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Teşekkür
Bu yayının oluşturulması aşamasında, 
kıymetli zamanlarını ayırarak çalışmalara 
katkı sunan değerli kurum temsilcilerine 
teşekkürlerimizle...
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Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi olarak tanıttığımız bu yeni 
konsept, aslında bunun kısa bir ifadesidir.  

Kıymetli sektör temsilcilerimizin katkılarıyla 
gerçekleştirdiğimiz örnek bir çalıştay sonunda hazırlanan 
bu çalışma birçok niteliğiyle bir ilki yansıtmaktadır.

Özellikle çeşitli sektörel alanlarda Türkiye’nin öncü kurum 
ve kuruluşlarının dijital dönüşümdeki kullanıcı beklentileri 
ilk kez bu açıklıkla bir basılı yayında yer almaktadır.

Bununla birlikte kovan için hazırladığımız Ürün Yol 
Haritasının saha doğrulamasının yapılması da yine bu 
çalıştay kapsamında sağlanmıştır. 

Yayınımızın ülkemiz, sizler ve ekosistemimiz için faydalı 
olmasını umuyor, havelsan olarak 2022 yılı Ocak ayında 
yayınladığımız havelsan kovan Temel Ürün ile dijital 
dönüşüm ihtiyaçlarınızda yol arkadaşlığımızı yineliyoruz. 

Başta Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı olmak üzere 
tüm paydaşlarımızın desteği ve yenilikçi ürün yönetimi 
yaklaşımlarımız ile havelsan kovan’ın Türkiye ve dost 
ülkelerde kurumların öncü dijital dönüşüm araçlarından 
biri olacağına inanıyoruz. 

Sağlıcakla kalın.

2020 yılında çeyrek asırlık kurumsal kaynak 
yönetimi tecrübemizi, uygulama geliştirme 
yetkinliklerimizle bir araya getirdiğimiz 
stratejik bir ürünleşme hamlesi başlattık. 

havelsan kovan adını verdiğimiz ürün 
ailemiz, başta kamu ve askeri kurumlar 
olmak üzere görev kritik sistemlerde temel 
uygulama ve kaynak yönetimi platformu 
olarak konumlanmaktadır.

havelsan kovan’ı ülkemiz ve bilişim 
ekosistemimiz için önemli bir vizyon projesi 
olarak görüyoruz.

Ürünleşme sürecindeki hedefimiz ithal 
ikameci bir yaklaşımla yabancı ürünler 
arasında yer edinmek değil, ekosistem 
katılımıyla desteklenen, sürdürülebilir ve 
rekabetçi bir ürün ailesini hizmete sunmaktır. 

Bunu yaparken de yöntemimiz, klasik 
anlamda bir kky yazılımı geliştirmekten öte 
yenilikçi teknolojiler ile iş uygulamalarının 
bir araya geldiği, fiziki ortamlar ile sanal 
ortamlar arasındaki sınırlarının kaldırıldığı, 
ar-ge ve inovasyon niteliği yüksek bir bilişim 
platformunun geliştirilmesidir.

Değerli Okurlar,

Sunuş

DR. MEHMET AKİF NACAR
genel müdür
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Dijital Dönüşümün Taşıyıcıları
Dijital dönüşüm, günümüz ekonomilerinde değer zincirlerinin, iş süreçlerinin 
ve iş yapış şekillerinin teknoloji tabanlı uygulamalarda yeniden tasarlanması 
olarak açıklanabilir.

Modern yazında dijital dönüşüm üç ana unsurun bir araya geldiği bir çalışma 
alanı olarak incelenir. 

Bu bölümde, dijital dönüşümün taşıyıcıları haline gelen bu üç unsur; Yeni Ne-
sil İş Yönetim Sistemi, İnsan Kaynağı ve Kurum Kültürü ile Kurumsal Mimari 
kavramları çerçevesinde irdelenecektir.

Teknoloji unsuru havelsan tarafından ortaya konan Yeni Nesil İş Yönetim 
Sistemi konsepti ile açıklanmıştır. Bu kısımda kky kavramının tarihçesi, ge-

lişimi, geleceğe yönelik öngörüler ve havelsan kovan Yeni Nesil İş Yönetim 
Sistemi ürün ailesi değerlendirilmiştir. 

İnsan unsuru ise İnsan Kaynağı ve Kurum Kültürü başlığı altında açıklan-
mıştır. Bu kısımda insan kaynağının önemi, çalıştay katılımcılarının teknoloji 
adaptasyonu ve eğilimleri, kurumların dijital dönüşüm ve değişime yatkınlık-
ları araştırma verileri ile desteklenerek değerlendirilmiştir. 

Süreç unsuru ise Kurumsal Mimari başlığı altında açıklanmıştır. Bu kısımda, 
Kurumsal Mimari kavramı, süreç modelleri, betimleme çerçeveleri ve kovan 
ile kurumsal mimarilerin yeniden tasarlanması konuları değerlendirilmiştir. 

a. Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi

Temeli 1960’lı yıllarda işletmelerin üretim planlama ve envanter yönetimi sü-
reçlerinde kullandıkları hesaplamalı yöntemlere dayanan Kurumsal Kaynak 
Yönetimi (kky) kavramı, Malzeme Gereksinim Planlama konsepti ile başla-
yan gelişimini, işletmenin 3 temel kaynağı olan insan, malzeme ve parayı bir 
araya getiren bütünleşik bir tasarıma dönüşerek tamamlamıştır.

Güncel tanımı ile Kurumsal Kaynak Yönetimi yazılımları, organizasyonların 
finans, insan kaynakları, üretim, lojistik ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerinin 
uçtan uca, ortak bir veri yapısı ve süreç modeli ile yürütülmesinin sağlandığı 
uygulamalar olarak açıklanabilir.

Özellikle 1990’lı yıllarda bilişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler ve kky 
uygulamalarının kullanımının işletmeler için oluşturduğu referans finansal 
kazanç ve verimlilik artışı örnekleri, kky uygulamalarının Dünya genelinde 
sektör bağımsız yüzbinlerce kurumsal kullanıcı tarafından benimsenmesi-
nin önünü açmıştır. Bunun bir sonucu olarak 2025 yılında dünya geneli kky 
pazar büyüklüğünün 49.5 Milyar usd ulaşması beklenmektedir. 

Tarih boyunca teknolojik ilerlemeler, farklı içerik ve boyutlarda olmalarına 
karşın; dünyadaki üretimi, çalışma koşullarını ve iş yapış biçimlerini değiştir-
miştir. Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan ve önceki tüm gelişme-
lerin üzerinde yükselen bu yaklaşım, bilgi teknolojilerinde ve yeni teknoloji 
alanlarında kat edilen mesafeler ile geleneksel üretim ve iş yapış yöntemle-
rine karşı gelmektedir.

Tüm bu süreç bir bütün olarak değerlendirildiğinde, dijital uygulamalarla fi-
ziksel ortamlar arasındaki etkileşimin arttığı, bu yönüyle de kurumsal kullanı-
cıların kky uygulamaları başta olmak üzere yazılım tabanlı iş çözümlerinden 
olan beklentilerini değiştirdikleri görülmektedir.  

TEKNOLOJİ İNSAN SÜREÇ
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Ford Whitman Harris adlı 
bir mühendis, üretim ve 
envanter planlaması için 
kağıt tabanlı bir yöntem 
olan Ekonomik Sipariş 
Miktarı (Economic Order 
Quantity) modelini 
geliştirdi.

ABD merkezli elektrik el 
aletleri üreticisi Black & 
Decker, Ekonomik Sipariş 
Miktarı modelini bir 
mainframe bilgisayar ile 
birleştiren ilk Malzeme 
Gereksinim Planlaması 
(MRP) çözümünü 
benimsedi.

Bilgisayar teknolojilerinin 
zamanla ilerlemesi ile 
birlikte üretim planlama 
ve envanter yönetimi 
alanlarında yer alan 
yazılım çözümleri finans, 
insan kaynakları ve 
müşteri ilişkileri yönetimi 
(Customer Relationship 
Management) dahil olmak 
üzere üretim dışındaki 
ticari faaliyetleri de 
kapsayacak şekilde 
genişledi.

MRP II çerçevesi 
hazırlandı.

Konvansiyonel KKY 
ürünlerinin kullanımı 
birçok sektörde 
yaygınlaştı.

KKY geliştiricilerinin 
ürün portföylerini 
genişletmeleri ile birlikte  
geleneksel on-premise 
iş modeline alternatif 
olarak bulut tabanlı ERP 
çözümleri ortaya çıktı.

• Postmodern ve Akıllı 
ERP Çalışmaları

• Yeni Nesil Teknolojiler 
ile Donatılmış 
«Platform» Yapıları

• Dış Sistemler ile 
Entegrasyon Özelliği

• Süreç Tabanlı 
Uygulamalar

• Veri Analitiği ve İş 
Zekası 

• Mikroservis Mimari

• Ürün Ailesi, Dikey 
Çözümler ve Ekosistem
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Teknoloji analizleri üzerine faaliyet gösteren International Data Corporation 
ve Gartner gibi araştırma kuruluşlarının yakın tarihli çalışmaları da bu tezi 
doğrular niteliktedir. Dünya genelinde yapılan kullanıcı anketlerinde kurum-
sal müşterilerin yazılım tabanlı iş çözümlerinden beklentilerinin “verimlilik” 
odağından “oluşturulan katma değer” odağına kaydığı görülmektedir. 

Bu konuda da özellikle yapay zeka, sayısal ikiz, nesnelerin interneti, artırılmış 
gerçeklik, robotik süreç otomasyonu ve bulut bilişim gibi teknolojiler ile geliş-
tirilen, endüstriyel ihtiyaca yönelik yenilikçi iş uygulamaları öne çıkmaktadır. 
Gelecek yıllarda kky uygulamalarının; artırılmış gerçeklik gözlüğü ile bakım, 
malzeme yüzeyindeki hataların bilgisayarlı görü ile tespiti, kestirimci bakım 
vb. birçok yenilikçi iş yeteneklerini kazandığı görülecektir. 

Talep kaynaklı bu değişim süreci, konvansiyonel geliştiriciler için risk teşkil 
etse de ekosistem için ticari fırsatları da beraberinde getirmektedir. Öyle ki 
gelecek 5 yıl içerisinde kky kullanıcılarının %50’sinin sistemini değiştirerek 
yeni nesil ürünlere geçiş yapacağı öngörülmektedir.

Yeni dönemde, yukarıda bahsedilen yenilikçi teknolojilerin kky uygulamala-
rında yer alması ile birlikte kky konseptinin de, akademi ve araştırma çevre-
lerinde Postmodern kky ya da Kurumsal İş Yetenekleri (ebc) olarak isimlen-
dirilen yeni bir kapsama evrilmesi beklenmektedir. 

Böylelikle iş süreçlerinin, bilgi varlıkları ve yeni teknolojiler ile bütünleşik ola-
rak yer aldığı yeni iş uygulamaları tasarlanabilecektir. Yeni Nesil İş Yönetim 
Sistemi kavramı da havelsan tarafından bu değişimin fırsatlarının kovan 
ürün ailesi ile özgün bir yaklaşımla karşılandığı bir modeli yansıtmaktadır. 

havelsan kovan kamu kurumları, askeri kurumlar ve özel sektör için gelişti-
rilen kurum içi iş süreçlerinin bütünleşik bir sistem altında güvenilir, kolay ve 
izlenebilir olarak sağlandığı Yeni Nesil İş Yönetim Sistemidir. 

havelsan kovan Ürün Ailesinde;

• Lojistik alanında; satınalma, stok, hak ediş, depo, ulaştırma, satış, bakım, 
üretim, kalite yönetimi ve lojistik planlama,

• İnsan Kaynakları alanında; özlük, organizasyon, bordro ve ücret, eğitim, 
kariyer, zaman ve performans yönetimi ile işe alım süreçleri,

• Finans alanında; mali muhasebe, yönetim muhasebesi, sabit kıymetler, 
bütçe yönetimi, seyahat yönetimi, nakit yönetimi, proje yönetimi,

• Dikey Çözümler olarak da; görev ve süreç yönetimi, yatırım yönetimi, iş 
sağlığı ve güvenliği, hukuk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, müşteri iliş-
kileri yönetimi gibi uygulamalar sunulmaktadır.

Çalıştay kapsamında yürütülen çalışmalarda Yeni Nesil İş Yönetim Sisteminin 
temel değer önerileri hazırlanarak, katılımcılar ile doğrulanmıştır. Bu değer öne-
rileri Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi konseptinin çerçevesini oluşturmaktadır.  

Yeni Nesil
Yeni Nesil

İş Yönetimİş Yönetim
SistemiSistemi
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Değer önerileri bir bütün olarak değerlendirildiğinde öncelikli sınıflandırılan değer 
önerileri ise; Uyarlanabilir, Teknolojik, Verimli, Çevik ve Entegre olarak ortaya çık-
maktadır. Çıktılar üzerinde yapılan değerlendirmede katılımcı görüşlerinin yerel 
ve küresel ölçekte görülen değişim eğilimleri ile benzer olduğu anlaşılmaktadır. 

havelsan kovan yetenekleri ile katılımcılarla belirlenen değer önerilerine yö-
nelik çözümler sunmaktadır.

• Güvenli: kovan konsept tasarım aşamasından ürünleşme başlangıcına 
kadar, siber güvenlik açısından doğrulanmış bir bilişim platformu olarak 
geliştirilmiştir. Başta Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenlik Tedbir-
leri Genelgesi olmak üzere kamu ve askeri alanda belirlenen tüm güvenlik 
gereksinimleri ile tam uyumludur.

• Mevzuat Uyumlu: kovan Dahili Mevzuat Takip Aracı ile regülasyonların 
anlık takibine olanak sağlanırken, hazırlanan süreç değişim analizleri ve 
yayımlanan sürekli güncellemeler ile işletmelerin iş fonksiyonları yerel 
hukuki düzenlemelerle tam uyum içerisinde yürütülür. 

• Kolay ve Kullanıcı Dostu: kovan Türkiye’deki iş süreçlerine uygun ya-
zılım tasarımı ile özelleştirme ve devreye alma eforlarını azaltmakta ve 
kurumsal dönüşüm projelerinin kısa sürede kullanıcılara teslimini sağ-
lamaktadır. kovan Platformu, bulut tabanlı mimarisi ile kullanıcılara öl-
çeklenebilirlik sağlarken, açık kaynak kodlu ve lisans/platform/veritabanı 
bağımlılığı bulunmayan altyapısı ile kullanım kolaylığı oluşturmaktadır.

• Verimli ve Tutarlı: kovan Ürün Ailesi, uluslararası standartlar ve güncel 
teknolojiler gözetilerek geliştirilen özgün platform yapısı ile kullanıcılarına 
veri doğruluğunun sağlandığı modern iş uygulamaları sunmaktadır. 

• Entegre: Entegrasyon Aracı ile kovan, başta kamu uygulamaları olmak 
üzere tüm bilgi servisleri ile hızlı entegrasyon gerçekleştirmektedir. Özel-
likle kamu kurumlarının halihazırda servis ettiği entegrasyon uçları, ko-
van Platformu üzerinde standart olarak sunulmaktadır. Katılımcılarla ya-
pılan çalışmada, kurumların kullandıkları öncelikli entegrasyon noktaları 
uyap, hİtap, nvİ, ösym ve Sağlık Bakanlığı hes uygulaması olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

• Teknolojik: kovan Platformu, katmanlı bir mimaride geliştirilmektedir. 
Altyapısında artırılmış gerçeklik, yapay zeka, blokzincir, büyük veri ve nes-
nelerin interneti gibi yenilikçi teknolojilerin altlıkları bulunmaktadır. Kulla-
nıcılar kovan üzerinde yürüttükleri iş süreçlerinde bu teknoloji altlıklarını 
kullanarak yenilikçi çözümler geliştirebilmektedir.

• Çevik ve Uyarlanabilir: kovan üzerinde kullanıcılara mevzuat uyumlu 
standart süreçler sunulmakla beraber, süreç revizyonlarına da imkan 
sağlanmaktadır. Dahili süreç motoru ile kovan kullanıcıları iş süreçleri 
akışlarında bpmn 2.0 notasyonu üzerinden sürükle-bırak formatında dü-
zenleme yapabilmektedir. Burada yapılan düzenlemeler dinamik olarak 
kovan’a yansıtılmaktadır.

b. İnsan Kaynağı ve Kurum Kültürü 

İnsan Kaynağı ve Kurum Kültürü, dijital dönüşümün görünmez bileşenlerini 
oluşturur. Nitelikli insan kaynağı ve yeniliğe adaptasyonu yüksek, uyumlu ku-
rum kültürü başarılı dijital dönüşüm projeleri için kritik öneme sahiptir. 

Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi
kavramının size çağrıştırdığı ilk 3 anlamı seçiniz.

46.8%
Uyarlanabilirlik (Sistem, kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir)

38.3%
Çevik (Sistem, tasarım ve güncelleme isteklerine hızlı uyum sağlar.)

21.3%
Tutarlılık (Sistem, beklenen fonksiyonu yerine getirir.)

44.7%
Entegre (Sistem, dış servislerle entegre şekilde çalışır.)

36.2%
Teknolojik (Sistem, Kullanıcı ihtiyaçlarını teknoloji tabanlı uygulamalarla çözüm sunar.)

19.1%
Kolay (Sistem, anlaşılır ve kullanıcı dostu arayüzler sunar.)

42.6%
Verimlilik (Sistem, iş fonksiyonlarını zaman etkin yerine getirir.)

21.3%
Katma Değer (Sistem, yetkinlikleri ile kullanıcısına bilgi/özellik/maddi değer oluşturur.)

17%
Güvenli (Sistem, güvenli ve izlenebilir bilgi erişimi sunar.)

12.8%
Mevzuat uyumlu (Sistem, kullanıcılara mevzuat uyumlu süreçler sunar.)
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Bu alanda yapılan yayınlarda dijital dönüşümün insan kaynağı alanındaki ye-
tenekleri 5 başlık altında incelenmektedir. 

• Üst yönetim dijital dönüşüm vizyonu, liderliği
• İnsan kaynağının yetkinliklerinin gelişimi
• Yenilikçi, uyumlu ve risk toleransı yüksek kurum kültürü
• Çapraz fonksiyonel organizasyon yapıları
• Kurumsal dijital dönüşüm stratejisi

Çalışma bu yetenekler üzerinden ilerletildiğinde, katılımcıların %95’i iş sü-
reçlerinde yeni teknolojilerin ya da bilişim sistemlerinin kullanımına adap-
tasyonunun kolay olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte katılımcıların %65’i 
çalıştığı kurum personelinin yeni teknolojilerin ya da bilişim sistemlerinin be-
nimsenmesinin kolay olduğunu ifade etmiştir. 

Dijital Benimseme olarak da bilinen bu durum, özellikle organizasyonların di-
jital stratejilerinin başarısı ile doğrudan ilişkilidir. Dijital Benimseme oranlarını 
yükseltmek isteyen kuruluşlar, insan kaynağının eğitimine ve geliştirilmesine 
ek kaynak ayırırken, yeni satın aldıkları bilişim çözümlerinin kullanımı ve yö-
netimi gibi ihtiyaç alanları için satıcıdan eğitim programları talep etmektedir. 

Yazılım akademileri olarak açıklanan bu eğitim altyapıları, eğitim faaliyetleri 
ile birlikte sertifikasyon gibi ileri uzmanlık süreçlerini de yürütmektedir. Günü-
müzde yazılım sektöründeki birçok öncü markanın özgün yazılım akademisi 
bulunmaktadır. Oracle University, sap Learning Hub ve Atlassian Academy 
bunlara örnek olarak verilebilir. 

Katılımcıların %91’i kurumlarında iş uygulamalarının benimsenmesinde kulla-
nıcı ve geliştirici eğitimi amaçlı yazılım akademisi, sertifikalandırma altyapıla-
rı ve sunulan çevrimiçi eğitim olanaklarının faydalı olduğunu düşünmektedir. 

kovan Akademi de havelsan tarafından kovan ürün ailesi için özelleştiril-
miş eğitim altyapısıdır. kovan Akademi, pazar payının gelişmesi ile ortaya 
çıkacak nitelikli kovan uzmanı ihtiyacını karşılayacaktır. Oluşturulan eğitim 
modeli ile kovan Akademi, çevrimiçi ve sınıf ortamında hizmet verecek, diji-
tal sertifikasyon süreçlerini yönetecektir. 

c. Kurumsal Mimari

Kurumsal Mimari; bir organizasyonun stratejileri, iş süreçleri, bilgi varlıkları, 
veri yapıları, sistem mimarisi ve teknoloji altyapısının belirli bir çerçeve et-
rafında betimlendiği tasarım çalışmalarıdır. Kurumsal Mimari tasarımları ile 
iş süreçlerinin standartlaştırılması sağlanırken, organizasyonun iş hedefleri, 
yapısı, işleyişi, kullanılan sistemler ve sistemlerde kullanılan teknolojiler hak-
kında bilgi verilir. 

Bu çalışmalar üzerinden üretilecek kurumsal stratejiler de organizasyonun 
dijital dönüşümünü, büyümesini ve teknoloji altyapısının modernizasyonunu 
destekler. 

Kurumsal mimari faaliyetleri aşamalı olarak değerlendirildiğinde; Teknoloji 
Mimari ve BT Altyapısı Değerlendirmesi, BT Modernizasyonu ve Dönüşüm, 
Kurumsal Veri Mimarisi, BT Verimliliği ve Çeviklik ile Kurumsal Mimari Yöne-
timi çalışmaları yürütülür.

İş Süreçleri Mühendisliği Uzmanlığı
Süreç Mühendisliği, bpmn, Veritabanı tasarımı, 
Enterprise Architect, Yazılım Mimarisi, Yazılım 
Tasarım Formu, İlke ve Standartlar...

Kullanıcı Deneyimi Uzmanlığı
Arayüz Tasarımı, Ekran Tasarım Bileşenleri, 
Figma Kullanıcı Araştırması, Benchmarking, 
Ekran Ergonomisi, İnsan-makine Etkileşimi...

kovan Yazılım Geliştirme Uzmanlığı
Java, angular, kovan Yazılım Mimarisi Çevik 
Yazılım Geliştirme Süreçleri...

İş uygulamalarının benimsenmesinde kullanıcı ve geliştirici eğitimi 
amaçlı Yazılım Akademisi sertifikalandırma altyapıları ve sunulan 
olanaklar faydalı olacaktır.

66.7%25%8,3%0%0%
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Katılımcıların %85’i Kurumsal Mimari çalışmalarının kurumun iş süreçlerinin stan-
dartlaşmasında, organizasyonun sistem ve teknoloji bakış açıları ile mimari ola-
rak altyapısının betimlenmesinde kullanımının faydalı olduğunu değerlendirmiştir.

Bununla birlikte katılımcıların %32’si mevcut iş süreçlerinin olgunluk seviye-
sinin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu sonuç, zachman Çerçevesi 
ve Açık Grup Mimari Çerçevesi (The Open Group Architecture Framework) 
gibi mevcut modeller de değerlendirildiğinde, havelsan kovan dönüşüm 
proje faaliyetlerinde kazanılacak kurumsal mimari yetkinliklerinin kuruluşla-
ra hizmet olarak sağlanmasının da önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Bir organizasyonun stratejileri, iş süreçleri, bilgi varlıkları, veri 
yapıları, sistem mimarisi ve teknoloji altyapısının betimlenmesinde 
kullanılan Kurumsal Mimari çalışmaları, bir kurumun iş süreçlerinin 
standartlaşmasında faydalı olacaktır.

Kurumsal iş süreçlerinizin (Örn, İşe Alım, Satınalma, Personel Özlük 
Yönetimi, Bütçe Hazırlama vb.) olgunluk seviyesini değerlendiriniz. 
(1- Süreç tasarımları belirsizdir, kişiler üzerinden anlık ilerler. 5- Süreç 
iş akışları hazır olup, paydaşlar arasında görev dağımı açıktır. Süreç 
akış üzerinden sorunsuz ilerler.)

58,3% 36%25% 25%16,7% 10%0% 12%0% 10%
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Kurumunuzda kurumsal mimari çalışmaları yürütülüyor mu?

58,3%
EVET

41.7%
HAYIR

Bu alanda kazanılan tecrübe ve alınan geri 
beslemelerle havelsan kovan Kurumsal 
Mimari çerçevesinin oluşturulmasının önemli 
olduğu değerlendirilmektedir. Uluslararası 
tasarım çerçeveleri ve havelsan tecrübesinin 
harmanlanmasıyla ortaya konacak kovan Mimari 
Çerçevesinin (Milli Kurumsal Kaynak Yönetim 
Rehberi) yayınlanması ve kamu ile özel sektör 
kuruluşlarına sunulması planlanmaktadır.

Katılımcıların %58’i kurumlarında Kurumsal Mimari çalışmalarına başlana-
cağını/başlandığını ifade etmiştir. Başarılı dijital dönüşüm projeleri ile hazır 
kurumsal mimari arasındaki ilişki değerlendirildiğinde kurumların kurumsal 
mimari çalışmalarına olan ilgisinin arttığı görülmektedir. 
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Çalıştay Hakkında
havelsan kovan Ürün Değerlendirme Çalıştayı, Türkiye’nin dijital dönüşüm 
konusunda öncü kamu ve askeri kurumları ile özel sektör firmalarının tem-
silcilerinin katılımıyla 16 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştay Hedefleri üç ana başlık altında sınıflandırılabilir. 

1. Müşteri ve kullanıcılarla fikir paylaşım oturumları ve anket araştırması
2. Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi konseptinin ortak akıl ile değerlendirilmesi
3. kovan Ürün Yol Haritası’nın doğrulanması ve ürün gösterimi

Çalıştay süresince elde edilen araştırma çıktılarının, tutarlılığını sağlamak 
amacıyla, katılımcı listesinin oluşturulması aşamasında veriye dayalı seçim 
yöntemleri uygulanmıştır. Buna göre, kky müşteri/kullanıcı kurumlar ile ya-
zılım geliştirici firmaların bir araya getirildiği yapı ile her bakış açısının bu 
araştırmaya yansıtılması hedeflenmiştir. 

Ayrıca katılımcı geri dönüşlerinin kapsayıcılığını sağlamak adına;

• Kuruluşun faaliyet gösterdiği sektör ve kullanılan kky ürünü,
• Katılımcıların seçili iş süreçlerine dair alan bilgisinin genele yönelik kap-

sama oranları,
• Katılımcıların pozisyonu (süreç yöneticisi ve karar alıcı niteliği), kriterleri 

de katılımcı grubunun seçim aşamasında değerlendirilmiştir. 

Katılımcı kurumların ilişkili sektörel dağılımı incelendiğinde, ülkemizin strate-
jik ekonomi alanlarının önemli bir kısmının araştırma kapsamında yer aldığı 
görülmektedir. 

Katılımcı kurumların %70’i halihazırda bir kurumsal kaynak yönetimi sistemi 
kullandığını ifade etmiştir. Kullanılan uygulama portföyü değerlendirildiğinde 
ise yabancı geliştiricilerin ürünleri ile kurumların kendi yetenekleri ile geliştir-
dikleri in-house çözümler öne çıkmaktadır. 

Katılımcıların süreç alan bilgileri de anket araştırması ile toplanmıştır. Buna 
göre süreç kapsama oranları değerlendirilmek istendiğinde ise, bir işletme 
için İnsan Kaynakları, Finans ve Lojistik alanlarında temel iş süreçleri tanım-
lanarak, 3 temel süreç rolü (Kullanıcı, Süreç Sahibi, Yönetici) belirlenmiştir. 
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Bu araştırma çıktısına göre katılımcı grubunun örnek bir kky sisteminde yü-
rütülen seçili iş süreçlerinin tamamını 3 farklı rol ile (Kullanıcı, Süreç Sahibi, 
Yönetici) kapsadığı görülmektedir.  

İnsan Kaynakları Temel Süreçleri ve Bileşenleri

• Bordro ve Ücret Yönetimi
• Ceza/Ödül Yönetimi
• Eğitim Yönetimi
• hİtap Bilgi Paylaşımı
• İşe Alım
• İzin İşlemleri
• Kamp, Misafirhane, Kreş, Lojman Yönetimi
• Kariyer Yolu ve Gelişim Planı
• Organizasyon Yönetimi
• Performans Yönetimi
• Personel Ana Veri, Özlük ve Sicil Hareketleri İşlemleri
• Personel Erişim Portali
• Puantaj ve Devam/Devamsızlık İşlemleri

Finans Temel Süreçleri ve Bileşenleri

• Bütçe Hazırlama, Uygulama ve Yönetimi
• Kamu Bütçe Uygulamaları
• Mali Muhasebe
• Maliyet Muhasebesi ve Kontrol
• Nakit Yönetimi
• Sabit Kıymetler
• Seyahat Yönetimi
• Yatırım Yönetimi

Lojistik Temel Süreçleri ve Bileşenleri

• Bakım İş Planı ve Çizelgeleme
• Bakım Uygulama, Bakım Onarım İş Emri Yönetimi
• Depo Yönetim Stratejileri ve Optimizasyon
• Depo Yönetimi ve Stok Seviyeleri
• Fiyatlandırma Çalışmaları
• Hakediş Yönetimi
• Kalite Yönetimi
• Kapasite Planlama
• Lojistik Planlama
• Malzeme İhtiyaç Planlaması
• Malzeme Tüketim Tahminleme
• Malzeme Yönetimi
• Mühendislik Değişiklik Yönetimi
• Satınalma Yönetimi (Satınalma Talepleri, Malzeme Siparişleri)
• Satış ve Kampanya Yönetimi
• Stok Yönetimi
• Tedarikçi Teklif Operasyonları
• Üretim İş Emri Yönetimi
• Üretim Yönetimi

Kullanıcı, ilgili iş 
fonksiyonundan 
hizmet alan iç 
müşterilerden 

oluşur. İç 
müşteri, 

standart bir 
kurum personeli 

olacağı gibi, 
hizmet alan bir 
organizasyon 

birimi de olabilir.

Süreç sahibi, 
ilgili iş 

fonksiyonunun 
belirlenen 

kalite ve hizmet 
standartları 

altında 
yürütülmesinden 

sorumlu 
personel/

organizasyon 
birimi olarak 
açıklanabilir.

Yönetici, ilgili iş 
fonksiyonunun 
yürütülürken 

karar 
noktalarında 

belirleyici 
olan kişi/

organizasyon 
birimi olarak 
açıklanabilir.
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İnsan Kaynakları

85.3%
Bordro ve Ücret Yönetimi

70.6%
İzin İşlemleri

64.7%
Devam/Devamsızlık İşlemleri

85.3%
Personel Ana Veri, Özlük ve Sicil Hareketleri İşlemleri

67.6%
Personel Erişim Portali

61.8%
Organizasyon Yönetimi

73.5%
Personel Bilgi Girişi ve Görüntüleme

67.6%
Puantaj

52.9%
İşe Alım ( Başvuru değerlendirme, mülakat, sınav, işe başlatma vb. )

50%
Uzaktan Eğitim İşlemleri

41.2%
Çalışma Programı İşlemleri

38.2%
Hedef Bazlı Performans İşlemleri

32.4%
Ceza/Ödül Yönetimi

32.4%
Kariyer Yolu ve Gelişim Planı İşlemleri

29.4%
HİTAP Bilgi Paylaşımı

17.6%
Kamp, Misafirhane, Kreş, Lojman Talep Toplama, Değerlendirme ve Yönetimi

0%
Diğer

Finans

82.5%
Mali Muhasebe (Fatura girişi, Vergiler, Ödemeler, Karlılık Analizi, Raporlamalar vb.)

60%
Maliyet Muhasebesi ve Kontrol

45%
Yatırım Yönetimi

75%
Bütçe Hazırlama, Uygulama ve Yönetimi

55%
Nakit Yönetimi

35%
Kamu Bütçe Uygulamaları

62.5%
Seyahat İşlemleri

55%
Sabit Kıymetler

0%
Diğer
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Lojistik

78.8%
Malzeme Yönetimi

66.7%
Satınalma Siparişleri

51.5%
Depo Yönetimi

75.8%
Stok Yönetimi

60.6%
Malzeme Talepleri

51.5%
Malzeme İhtiyaç Planlaması

72.7%
Satın Alma Yönetimi

57.6%
Stok Seviyesi Hesaplama

48.5%
Bakım Uygulama

45.5%
Bakım Onarım İş Emri Yönetimi

45.5%
Üretim Yönetimi

42.4%
Satış Yönetimi

42.4%
Tedarikçi Teklif Operasyonları

39.4%
Üretim İş Emri Yönetimi

36.4%
Bakım İş Planı Hazırlıkları

36.4%
Kapasite Planlama

Lojistik (Devam)

33.3%
Fiyatlandırma Çalışmaları

30.3%
Bakım Varlık Yönetimi

27.3%
Depo Prosesleri

33.3%
Hakediş Yönetimi

30.3%
Kalite Yönetimi

24.2%
Nakliye Planlaması

30.3%
Bakım Planı Çizelgelemesi

30.3%
Malzeme Tüketim Tahmini

21.2%
Depo Yönetim Stratejileri ve Optimizasyon

21.2%
Malzeme Satış Planlaması

21.2%
Mühendislik Değişiklik Yönetimi

6.1%
Kampanya Yönetimi

0%
Diğer
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Çalışma Grubu Notları
Bu kısımda çalıştay kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının iş süreçle-
rinde ilgili alan ve süreç detayında beklentileri derlenmiştir.

ALAN SÜREÇ GÖRÜŞ ÖZETİ

1 Bordro ve Ücret 
Yönetimi Bordro Çalıştırma ar-ge Merkezi durumunun bordro hesaplamalarında kolay uyarlama ile 

yönetilebilir olması beklenmektedir. 

2 Eğitim Yönetimi Eğitim Atama İlgili personelin izinli olduğu dönemde eğitim planlamasının yapılmama-
sı beklenmektedir. 

3

İnsan Kaynakları 
Genel

İç Entegrasyonlar İnsan Kaynakları modülleri arasında entegrasyon olması beklenmekte-
dir. Örneğin; İşe Alım ile Özlük-Sicil arasındaki ilişkiler gibi.

4 Veri Düzeltme/
Güncelleme

Personel bilgileri üzerinde yapılacak hata düzeltme/veri güncelleme 
işlemlerinin ayrıştırılması, ayrı işlem tarihçeleri tutulması beklenmektedir. 

5 Uyarlamalar
Kişilerin ve organizasyon birimlerinin yetkilendirmelerinin dinamik 
olarak yapılabilmesi beklenmektedir. Örneğin; X kullanıcısı Y rolü ile, A 
fonksiyon setini kullanabilir, B fonksiyon setini kullanamaz.

6 İşe Alım Aday Arama Uygulamanın Kariyer sayfaları ile konuşabilir olması beklenmektedir. 

7

Personel ve 
Organizasyon 
Yönetimi

Personel Bilgi 
Kartları

Personel bilgi kartlarının gruplanabilir olması beklenmektedir. Personel 
bilgilerinin dinamik olarak raporlanabileceği altyapılar oluşturulmalıdır. 

8 Özel/Kamu/askeri kuruluşlar için ayrı bilgi kartı görünümlerinin oluştu-
rulabilmesi beklenmektedir. 

9
Personel Yönetimi 
ve İş Akışı 
Tasarımı

Mavi yaka/beyaz yaka gibi personel tiplerinin oluşturulabilmesi, örneğin 
bu statülere göre ayrışacak süreçler/iş akışlarının oluşturulabilmesi 
beklenmektedir. Personel türü bazında iş kurallarının yazılabilmesi 
beklenmektedir.  

10 Organizasyon 
Ağacı

Organizasyon ağacının; organizasyon birimi, personel/pozisyon isim 
bilgisi, personel görseli vb. raporlamaların yapılabilmesi beklenmektedir. 

11

Organizasyon 
Yönetimi

Organizasyon birimlerinin geçirdikleri değişimlere karşın, önceki tarihçe-
si üzerinden de raporlanabilmesi beklenmektedir.

12
Bir organizasyon biriminin bir başka organizasyon biriminin altına 
taşınması durumunda, ilgili organizasyon birimine bağlı personellerin de 
birim yapısı ile birlikte taşınabilir olması beklenmektedir. 

13

Organizasyon birimleri bazında eğitim, performans, kritiklik gibi değer-
lerin tutulabilmesi beklenmektedir. Örneğin; kadro üzerinde A firması 
için ihtiyaç duyduğu değerlendirmeleri esnek bir alanda kullanıcının 
saklayabilmesi beklenmektedir. 

14

Organizasyon tasarımlarının yalnızca kadro, pozisyon vb. kırılımlara 
göre değil diğer yeteneklere göre de organizasyon yapısı oluşturula-
bilmesi beklenmektedir. Örneğin; ihtisasa göre bir organizasyon yapısı 
oluşturulabilmesi beklenmektedir. 

15 Organizasyon tasarımlarının sanal olabileceği durumların karşılanması 
beklenmektedir. 

ALAN SÜREÇ GÖRÜŞ ÖZETİ

1

Finans Genel Finansal 
Raporlamalar

vuk, ufrs defteri tanımlamaları ve raporlamalar beklenmektedir. 

2 Sistem devreye alma öncesi finansal tabloların aktırımının yapılabilmesi 
beklenmektedir. 

3

Mali Muhasebe

Muhasebe 
Hesaplamaları

Yeni vergi, matrah değişimi vb. parametrik değişimlerin kullanıcı tarafın-
dan kolaylıkla yapılabilmesi beklenmektedir.

4 Damga vergisi hesaplamaları beklenmektedir.

5

Ödemeler

Satıcılar ile ödemelerin raporlanabilmesi beklenmektedir. 

6 Ödeme emirlerinin banka entegrasyonu ile sağlanması beklenmektedir. 

7 gİb Vergi Borcu Yoktur ve uyap İcra Borcu Yoktur servisleri ile entegras-
yon beklenmektedir. 

8 Ödemeler yapılırken olağan dışı artış ya da azalışlarda sistemin uyarı 
vermesi beklenmektedir.

9

Raporlama

Karar Destek Sistemi beklenmektedir.

10 Masraf merkezlerinin kırılımına göre raporlama yapılabilmesi beklen-
mektedir. 

11

Bütçe Yönetimi 
ve Kamu Bütçe 
Uygulamaları

Raporlama Bütçe gerçekleşmeleri ile “Ödeneğinizin %...’sını kullandınız.” türü mesaj-
lar üretilebilmesi beklenmektedir. 

12 Bütçe Planlama, 
Uygulama

Kamu zararlarının uygulama üzerinde yönetilmesi beklenmektedir.

13 Raporlama Türkiye haritası üzerinde verilecek özet bilgi, grafik ve rakamlar ile rapor-
lama hazırlanabilmesi beklenmektedir.

a. İnsan Kaynakları Çalışma Grubu b. Finans Çalışma Grubu
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ALAN SÜREÇ GÖRÜŞ ÖZETİ

1 Lojistik Genel Entegrasyon mIlstrIp, fedlog verileri ile entegrasyon beklenmektedir.

2 Lojistik Planlama Planlama Nakliye süreciyle birlikte gümrük işlemlerinin de sistem üzerinde takibi 
beklenmektedir. 

3

Malzeme Yönetimi

Kodlandırma
nato Kodlandırma Standartı başta olmak üzere stok numaralandırma 
süreçleriyle birlikte uluslarası standartlara uyumlu olması beklenmek-
tedir. 

4 Malzeme Elden 
Çıkarma

Malzeme elden çıkarma süreçlerinin yönetimi beklenmektedir. 

5 Malzeme Ana Veri 
Yönetimi

Malzeme tasarımlarının uygulama üzerinde kaydedilebilmesi beklen-
mektedir. 

6 Stok Yönetimi Emniyet stoğu ve moq tanımlamalarının formülasyona dayalı yapılabil-
mesi beklenmektedir. 

7 Malzeme Ana Veri 
Yönetimi

Fiyatlandırma tarihçesinin uygulama üzerinde tutulabilmesi beklenmektedir. 

8

Stok Yönetimi

Her malzeme için ayrı envanter modeli oluşturulabilmesi, dağılımlarda 
sezonsallık vb. değişkenlerin dikkate alınarak tutarlı malzeme ihtiyaç 
planlamalarının hazırlanabilmesi beklenmektedir. 

9 Lot kontrolü ve raf ömrü takibinin yapılabilmesi beklenmektedir. 

10 İş emirleri ile ihtiyaç talebi planlamalarının bütünleşik çalışabilmesi 
beklenmektedir. 

c. Lojistik Çalışma Grubu d. Teknoloji Çalışma Grubu

ALAN SÜREÇ GÖRÜŞ ÖZETİ

1 Akademi Eğitim Video içerikler ve etkileşimli kullanıcı kılavuzları marifetiyle eğitim altya-
pılarının oluşturulması beklenmektedir. 

2

Altyapı

Yetkilendirme

Örnek olarak İK – Personel kartlarının nesne mantığı ile kurgulanarak, 
yetkili personel tarafından belirlenen diğer kullanıcı/rollere yetkilendirme 
yapılması beklenmektedir. 

3 Rol bazlı yetkilendirme beklenmektedir. 

4 Sorgulama ve 
Filtreleme

Kullanıcı tarafından ek filtrelemeler eklenebilmesi beklenmektedir. Yapı-
lan sorgu/filtrelemelerin şablon olarak kaydedilebilmesi beklenmektedir. 

5 Tablo Yapıları
Uygulama içerisindeki tablo başlıklarının dinamik olarak değiştirile-
bilmesi beklenmektedir. Tabloların/gridlerin düzenlenebilir olması 
beklenmektedir. 

6 İçerik Yönetimi 
(CM)

Ek olarak yüklenmesi beklenen dosya tiplerinin kullanıcı tarafından 
tanımlanabilmesi beklenmektedir. 

7 Uyarlama ve Ek 
Geliştirme

Müşteri kullanıcıların da uygulama üzerinde ek geliştirme yapabilmesi 
beklenmektedir. 

8
Mobil Uygulama 
ve Çevrimdışı 
Çalışma

Mobil uyumluluk ve çevrimdışı çalışabilirlik beklenmektedir. 

9 Dil Desteği Çoklu Dil Desteği beklenmektedir. 

10 Güvenlik Platform ve ağ güvenliğinin yanı sıra kvvk kapsamındaki veri gizliliği, 
şifreleme ve maskeleme yetenekleri beklenmektedir. 

11 İlke ve Standartlar specs standartları ile uyumluluk beklenmektedir. 

12 Marketplace Ürün ile oluşan ekosistemin hizmet verebilmesi için Marketplace (Pazar 
yeri) oluşturulması beklenmektedir. 

13 Dikey Çözümler KKY sistemleri ile bütünleşik çalışabilecek plm uygulamalarının da 
ekosistemde hazır edilmesi beklenmektedir. 

14

Entegrasyon

hİtap ve Kamu 
Bilgi Paylaşım 
Süreçleri

İş süreçlerinde hİtap ve diğer ilişkili bilgi paylaşımlarının hazırda gelme-
si beklenmektedir. 

15 Ekosistem Ürün modüllerinin ekosistemdeki geliştiricilerin ürünleri ile entegre 
çalışabilmesi beklenmektedir. 

16 Dış Entegrasyon Dış sistemler ile dinamik entegrasyon beklenmektedir.  
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Sonuç ve Değerlendirmeler
havelsan kovan Ürün Değerlendirme Çalıştayı sayesinde, Yeni Nesil İş Yö-
netim Sistemi konseptinin müşteri ve geliştiriciler nezdinde oluşturduğu 
beklentiler açıklıkla değerlendirilmiştir. 

havelsan kovan ürün yol haritası, geliştirme ve tasarım planlamaları ile ürün 
takviminin müşteri nezdinde doğrulanması sağlanmıştır. Böylelikle ürün yol 
haritasında planlanan iş uygulamaları, geliştirme planında oluşturulan mo-
düller arası öncüllük/ardıllık ilişkileri kullanıcı nezdinde doğrulanmıştır. 

Bu çalıştay kapsamında ortaya konan beklentiler, havelsan kovan’ın gele-
cek stratejilerinin oluşturulmasına kritik katkılar verecektir. 

Öne Çıkan Notlar:
• Kullanıcılar tarafından özellikle uygulama altyapısı konusunda ifade edi-

len rol bazlı yetkilendirme, içerik yönetimi, dinamik erişim yönetimi ve 
çoklu dil desteği beklentileri, yapısal ve verisel olarak havelsan kovan 
altyapı yetenekleri ile karşılanmaktadır. Dış sistemlerle entegrasyon bek-
lentileri ise kovan Entegrasyon Aracı üzerinden karşılanmaktadır. 

• cbs, İçerik Yönetimi ve Malzeme Kodlandırma vb. dikey çözüm alanla-
rında iletilen beklentiler de havelsan kovan Platformunda yer alan cbs 
altlığı ve Kodlandırma Uygulaması ile karşılanabilir durumdadır. 

• Uyarlama konusunda iletilen beklentiler havelsan kovan uyarlama ye-
teneklerinin süreç içerisinde gelişimi ile kullanıcı beklentilerini karşılar 
hale gelecektir. 

• Fonksiyonel alanda iletilen beklentiler, mevcut tasarımlara ilişkin görüşler 
de ürün vizyonu ile uyumlu şekilde değerlendirilecektir. 

 

havelsan kovan ürünleşme çalışmaları 
uluslararası alanda rekabetçi, sürdürülebilir, 
müşteri ve kullanıcı deneyimi odaklı, ekosistem 
ve eğitim altyapıları geliştiren özgün bir Yeni 
Nesil İş Yönetim Sistemi’ni ülkemize kazandırma 
hedefiyle kararlılıkla sürdürülecektir.
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