP Sistem i  Nas?l  Kur u lur ? ?m plem entasyon Ne Dem ek t i r ? 

ERP sisteminin bir  organizasyona kurulumuna ERP 
implementasyonu ver i l i r . 

ERP implementasyonu s?ras?nda ihtiyaçlar  bel i r lenir , donan?m ve 
network altyap?s? olu?turulur , organizasyonun i? süreçler i  
incelenir , i? süreçler inde düzenlemeler  ve iyi le?ti rmeler  yap?l?r , 
ERP yaz?l?m?nda konfigürasyonlar , uyar lamalar  ve gerekir se özel 
ek geli?ti rmeler  yap?l?r , süreçler in nas?l i?leyece?i ve yaz?l?m?n 
nas?l kul lan?laca??yla i lgi l i  anahtar  kul lan?c? e?i timler i  ver i l i r , 
kul lan?c? e?i timler i  ver i l i r , sistemin do?ru çal??t???ndan emin 
olmak için testler  ger çekle?ti r i l i r  ve sistem kullan?ma haz?r  hale 
geti r i l i r . Canl? kul lan?ma geçi ldi?inde i lk bir kaç hafta 
kul lan?c?lar?n sistemi do?ru kul land???ndan emin olmak için yak?n 
destek sa?lan?r. ?mplementasyon sürecinin sonunda organizasyon 
daha ver imli  çal??abi lece?i bir  yap?ya geçmi?ti r  ve süreçler  ERP 
yaz?l?m? üzer inden yürütülmeye ba?lanm??t?r. 

ERP ?m plem entasyonu Ne Kadar  Sür er ? 

Bu duruma göre de?i?ir. 

Organizasyonun ihtiyaçlar?na, yap?s?na, hedefler ine, izleyece?i ERP 
str atejisine, seçti?i  implementasyon metodolojisine ve tabi  ki  
organizasyonunuzun ERP implementasyonu s?ras?nda gösterece?i 
özene ba?l? olarak de?i?ikl ik göster i r. 

ERP implementasyonu bu de?i?kenlere ba?l? olarak bir kaç ay i le 
bir kaç y?l aras?nda sürebi l i r . Büyük ve or ta ölçekl i  bir  in?aat ?ir keti  
or talama 4 i le 6 ay civar?nda ba?ar?l? bir  ERP implementasyonu 
gerçekle?ti r ebi l i r . 

ERP ?m plem entasyonunu Ne Kadar  Bütçeyle 
Tam am layabi l i r i z? 

Bu da duruma göre de?i?ir. 

Organizasyonunuzun ihtiyaçlar?na, kul lan?c? say?n?za, seçti?iniz 
ERP implementasyon metodolojisine ve tabi  ki  
organizasyonunuzun ERP implementasyonu s?ras?nda gösterece?i 
özene ba?l? olarak de?i?ikl ik göster i r  (ne kadar  yak?ndan yöneti r  
ve özenli  çal???rsan?z maliyetler iniz o kadar  dü?ecekti r ). 

Bütçenizi  kontrol alt?nda tutmak için ERP implementasyonunuzun 
yönetimini  çok iyi  yapmal?s?n?z. Bütçenizin kontrolden 
ç?kar tabi lecek iki  temel r isk vard?r. Bunlar  kapsam kaymas? 
(scope-creep) ve dir ençti r. 



Kapsam kaymas?n? engellemek için ba?tan beli r ledi?iniz 
ihtiyaçlar?n?z? ve tasar lad???n?z süreçler i  mümkün oldu?unca 
de?i?ti rmemelisiniz. Yeni ihtiyaçlar?n?z? ERP implementasyonunuz 
tamamland?ktan sonra uyar lamalar  ve ek geli?ti rmeler le 
kar??lamal?s?n?z. 

Dir enci  engellemek için ?ir ketiniz içer isinde çok iyi  bir  i leti?im 
str atejisi  uygulamal?s?n?z. Çal??anlar?n?z? ERP kullan?m?na 
özendirmelisiniz. Yeni sistemle i lgi l i  korkular?n? beli r lemeli  ve 
gidermelisiniz. Üst yönetiminizin ERP implementasyonunun tam 
arkas?nda oldu?unu göstermelisiniz. 

Böylece bütçenizi  kontrol alt?nda tutabi l i r siniz. 

Custom izasyon (Uyar lam a) Nedi r ? 

ERP sistemler i  standar t uygulamalar  bar?nd?r?r. E?er  ?ir ketinizin 
bir  sürecin bir  a?amas?n? yürütme biçimi ERP sisteminizdekinden 
farkl?l?k göster iyor sa iki  seçene?iniz var. Ya ERP sisteminin o 
k?sm?nda uyar lama yapacaks?n?z ya da sürecinizin o a?amas?n? 
ERP'ye uyacak ?eki lde de?i?ti r eceksiniz. Muhtemelen baz? 
durumlarda customizasyon yaparak ERP'yi  kendinize 
uyduracaks?n?z baz? durumlarda ise kendiniz ERP'ye uyacaks?n?z. 
Bunun karar? bütçenize, zamansal hedefler inize, uyar lama 
gerekti r en alanda hangi ter cihin ver imli l i?inizi  ar t?raca??na vb. 
faktör lere ba?l?d?r. ?ir ketler  ERP sistemine geçerken genell ikle 
mevcut süreçler ini  de iyi le?ti rmek istemektedir. Bu nedenle 
uyar lama yapman?z gereken alanlar? tekrar  de?er lendir in, 
bakars?n?z ERP sistemindeki  yöntemi haz?r  olarak kul lanmak sizi  
daha ver imli  hale geti r ebi l i r . 

Vani l l a ?m plem entasyon Nedi r ? 

ERP implementasyon yöntemler inden bir isi  vani l la 
implementasyondur. Vani l la implementasyon zamansal olarak 
k?sa sürer , bütçesi  daha dü?üktür. Çünkü vani l la 
implementasyonda ERP sistemine hiç uyar lama yapmazs?n?z. 
Avantajlar? ve dezavantajlar? vard?r. Baz? durumlarda vani l la 
implementasyonu ter cih etmek i?inize gelebi l i r . 



Her  depar tm an?n?zda ve 
her  ?ant iyenizde en az 
bi r er  tane anahtar  
ku l l an?c? olm al?. 
Anahtar  kul lan?c?lar  
f i rman?z?n i? süreçler ine 
ve ERP yaz?l?m?n?zdaki  
i?leyi?e hakim ki?i lerdir.

A?am al? ?m plem entasyon Nedi r ? 

ERP sistemler i  proje yönetimi, muhasebe, f inans, bordro, insan 
kaynaklar?, sat?n alma, sözle?me, hakedi?, vb. çok say?da uygulama 
(modül) içer i r. ?ir ketinize ERP sistemi kurarken iki  temel 
yöntemden bir isini  izleyebi l i r siniz. Ya tüm uygulamalar? ayn? anda 
devreye al?r s?n?z, ya da baz? uygulamalar? devreye al?r , di?er  
uygulamalar? zaman içer isinde a?ama a?ama devreye al?r s?n?z. 

A?amal? implementasyonun avantajlar? ve dezavantajlar? vard?r. 
Temel avatajlar? r iskinizi  azaltmak, her  ?eyi  bir  anda yapmaya 
çal??madan a??r  ama emin ad?mlar la i ler lemekti r. Ba?lang?çtaki  
maliyetler i  dü?ük tutmakt?r. Dezavantajlar? ise implementasyonu 
y?l lara yay?lmas?, zaman kayb?, ERP sisteminden dü?ük ver im 
al?nmas?d?r. 

?ir ketinizin durumuna ve dinamikler ine bakarak a?amal? 
implementasyon yap?p yapmayaca??n?za karar  verebi l i r siniz. 

Big-Bang ?m plem entasyon Nedi r ? 

Big-bang implementasyon a?amal? implementasyonun z?tt?d?r. 

Tüm uygulamalar  tek bir  seferde implemente edi l i r  ve canl? 
kul lan?ma geçi l i r . 

Big-bang implementasyonun avantajlar? ve dezavantajlar? vard?r. 
Temel avantajlar? ERP sisteminden h?zla yüksek ver im almak, h?zl? 
hareket etmek, ?ir ketinizin çal??malar?n? h?zla iyi le?ti rmek ve 
toplam maliyetler i  dü?ürmekti r. Dezavantajlar? ise 
implementasyon projesinin karma?as?n?n ar tmas?, r iskler inin 
ar tmas? ve maliyetler in ba?tan yükleni lmesidir. 

?ir ketinizin durumuna ve dinamikler ine bakarak big-bang 
implementasyon yap?p yapmayaca??n?za karar  verebi l i r siniz. 

Anahtar  Kul l an?c? Nedi r ? 

ERP sisteminin ?ir ketinizdaki  ba?ar?s? ve kul lan?m düzeyi  özell ikle 
de baz? çal??anlar?n?za ba?l?. Bu çal??anlara "Anahtar  Kullan?c?lar " 
diyoruz. 

?ir ketinizde en az bir kaç tane anahtar  kul lan?c? olmal?. Her  
depar tman?n?zda ve her  ?antiyenizde en az bir er  tane anahtar  
kul lan?c?n?z olmal?. 



Anahtar  kul lan?c?lar  ?ir ketinizde en az bir kaç y?ld?r  görev yapan, 
?ir ketinizin i? süreçler ini  çok iyi  bi len, dinamikler inizi  ve iç 
pol i tikalar?n?z? bi len, ekip çal??mas?na yatk?n, ö?renmeye ve bi lgi  
payla?maya e?i l imli  çal??anlar?n?zd?r. Anahtar  kul lan?c?lar?n?z ERP 
sisteminizin i?leyi?ini  ve nas?l kul lan?ld???n? çok iyi  ö?renecekti r. 
Kullan?m s?ras?nda kendi depar tmanlar?ndaki  ve ?antiyeler indeki  
di?er  kul lan?c?lara yard?mc? olacak, onlara yol gösterecekti r. Kendi 
depar tmanlar?nda veya ?antiyeler inde bir  kul lan?c? bir  i?lemle 
i lgi l i  tak?ld??? zaman hemen anahtar  kul lan?c?dan yard?m 
alabi lecekti r. 

Böylece implementasyonunuzu ba?ar?l? geçmesini  ve canl? 
kul lan?m s?ras?nda kul lan?c?lar?n?z?n i?lemler ini  sorunsuz 
yürütmeler ini  sa?layabi l i r siniz. 

ERP Ba?ar ?m ?z? Ar t?r m ak  ve Ba?ar ?s?zl?k  Risk in i  Azal tm ak  ?çin  
Neler  Yapabi l i r i z? 

En önemlisi  üst yönetim deste?idir. Gerek implementasyon 
s?ras?nda gerekse canl? kul lan?m s?ras?nda üst yönetim ERP 
sistemine olan ba?l?l???n? tüm çal??anlar?na göstermelidir. 

Üst yönetim ald??? tüm rapor lar? ERP sisteminden çekmelidir. 
ERP'den gelmeyen hiçbir  bi lgiyi  do?ru ve güveni l i r  kabul 
etmeyerek çal??anlar?n?n ERP sistemine düzenli  ver i  gir i?i  
yapmas?n? sa?lamal?d?r. Ayr?ca, üst yönetiminiz bel i r l i  per iyotlar la 
ERP sistemi kul lan?m? i le i lgi l i  toplant? düzenlemeli  ve gidi?at? 
yak?ndan takip etmelidir. 

Anahtar  kul lan?c?lar?n?z da çok önemli . Anahtar  kul lan?c?lar?n?z 
kendi depar tmanlar?ndaki  ve ?antiyeler indeki  ERP kullan?m?n? 
ar t?rmakla görevlendir i lmeli . Çevreler indeki  kul lan?c?lar? 
özendirmeli  ve onlara yard?mc? olmal?. 

Düzenli  olarak ERP sa?lay?c?n?zla ERP'nizi  iyi le?ti rme ve yeni i? 
ihtiyaçlar?n?z için yeni  uyar lama ve geli?ti rme çal??malar? 
yapmal?s?n?z. Böylece sisteminiz hep ?ir ketinizin güncel 
ihtiyaçlar?na cevap verebi l i r  ve çal??anlar?n?zla yönetici ler iniz ERP 
sisteminizin ya?ad???n? daha çok hissedebi l i r . Dir enç gösteren 
çal??anlar?n?zla i lgi l i  gerekl i  karar lar? almaktan kaç?nmay?n. 
Dir enç gösteren kul lan?c?lar?n?z di?er  kul lan?c?lara da kötü örnek 
olu?turacakt?r. Bu nedenle yapt?r?mlar  ve ödüller  bel i r leyin. 
Gerekl i  hal lerde yapt?r?m uygulamaktan kaç?nmay?n. Gerekl i  
hal lerde ödüller  vermekten kaç?nmay?n. 



ERP kullan?m?n?z?n 
sürekl i  olmas? için üst  
yönet im in i zin  kar ar l?l?k  
göster m el i si  ger ek l i di r .

ERP Kul l an?m ?n?n Sür ek l i  Olm as? ?çin  Neler e Dikkat  Etm el iyi z? 

ERP yat?r?m?z kendini  defalar ca kar??layacakt?r. Yeter  ki  kul lan?m 
sürekl i l i?ini  yakalay?n. ERP sisteminizin ?ir ketiniz içer isinde 
kul lan?m?n?n sürekl i l i?i  olmas? için bir tak?m ad?mlar  atabi l i r  ve 
çe?itl i  önlemler  alabi l i r siniz. 

Örne?in, per sonel si r külasyonu yüzünden ERP kullan?m?n?n 
dü?mesini  engellemek için anahtar  kul lan?c?lar?n?z? etki l i  bi r  
biçimde kul lanabi l i r siniz. Anahtar  kul lan?c?lar?n?z yeni 
çal??anlar?n?za sistemi k?sa sürede h?zla ö?renmeler i  için yard?mc? 
olabi l i r . Di?er  çal??anlar?n?z?n kul lan?m seviyeler ini  takip edebi l i r , 
problemler i  tespi t ederek çözümler  geti r ebi l i r . 

ERP sisteminizi  güncel tutmak, güncellemeler ini  düzenli  takip 
etmek ve düzenli  olarak ERP sa?lay?c?n?z?n ?ir ketinizi  ve 
?antiyeler inizi  ziyaret etmeler ini  sa?lamak size çok yard?mc? 
olacakt?r. Yeni ihtiyaçlar?n?z? ERP'nize aktarmak, yeni  
?antiyeler inizi  ERP sisteminizle takip etmenizde kolayl?k 
sa?layacakt?r. 

Baz? çal??anlar?n?z tembell ik yapabi l i r , çe?i tl i  sebepler le ERP 
sistemine ver i  girmeye dir enç gösterebi l i r . Bu durumda üst 
yönetiminizin ERP projenize ve kul lan?m sürekl i l i?ine olan 
karar l?l???n? göstermelisiniz. Bu gibi  durumlar la i lgi l i  çe?i tl i  
yapt?r?mlar  uygulayabi l i r siniz. 

?nter net  Er i?im in in  K?st?l? Oldu?u Co?r afyalar da Nas?l  Çal???r ? 

Türk in?aat ?ir ketler i  geni? bir  co?rafyada faal iyet göster iyor. 
Bugün ?stanbul Levent'te bir  proje yaparken yar?n 
Türkmenistan'da, öbür  gün Kuzey Afr ika çöl ler inde proje yap?yor  
olabi l i r siniz. Gerek Türkiye'nin baz? yer ler inde gerekse di?er  
ülkelerde internet altyap?s? s?k?nt?lar? ya?anabi l i r . Bu durum ERP 
kullan?m?n?z? olumsuz etki lememeli . 

ERP sisteminiz dü?ük internet altyap?s?nda bi le çal???yor  olmal?. 
Hatta internet kopukluklar?nda bi le ?antiyenizdek a?da çal??maya 
devam etmeli , internet bulununca ?antiyenizdeki  ver i ler le 
merkezinizdeki  ver i ler i  senkronize etmeli . e-MOR olarak bu 
alanda tecrübemiz çok yüksek. Türkmenistan gibi  internet 
altyap?s?n?n yeter siz oldu?u co?rafyalarda bi le çok büyük ba?ar?lar  
sa?lad?k. ?nternet olmad??? durumlarda off l ine senkronizasyon 
uygulamalar? yap?yoruz, hatta ver i  tr ansfer ler ini  
business-to-business mant???nda gerçekle?ti r iyoruz. 



Per sonel  Si r kü lasyonum uz Yüksekse ve ?ant iyeler im izde Çok  
Say?da Dü?ük  Kal i f iye Çal??an Var sa ERP?den Nas?l  
Yar ar lanabi l i r i z? ?n?aat ?ir ketler i  proje bazl? organizasyonlard?r. 
Personel si r külasyonlar? yüksekti r. Dü?ük e?i timli  çal??anlar? 
olabi l i r . ERP sisteminiz, ERP sa?lay?c?n?z ve siz bu durumlara 
yönelik çözümlere sahip olmal?s?n?z. 

Örne?in, dü?ük e?i timli  çal??anlar?n?z?n sistemi düzgün 
kul lanabi lmeler i  için onlar la i lgi l i  ekranlar?n say?s?n? s?n?r lamal? 
ve ekranlar? mümkün oldu?unca kolay kul lan?l?r  basi t hale 
geti rmelisiniz. Sadece kul lanmalar? gereken k?s?mlar? onlara 
ö?retmelisiniz. ?antiyeler inizdeki  anahtar  kul lan?c?lar?n?z da 
onlara tak?ld?klar? yerde yard?mc? olabi l i r . ERP sa?lay?c?n?z bu 
ki?i ler  için sistemde sadele?ti rmeler  yapabi lmeli  ve e?i timler ini  
adapte edebi lmeli . 

?n?aat  ?i r ket l er i ne Yönel i k  Bi r  ERP Sistem i  Hangi  
Uygulam alar ? Bar ?nd?r m al?? 

?n?aat ?ir ketler ine yönelik bir  ERP sisteminde hem kurumsal 
süreçler i  hem de ?antiye ve proje yönetimi süreçler ini  kapsayan 
uygulamalar  olmal?. 

Bu uygulamalardan bir  k?sm? ?unlard?r : Proje yönetimi, planlama 
yönetimi, tekl i f  yönetimi, sat?nalma yönetimi, depo yönetimi, 
muhasebe yönetimi, f inans yönetimi, insan kaynaklar?, bordro 
yönetimi, makina ekipman yönetimi, sözle?me yönetimi, hakedi? 
yönetimi, vb. 

?i r ket im izin  ERP si stem i  ku l l an?m ?na haz?r  oldu?unu nas?l  
an lar ?z? 

Statükoyu de?i?ti rmek bir çok insan?n gözünde büyüyebi l i r . 
?nsanlar?n al??kanl?klar?n? nas?l de?i?ti r ece?iz, ?bu da nereden 
ç?kt? ?imdi ? i?ler imiz zaten bir  ?eki lde yürümüyor  mu zaten? 
diyenler i  nas?l ikna edece?iz gibi  dü?üncelere kap?l?p bir çok f?r sat? 
kaç?ran insanlardan olmay?n. ?ir ketinizde ERP ihtiyac?yla i lgi l i  
dü?üncelere kap?lmaya ba?lad?ysan?z, ERP sistemi kul lan?m?na 
geçmesi gereken bir  f i rmas?n?z demektir. Çe?itl i  maliyet kay?plar? 
gözünüze çarp?yor , süreçler inizde maddi kay?plara yol açabi lecek 
aç?klar  oldu?unu dü?ünüyorsan?z, ERP sistemine geçmelisiniz. 
E?er  i? hacminiz ar t?yor , proje say?n?z ve yükünüz ço?al?yorsa 
i?ler i  ERP sistemi olmadan sa?l?kl? takip edebi lmeniz neredeyse 
imkans?z. 



Yönetim kurulunuza ERP 
yat?r ?m ?n?n de?er in i  
göster m ek  i çin  som ut  
ör nek ler  göster in .

?irketinizde hiçbir  zaman tüm yönetimin ve çal??ma ekibinin 
haydi i?leyi?imizi  r evize edelim ve ERP yaz?l?m? kullanmaya 
ba?layal?m dedi?ini  duyamayacaks?n?z. Yönetiminizin bir  k?sm? 
ERP sistemine geçi? için bast?racak, çal??anlar?n?z?n büyük 
ço?unlu?u ERP sistemine geçi? talebi  yapacak, ancak en az?ndan 
küçük de olsa bir  k?sm? bu i?e dir enç gösterecekti r. Bu konudaki 
muhalefeti  ve ele?ti r i ler i  göze almal?s?n?z. Cesaretinizi  toplay?n ve 
?ir ketinizde ERP sistemi kul lan?m? için gerekl i  çal??malar? ba?lat?n. 

Yönet im  Kur u lunu ERP yat?r ?m ? yapm aya nas?l  i kna eder i z? 

??ler inizi  yürütmek için ERP yaz?l?m?na yat?r?m yapman?z 
gerekti?ine inan?yorsunuz. Ancak patronlar  bu duruma nas?l 
bakar lar  diye dü?ünüyorsan?z, fazla endi?elenmenize gerek yok. 
Çünkü hiçbir  yönetim kurulu kendi ler ine para kazand?racak i?ler i  
de?er lendirmekten çekinmez. Önemli  olan, yönetim kurulunuza 
ERP yat?r?m?n?n de?er ini  aç?k bir  ?eki lde anlatabi lmeniz. 
??leyi?inizle i lgi l i  ya?ad???n?z s?k?nt?lar? somut bir  ?eki lde anlat?n. 
Unutmay?n, bu ya?ad???n?z s?k?nt?lar? bir  ?ikayet gibi  de?i l , bir  
iyi le?ti rme çabas? olarak i fadelendirmelisiniz. ERP sistemi 
olmamas?n?n geti r di?i  somut maddi kay?plardan örnekler  ver in. 
Son projelerde ne kay?plar  oldu?unu, bunlar?n zaman?nda tespi t 
edi lememesinin nedenler ini  profesyonel bir  ?eki lde aktar?n. Daha 
sonra bu tür  durumlar? gerek Türkiye?de gerek dünyada ba?ka 
in?aat ?ir ketler inin nas?l a?t?klar?ndan bahsedin. E?er  daha önce 
çal??t???n?z in?aat ?ir ketinde ERP sistemi kul lan?l?yorduysan?z, 
buradan örnekler  ver in. ERP sistemine geçi?in ne kadar l?k bir  
kayb? önleyebi lece?ini , nerelerden tasar ruf etti r ebi lece?ini  ve 
süreçler inizi  nas?l h?zland?raca??n? somut örnekler le anlat?n. 
Yönetim kurulunuz ERP yat?r?m? yapman?n ak?ll? bir  i? oldu?una 
inansa bi le çal??anlar?n ERP yaz?l?m? kullan?m?na ayak 
uyduramayabi lecekler inden ve yat?r?m?n bo?a gidece?inden 
endi?e edebi l i r . Bu konudaki  endi?eler ini  önemseyin ve 
hassasiyetle yakla??n. Sistemin ba?ar?l? bir  ?eki lde devreye 
al?nabi lmesi ve ver imli  bir  ?eki lde kul lan?labi lmesi için 
dü?ündü?ünüz yöntemler i  ve al?nabi lecek tedbir ler i  izah edin. 
E?er  yat?r?mlar?n?n bo?a gi tmeyece?ine inan?r lar sa, yat?r?m 
yapmaktan çekinmeyeceklerdir. 



ERP yaz?l?m ? sadece çok  büyük  i n?aat  ?i r ket l er i ne m i  
uygundur ? Or ta öl çek l i  i n?aat  ?i r ket l er i  de ERP yat?r ?m ?ndan 
faydalanabi l i r l er  m i? ERP yaz?l?m? f i rmalar?n i? süreçler ini  ve i? 
kural lar?n? yönetmeler ine yard?mc? olur. ?ster  çok büyük, ister  
büyük, ister seniz or ta ölçekl i  bir  in?aat ?ir keti  olun, ERP 
yaz?l?m?ndan faydalanabi l i r siniz. 

Çok büyük in?aat ?ir ketler inin ERP sistemi olmadan uzun süre 
ayakta kalmalar? neredeyse mümkün de?i ldir. Çünkü çok büyük 
bir  in?aat hacminin do?urdu?u r iskler  de çok büyüktür. Ancak 
or ta ölçekl i  in?aat ?ir ketler i  de h?zla ERP yat?r?m? yapmaktad?r. 
Rekabet her  geçen gün ar t?yor. Maliyetler i  kontrol alt?na alma, 
büyümeye devam edebi lme için iyi  bir  sistem kurmak ?ar t. 
Planlama, sat?nalma, depo, hakedi?, muhasebe, f inans, ekipman, 
per sonel, bordro gibi  ana i? süreçler inizi  kontrol alt?na al?r san?z, 
büyümenizi  kar l? bir  ?eki lde sürdürebi lecek bir  altyap?ya 
kavu?abi l i r siniz. 

ERP yat?r ?m ?m ?z?n ger i  dönü?ünü ne zam an alm aya ba?lar ?z? 

ERP sisteminizi  kul lan?ma ald???n?z anda yat?r?m?n?z?n ger i  
dönü?ünü almaya ba?lar s?n?z. E?er  kurulum s?ras?nda çok büyük 
mant?k hatalar? yapmad?ysan?z, kul lan?ma ba?lad???n?z bir inci  gün 
i tibar iyle fayda sa?lamaya ba?lar s?n?z. Bütçe kontrol denetimler i  
devreye gir ecek, ödemeler iniz kontrol alt?na al?nacakt?r. Depo 
gir i?ler iniz, ç?k??lar?n?z, malzeme sar f lar?n?z daha iyi  takip 
edi lebi l i r  olacakt?r. Rapor lar?n ver i ler le dolmas? ve anlaml? bir  
hale gelebi lmesi bir kaç ay? bulacakt?r. Kullanmaya ba?lad?ktan 
bir kaç ay sonra yönetiminizin talepler ine cevap veren rapor lar? 
tek tu?la almaya ba?lay?nca hem yönetiminiz hem de çal??ma 
ekipler iniz çok memnun olacakt?r. Maddi kay?plar?n önlenmesi, 
bütçeler in daha s?k? kontrol edi l ip gereksiz masraflar?n önüne 
geçi lebi lmesi, süreçler inizin h?zlanmas? yat?r?m?n?z?n bir  y?l içinde 
bi le kendini  ger i  ödemesine yol açabi l i r . 

Yur t  d???ndak i  pr ojeler im izde ERP kul l an?m ?n? nas?l  
yayg?nla?t?r ?r ?z? ERP sisteminizi  hangi ülkede olur sa olsun 
kul lanman?z gerekl i . Süreçler inizi  kontrol alt?nda tutman?z?n 
ba?ka yolu yok. Projeler inizin bütçeler ini  kontrol alt?nda tutman?z, 
f inansal sa?l???n? yak?ndan takip edebi lmeniz, kaynak 
ihtiyaçlar?n?z? öngörebi lmeniz ve kaynaklar?n?z? izleyebi lmeniz 
için ERP sisteminizin yur t d???ndaki projeler inizde ver imli  bir  
?eki lde kul lan?lmas? gerekl idir. 



Kurum a?aman?z?n kolay 
geçmesi için e-MOR ERP 
si stem in in  i çi nde 
bin ler ce ür ün kar t? 
ver i taban?n?zda haz?r  
olar ak  gelm ek tedi r .

Yur t d???nda açt???n?z projelerde ERP kullan?m?n? yayg?nla?t?rmak 
için bir kaç yol izleyebi l i r siniz. Bir inci  yol, projeye merkezden ekip 
göndermek ve en az?ndan bir  süre orada çal??malar?n? 
sa?lamakt?r. Örne?in, merkezden yur t d??? ?antiyenize bir  
muhasebeci , bir  depocu, bir  per sonelci  gönderebi l i r siniz. Bu 
ki?i ler  süreçler i  ?antiyenizde otur tabi l i r , orada i?e al?nan 
personele sisteminizin e?i timini  çok iyi  bir  ?eki lde 
özümsetebi l i r ler. ?kinci  yol, anahtar  kul lan?c?lar?n?zdan bir isini  
bir kaç haftal???na yur t d??? ?antiyenize gönder ip per sonele 
e?i timler i  yer inde vermesidir. ?? süreçler inizle i lgi l i  k?lavuzlar  
haz?r laman?zda, yaz?l?m?n kullan?m?yla i lgi l i  videolar  çekmenizde 
ve personelinize da??tman?zda fayda bulunuyor. 

ERP si stem in i  ku l l an?r ken m uhasebem izi  esk i  m uhasebe 
pr ogr am ?m ?zda tu tm aya devam  etm ek  i st iyor uz, m üm kün m ü? 

Evet, mümkün. Ancak bu yolu hiç tavsiye etmiyoruz. 

ERP sisteminde ver i ler  süreçlerden muhasebeye akar. 
Muhasebenin i?i  kolayla??r. Mevcut muhasebe program?n?zda 
süreçler iniz, ?antiyeler iniz muhasebe bir iminizle entegre 
çal??m?yordu, ERP sistemindeyse entegre çal??acak. ERP 
sisteminizde süreçler in yürüyüp eski  muhasebe sisteminize ver i  
atmak mümkün, tr ansfer  ser visi  gel i?ti r i lerek bu yap?labi l i r , ancak 
size faydadan çok zarar  geti r ecekti r. E?er  muhasebe program?n?z? 
tamamen kullanmay? b?rakmazsan?z, ?ir ketinizde ERP sisteminizin 
tutunmas? zor  olacakt?r. ERP kar??tlar? her  an eski  muhasebe 
program?na dönmeyi ve ERP kullan?m?n? b?rakmay? deneyecekti r. 
ERP yat?r?m?n?z?n bo?a gi tmemesi için muhasebe program?n?z? 
b?rakmal?s?n?z. 

Mevcut  m uhasebe si stem im izde çok  say?da kur um  ve ür ün 
kar t? var , ERP si stem i  kur u lur ken bu kar t l ar ? tek  tek  açm ak  
yer ine topluca t r ansfer  edebi l i r  m iyi z? ERP sisteminize kurum 
kar tlar? açman?z gerekl i . Binler ce kurum kar t?n?z var sa bunlar? tek 
tek açabi l i r siniz, ancak bu durum zaman alabi l i r . E?er  kar tlar? 
manuel olarak açmak istemezseniz, bir  tr ansfer  protokolü 
geli?ti r terek kurum kar tlar?n? ERP sisteminize atabi l i r siniz. Ürün 
kar tlar? da ayn? ?eki lde ERP sistemine tr ansfer  edi lebi l i r . 
e-MOR?dan örnek vermek gerekir se, in?aat ?ir ketler inde kul lan?lan 
binler ce ürün ver i taban?n?zda haz?r  bulunur. Bu ürün kar tlar?n? 
inceleyin ve e?er  memnun kal?r san?z kul lan?n. 



e-MOR ERP yaz?l?m ?n?n di?er  ERP yaz?l?m lar ?ndan far k? nedi r ? 

e-MOR ERP yaz?l?m? in?aat ?ir ketler ine özeldir  ve 15 y?ld?r  in?aat 
?ir ketler inde ba?ar?yla kul lan?lmaktad?r. Di?er  ERP 
yaz?l?mlar?ndan farkl?d?r. ?n?aat ?ir ketler ine özeldir. ?çer isinde 
in?aat sektörüne özgü çok say?da süreç çözümünü ve r aporu haz?r  
olarak bar?nd?r?r. Ayr?ca, esnek ve kolay geli?ti r i lebi l i r  bir  
yaz?l?md?r. Bu özell ikler i  sayesinde in?aat ?ir ketinizda yap?lacak 
kurulum di?er  ERP sistemler ine k?yasla daha k?sa sürecek ve daha 
dü?ük maliyette tamamlanacakt?r. 

e-MOR ek ibi  kur u lum  ve ku l l an?m a nas?l  destek  ver ecek? ERP 
sistemi kurulumu ve kul lan?m? gözünüzü korkutmas?n, çünkü 
e-MOR ekibi  her  a?amada sizin yan?n?zda olacak. Kurulum 
s?ras?nda e-MOR dan??manl?k ekibi  sizinle beraber  
implementasyon proje kapsam?n? beli r leyecek, ne kadar  i? gücüyle 
ne kadar  sürede implementasyonu tamamlayaca??n?z? 
beli r lemenize yard?mc? olacak. ?mplementasyon s?ras?nda 
süreçler inizi  yal?nla?t?rman?za ve standar tla?t?rman?za yard?mc? 
olacak, süreçler inizi  daha iyi  yönetmeniz için alternati f  somut 
öner i ler  geti r ecekti r. Bunu f i rman?z?n süreçler ini  iyi le?ti rme 
f?r sat?na çevir ebi l i r siniz. ?mplementasyon sonras? kul lan?m 
sürecinizde de e-MOR ekibinden gerek ek e?i tim, gerek yeni 
uyar lama ve geli?ti rme talepler inde bulunabi l i r siniz. 
Kullan?c?lar?n?z?n e-MOR ERP sistemini  do?ru bir  ?eki lde 
kul lanabi lmeler i  için yak?n deste?i  e-MOR dan??manl?k ekibinden 
alabi l i r siniz.



Çözümlerimiz

- e-MOR ERP çözümleri. Sektörel bazl? e-MOR ERP çözümleri sayesinde ?irketinizin kontrolü 
art?k elinizde. Süreçlerinizi iyile?tirebilir, birimlerinizin entegre çal??malar?n? sa?layabilir, 
kaynaklar?n?z? daha etkili yönetebilirsiniz.

- e-MOR CRM çözümleri. e-MOR CRM kullanarak sat??lar?n?z? art?r?n. Sat?? sürecinizi 
iyile?tirebilir, daha fazla f?rsat? sat??a çevirebilir, sat?? ekibinizi yönetebilirsiniz.

- e-MOR InteGRa Doküman Yönetimi çözümleri. Doküman karma?as?ndan kurtulun. 
e-MOR InteGRa sayesinde dokümanlar?n?z? etkili yönetebilir, i? ak??lar?n?z? iyile?tirebilir ve 
gelen-giden evraklar?n?z? takip edebilirsiniz.

- Visiontek veri toplama ve haberle?me yönetimi çözümleri. Ak?ll? uzaktan okuma 
sistemleri sayesinde sahadan daha fazla, daha kolay ve daha kaliteli veri toplay?n.

Hizmetlerimiz

- Kurumsal Yönetim Sistemi Geli?tirme ve ?mplementasyon. ? irketinizin performans?n? 
art?rmaya, maliyetlerini dü?ürmeye, karl?l???n? art?rmaya yönelik kurumsal çözümlerin 
geli?tirilmesi ve ?irketinizde implementasyonunun gerçekle?tirilmesi.

- Yurt ?çinde ve Yurt D???nda ?mplementasyon. Sadece Türkiye'de de?il, Rusya, 
Türkmenistan, Cezayir, Gana gibi çok say?da bölge ülkelerde implementasyon faaliyetleri. 

- E?itim ve Dan??manl?k. Kurumsal uygulamalar?n kullan?c? ve anahtar kullan?c? e?itimleri, 
sektörünüze özel en iyi uygulama ve yöntemlerin aktar?ld??? süreç dan??manl?klar?.  

- Teknik Destek. Kurumsal yaz?l?m sisteminizi ?irketinizde etkili bir ?ekilde y?llar boyu 
kullanabilmeniz için yak?n teknik destek.
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