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Berkan Teksöz
BT Kurumsal Bilgi Sistemleri Kurucusu 
Satın alınan yazılımlara tek seferlik 
bir yatırım gözüyle bakılıyor

Sahip olunan yazılım çözümlerinin 

düzenli bakımlarının yapılması ve 

şirket devinimine ayak uydurması 

da en az süreç değişimlerinin takibi 

kadar önemli. 

Değişmeyen tek şey değişimin 
kendisidir. Kurumların 
ihtiyaçları doğrultusunda 

kullanmaya karar verdiği hazır 
yazılım çözümleri ya da kendileri 
için tasarlanan yazılım sistemleri, 
zaman içinde kurumun farklılaşan iş 
dinamiklerine, pazardaki eğilimlere 
uygun olarak yeniden şekillendirilen 
iş yapış biçimlerine göre değişime 
ihtiyaç duyarlar. Bu son derece 
normal değişim ihtiyacını kurum 
içinde doğru bir şekilde tespit 
etmek ve gerektiği zamanda yazılım 
düzenlemelerinin yapılmasını 
sağlamak uzun zamanda operasyonel 
başarılara büyük katkı sağlar. Sahip 
olunan yazılım çözümlerinin düzenli 
bakımlarının yapılması ve şirket 
devinimine ayak uydurması da en 
az süreç değişimlerinin takibi kadar 
önemlidir. 

Elbette günümüzde ulaşılan teknoloji 
ile kurumsal yazılım çözümleri esnek 
temeller üzerinde inşa edilmekte 
ve şirketlerin büyümelerine / iş 
akış şekillerinin değişmesine göre 
yeniden yapılandırılabilir biçimde 
tasarlanmaktadır.  Eğer böyle bir 
yazılım altyapınız varsa sonradan 
yapılacak tüm geliştirme, ekleme 
ve farklılaştırmalar için yatırım 
maliyetiniz de azalacak demektir. 

Günümüzde şirketler satın aldıkları yazılımlara tek seferlik bir yatırım gözüyle bakmaktalar. Bu 
bakış açısı satın alınan yazılımın, değişen dünya karşısında bir süre sonra ihtiyaçlara cevap veremez 
hale gelmesini  ve yazılımın bir köşeye itilerek yeni arayışlara girilmesi sonucunu doğurmakta. Bu 
durum, mevcut yazılıma gerekli bakım ve yeni geliştirme hizmetlerinin zamanında ve doğru bir 
şekilde yapılması ile kıyaslandığında şirkete daha büyük bir maliyet getirmekle beraber başarısı 
deneyimlenmemiş bir risk oluşturmaktadır. 

Tüm bu durumlarla karşılaşmamak için yapılması gereken temel kuralları şöyle özetleyebilirim:

- Öncelikli olarak her şeyin başı doğru yazılım çözümünü seçmek!
- Yazılımı şirket ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirmek, yazılımın size bu olanağı sunabiliyor 
olması büyük önem taşıyor.
- Temin edilen yazılımın yıllık bakım anlaşmalarını detaylı bir şekilde inceleyerek ihtiyaca uygun bir 
hizmet anlaşması yapmalısınız.
- En az yıllık periyotlar ile iş süreçlerinin yeniden analiz edilmesini sağlayarak gerekli değişimleri 
yazılım üzerinde sağlamalısınız.
- Yazılımın gerektirdiği donanım, network ve güvenlik gereksinimlerini periyodik olarak sınamalı ve 
gerekli önlemleri almalısınız.

Tüm bu kurallar başlangıçta düzenli bir maliyete neden olsa da, uzun vadede şirket menfaatleri 
açısından çok daha kârlı bir duruma dönüşecektir.
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