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Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 
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2004, 121 SAYFA 

KALDER tarafından 2001 yılında hazırlanan Yazılım Sektörü 

anketinin değerlendirmesinde, Türkiye'deki Bilişim sektörünün birçok sorun 

ve eksikliklerle karşı karşıya olduğu değerlendirilmiş ve bir dizi öneriler 

Türkiye Bilişim sektörüne aktarılmıştı. Başlıca öneriler: Kalite ve verimlilik 

için gerekli Yazılım Kalite Sistemlerinin referans alınması, eğitim 

eksiklerinin giderilmesi, uygun altyapı ve araçlar ile çalışma ortamının 

sağlanması, hız ve sistematik zaman planlama ve kontrolünün sağlanması idi. 

Bu çalışma ile birlikte, Türkiye Bilişim sektöründeki Küçük ve Orta 

ölçekli yazılım firmaları için bu önerilere cevap verecek bir model, bir 

çerçeve hazırlandı. Bu amaçla, öncelikle günümüzde referans olarak 

kullanılan Yazılım Kalite Sistemleri incelenmiş ve bu incelemenin 

sonucunda, özellikle KOBİ'lere yönelik olarak örnek bir yazılım firması için 

günün koşullarında kaliteyi sağlamak için gerekli eğitimierin kapsandığı 

eğitim paketi, süreç akış planları, yazılım kalite sistemlerinin otomasyonunu 

sağlayacak bir XML teknolojisinin yaygın olarak kullanıldığı portal 

şablonları hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yazılım Mühendisliği, Kalite Sistemleri, Otomasyon 

Yazılımı, Proje Yönetimi, Web Portalları 

ll 



ABSTRACT 
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ANAL YSIS OF SOFTWARE QUALITY SYSTEMS AND DEVELOPING A 
MODEL FOR SMALL SOFTWARE COMPANIES 
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Supervisor: Assoc. Prof. Yusuf OYSAL 

2004, 121 pages 

The 2001 KALDER survey indicates that the field of information 

technologies in Turkey is facing numerous setbacks. Several 

recommendations, therefore, were made in order to overcome these 

problems. These suggestions include; (1) utilizing Software Quality Systems 

for overall quality and productivity, (2) quenching the problematic elements 

of education in software engineering, (3) providing necessary infrastructure 

and tools, and (4) maintaining and controlling speed and suitable project 

management. In this context, a model that utllizes these suggestions was 

developed to help smail and mid-sized software companies in Turkey 

improve their operations. After examining the Software Quality Systems, 

which are used as reference, an educational package was prepared for smail 

software companies containing necessary elements to achieve quality under 

particolar circumstances. Additionally, process workflow diagrams were 

created, and several portal templates that can be used to ensure the 

antomation of Software Quality Systems were built. 

Keywords: Software Engineering, Software Quality, Antomation Software, 

Project Management, Web Portal 
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ı. GİRİŞ 

KALDER tarafından 2001 yılında hazırlanan Yazılım Sektörü anketinin 

değerlendirmesinde, Türkiye'deki Bilişim sektörünün birçok sorun ve 

eksikliklerle karşı karşıya olduğu değerlendirilmiş ve bir dizi öneriler Türkiye 

Bilişim sektörüne aktanlmıştır. Başlıca öneriler: Kalite ve verimlilik için gerekli 

Yazılım Kalite Sistemlerinin referans alınması, eğitim eksiklerinin giderilmesi, 

uygun altyapı ve araçlar ile çalışma ortamının sağlanması, hız ve sistematik 

zaman planlama ve kontrolünün sağlanmasıdır. 

Bu tez çalışması ile birlikte, Türkiye Bilişim sektöründeki Küçük ve Orta 

ölçekli yazılım fırmalan için bu önerilere cevap verecek bir model, bir çerçeve 

hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, öncelikle günümüzde 

referans olarak kullanılan Yazılım Kalite Sistemleri incelenmiş ve bu 

incelemelerin sonucunda, özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelere 

(KOBİ) yönelik olarak örnek bir yazılım firması için, günün koşullannda kaliteyi 

sağlamak için gerekli eğitimierin kapsandığı eğitim paketi, süreç akış planlan, 

yazılım kalite sistemlerinin atomasyonunu sağlayacak XML teknolojisinin yaygın 

olarak kullanıldığı portal şablonlan hazırlanacaktır. 

1.1. Kalite Kavramı 

TS 9005 'e göre kalite denince "bir ürün veya hizmetin belirlenen veya 

olabilecek ihtiyaçlan karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamını", 

kalite kontrol denilince "kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama 

teknikleri ve faaliyetlerini", kalite güvencesi denilince "ürün veya hizmetin kalite 

için belirlenen istekleri karşılamak maksadıyla yeterli güveni sağlaması için 

gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütününü", kalite yönetimi denilince 

"genel yönetim fonksiyonunun kalite politikasını tespit eden ve uygulayan 

bölümünü", kalite sistemi denilince "kalite yönetiminin uygulanması için gerekli 

olan kuruluş yapısı, sorumluluklar, prosedürler, işlemler ve kaynaklan", kalite 

denetimi denilince "kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlannın, planlanan 

düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlernelerin etkili olarak uygulanıp 
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uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik ve 

tarafsız olarak incelenmesi" anlaşılmaktadır (Şekil 1-1) (Özkan 2001). 

KALiTE 
DENETiMi 

Şekil l-l. Kalite Elemanlan 

1.2. Kalite'nin Tarihçesi 

KALITE 
GÜVENCESi 

I
KA.LiTE 

--.ı• SiSTEMi 

Dünya endüstri tarihinde 1950 ve 1960'lı yıllann kütle üretimi ve kütle 

tüketimi devri olarak adlandınlması gibi, 1970'li ve 1980'li yıllar da Kalite yıllan 

olarak anılacaktır. Bu on yılda, Amerikan tüketicileri tercihlerinde güvenilirlik, 

kalitede süreklilik ve kişisel tatminlerini asgari ölçüde karşılayan standartlardaki 

ürünleri talep etmeye başladılar. Yüksek kaliteli firmalar pazar paylannı yükseltti. 

Buna karşın bir çok kötü kaliteli firma ise pazar paylannı kaybetti ve iş 

hayatından silindi. 

Eski politikalara sıkı sıkıya bağlı olan ve ne yaparlarsa yapsınlar müşterinin 

satın almasını bekleyen bir çok Amerikan şirketinin lideri, geriye baktıklannda, 

yakın geçmişin "daima yannın bir başlangıcı" olduğunu ve daha önceki üretim 

uygulamalannın yanlış olduklannı kavradılar. 

Birleşik devletlerde (hepsi Japon ve hepsi yüksek kaliteli ürün olarak 

bilinen) Honda, Panasonic, Hitachi, Seiko, Nikon, Mazda ve Bridgestone 

kelimeleri günlük hayatın içinde girdiler ve bu sırada birden bire Amerikan üst 

yönetim yetkilileri Deming, Juran ve Geigenbaum gibi eski kalite liderlerine 

başvurdular. Çok geçmeden Amerikan firmalan Japon Kalite Rönesansının 

büyüsünün, prensiplerde ve uygulamada, ilk önce birleşik devletlerde 
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keşfedildiğini ve kullanıldığını anladılar. Örneğin, II. Dünya savaşı sırasında 

Amerikan malzeme fabrikalarında uygulanan ve Walter Shewhart'ın öncüsü 

olduğu İstatistiksel Kalite Kontrol, W. Edward Deming ve J.M. Juran tarafından 

1950'lerin başında Japonya'da uygulanmaya başlanmıştı. Oysa Birleşik Devletler 

bu sırada kütle halinde ürettiği nisbeten az kaliteli ürünleriyle sürekli ve hızlı bir 

büyüme içindeydi. 

Deming'in felsefesindeki ana başlıklar aşağıdaki gibidir. 

• Müşteriler ile satıcılar .arasında yakın ilişki kurmak. 

• Hataları azaltmak ve sapmaları daraltmak için İstatistiksel Proses Kontrolu 

kullanmak. 

• Son ürün muayenesine dayanan çalışma şeklini ortadan kaldırmaya 

çalışmak, bunun yerine ürün ve hizmet kalitesini güvence altına alacak 

proses kontrolu uygulamak. 

• Bölümler arasındaki engelleri ortadan kaldırmak, yönetim ile işçiler 

arasındaki güveni arttırmak ve insanları eğitmek için sürekli çaba vermek. 

• Sürekli iyileşmeyi sağlamak 

• Üst yönetimin destek, katkı ve liderliğini sadece aylar veya birkaç sene 

değil çok uzun bir süre sürdürmek. 

Deming'in bu kavramlan daha sonra dünyadan da geniş destek buldu. Bu 

kavramlar zinciri daha da gelişerek IS09000 ile üretim ve hizmet endüstrilerinde 

hayat buldu. IS09000 ve IEEE standartianna göre kalite kavramı: "Bir ürünün 

veya hizmetin belirlenen ihtiyaçlan karşılayabilme yeteneğine yönelik 

özelliklerinin bütünü" şeklinde tanımlanmıştır (Sanders D. ve ark. 1994). 

1.2.1 Yazılım Krizi 

Bu terimin esas açıklayıcısı, üstel olarak artan talebe karşılık doğrusal 

diyebilecegimiz bir hızla artış gösteren üretim kapasitesidir ve Şekil 1-2'de 

görüntülennıektedir. Durum, arz ve talebin arasının gittikçe açılacağını ve dünya 

yazılım ihtiyacının gittikçe daha ümitsiz bir duruma geleceğini ima etmektedir. 

Diğer yandan ele alınan yazılım projelerindeki başarısızlık oranı da şaşırtıcı 

derecede yüksek olup bu krizi beslemektedir. Şu an vardığımız sonuç, yazılım 
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sürecinin zor, anlaşılamamış ve tam olarak nasıl yapılacağını bilmediğimiz bir 

saha olduğudur. 

üretim 

zaman 

Şekil 1-2. Yazıılım arz ve talep artışları 

Zorluklanna rağmen bu sahaya hakim olanlar ödüllendirmesi çok yüksek 

sonuçlar alarak her sahada önderliği ellerinde tutacaklardır. Artık yazılırnın 

girmediği, kontrol etmediği bir saha veya bir problem çözüm yolu kalmayacaktır. 

Eğitim ileri teknolojiler ile yapılmakta, savaşlar bu yollarla kazanılmakta, her 

türlü üretim yine benzer şekilde rekabet edebilecek hale gelmektedir. İleri 

teknolojiterin ise donanım bileşenleri bugün için çözülmüştür. Haberleşme ile 

ilgili alt yapı hızla gelişmekte, fıyatlar düşerken kapasite artmaktadır. Bilgisayar 

donanıını ile ilgili gelişmeler benzer şekilde ve şaşırtıcı boyutlarla önümüzdedir. 

İki seneden kısa bir süre içerisinde işlemcilerin hızı katlanmakta, beBeklerin 

kapasitesi katlanmakta ve her ikisinin de fıyatlan düşmektedir. Yalnız bu 

donanımlann çözüm üretmesi kendi kendilerine yapabilecekleri bir iş değildir. 

Eldeki donanım kapasitesini kullanabilecek yazılım erginliğine dünya hiç bir 

zaman ulaşamamıştır. Yazılım krizi deyimi bu açıdan da tanımlanmıştır. Sonuç 

olarak yazılım kabiliyetini elinde tutanlar için ufuklar açıktır, ve her konuda en 

önemli kilit teknoloji, uzun bir süre için yazılım olarak devam edecektir. 
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1.3. Yazılım Kalite Sistemleri 

Kalite kavramı, doğumundan bu yana içinde bulunduğu koşullardan da 

etkilenerek değişik tanırnlara sahip olmuştur. Giderek artan ölçüde ilgi görmesinin 

(popülarite) getirdiği olumlu yönlerin yanısıra, kalite ile ilgili kavramlan tekrar 

gözden geçirmekte fayda görülmektedir. 

ISO tanımıanna göre yazılım, bir veri işleme sistemi operasyonuna bağlı 

olan programlar, yardamlar ve dokümantasyonudur. Yazılım ürünü ise kullanıcıya 

ulaştınlmak üzere tanımlanmış bilgisayar programlan kümesi, yardamları ve 

dokümanlandır. 

İşletme yazılımlan diye tabir edebileceğimiz yazılımlar genelde 3 temel 

gruba aynlır. 1000$ 'lar ci vannda maliyete sahip olan en alt kategoride küçük 

çaplı kullanıcılann gereksinimlerini karşılayan, çok fazla destek istemeyen, 

kullanımı kolay yazılımlan kabul edilmektedir. 100.000$'lar civannda maliyete 

sahip olan orta kategoride kullanıcı sayısı 50'lere varmaktadır. En son kategoride 

ise milyon $ civannda maliyete ve yüzlerce kullanıcıya sahip olan yazılımlar 

vardır. Bunlann içinde en hızlı gelişme sırası en alt kategoriden, üst kategoriye 

doğru bir sıra izlemektedir. Öte yandan ofis (workgroup) yazılımlan, kişisel 

(eğitim, oyun vb.), endüstriyel ve finansal fonksiyonlara odaklanmış yazılımlar 

(cad, cam, cae, istatistik, bankalar), yüksek teknoloji yazılımlan (telekom, uydu, 

füze, nükleer santraller vb.) gibi çeşitli sınıflandırmalar da yapılabilir. 

Yazı lım, içinde yaşadığımız "bilgi toplumu" çağının en önemli 

mekanizması olmak yolundadır. Ülkemizde kamu ve özel sektöre ait her boyuttaki 

yazılım çalışmalannın yanısıra, toplumsal boyuta sahip bilişim projelerinden BDE 

(Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Projesi),), Sağlık Enformasyon Sistemi 

(Sağlık Bakanlığı) gibi projeler, konunun önemini anlamak için yeterlidir. 

Kalite kavramına tekrar geri dönülürse, kalite olgusunun üretim alanında, 

bitmiş ürünün kontrolundan, giderek üretim aşamasına ve tasanınma doğru 

ilerlerken, hizmet alanına da bir çok cepheden girdiği görülmektedir. Durum 

böyle iken, bünyesinde ürün olma özelliklerini, süreç olma özelliklerini ve aynca 

yaratım aşamasında birbirinden farklı bir çok disiplini (teknoloji yönetimi, proje 

yönetimi, süreç yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynaklan yönetimi vb.) kullanan 

yazılım sektöründe de kalite arayışlannın olmaması mümkün değildir. 

5 



Geçmiş dönemlerde bir ürünün son (final) kontrolunda aldığı onay, onun 

kalitesini belirlerken, yazılırnın kod satırlarında program geliştinciye yönelik 

olarak yer alan ve "*rem" diye anılan program açıklamalannın varlığı da 

yazılırnın kaliteli olduğunun belirtisiydi. Ardından yazılırnın bitiminde uygulanan 

incelerile (review), teftiş (inspection), gözlem (walkthrough), denetim (audit) diye 

tanımlanan değişik kalite çalışmaları geldi. Bugün ise yazılım sektörü, yazılırnın 

her aşamasında kalite olgusunu tam anlamıyla gerçekleştirebiirnek için değişik 

modelleri, metodolojileri, res~i ve gayri resmi standartları kullanmaya çalışıyor, 

bunların dünya çapında kullanılır olması için çaba veriyor (Özkan 2001). 

1.3.1 Yazılım Kalite Faktörleri 

Y azılımın ürün olma özelliği açısından yazılım sınıflandırmalanndan 

bağımsız olarak kalitesini belirleyen temel özellikler 9126 standardında 

tanımlanan aşağıda belirtilen altı yazılım kalite faktörü ile ifade edilmektedir: 

• Fonksiyonel/ik: Tanımlanan ihtiyaçları karşılama ölçüsüdür. 

• Güvenilirlik: Y azılımın, kullanıma hazır olma süresinin ölçüsüdür. 

• Kullanılabilir/ik: Öğrenilebilirlik, anlaşılabilirlik ve işletilebilirlik 

kavramları açısından yazılımiann kolay kullanma ölçüsüdür. 

• Verimlilik: Zaman ve kaynak kullanımı açısından sistem 

kaynaklarının en uygun şekilde kullanma ölçüsüdür. 

• Bakılabilirlik: Yazılımda ortaya çıkan problemlerin; analiz 

edilebilirlik, değişebilirlik, sağlamlık ve test edilebilirlik açılarından, 

kolaylıkla tamir edilebilme ölçüsüdür. 

• Taşınabilir/ik: Y azılımın; uyarlanabilirlik, kurulabilirlik, uygunluk 

ve değiştirilebilirlik özellikleri açısından bir ortamdan başka bir 

ortama aktanlabilme ölçüsüdür (Pressman 2001). 

Tekrar kullanılabilirlik (reuse) ise üzerinde dikkatle durulması gereken bir 

konudur. Tekrar kullanım sadece kodun tekrar kullanımını değil, tasarımın, test 

ortamının, dokümanlann ve benzeri bilgilerin kullanımını kapsamaktadır. 

Yazı lım, esnek bir ürün olma özelliği kullanılarak, önceden belli bir disiplin ile 

üretilirse, bir formdan diğerine geçebilir. Bir başka deyişle yeniden 
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kullanılabilirlik özelliği ile önceden belli bir gereksinime göre üretilmiş olan bir 

yazılım, farklı bir gereksinime göre yeniden düzenlenebilir. 

Diğer bir önemli konu ise; her sektörde tüm ürünlerin ortak sorunu olan 

"müşteri tatmini nedir, nasıldır?" sorusunu da gerçekçi bir şekilde çözebilmek 

gerekmektedir. Oldukça soyut ve değişken bir . olgu olan "müşteri tatmini" 

konusunda ilerleme sağlamanın ön koşulu, müşteriyi yazılım ve kalite unsurlan 

hakkında üründen bağımsız olarak- bilgilendirmektir. 

Sonuçta yukanda sayılap. özelliklerin tümü, yazılırnın bir ürün olarak (süreç 

değil!) giriş (input), işlem (proses), çıkış ( output) ve çıktıların çıkış kurallarına 

uygunluğunu kontrol eden kalite kontrol kriterlerine uyumunu sağlarlar. 

Ancak yazılımlar, türlerine göre sınıflandınldıklannda yukanda sayılan 

genel özellikler daha detaylı özelliklere dönüşmektedirler. Örneğin iletişim ve 

eşgüdüm odaklı "groupware" çalışmalarında yazılırnın dış ortamlarla 

entegrasyonu, platform bağımsız çalışabilme özelliklerini desteklemesi önemli 

kalite kriterleridir. Bir başka örnek olarak, yüksek teknoloji alanında (nükleer 

santral, savunma sanayi, uydu vb.) çalıştınlan yazılımlardaki "aksaklığa 

dayanıklılık" özelliklerini verebiliriz. Çeşitli denetim metotlanyla hata bulma, 

giderek hatayı sınırlama, ileriye ve geriye dönük olarak hatayı kurtarma, aksaklığı 

giderme vb. özellikler, ilgili yazılırnın kalite göstergeleridir. Yine bir başka örnek 

olarak, akıllı yazılımlan verilebilir. Bu tür yazılımlardaki, kullanıcı denetimi 

altında olmadan çalışabilme, başka sistemler ve kullanıcılarla diyalog kurabilme, 

dış ortam değişikliklerine tepki verebilme, işin o durumda en iyi nasıl 

yapılacağına karar verebilme, "on-line" ya da "off-line" çalışabilme vb. özellikleri 

ise yazılırnın türüne bağlı olan farklı kalite göstergeleridir. Uygulama 

yazılımlannda ise genellikle, "açık sistem" anlayışına uygun olarak üretilmiş 

yazılımlar, önemli kalite kriterlerini yerine getirrrtiş sayılmaktadırlar. Bu tür 

yazılımların özellikleri, en az değişiklikle taşınabilirlik, verilerin payiaşılabilmesi 

ve kullanım kolaylığı amaçlı, açık destek yeteneklerine sahip olmalarıdır. 

Yazılım projelerinde kaliteyi sağlamak; yazılım kalite faktörlerinin 

karşılanmasıyla meydana gelecektir. Yazılım kalite güvence sistemleri ve 

süreçleri ise yazılım kalite faktörlerinin sağlanmasını garanti altına alma çabaları 

sonucunda ortaya çıkmıştır. 
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Kalitenin uygulanabilir olduğu yazılım geliştirme süreçleri hakkında, 

değişik görüşler vardır. Bir görüşe göre iki aşamalı bir süreç tanımı yeterlidir: 

Geliştirme (analiz/tasanrnlprogram/test) ile geçiş ve sonrası 

(geçiş/işletim/bakım) süreçleri; öte yandan daha detaylandınlmış süreçler de söz 

konusu olabilir: İhtiyaç analizi, sistem tasanmı, kodlama, test ve bakım süreçleri 

gibi. Ya da hedeflenen ürünün tanımı, yöntem geliştirme, uygun teknoloji 

araştırması ve seçimi, analiz, görsel tasanm, teknik tasanm, geliştirme, iç testler, 

dış testler ve pilot proje s~reçleri sayılabilir. Proje yönetimi açısından ele 

alındığında bunlara maliyet tahmini, risk analizi, kaynak ayırma ve koordinasyon, 

süreç planlaması ve zamanlama süreçleri de eklenebilir. 

Yazılımı, süreç olma özelliği içerisinde etkileyen en önemli kriterlerden 

birisi, onun entellektüel bir ürün olmasından ileri gelir. Onun bu özelliği, 

kullanıcıya yansıyan üst yapı (görsel arayüz) ile performans ve programcıya 

yansıyan alt yapıyı etkileyebilecek güçtedir. Dolayısı ile yazılım geliştiren 

şirketlerde insan kaynaklan politikasının sürekli eğitim, iş tatmini vb. unsurlarla 

beraber dikkatle planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir. 

Yazılım süreçlerinde kalite güvencenin nasıl sağlanması gerektiği 

hakkındaki genel düşünceleri toparlarsak: 

• Kalite güvence, organizasyona bir fonksiyon olarak yerleştirilir 

(kalite güvence grubu belirlenir, kaliteyle ilgili politika ve 

prosedürler saptanır, kalite güvence yönetimi seçilir, kalite kontrol 

sonuçlan toplanır ve değerlendirilir, kalite kontrol sonuçlanna göre 

iyileştirme çalışmalan yapılır, iyileştirme sonuçlanna göre 

standartlar revize edilir) 

• Yazılım çevrim süresi azaltılır (müşteri gereksinimleri önceden ve 

somut bir şekilde tespit edilir, tekrar kullanım artınlır, değişiklik 

yapmak azaltılır, süreçler iyileştirilir-basitleştirilir, çalışma ortamı ve 

ergonomide iyileştirmeler sağlanır, iş için en iyi personel kullanılır, 

sorunlara proaktifbir şekilde yaklaşılır, standartlar kullanılır, kod ve 

algoritma karmaşıklığı engellenir). 

• Yazılımlarda sık kullanılan ve standart (popüler) fonksiyonlar 

kullanılır, bilgi, uyan ve hata iletişimi, güvenlik (yetki), performans, 
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diğer platformlarla ilişki kurabilme ve uyarlanabilme yeteneği 

( customizing) için uygun alt yapı oluşturulur. 

1.4. Türkiye'deki Firmaların Özellikleri 

Kalder (Kalite Derneği) Uzmanlık Grubu1
, Türkiye'de yazılım mühendisliği 

ve yazılım yönetimi uygulamalarının bir fotoğrafını çekmek; ülke ekonomisi için 

stratejik önem taşıyan bu alanda iyileştirme önceliklerini belirlemek; varılan 

sonuçlan önce katılımcılarla tartışmak, sonra da kamuoyu ile paylaşmak amacıyla 

12 Kasım- 31 Aralık 2001 tarihleri arasında web ortamında KalDer 2001 Yazılım 

Sektörü Anketİ'ni düzenlemiştir. 

Anket konuları Yazılım Mühendisliği ve Yazılım Yönetimi olarak iki ana 

başlık altında toplanan Software Engineering Body of Knowledge'ın konu 

sınıflandırmasına dayanan toplam 1 O kategoriden oluşmaktadır. 

Sonuçlan üretmek için gereken girdiler 

• süreçler 

• insan kaynakları 

• altyapı 

olarak değerlendirilmiştir. 

Çıktılar ise öneriler ile birlikte ele alınmıştır. 

1.4.1 Süreçlerin Durumu 

Yazılım yönetimi konularının anket katılımcılan tarafından daha az 

bilindiği, kurumsallaşmanın yazılım mühendisliği konulanna kıyasla daha az 

olduğu ortaya konuldu. Anket katılımcılarının süreç yeterliliğini "yönetilen" 

(CMMI 2) beyan etmesine rağmen, verilerin "yapılan" (CMMI 1) düzeyini işaret 

ettiği, iyimser bir görüşün hakim olduğu değerlendirildi. 

1 Kalder Yazılımda TKY Uzmanlık Grubu; yazılım sektöründe kalite bilincini geliştirmek, 

süreç iyileştirme yöntem ve modellerini tanıtmak, ürün kalitesi ve süreç yetkinliklerini artırmak 

isteyen kuruluşları bilgilendirmek ve desteklemek misyonu ile kuruldu 
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1.4.2 İnsan Kaynakları 

Yazılım şirketlerinde proje ihtiyaçlan ve alınan işe göre geçici yapılar 

oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Performans ve kariyer yönetimi için katedilmesi 

gereken aşamalar olduğu, eğitim, altyapı ve eleman nitelik ve niceliğinde sıkıntı 

söz konusu olduğu tespit edilmiştir.· Yazılım kadrosu 1-9 veya 50-99 arasında 

olduğunda yönetimin daha etkin olduğu, küçük organizasyonlarda kodlama 

dışındaki süreçlerde zaman ve eleman sorunlannın baş gösterdiği, rol paylaşımı 

yönteminin kullanıldığı ele alıİnnıştır. 

1.4.3 Altyapı 

Temel altyapı göstergesi olan araç kullanım oranının, verimlilik için zorunlu 

olduğu düşünülmesine rağmen, düşük olduğu, araçlann oldukça pahalı olduğu, 

seçim ve temin konusunda güçlükler yaşandığı, yeterli düzeyde ölçüm 

yapılamadığı ve iyileştirme için girdilerde sıkıntı olduğu işaret edilmiştir. 

KalDer tarafından yapılan anketin sonuç bölümünde aşağıdaki öneriler yer 

almaktadır; 

• kalite ve verimlilik adına süreç standartlan/modellerinin referans 

alınması, 

• uygun altyapı ve araçlar ile çalışma gerekliliği, 

• eğitim eksikliklerinin giderilmesi 

• maliyet ve kaynak yönetimi ıçın organizasyonlarda uzmanlık 

alanlannın çeşitlendirilmesi, 

• rol esaslı kariyer geliştirme modellerinin uygulanması, 

• yazılımlarda kullanım ve bakım kolaylığının, tekrar 

kullanılabilirliğin daha çok öneme sahip olması gerektiği, 

• sistematik maliyet kestitim ve kontrolünün önemi, 

• rekabet gücü adına kaynak ve altyapı kullanımının planlanması, 

• hız ve sistematik zaman planlama ve kontrolünün önemi 

değerlendirildi. 

"KalDer 2001 Yazılım Sektörü Anketinin" sonuçlan süreç standartlannın/ 

modellerinin bizim yazılım sektörnınüzde de referans alınması, uygun 
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altyapı/araçlarla çalışma ve eğitim eksikliklerinin giderilmesi, 

organizasyonlardaki uzmanlık alanlannın çeşitlendirilmesi, mühendisler için rol 

esaslı kariyer geliştirme modellerinin uygulanması gereklerini ortaya koymuştur. 

Yaklaşık 60 yerli şirketin katıldığı anketin çarpıcı sonuçlanna göre 

ülkemizde yazılım projelerinin profesyonel bir şekilde planlanıp yönetümediği 

ortaya çıkmıştır. Ankete katılan şirketlerin beyanianna göre yazılım yönetimi çok 

zayıf bir şekilde uygulanmakta ve yönetirnde yeterince araç desteği 

kullanılmamakta, yazılım projelerinde ölçme metodlan kullanılmamakta, düzenli 

iş akışı takip edilmernekte ve yönetimsel zaaflar yazılım kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Kuruluşlarda yazılım mühendisliği bilgi birikimi ağırlıklı olarak "usta

çırak" ilişkisi ile kurumsallaştınlıyor. Usta çırak ilişkisi yöntemi ise en çok 

yazılım yüklenicisi fırmalarda görülüyor. 

Yine anket sonuçlanna göre yazılım üreten fırmalarda süreç yaklaşımı 

olmadığı, özellikle iç kullanım amaçlı yazılım geliştiren tirmalann herhangi bir 

standardı temel almadığı ortaya çıkmaktadır. 

Yazılım. mühendisliği ve yönetim araçlannın seçiminin çoğunlukla proje 

yöneticisi tarafından yapılmakta olduğu ortaya çıkmıştır. Süreçlere verilen önem, 

eldeki kaynaklada orantılıdır. Yazılım tasanmı da kaynak varsa "tasanmcı", 

kaynak yoksa "en yetkin proje elemanı" olarak genellikle proje yöneticisi 

tarafından yapılmaktadır. Kodun tümleştirilmesi de "uzman!" ellere teslim 

edilmekte, projelerde yazılım, proje yöneticisi tarafından tümleştirilmektedir. 

Araçlan kullanacak mühendislerin araç seçimlerinde etkili olmadığı ve 

teknik danışmanıann araç seçimine katılımının olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Yazılım projeplanlannın; %52'sinde proje süre/emek tahminleri, %28'inde 

proje hedefleri, %25'inde proje görev/zaman çizelgesi yer almamaktadır. 

Risk yönetimi süreci; fırmalann sadece %25'inde tanımlanmakta ve bu 

firmalardan sadece %8'inde risk yönetimi araçları kullanılmaktadır. Yazılım proje 

planlan içinde; proje riskleri ve risk yönetim metodu %30 oranında yer 

almaktadır. 

Risk yönetimi uygulamalan 2001 yılının 2. çeyreğinde bir araştırma grubu 

tarafından dünya çapında gerçekleştirilen, aralannda Xerox, Motorola, Nasa'nın 
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da bulunduğu 268 yazılım firması üzerinde yapılan "Risk Yönetimi" uygulamalan 

konusundaki bir araştırmanın sonuçlanna göre; katılımcı tirmalann %97'sinde 

riskleri tanımlamak ve değerlendirmek için prosedürler kullanıldığı, %80'inde 

problemierin tahmin edilebildiği ve önlem alınabildiği, %60'ında sürprizierin 

önlendiği ortaya çıkmıştır. Katılan kuruluşlann %64'ünde proje yönetimi ofisinin 

bulunduğu, %68 oranında proje yönetim süreçleri tanımlandığı, %70 oranında 

yazılım geliştirme süreçlerinin tanımlandığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçlan; 

yazılım projelerinde küreselleşme ve gerektirdiği rekabet koşullan göz önüne 

alındığında, standartlaşma ve evrensel metotlann kullanımı konusunda üç kritik 

boyutu net olarak ortaya koymaktadır. 

Birinci boyutta yazılım üreten tirmalann konuya gereken önemi vermesi ve 

gerekli kaynağı sağlayarak yazılım projelerinin tanımlı metot/standartlar ile dünya 

standartlannda geliştirilmesi gerekliliği ortaya konmuştur. 

İkinci boyutta üniversitelerin eğitim kapsamlarını, yazılım mühendisliği 

kapsamı ile kıyaslayarak gözden geçirme gereksinimi ortaya çıkmıştır. Benzer 

şekilde yazılım geliştirme konusunda tanımlı metot/standartlann, eğitim 

kapsamında yer alması gerekliliği de değerlendirilmiştir. 

Üçüncü boyutta ise yazılım alımı yapan tirmalann bilgi ve bilinç 

düzeylerinin yükseltilerek, yazılırniyazılım firması seçiminde doğru tercihleri 

yapabilmelerine olanak sağlanması gerekliliği belirtilmiştir (Aykol 2002). 

Bahsedilen bu faktörleri dikkate alacak bir örnek modelin varlığı, bilişim 

sektörünün yaşadığı sorunlan aşmasında büyük yardımlan olacaktır. 
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2. ÖRNEK MODEL'İN PLANLANMASI 

Türkiye'deki bilişim sektöründeki tirmalann büyük bir çoğunluğunun KOBİ 

sınıfına girmesine rağmen, üretilen yazılım ürünlerinin kalitesinin yeterli olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Kalder tarafından yapılan anketlerde KOBİ'ler için tespit edilen eksiklik ve 

sorunları, (örnek firmada da benzer bir şekilde ortaya çıkmaktadır) aşağıdaki 

şekilde sınıflandınlabilmektedir: 

• Eğitim eksiklikleri 

• Belgelendirme eksiklikleri 

• Yardımcı araç kullanımının yetersizliği ve eksikliği 

• Yazılım geliştirme süreçlerinin eksikliği, belirsizliği ve yetersizliği 

2.1. Eğitim Eksiklikleri 

Eğitim eksiklerinin nedenlerinden bir tanesi örnek firmada olduğu gibi 

fırmalarda yeterli bilgisayar mühendisinin çalıştırılamaması olmaktadır. 

Bilgisayar Mühendisliği bilimi, fıımalar tarafından sadece programcılık olarak 

algılanmaktadır. Bilgisayar ve yazılım mühendisliğinin sadece programcılıktan 

ibaret olduğu düşünüldüğü takdirde teknik ve süreçlere ilişkin birçok sorun ile 

karşılaşmak son derece doğaldır. Ülkemizde son yıllarda ardı ardına açılan 

Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin mezun vermeye başlaması ile birlikte bu 

sorunun ortadan kalkabileceği düşünülmektedir. 

Yazılım üreten şirketler, bu ihtiyacı ancak yeterli altyapı sağlanırsa 

karşılayabilmektedirler. Bir yazılım organizasyonu, başarılı olabilmek için 

herşeyden fazla yazılım mühendislerine ihtiyaç duyar. Sermaye ve makine gibi 

diğer faktörler, yazılım endüstrisi için ikincil sırada kalmaktadır. Yazılım sektörü, 

gelişmekte olan ülkelerde göreceli olarak küçük olduğundan, nitelikli iş gücünü 

sağlamak için gereken eğitim fonksiyonunu verebilecek kuruıniann başında, 

üniversiteler gelmektedir. 

Türkiye'deki bilgisayar mühendisliği bölümlerinin çoğu Yazılım 

Uygulamalan bilgi kategorisinde yeterli kapsamı sağlamaktadır. Ancak, Yazılım 

Ürün Mühendisliği ve Yazılım Yönetimi bilgi kategorilerinde maalesef yetersiz 
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kalındığı anlaşılmaktadır. Üniversitelerden bazıları Yazılım Ürün Geliştirme bilgi 

kategorisinde bulunan Yazılım Gereksinimleri, Yazılım Tasarımı bilgi alanlarını 

içeren bazı dersler verselerde, bu dersler bu bilgi alanlarının sadece bazı bilgi 

ünitelerini kapsamaktadır. Bazı bilgi alanlannda ise hiçbir ders verilmernekte yada 

hiçbir derste bu alanlar anlatılmamaktadır. Bu bilgi alanianna örnek olarak: 

Örneğin: Yazılım Operasyonlan ve Yazılım Güncelleştirme bilgi alanlarında 

hiçbir ders verilmemektedir (Demirörs 2002). 

Eğitim alanındaki tüm bu eksikler, kurumlardaki yetişmiş, kalifiye insan 

gücünü yetersiz kılmaktadır. Bunun sonucunda, kurumlann rekabet ve kalite 

konularında geri düşmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Tüm bu açıklar kurum içi 

eğitimierin önemi bir kat daha artırmaktadır. 

Kurum ıçı eğitim konularında, mali kaynak problemi ile de 

karşılaşıldığından özellikle süreç iyileştirme çabalarının en başında çalışaniann 

öğrenme süreçlerini aktif olarak kendilerinin yönlendirmelerinin zorunluluğu 

ortaya çıkmaktadır. Aktif öğrenme, Internet'teki bilgi kaynaklannın etkin 

kullanımı, sineıjik etkileıin kullanılması gerekmektedir. 

2.2. Belgelendirme Eksiklikleri 

Belgelendirme, tüm dünyada kurumsallaşmanın ve kalitenin olmazsa 

olmazlan arasında değerlendirilmektedir. Ancak Kalder'in yaptığı anket 

sonucunda belirlenen belgelendirme eksikliği (MPM'nin yaptığı araştırmaya göre 

de kalite sistemlerine sahip fırmaların karşılaştıkları en büyük sorun %44 ile 

belgelendirme ), ülkemizdeki bilişim sektörünün geri kalmışlığının en temel 

nedenleri arasında görülebilir. Belgelendirme eksikliklerinin nedenleri aşağıdaki 

gibi değerlendirilmiştir. 

• Eğitim eksikliği: Türkiye'deki daha önceden de bahsedilen 

üniversitelerdeki Yazılım Ürün Mühendisliği konulanndaki eğitim 

eksikliği belgelendirme sırasında problem yaratmaktadır. 

• İlave iş gücü gerektirdiğinin düşünülmesi: Birçok fırmanın kalite 

belgesine ya da kalite sistemine araç yerine amaç olarak 

bakmasından dolayı, belgelendirme işini işin özü kaynağı yerine, 

kalite belgesinin gereği olarak bir zorunluluk olarak bakmaktadır. 
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Bunun sonucunda da belgelendirme için ayrılan zaman çok az 

olmakta ve bunun sonucunda ortaya çıkan belgelerin de ciddi bir 

şekilde yetersiz olabileceği değerlendirilmektedir. 

• Katılımcılık, motivasyon ve ekip çalışmasındaki yetersizlikler: Belge 

hazırlamak genelde bir işin özüne hitap etmediğinde kaynaklanan 

nedenlerle bir belgeyi hazırlamak bir kişinin sorumluluğunda 

yapılmaktadır. Sineıjik etki ve takım çalışmasından yoksun olan 

belgenin yetersiz "olabileceği çok açıktır. 

• Belge şablonlarının eksikliği: Bir şablonun varolmadığı bir 

dokümantasyon, içerik açıdan isteneni sağlaması tamamen kişisel 

çabalan bağlı kalacaktır. Böyle bir ortamda, kurumsal olarak 

belgelendirmenin kalitesinin güvence altında olduğundan 

bahsedilemez. 

• Yardımcı araçların eksikliği: Yazılım mühendislerinin çoğunda yazı 

yazma konusunda bir direnç kolaylıkla görülebilmektedir. Başka 

ortamlarda hali hazırda olan verilerin dokümantasyana 

aktarılabilmesi, işin tekrar etmemesi, verimlilik ve veri bütünlüğü 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, yardımcı araç 

kullanımındaki eksiklik önemli bir sorun olarak bilişim sektörünün 

önünde durmaktadır. 

• Hazırlanan belgelere ulaşmaktaki pratik sorunlar (Dosyalama 

sorunları, indeksierne sorunları, vs.): Belgelere ulaşmakta yaşanan 

bazı pratik sorunlar, hazırlanacak belgeleri işin dinamik, her aı:ı 

değişen proje şartlarına uyum sağlaması için engel teşkil etmektedir. 

• Bilgilerin, kurumsal bilgi portal eksikliği nedeniyle kayıt altına 

alınmadan dolaşması (email, telefon vs): Belgelendirmenin ana 

amaçlarında bir tanesi kurum içerisinde üretilen bilgilerin kayıt 

altına alınarak, öğrenen organizasyon yaratmaktadır. Özellikle küçük 

işletmelerde görülen olgulardan bir tanesi üretilen bilgilerin email, 

telefon, sözlü vs. gibi yollardan paylaşıldığıdır. Bu da belgelendirme 

zaten paylaşılan bilginin bir daha paylaşılması anlamına 

gelebilmektedir (örnek: email ile önceden gönderilen hata kodlannın 
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ve yaşanan sorun ve tartışmalann tekrar belgelendirmenin içerisinde 

yer alması ilave iş gücü gerektirdiği düşünülmektedir). 

• Hazırlanan belgelerin gözden geçirme süreçlerinin yapılmaması ve 

dolayısıyla belgelendirme, sağlanması gereken faydalannın şirkete 

· yansımaması: Ciddi şekilde gözden geçirilmeyen belgelendirmenin 

yanlış ve hatalan banndıracağı açıktır. Bu sebeple, belgelendirme işi 

gereken önem ve kaynak verilmemektedir. Gözden geçirilmeyen 

doküman, test edilmemiş yazılıma olan benzerliği büyüktür. 

Yukanda bahsedilen nedenlerin çözülmesi için uygulamada aşağıdaki 

önlemler alınmıştır. 

• Uluslararası standartlar (MIL-STD-498) referans alınarak belge 

şablonlan hazırlanması, 

• belgelerin doğruluğunun anlaşılabilmesi ıçın kontrol listelerinin 

hazırlanması, 

• belgelerin gözden geçirilmesi amacıyla süreçlerin oluşturulması, 

• kurumsal bilgi portalının oluşturulması, 

• bazı belge tipleri için kullanılabilecek yardımcı araçlar temini, 

belgelendirme konusunda yaşanan bir çok önemli sorunu çözecektir. 

2.3. Yardımcı Araçların Kullanımındaki Eksiklikler 

_Yardımcı araçlann etkin bir şekilde kullanımı, yazılım üreten fırmalar için 

önemi, sektörün doğası gereği hızlı, sürekli değişen istekler ve koşullar 

içermesinden gelmektedir. Yardımcı araçlann etkin kullanımı, yazılım geliştirme 

süreçlerinin, hem etkinliğine hem hızına hem de kalitesine olumlu katkılar 

yapacaktır. Bu amaçla, küçük yazılım fırmalan için en gerekli araçlar yazılım 

gereksinimleri ve yazılım test araçlannın kullanırnın sağlanmasıdır. 

Yazılım krizinin işaret ettiği gibi yazılım projelerinin geliştirmesinde hem 

isteğİn doğru ve kaliteli olarak üretilmesi hem de yeterli hızda üretime erişilip 

isteğin karşılanabilmesi zorluklan vardır. Otomasyon yardımı ile bu eksiklikleri 

biraz da olsa gidermek mümkündür. Araçlar insanın yerini almazlar, ancak 

geliştirme sürecinde yardımcı olurlar. 

16 



Bu tür araçlar önce makine mühendislerine yönelik olarak Bilgisayar 

Destekli Tasanın (Computer Aided Design : CAD) adı ile yaygınlaştı. Genellikle 

3 boyutlu katı maddelerin çizimi, değişik açılar ve kesitler tanımlanarak 

görüntünün oluşturulması temelinde başanlı bir geçmişe sahip oldular. Bunu 

elektronik konusundaki araçlar izledi ve günümüzde bir çok mühendislik alanında 

tasanın artık büyük ölçüde bir yazılım çabası şekline döndü. Bu araçlar üzerinde, 

geliştirilecek sistemler yazılan programlar ile tanımlanmaktadır. Gerektiği yerde 

grafik ortamda yapılan girdiler araç tarafından otomatik olarak bir programa 

çevrilmektedir. 'Mum dibine ışık vermez' sözünü doğrularcasına yazılım 

mühendisleri bu gibi bir araç desteğine diğer mühendisliklerden daha geç 

kavuştular. Ancak hızla yetişip değişik boyutlarda gelişen BDYM teknolojisi, 

diğer alanlardaki benzer teknolojiler ile bir karşılıklı etkileşime girdi ve sonra 

yazılım konusunda bulunan teknikler (örneğin UML) diğer alanlara da 

uygulanmaya başlandı. 

Bilgisayar Destekli Yazılım Araçlan (BDYM) değişik geliştirme safhalanna 

yönelik olabilirler. İlk başlarda kodlama düzeyinde destek veren araçlar ortaya 

çıkmıştır. C gibi bir dilde yazılan bir programda fonksiyonlann hiyerarşisi, bunun· 

grafik gösterimi, aranan bir program biriminin bulunması gibi konularda 

programcılara destek olmuşlardır. Daha sonra bu destek, kodlama düzeyinden, 

daha önceki ve sonraki çaba türlerine doğru gelişmiştir. 80'li ve 90'lı yıllarda 

BDYM desteğinin en çok çözümleme ve tasanın evrelerinde kullanımının 

önemsendiğini görüyoruz. Şekil 2-1, değişik evrelerde kullanılacak BDYM 

araçlannı ardışıl evrelere göre göstermektedir. Giderek önem kazanan bir özellik 

de değişik evrelere yönelik desteğin (veya araçlann) ne derecede bütünlük 

oluşturduğudur. Örneğin, geleneksel çözümleme yapılırken ven akış 

diyagramındaki bir veri biriminin aynntılannı görmek için kullanıcı, ortam 

değiştirmeden, az çaba ile bu birimin veri kitaplığındaki girişine ulaşabilmektedir. 
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Ön Cephe BDYM Araçlan Arka Cephe BDYM Araçlan 

çözllmle 
.. çözilmleme_ ::J · öncesi· ~~ ~~~:·~ı · gelıştlmle. · . 

• üretim •sistem • öntipleme 
kestirimi modelierne araçları 

• planlama • grafik • veri 
• kaynak •akış diyagramı 

ayırma diyagramı • veritabanı 
modelierne 

• ekran Oretimi • belgelerne 
• kod üretimi • sürüm yönetimi 
• test • yönetim 
• programlama • veri yönetimi 
desteği 

Şekil 2-1. BDYM araçlan ve kullanım evreleri (Deınirörs 2001) 

Şekil 2-2'de ise değişik evreleri, ön ve arka cephe olarak ayırarak BDYM 

araçlannı bu yeni gruplandırma içerisinde göstermektedir. Bu iki şekil de bütün 

olabilecek BDYM araçlannı kapsamamaktadır. Evreler de Çağlayan modelinde 

bahsedildiği gibi biraz değişik isimlendirilmiş olabilir. Amaç örnekler ile araçlann 

gruplama perspektiflerine oturtulmasıdır. Yeni araçlarda bir çok destek, tümleş ik 

olarak, tek araç içinde sunulmaktadır. 

ontipleme veritabanı 
model. 

rapor 
üretim 

tasarım 

kitaplığı 
yapı· 

diyagramı 

ekran 
· üretilni 

veri akış 
diyagramı 

Ön Cephe 

veri 
yönetimi 

or(} n_ 
.Yönetimi ... 

test 
geliştirme 

··.uygulama 
üretimi 

Arka Cephe 

kod 
üretimi 

Şekil2-2. Ön ve arka kullanım cephelerine BDYM araçlan (Demirörs 2001) 

Bir çaba türünün {çözümleme gibi) her işlemine destek verecek BDYM 

araçlan olduğu gibi değişik işlemler için ayrı araçlann da kullanılması söz 

konusudur. Bir evreye destek verecek araçlar kümesi, BDYM Çalışma Tezgahı 

olarak da tanımlanır. Örneğin kodlama işlemi için kelime işlemci, derleyici, hata 
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bulucu gibi araçlar kodlama için çalışma tezgahı oluşturabilir. Ancak bu araçlann 

ne denli bütünleştirildiği önemlidir. Bu yüzden BDYM araçlannın daha genel bir 

anlayış içerisinde Yazılım Mühendisliği Ortamlan (YMO) olarak örgütlenmeleri 

de savunulmuştur. Değişik araçlar, işletim sistemi ( operating system) ve hatta 

donanım platformu da gözönüne alınarak bütüncül bir yaklaşımla bir YMO 

oluşturmak üzere değerlendirilirler. 

BDYM araçlannın tümleştirilmesinde donanımdan başlayıp kullanıcı 

arayüzüne kadar ulaşan seviyeler ele alınmalıdır. Bu tümleştirme çerçevesi Şekil 

2-3'de gösterilmektedir. Aynca BDYM tümleşmesi veri, kontrol ve kullanıcı 

arayüzü gibi açılardan ele alınır. 

· veri depcisu hiz:metl~rt ·. 

ileti hizmetleri 

Şekil 2-3. Yazılım Mühendisliği Ortamı modeli (Demirörs 2001) 

Yardımcı araçlann kullanımı, özellikle yazılım sektörü için olmazsa 

olmazlar arasındadır. Ancak, özellikle kalite sistemleri söz konusu olduğu 

takdirde sadece programlama yönelik değil, belgelendirme, tasanm, test ve 

problem takip konulannda yardımcı araçlann yaygın olarak kullanılması bir 

zorunluluk halini almaktadır. Türkiye'deki yazılım sektörünün yardımcı araçlann 

kullanımındaki yetersizliklerin nedeni mali olabileceği gibi kullanımının 

gerekliliği konusunda da tam bir görüş oluşturulamadığı gerçeği yatmaktadır. 
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KOBİ boyutundaki yazılım fırmaları için tam entegreli ve her şeyi yapan bir 

araç ihtiyacı olmamasına rağmen, bazı araçların temini ve kullanımı gereklidir. 

Bunların başında yazılım gereksinimlerinin takip araçlan, birim test araçları, 

problem takip araçları gelmektedir. Aslında, bu tip araçlan temin etmek bir KOBİ 

için çok pahalıya mal olabileceği gibi, endüstride yaygın olarak kullanılan bedava 

araçlarla da belirli bir seviye tutturmak mümkün. Gereksinimierin takibi için 

REM, Word, Test Yazılımlan için xUnit, Planlama için hemen hemen tüm 

fırmalarda kullanılan Micro~oft Office'in bir parçası olan Microsoft Project 

pekala kullanılabilir. Web tabanlı "bug tracking" sayfalan da oldukça yaygın 

olarak kullanılabilmektedir. 

Yardımcı araç kullanımının bütün boyuttaki fırmalar için gerekliliği açıktır. 

Yardımcı araç kullanımı için başlangıç olarak, elde ne varsa veya en ucuz ne varsa 

kullanmak bile amaçlan kaliteye ulaşmakta önemli birer basamak olacaktır. 

2.4. Yönetim, V eriıniilik ve Kalite Bilincinin Eksikliği 

Kalite sistemlerinin temel özelliklerinden üçünü; sürekli gelişme, verilerle 

düşünme ve müşteri odaklı olmayı sayabiliriz. 

Sürekli gelişen bir örgütün oluşabilmesi ıçın tüm süreçlerin sistematik 

olarak izlenmesi - veriye dönüştürülerek, geri bildirimierin alınmasını gerekli 

kılmaktadır. Dolayısıyla tüm çalışanlar verilerle düşünme alışkanlığı edinıneli ve 

süreçlerini izleyerek sürekli iyileştirebilme yeterliliğini gösterebilmelidirler. 

"Ancak bizler toplum olarak hafızası oldukça zayıf ve rakamları sevmeyen daha 

çok duyguları ile karar verme alışkanlığına sahip bir insan karmasına sahibiz. 

Dolayısıyla sistemin sürekli gelişebilmesi için gerekli verilerin toplanması, analiz 

edilmesi ve çözüm önerilerinin bireysel ve departmansal düzeyde organize 

edilerek yönetilmesi gereklidir." (Şahin 2003). 

Ne yazık ki, ülkemizdeki durum bu açıdan, pek iç açıcı değildir. Kalite 

güvence sistemlerini sadece ticari kaygılarla destekleyen ancak sistemin 

felsefesini tam anlayamayan üst yönetici sayısı az değildir (Şahin 2003). 

Kurum ve projelerindeki statükoclan memnun olmayan çalışanlar varsa 

kalite sistemleri gerçekten doğru değişikliğe rehberlik edebilir. Çalıştıklan 
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koşullardan memnun çalışanlar ıçın kalite sistemlerinin fazla bir değişiklik 

sağlaması beklenemez. 

Yazılım süreç iyileştirme tartışmalarının açılış sorusu şu olmalıdır: "Kurum 

niye bir kalite sisteminin rehberliğine ihtiyaç duymaktadır?". Eğer ihtiyaç duyulan 

şey kurum profesyonel iş amaçları ile süreç iyileştirme istekleri arasinda sıkı bir. 

ilişki varsa; o kurum için kalite sistemleri çok kullanışlı ve yetenekli olacaktır. Bir 

kurum için kalite sistemleri rehber niteliğinde olmalıdır. Kalite sistemleri yol 

göstericidir. Profesyonel iş heçlefleri ana amaç olarak benimsenmeyen kurumlarda 

kalite sisteminin kalite sisteminden çıkıp, bürokrasi halini aldığı, çalışanların ise 

birer bürokrat halini aldığı gözlenebilmektedir (Humprey, 2001 ). 

Yazılım süreçleri, fırmalann boyutuna uygun bir şekilde tas ar lanmalı dır. 

Kalite sisteminin amaç değil de iş hedeflerine ulaşmakta bir araç olduğu 

gerçeğinin özellikle yöneticiler tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Aksi 

takdirde zaten Türk toplumunun genel karakteristik özelliklerinin dışında 

özellikler barındıran kalite sistemlerinin uygulanamamasını, dolayısıyla iş 

hedeflerinden iyice uzaklaşmayı kaçınılmaz kılacaktır. 

Tüm bunlan başarmak için kurumsal değişim en üst yönetici tarafından 

yönlendirilmelidir. Çünkü; liderlerin hareketleri gözlenir ve takip edilir. Vizyonu 

oluşturacak kişi liderlerdir. Süreç iyileştirme çabaları için danışmanlık 

faaliyetlerini liderler yürütür. Süreç iyileştirme çabalannın ödüllendirilmesi veya 

değişimin önündeki engellerin cezalandınlması için üst yöneticilerinin 

yönlendirmesi olmazsa olmazlar arasındadır. Bu yönlendirme olmazsa; süreç 

iyileştirme çabalan kısa ömürlü kişisel çabalardan öteye gidemez (SEl 2002). 

2.5. Yazılım Geliştirme Süreçlerinin Belirsizliği. 

Üretilen yazılırolann maliyet etkin olması, zamanında üretilmesi ve yazılım 

kalite faktörlerini uygun seviyede karşılamasının kurumsal güvence altına 

alınabilmesi için dünyada yayılan yararlılığı kanıtlanmış yazılım kalite 

sistemlerinin referans alınması gerekmektedir. 

Küçük projeler, çalışan sayısının 5 veya daha az projenin toplam planlanan 

süresinin ise 6 aydan kısa olduğu projelerdir (Johnson 1996). 
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Kalite sistemlerini uygularken en önemli şart; sistemi uygularken zeka ve 

sağduyuyu kullanmaktır (Paulk 1996). Bu zeka ve sağduyuyu kalite sistemlerinin 

gereklerini amaç olarak değil de araç olarak kullanırken kullanmak 

gerekmektedir. KOBİ'ler için öncelikle gerekli süreçler tanımlanmalıdır. Her 

boyuttaki yazılım firmalan !Çın şu olguların varlığı kaçınılmazdır: 

belgelendirilmiş müşteri gereksinimleri, müşteri iletişimi, alınmış kararlara uygun 

hareket etme, planlama, belgelendirilmiş süreçler, iş kınnım ağacı. 

Küçük fırmalar için en. büyük zorluk, bu tip firmaların birincil amacının 

"ayakta kalmak" olmasıdır. Mevcut durumun yanlış olduğuna inanılan 

kurumlarda bile kaynak bulmak, süreç iyileştirmek için sorumluluk atamak ve 

daha sonrasında süreçleri tanımlamak ve uygulamaya almak, küçük fırmalar için 

oldukça zordur. Küçük fırmaların yanlış düşünceleri arasında şunlar yer alır: 

• "Hepimiz ustayız" - dolayısıyla aramıza yeni katılan arkadaşlan 

eğitmek için zaman ve para harcayamayız. 

• "Küçük fırma olduğumuz için bizde herkes herkes ile iletişim kurar" 

• "Hepimiz kahramanız" - ne yapılması gerekiyorsa onu yaparız, 

dolayısıyla bize kurallar işlemez (sadece işi yapmaya konsantre 

oluruz.), kısa zamanlı ve stres altında yaşayabiliriz. 

Doğal olarak, küçük firmalarda da belgelendirilmemiş gereksinimler, 

tecrübesiz yöneticilerin hataları, kaynak planlaması, eğitim, gözden geçirme ve 

ürünü belgelendirmek konusunda büyük kurumlarda olduğu gibi sorunlar 

yaşamaktadırlar. 

Verilerle düşünmek ve karar vermek hemen hemen tüm organizasyonlar için 

toplam bir felsefe anlayışlannda bir değişiklik gerekmektedir. Bu kavramın 

başarılabilmesi için gerçekten faydalı ve proje için kritik olan değerlerin 

ölçümünü sağlamak gerekmektedir. Kolaylıkla toplanan bilen verilerin değil, 

proje için gerçekten kritik olan (toplaması zor olsa bile) parametrelerin toplanması 

gerekmektedir. 

Süreçler tanımlanırken çok katı kurallar halinde tanımlanması halinde 

kurum içi direnç noktalan oluşacaktır. Bu yüzden süreçler tanımlanırken katı 
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kurallar yerine esnek yapılar (örneğin prensipler) kullanılması çalışanların yaratıcı 

katkılannı sürece yansıtacaktır. 

Süreçleri belgelendirme nedenlerini; iletişim, süreçlerin durumunun 

algılanması, tutarlılığın desteklenmesi olarak sayabiliriz. Belgelendirilmiş süreçler 

öğrenen organizasyonlar yaratır. Buna karşın, belgelendirmenin kanşık ve uzun 

olmasına gerek yoktur. Amacı karşılayan 1-2 sayfalık dokümanlar başlangıç için 

yeterli olabilmektedir. Süreçlerin tasarımını yaparken, yazılım tasarımının bilinen 

prensiplerini ( modüller arası. bağımsızlık, soyutlama vb) uygulamak süreçlerin 

karmaşık olmasını engelleyecektir. Belgelendirilmiş süreçlerin, herkesin kolayca 

ulaşabileceği bir yerde olması süreçler kadar önemlidir. 

Süreçlerin üst yönetim tarafından desteklenmesi, birçok zorluğu aşmakta 

kurum çalışanlarına ekstra motivasyon sağlayacaktır. Proje yürütücülerinin 

hazırlayacaklan planların hazırlanırken önemli ve öncelikli olanların göz önüne 

alınması gerekmektedir. Birden fazla seviyede plan hazırlanması planiann 

etkinliğini arttırabilecektir. 

Gözden geçirme ve' inceleme tüm boydaki kurumlar için maliyetleri 

kazandırdıkianna oranla çok daha düşüktür. Bu yüzden gözden geçirme ve 

inceleme faaliyetlerinin desteklenmesi ve kararlılıkla uygulanmasında büyük yarar 

vardır (Ackerman 1989). 

2.5.1 Olgunluk ve Yetenek Modeli (Capability Maturity Model) Çözümü 

Olgunluk anketini kullanarak yazılım sürecini değerlendiren CMM, 

Amerikan Savunma Bakanlığı'nın 1970-SO'lerde yaşanan yazılım krizine çözüm 

bulması amacıyla Carnegie Mellon Üniversitesi'nden yardım istemesi üzerine, 

üniversite bünyesinde kurulan Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (Software 

Engineering Institute-SEl) tarafından geliştirildi. Genellikle büyük boyutlu 

firmalara hitap eden CMM' de, hem dışa karşı belgelendirme, hem de iç süreçlerin 

detaylı bir şekilde değerlendirilmesi söz konusudur. 

CMM 5 seviye (1-5 arası) sunar. Parantez içerisinde her seviyeye ait anahtar 

süreç alanlan Çizel ge 2-1 'de verilmiştir: 
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Çizelge 2-1. CMM Seviyeleri 

Seviye Odak Anahtar Süreç Alanları 

5 Sürekli Süreç iyileştirme 
Hata Önleme 

En iyilenen 
Teknoloji Değişim Yönetimi 
Süreç Değişim Yönetimi 

4 Ürün ve Süreç Kalitesi Analitik Süreç Yönetimi 

Yönetilen Yazılım Kalite Yönetimi 

Kurumsal Süreç Tanımlama 
Eğitim Programları 

3 Mühendislik Süreçleri ve Tümleşik Yazılım Yönetimi 
Tanımlı Kurumsal Destek Yazılım Ürün Mühendisliği 

İletişim 
Gözden Geçinneler 
Gereksinimierin Yönetimi 
Proje Planlama 

2 Proje Yönetim Süreçleri 
Proje izlenmesi ve Takibi 

Tekrarlanabilir Alt Yüklenici Yönetimi 
Kalite Güvence 
Konfıgürasyon Yönetimi 

ı Kahraman Çalışanlar -
Başlanf;!IÇ 

CMM uygulaması için hiyerarşik olarak, sevıye belirleme, bir sonraki 

seviyeye geçmeden önce eksiklikleri belirleme, eksiklikleri hiyerarşik sıraya 

dizme, eksikliklerin giderilmesi için plan yapma, planı hayata geçirmek için 

kaynak ayırma ve uygulama, döngüye yeni baştan başlama aşamalan uygulanır. 

2.5.2 IEEE-12207 Kalite Sistemi Çözümü 

Her süreç kendi öğelerinin aktivitesi açısından daha ileri tasarlanmıştır. 

Bunlann her biri öğe görevlerinden de daha ileri tasarlanmıştır. Süreç altındaki 

aktivite birtakım tutarlı görevdir. 

Görev bir grup basit veya atomik aksiyondur. Görev girdileri tüketir (data, 

bilgi, kontrol) ve çıktıları üretir (data, bilgi, kontrol). Durum, gereksinim, öneri ve 

izin verilebilir hareket biçiminde ifade edilir. Bu amaç için, standart farklı görevin 

farklı biçimlerini ayırmak için bazı yardımcı eylemleri (-ecek, -acak, -malı ve 

-ebilmek) kullanır. "-ecek" bir durumun amacını ya da bir grubun amacını 

açıklamak için , "-acak" iki ya da daha çok grup arasındaki bağlayıcı koşulu 

açıklamak için, "-malı" diğer olasılıklar arsındaki öneriyi açıklamak için ve 

"-ebilmek" standardın limitleri içinde bir dizi izin verilebilir hareketi göstermek 

24 



için kullanılır. Zorunlu bir hareketi belirten " -meli, -malı" standart içerisinde 

hiçbir zaman kullanılmaz. "-ecek, -acak" içermeyen başka hareketler de vardır. Bu 

hareketler gereksinim değillerdir; bunlar bağlaını tamamlayan veya eklenen giriş, 

farz veya sözlerdir. 

Standart toplam nitelik yönetiminin prensiplerini tamamlar. 

Başlangıç olarak, standart Software hareket devrinin gerekli bölümlerine, 

nitelikle ilgili olan tüm aktiviteleri ele alır. Böylece, başlangıçtan itibaren nitelik 

otomatik olarak hesaba katılır. 

Bir sonraki adım olarak, hareket devrindeki sürece nitelikle ilgili aktiviteler 

ayınr. Her süreç yerinden oynatılamayan devir ile "Planla-Uygula-Kontrol Et

Önlem Al" (PUKÖ) ile donatılmıştır. Her bir süreç ve personel kendilerinin 

başlangıç iç nitelik süreçleri ile ilgili olan değerlendirmeler içeren aktiviteleri 

yapmak için sorumludurlar. 

Ek olarak, iki özel süreç, kanıtlama ve onaylama daha önceden söz edilen 

süreç iç değerlendirme arzu edilen derecede bağımsız ve objektif olmak için 

ekleme ve tamamlayıcı olarak sağlanmışlardır. 

Özel bir süreç, nitelik garantisi ürünlerin ve servisierin uyumunu kendi 

gereksinimlerini açıkça garanti etmeye adanmıştır. Bu süreçten sorumlu olan 

kişilere örgütsel özgürlük ile uyumu etkilemek için otorite sağlanmıştır. Örgütsel 

özgürlük servis sağlayan ve ürün üreten direk yönetim özgürlüğü olan birinden 

özgür olmak demektir. Bu arada otorite ilgili değerlendirmelere izin veren ve ilgili 

düzeltici hareketlere başlayan otoritedir. Bu süreç düzeltici hareketlere "kuvvet" 

için otorite vermez. 

Sonuç olarak, standart yönetim, kontrol.ve kurulu süreci geliştiren ve onun 

başarısı- bunun ötesinde sözleşmeli zorunluluk için gelişim sağlar. 

Standartta "organizasyon" ve "grup" terimleri nerdeyse eşanlamlıdır. 

Organizasyon belirli amaçlar için organize edilen kişilerin iskeletidir; kulüp, 

demek, kurum veya halk gibi. Organizasyon bütün olarak veya bir bölüm olarak 

antlaşmaya girdiği zaman gruptur. Organizasyonlar ayrı iskeletlerdir fakat gruplar 

aynı ya da ayrı organizasyonlardan oluşabilir. 
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Bir organizasyon ya da grup adını sorumlu olduğu süreçten alır; örneğin, 

kazanç süreci yapıldığı zaman bu organizasyon kazanım olarak anılır. Bir grubun 

adı fonksiyonel anlamdadır ve bu organizasyon için bir yapı ima etmez. 

Standart esnektir ve herhangi bir hareket devri modeliyle (Şelale, artan, 

evrimsel, helezon veya diğerleri), herhangi bir software mühendislik metodu 

(objektif yönlendirme tasanmı, yapısal kodlama, alt üst deneme ve diğerleri) ya 

da herhangi bir programlama dili (Ada, Assembler, Makine dili ve diğerleri) ile 

bilirlikte kullanılabilir. Bunlar software projesine ve teknolojinin durumuna çok 

bağlıdırlar ve seçimleri standardın kullanıcısına bırakıldı. 

Standart herhangi bir iş sektörü (askeri, ticari, otomobil sanayi, havayollan 

ve diğerleri veya herhangi bir ulusal, organize kültür tarafından uygulanabilir. 

Standart yazılım sisteminin tüm hareket devrini kapsar ve hareket devrinin 

içerisindeki bağımsız gruplan çeşitlendirrnek için görevi üzerine alır. Standart, 

objektif hareket devrinin bölümlerini ve gruplan farklı ve bazen karmaşık olarak 

bağdaştınr ve uzlaştınr. Sonuçta bu doğal olarak karmaşıktır. Standart 

organızasyonun nesneleri ve proJenın bağlaını dışında okumak standardı 

yorumlamayı olumsuz etkiler. Standardı etkili ve üretici kılmak için şu önceden 

gereksinimler karşılanmalıdır: 

a) Eğitilmiş personel 

b) Organizasyonun kurallanna aşİnalık 

c) Projenin çevresine aşİnalık 

d) Standardı anlama 

Uluslararası standart standardın temel sebeplerini ıçeren bir girişle 

başlar. Teknik materyaller 7 bölüm ve 4 eke ayrılır: 

Bölüm I-Faaliyet alanı ve uygulama sahası. 

Bölüm 2-Normal referanslar 

Bölüm 3-Açıklamalar 

Bölüm 4-Hareket devir sürecinin en üst düzeyde gözden geçirilmesi 

Bölüm 5-Beş öncelikli süreci aktiviteleri ve görevleri 

Bölüm 6-Sekiz yardımcı sürecin aktiviteleri ve görevleri 

Bölüm 7-Dört organizasyon sürecinin aktivite ve görevleri 

26 



Ek A-Standardı yazılım proJesıne uydurmak ıçın gerekli aktiviteler ve 

görevler 

Ek B-Uyum standartları üzerine kısa bir kılavuz 

Ek C-Organizasyon süreçler ve ilişkileri üzerine genel bilgi 

Ek D-Bibliyografya. 

2.5.2.1 Ana Süreçler 

Uluslararası standart bir periyot veya yazılım projesinin hareket devrinin 

kendi kavramından genişleyerek bitimine kadar olan meydana gelmiş bir dizi ilk 

süreci tarif eder. İlk süreçler yazılırnın içinde olan kazanç, sağlama, geliştirme, 

operasyon ve bakım gibi anahtar gruplanna hizmet eder. Her ilk süreç öğelerinin 

aktiviteleri ve görevleri açısından açıklanır ve tarif edilir. 

Her ilk öğe giriş ile başlar, bir dizi düzeyleşmiş aktivite onu takip eder ve 

software ürünlerine ve servislerine bir dizi aktivite birleşmiş görevler sağlayan 

düzenekle devam eder. 

• Yazılım Temin Süreci: Bu hareket devir süreci kazançlının 

sözleşmeli olarak yazılım ürün ve servislerinden kazanç elde eden 

aktivite ve görevleri açıklar. Ürüne ve servise ihtiyacı olan 

organizasyon, bunun sahibi olabilir. Sahip olan kişi tüm kazanım 

görevlerinin etmen olan tüm kazanım görevlerine kontrat yapabilir. 

Kazançlı olan kişi kullanıcının ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini 

gösterir. 

• Kazanım süreci: Yazılım ürün ve servislerinin kazancı için gerekli 

olan tanımlama ile başlar. Süreç önerinin hazırlanması, müteahhidin 

seçimi ve kabul etme sistemi içerisindeki kazanım süreci yönetimi 

ile devam eder. Süreç kendi özel başlangıç görevleri ile birlikte şu 

aktiviteleri içerir: Başlangıç, öneri hazırlığı için talep, kontrat 

hazırlığı ve yenileme, müteahhit denetleme, kabul etme ve 

tamamlama. İlk 3 aktivite anlaşmadan önce son 2 aktivite 

anlaşmadan sonra meydana çıkar. 

• Yazılım Sağlama Süreci: Hareket devir süreci müteahhidin aktivite 

ve görevlerini içerir.Bu süreç ya öneriyi hazırlamak için kazançlıya 
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cevap olarak talep edilen kararıyla ya da anlaşma kontrat 

imzalayarak kazançlıya yazılım servisi sağlayarak başlar. Bu hizmet 

yazılım ürünlerinin, yazılım içeren sistemlerin, yazılım sistemlerinin 

operasyonunu ve yazılım ürünlerinin bakımını geliştirir. Süreç 

tanımlama prosedürü ve yönetilmesi gereken kaynaklann 

sağlarolaştırma servisi, kazançlının plan boyunca taşıma hizmetini 

geliştirmesi ve yapması ile devam eder. Sağlama süreci kendi 

aktivitelerinin Y,anında şu aktiviteleri de içerir: Başlama, cevap 

vermeye hazırlık, kontrat, planlama, yapma ve kontrol etme, gözden 

geçirme ve değerlendirme, taşıma ve tamamlama. İlk 2 aktivite 

anlaşmadan önce son 5 aktivite ise anlaşmadan sonra meydana gelir. 

• Geliştirme Süreci: Bu hareket devir süreci geliştiricinin görev 

aktivitelerini içerir. Geliştirme terimi hem yeni yazılırnın gelişimini 

hem de var olan yazılırnın değişimini belirtir. Gelişim süreci en az 2 

yolda uygulanmak için tasarlanmıştır. 

o İlk örnekleri geliştirmek için metodbilimi veya ürünün 

tasarımı ve gereksinimlerinin çalışması. 

o Ürün üretmek için süreç: Bu süreç yazılım gelişiminin tüm 

sistemde içsel bölümün daha büyüğü olarak tek başına bir 

varlık olmasını sağlar. 

Gelişim süreci kendi aktiviteleri dışında şu özel görevlerden oluşur: Süreç 

gerçekleştirme, sistem için gerekli analiz, sistem tasarımı, yazılım için 

gerekli analiz, yazılım mimari tasarımı, yazılım detaylı tasarım, yazılım 

kodlama ve denetleme, yazılım bütünleşme, yazılım nitelik denemesi, 

sistem tamamlama, sistem nitelik testi, yazılım donanıını ve yazılım kabul 

destekleme. Bu aktivitelerin durumsal düzeni, zaman düzeni göstermez. Bu 

aktiviteler tekrarlanabilir veya aktivite şelale düzenini ima etmek için 

yeniden tekrarlanabilir. Tüm bu görevler içerisinde aktivitelerin ilk veya 

verilen herhangi bir tekrarda tamamlanması gerekmez. Ancak bu aktiviteler 

son tekrara gelindiğinde tamamlanmış olmalıdır. Bu aktiviteler ve görevler 

bir yada daha fazla geliştirme modeli (şelale evrimsel helezoni ve diğerleri 

ya da bunların birleşimi) proje veya organizasyon inşa etmek için kullanılır. 
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Standart temel gereksinimler için önceden ürün gelişimi sırasında saptanmış 

tasarım ve kodlara gelişim sürecinin kontrolu içerisinde izin verir. 

Zamanında engellenen erken veya planlanmamış gerekli değişiklikler ve 

değişimin kontrol ettiği etkili temeller engellenir. Standart aynı zamanda 

temel içerisinde ölmak için ilgilenen gruplara forumlar ( Oiiak gözden 

geçirme ve bilanço süreci)sağlar. Gelişim sürecinin biçim yönetim sürecini 

ve temel görevleri yönettiği not edilmelidir. 

• Operasyon Sür~ci: Bu hareket devir süreci yazılım sistem 

operatörünün görev ve aktivitelerini içerir. Yazılım operasyonunun 

tüm sistem operasyon içinde tamamlanır.Bu süreç yazılım 

operasyonunun ve kullanıcılar için operasyonel yardımı kapsar. Bu 

süreç kendi aktiviteleri dışında şu aktiviteleri de içerir: Uygulama 

süreci, operasyonel deneme, sistem operasyonu ve kullanıcı yardımı. 

• Bakım Süreci: Bakıcının görev ve aktivitelerini içerir. Bu süreç bir 

sistem kodlama ve bununla ilgili dokümantasyonlarda hata, eksiklik 

olduğunda yada gelişime ve adaptasyona ihtiyaç olduğunda 

çalıştınlır. Amaç bütünlük korunurken var olan sistemi 

değiştirmedir. Ne zaman yazılım ürünün değiştirilmesi gerekirse 

gelişim süreci etkili koruma ile değişimleri düzgün bir şekilde 

tamamlar. Bu süreç sistemin kapanması ile biter. Bu süreç kendi 

aktivitelerinden başka şu aktiviteleri de içerir: Süreç tamamlama, 

sorun ve değişim analizi, değişim tamamlama, bakım kabulu/gözden 

geçirme, göç etme ve yazılırnın yürürlükten kaldınlması. 

2.5.2.2 Destek Süreçler 

Bu standart bir dizi sekiz yardımcı süreç içerir. Yardımcı süreç herhangi bir 

diğer süreçleri içsel bölüm olarak farklı amaç ve projenin başarısı ve niteliğine 

katkıda bulunur. Yardımcı süreç istendiğinde kazanım, sağlama, gelişim, 

operasyon veya bakım süreci veya diğer yardımcı süreçler tarafından istenir. 

Yardımcı süreç giriş ile başlar, birtakım birleşmiş düzey hareketleri ile takip 

edilebilir. Diğer hareket devir süreçlerini tutan bir dizi aktivite ve uygun 

görevlerle devam eder. 
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• Dokümantasyon Süreci: Bu süreç hareket devri tarafından üretilen 

bilginin kaydedilmesi sürecidir. Bu süreç aktiviteleri, planı, tasanmı, 

görünümü, dağıtımı ve bu dokümanlann bakımını gerektiğinde 

ilgililerle; yöneticiler, mühendisler ve sistem kullanıcılan açıklar. 

Görevleri ile birlikte dört aktivite şunlardır: tamamlama süreci, 

tasanın ve geliştirme, üretim ve bakım. 

• Konfıgürasyon Yönetim Süreci: Bu süreç sistem içindeki temel 

yazılım öğelerini ayırt etmek, tanımlamak için, tamamlan kontrol 

etmek ve öğeleri serbest bırakmak için, öğeleri kaydetmek ve 

öğelerin durumunu ve tamamlama taleplerini rapor etmek için, 

öğelerin doğruluk ve tamamlamalannı doğrulamak için ve öğelerin 

depolannı kontrol etmek ve de öğeleri idare etmek ve taşımak için 

görevlendirilmiştir. Bu süreç şunlan içerir: tamamlama, biçim 

tanımlama, biçim kontrol, biçim durum hesaplaması, biçim 

değerlendirmesi ve serbest yönetim ile taşıma. 

• Kalite Güvence Süreci: Bu süreç; ürün ve hizmetlerin, belirlenmiş 

plan ve kentratsal gereksinimiere uygunluğunun bağımsız ve 

objektif olarak uygunluğunun garanti altına alacak çerçeve sağlar. 

• Sınama (Verifıcation) Süreci: Bir ürün veya hizmetin gerekli tüm 

şartlan karşıladığının değerlendirmesini yapma sürecidir. 

• Sağlama (Validation) Süreci: Sağlama süreci; en son üretilen 

sistemin istenen amaca uygunluğunu belirleme sürecidir. 

• Gözden Geçirme Süreci: Bu süreç; değerlendirme yapan ve 

değerlendirilenler arasındaki etkileşimierin çerçevesinin hazırlandığı 

süreçtir. 

• Denetim Süreci: Bu süreç; Kontratta belirlenmiş resmi denetimierin 

çerçevesinin belirlemektedir. 

• Problem Çözme Süreci: Problemleri çözme ve tespit edilen 

problemleri gidermek için kapalı döngü mekanizmanın sağlanması 

süreci dir. 
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2.5.2.3 Organizasyonel Süreçler 

Organizasyonel süreçler, projelerden çok kurumsal süreçlerin tanımlamasını 

yapar. Bu süreçler, diğer süreçlerin kurulmasını, izlenınesini ve geliştirilmesini 

sağlarlar. 

• Yönetim Süreci: Bu süreç, yazılım yaşam döngüsünün proje 

yöneticisinin genel faaliyet ve görevlerini tanımlar. 

• Altyapı Süreci: Bu süreç; tüm yaşam döngüsünü destekleyen 

altyapının oluşturulmasını ve idame edilmesini sağlayan faaliyetleri 

tanımlar. 

• Süreç iyileştirme Süreci: Bu süreç, yazılım yaşam döngü süreçleri 

ölçmek, seviyesinin belirlemek, kontrol ve iyileştirmek için gerekli 

temel ve en üst derecedeki faaliyetleri tanımlar. 

• Eğitim Süreci: Bu süreç; çalışan kaynaklarının teknik ve yönetimsel 

becerilerinin geliştirilmesi için gerekli temel faaliyetleri tanımlar. 

2.6. Bilgi Portalı 

Öğrenen Organizasyonlar2 kavramıyla beraber kurum içi bilgi paylaşımının 

önemi vurgulanmıştır. Bu kavramının tartışıldığı ilk yıllarda tüm işletme 

verilerinin depolandığı, çalışaniann bilgi birikimlerini diğer çalışanlar ile 

paytaşabildikleri platformlar bugünkü kur-çalıştır rahatlığından oldukça 

uzaktaydılar. 

Kurumsal bilgi portalları; kurum içi haberleşme ve bilgi paylaşımını en 

verimli şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

Bugün "Kurumsal Bilgi Portallan"nın işleyiş mantığına baktığımızda 

portallann ERP, CRM, Tedarik Zinciri Yönetimi gibi birebir iş süreçlerini 

iyileştirmeyi ve veri depolayıp raporlamayı hedefleyen uygulamaların yetersiz 

kaldıkları iç ve dış müşteri iletişimi arayüzünü sağladığını görürüz. 

Bu arayüz son yıllarda tartışılan ve işletme verimliliğini arttırdığı kanıtlanan 

Toplam Kalite Yönetimi, Öğrenen Organizasyonlar gibi pek çok yönetim 

2 Kurum faaliyetlerinin her aşamasında bilgiyi üreten ve bunu kurum kültürü haline getiren 

kurum. 
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kavramının da işletme bünyesinde daha etkin olarak kullanılmasını sağlayacağı 

açıktır. Hatta IS02000 standardı kurum içi haberleşme ve iletişimi ana 

maddelerinin içerisine yerleştirmiştir ve aktif ve doğru olarak kullanılması 

durumdaportal arayüzü bu ihtiyacı tartışmasız bir şekilde karşılayabilmektedir. 

Kurumsal bilgi portallannın ana amacı çalışanlann, kişiselleştirdikleri bir 

platformdan yetkileri dahilinde iç ve dış verilere ulaşmalannı sağlamak ve bu 

sayede iletişimi arttınrken iletişim maliyetlerini azaltmak, herkesin verimli 

çalışmasını sağlamak ve en 9nemlisi hızlı hareket ederek rakiplerden bir adım 

önde olabilmektir. 

İdeal Kurumsal Bilgi PortaHannın temel bileşenlerine bakacak olursak 

aşağıdaki 6 önemli kavramı görürüz: 

• Kişiselleştirme: Kişiselleştirme portalın; iç ve dış veri kaynaklanyla 

entegre edilebilmesi, kuruma özel sunum şeklinin düzenlenebilmesi 

(kurum logosu, sayfa düzeni ... vb ), kullanıcı rollerinin tanımlanması 

ve güvenlik politikasının kurulabilmesi demektir. Porta! çalışaniann 

hizmetine açıldıktan sonra ise her çalışan çalışma sayfasını kendi iş 

ihtiyaçlan ile ilgili içeriklere göre düzenleyebilir. 

• İçerik Dağıtımı: Kurumsal bilgiler, portala kurum tarafından 

belirlenen grup ve kategorilere göre yerleştirilmelidir. Oluşturulan 

bu bilgi kümeleri yetkilendirme ve arama süreçlerinde oldukça 

yararlı olacaklardır. Çalışanlar ilgi alanianna hitap eden kategorilere 

üye olabilmeli ve böylece o kategorilere ait portala yerleşen her 

bilgiden otomatik olarak haberdar edilebilmeliler. 

• Uygulama ve Veri Entegrasyonu: Çalışanlar işlerini gerçekleştirmek 

için gereken tüm uygulamalara ve verilere portal üzerinden 

erişebilmeliler. Diğer bir deyişle kullanıcılar e-mail, takvim 

yönetimi gibi basit masaüstü uygulamalannın yanı sıra ERP, CRM, 

SCM gibi kurumsal uygulaınalara portal arayüzüyle ulaşabilmeliler. 

• Bilgi Paylaşımı: Kurum içerisinde bilginin tüm araçlarla portal 

üzerinden paylaşılması sağlanır: veri yayınlama, bilgi gruplanna 

üyelik, tartışma gruplan, mesajlaşma, web konferansı araçlan gibi. 

Böylece kurum içerisinde dolaşan bilgi yapısal olmasa da kayıt 
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altına alınabilmesini sağlar. Eldeki veriler analiz edildikten sonra 

kurum için önemli bir bilgi haline getirilebilmektedir. 

• Arama: Kurumsal bilgi portaHanndaki arama mekanizmalan, kurum 

içinde birden fazla bilgi kümesi üzerinde, yapılandınlmış veya 

yapılandınlmamış veri üzerinde ve de iç ve dış kaynaklarda yer alan 

tüm bilgi kümeleri üzerinde arama yapmaya imkan tanır ve arama 

sonuçlannı kullanıcıya bütünleşik bir biçimde sunabilmelidir. 

• Güvenlik: Güv.enlik mekanizmasının amacı, portal içerisindeki 

bilgiyi yetkisiz kişilerden korumak ve gelecek saldınlan önlemektir. 

Özellikle hem kurum çalışanlannın hem de iş ortaklannın veya 

müşterilerin aynı portal kapısından girerek verilere ulaştığı 

düşünüldüğünde bu güvenlik yapısının ne kadar sağlam olmasının 

gerektiği bir kez daha anlaşılır. 

Portallann günümüz işletmelerinde hangi süreçlerde nasıl kullanılabileceği 

aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir: 

2.6.1 Proje Yönetimi 

Günümüzde pek çok işletmede proje bazlı çalışmalar yürütülmektedir. 

Projeler genellikle farklı birimlerde yer alan çalışanlardan oluşan ekipler 

tarafından yürütülmektedir. Bu da veri paylaşımını güçleştirmektedir. Proje 

yönetimi içerisinde; 

• Düzenli toplantılann yapılması, 

• Toplantı yerinin ve zamanının ayarlanması, 

• Toplantı notlannın düzenlenmesi ve yayınlanması, 

• Ortak. dosyalar üzerinde çalışılması, 

• Düzenli gelişme raporlannın yönetime sunulması, 

• Görevlerin dağıtılması, görev raporlannın yazılması ve takip edilmesi, 

• Proje ile ilgili konular takip edilebilmesi, 

• Proje ile ilgili riskler takip edilebilmesi, 

gibi pek çok zaman alan süreç yer almaktadır. Kurumsal bilgi portalı 

sayesinde gerekli tanımlamalar yapıldığında toplantı odasının uygun olup 

olmamasından, ekip elemanlannın iş planına kadar her bilgi yetki verilen kişiler 
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tarafından paylaşıma açılabilir, yazılan raporlar otomatik olarak ilgili kişilere 

iletilebilir, gerekirse toplantılar sanal ortamda bile gerçekleştirilebilir. Yapılan 

tüm yazışmalar, tartışmalar ve hazırlanan dokümanların da kurumda güvenli bir 

yerde saklanması sağlanır. 

Bu sayede işletme, çalışanlarını daha etkin kullanmış olar ve zaman alıcı 

süreçleri azalttığından daha hızlı hareket etme ve karar verme yetisine kavuşarak 

rekabet avantajı sağlar. 

2.6.2 Doküman Yönetimi 

İç yazışmalar her kurum için önemlidir. Sipariş formlarının onay 

mekanizmalanndan, gelen teklifierin taratılıp sisteme kaydedilmesine, kalite 

prosedürlerinin hazırlanıp yayınıanmasına kadar pek çok süreç doküman yönetimi 

içerinde yer alır. 

Bu çerçeve portal bir doküman hazırlama, onay ve yayın mekanizmasının 

tanımlanmasına izin verir. Gerekli doküman (sipariş formu, duyum, haber ... vb) 

yetki verilen kişi tarafından hazırlanır. Onay mekanizmasında tanımlanan 

kişi/kişiler tarafından belirlenen süreçte onaylanır ve sonra da ilgili gruba bağlı 

çalışanıniçalışanların kullanımına açılır. 

2.6.3 Uygulamalara Arayüz 

Kişiselleştirilmiş arayüz ile her kullanıcı sadece kendi işiyle ilgili çalışma 

sayfasını oluşturarak gerektiğinde ihtiyacı olan verilere eskisinden çok daha kısa 

sürede ulaşabilir. 

Bu çalışmalar şu anda pek çok kullanıcı tarafından bilgisayann masaüstüne 

tanıtılan kısayollar ile yapılmakta ancak çalışılan dosya sayısının fazla olması 

durumunda bu da pek kolay bir çözüm olmamaktadır. Aynca pek çok durumda 

her farklı uygulamaya girişinde kullanıcı, ilgili programa ait kullanıcı adı ve 

şifresini girmektedir. Hangi bilginin nerede olduğunun bulunması ise başlı başına 

bir sorundur. Kurumsal bilgi portalı sayesinde bu sorunlar ortadan kalkmakta, 

çalışanların daha kolay çalışabilecekleri bir çalışma arayüzü sağlanmaktadır. 
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3. ÖRNEK FİRMA ÖZELLİKLERİ 

Bu tez çalışmasında örnek alınan fırma, 1 986'da, Eskişehir de büyük bir 

holding ve grup şirketlerinin iştiraki ve tamamı milli sermaye ile kurulmuştur. 

Kuruluş amacı Türk Savunma Sanayiinin milli ve kritik kategorilerinde ele alınan 

Elektronik Savunma Sistemleri gereksinimlerine çözüm üretmektir. 

Bu anlayışla hareket eden fırma, Modemizasyon ve Araştırma Geliştirme 

Teknoloji Projeleri olmak üzere iki temel başlık altında toplanabilen Türk 

Savunma Sanayi ihtiyaçlarına Sistem Geliştirme ve Teknolojik Alt Yapı 

Oluşturma kapsamında çözümler üretmiştir. 

Firma içi süreçlerin sürekliliği, denetimi ve iyileştirilebilirliği 1998 yılından 

itibaren AQAP-1 10 NATO Kalite Standardı ile garanti altına alınmıştır. 

Örnek fırmanın geçmişinde yapılan donanım ağırlıklı projeler nedeniyle, 

firmada çalışan mühendislerin tamamı elektronik mühendisidir. Yeni iş hedefleri 

doğrultusunda yazılım grubunun önemi son zamanlarda giderek artmaktadır. 

Projelerin yazılım tarafını hazırlayan grup ise 5 kişiden oluşmaktadır. 

3.1. Altyapı Özellikleri 

Örnek fırmanın uzun geçmışıne dayanarak ıyı bir altyapısı olduğu 

söylenebilir. Bazı altyapı özellikleri şöyledir. 

• Kişi başına en az bir bilgisayar düşmektedir. Bilgisayar yan 

ürünlerinde (yazıcı, tarayıcı vs.) de eksiği yoktur. 

• Firma içerisinde yerel bir ağ bulunmaktadır. 

• Firma içerisinde Microsoft ürünleri yaygın olarak kullanılmaktadır 

ve fırma Microsoft "partner"idir. 

• Pirinanın oldukça yaygın olarak kullandığı leased line Internet hattı 

mevcuttur. 

• Firmanın Ankara, İstanbul ve İzmir birimleri de bulunmaktadır. 

Merkez ofis ve diğer birimler arasında bilgi akışı telefon ve 

elektronik posta aracılığıyla yapılmaktadır. 
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3.2. Gelecek Hedefleri 

Örnek firmanın stratejik hedefleri; 

• Ülkenin birlik ve güvenliğinin teminatı milli bir sanayi kuruluşu 

olarak banşta ve savaşta TSK'nin görevlendirmesine hazır olabilmek 

için gerekli birikim ve kabiliyederi bünyesinde oluşturmak. 

• Müşteri gereksinimleri doğrultusunda, üstün teknolojik özellikleri 

esnek, taşınabilir, tümleştirilebilir maliyet-performans etkin sistem 

çözümlerine dönüştürmek ve müşteri odaklı yapısını koruyarak ve 

güçlendirerek mutlak müşteri memnuniyetini sağlamak. 

• Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek çözümlere temel 

oluşturacak teknolojileri özünde birikime dönüştürmek; güçlenen 

yapısı ve edindiği birikim ile teknolojilere şekil veren, Türkiye'de 

yerleşik bir uluslar arası şirket olmak. 

• Yurt içindeki mevcut kabiliyetlerden azami yararlanmaya devam 

etmek, yatınmını yeni ve ülkede var olmayan kabiliyederin kazanımı 

amaçlı odaklamak. 

• Yurt içindeki gereksinimiere daha genış spektrumda çözümler 

oluştururken, uluslararası pazarlara açılmak. 

• Savunma Sanayiinde elde ettiği birikimi, uzmanlık alanlanndan 

uzaklaşmadan, sivil alanlarda da açılımlara dönüştürerek ülke 

ekonomisini katkıda bulunmak. 

• Çevreye ve toplumsal değerlere duyduğu saygı, ticari ahlakı, takım 

ruhu ve işbirliği anlayışının yanı sıra sunduğu çözümlere, yarattığı 

fark ve kattığı değer ile, müşterisinin, rakiplerinin ve iş ortaklannın 

saygın ve güvenilir dostu kimliğini korumak. 

• Tüm kaynaklannı verimli kullanarak dahili süreçlerini sürekli 

iyileştirmek ve gelişen kalite standartlannı yakından takip ederek 

ekonomik ve kusursuz çözümlere ulaşmayı garanti altına almak. 

• Çalışanlar arasında yaratılan katılımcı ve yaratıcı ortamı korumak, 

çalışanianna tatminkar, güvenli ve üretken bir ortam sağlamak. 
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3.3. Sistemdeki Sorunlar 

Sistemde karşılaşılan bazı sorunlar aşağıdaki gibidir. 

• Kalite sistem dokümantasyonunun hazırlanması ve kullanımı 

• Personelin bilgi ve bilinç düzeyinin düşüklüğü 

• IS09000 standartlannın anlaşılamaması ve yanlış yorumlanması 

• İlave işyükü ve harcama ihtiyacının ortaya çıkması 

• Üst yönetimin yanlış tutumu ve organizasyonel bozukluklar 

• IS09000 kalite güvencesi modellerinin temel şartlannın sağlanması 

• Katılımcılık, motivasyon ve ekip çalışmasındaki yetersizlikler 

• Değişime ve yeniliklere karşı direnç, alışkanlıklardan koparnama 

• Süreç yaklaşımındaki yetersizlikler 

• Belgelendirme eksiklikler 
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4. OLUŞTURULAN ÖRNEK MODEL 

Türkiye'deki bilişim sektöründeki fırmaların büyük bir çoğunluğunun KOBİ 

sınıfına girmesine rağmen, üretilen yazılım ürünlerinin kalitesinin yeterli olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Kalder tarafından yapılan anketlerde KOBİ'ler için tespit edilen eksiklik ve 

sorunlan, (örnek firmada da benzer bir şekilde ortaya çıkmaktadır) aşağıdaki 

şekilde sınıflandınlabilmektedir: 

• Eğitim eksiklikleri 

• Belgelendirme eksiklikleri 

• Yardımcı araç kullanımının yetersizliği ve eksikliği 

• Yazılım Geliştirme süreçlerinin eksikliği, belirsizliği ve yetersizliği 

Bu çalışmada, İkinci bölümde bu eksikliklere karşılık olarak, 

• Kurum içi eğitim kanallarının işlevsel hale getirilmesi ve de Internet 

üzerindeki bilgi kaynaklannın taranarak, kurum içi eğitimde etkin 

olarak kullanılabilmesi 

• Uluslar arası belge şablonlannın (Örnek: MIL-STD-498) kurum 

içerisinde kullanımının sağlanması 

• Bazı ekonomik yardımcı araçlann kullanımının araştıniması ve 

kurum içersinde kullanımının sağlanması 

• Kurum içi bir bilgi portalının oluşturulması, 

• Kurum içi etkin bir proje yönetimi için gerekli altyapının kurulması, 

• Yazılım geliştirme süreçleri için ise CMMI sistemini rehber olarak 

kullanılması, · 

• Kurum içerisindeki süreçlerin anlaşılabilir ve çalışanlar tarafından 

savunulabilmesi için hafifleştirilmesi ve pratik çalışma koşullarına 

uyumlu hale getirilmesi 

çalışmalan planlanmıştı. Buna göre; örnek fırma içerisinde yapılan çalışmalar 

sonucunda örnek model 'in çerçevesi Şekil 4-1 'deki oluşmuştur. 
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n 
Yazılım 
Araçları 

Süreç 
Akışları 

## 

### 

## 

f--....ı......>:<----., ######### 

n 
Proje 

Yönetimi 
Araçları 

' ' ' 

Şekil 4-1. Örnek Model'in Çerçevesi (UML Dağıtım Şekli) 

4.1. Eğitim Paketi 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

n 
Eğitim 

Paketi 

n 
Ofis 

Araçları 

Kullanılan programlama dillerinin daha etkin kullanımı ve bu konudaki 

teknik eksikterin giderilebilmesi için Internet ortamında eğitim, teknik bilgi, 

makale, örnek olay veren web sitelerinin tamamı taranmıştır. Sürekli takip 

edilmesi gereken web siteleri belirlenmiş, bu sitelecin takip edilerek, çevrimiçi 

eğitimiere katılım sağlanması, makale ve örnek olayların uygulanarak zorlu bir 

eğitim sürecinin tamamlanması sağlanmıştır. Bu kapsamda takip edilen bazı web 

siteleri şöyledir: 

• www.msdn.microsoft.corn ve birçok alt siteleri (eğitim siteleri, 

teknik makaleler, öğretici sayfalar, tasarım köşeleri vs.) 

• www.rspa.com/spi (Yazılım mühendisliği üzerine bir çok alt başlık 

ve alt bağlantı içermekte) 

• W\V'W.embedded.com (Gömülü yazılım geliştirme konularına ilişkin 

bir çok makale, teknik bilgi vs) 

• w\vw.uml.org (UML modelleme dili üzerinde bir çok makale ve 

teknik bilgi içermektedir.) 

Örnek firmadaki eğitim eksiklerini gidermek, yeni oluşacak sisteme uyum 

sağlamak için aşağıdaki eğitimler planlanmıştır: 
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• Yazılım da Kalite 

• Yazılım Gereksinimlerinin Yönetimi 

• Yazılım Test Stratejileri 

• IS09001 :2000 Eğitimleri 

• Yazılım Mühendisliği 

• Problem Çözme Teknikleri 

• Toplam Kalite Yönetimi 

• Visual Studio.Net 

• XML Teknolojileri 

• Proje Yönetimi 

• Takım içi İletişim 

• Bilgi PortaUannın Kullanımı 

• Nesneye Dayalı Programlama 

• Tasanın Şablonlan 

• Yardımcı Araçlann Kullanımı 

Bazı eğitimler ile ilgili hazırlanan sunular EK-A' da verilmiştir. 

4.2. Prosedürler ve İş Akış Süreçleri 

Hazırlanan bazı iş akış süreci, prosedür ve talimatlar EK-B' de verilmiştir. 

4.3. Yazılım Mühendisliği Araçları 

4.3.1 Test Aracı 

Test ve bütünleştirme işlemlerinin bir strateji içinde gerçekleştirilmesi, 

planlanması ve tekniklerin seçimi gerekmektedir. Bütünleştirme işleminde en 

küçük birimlerden başlanarak sistem seviyesine çıkılmaktadır. Bu değişik 

düzeylere hitap edecek test yöntemleri olmalıdır. Şekil 4-2'de uygulandığı hedef 

açısından test yöntemleri gruplandınlması gösterilmektedir. Buradaki test 

işlemleri: 

• Birim testi: Diğer sistem unsurlan olmadan, tamamen soyutlanmış 

olarak yapıtaşlannın doğru çalışmalannın elde edilmesi içindir 
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• Modül testi: Modüller, ilişkili yapı taşlannın bütünleştirilmesinden 

oluşurlar. Yine diğer unsurlardan bağımsız olarak sınanmalıdırlar. 

• Alt-sistem testi: Alt sistemler ise modüllerin bütünleşmesi ile ortaya 

çıkar. Yine bağımsız olarak testleri yapılmalıdır. Bu düzeyde en çok 

hata arayüzlerde bulunmaktadır, arayüz hatalanna yönelik testlere 

yoğunlaşılmalıdır. 

• Sistem testi: Üst düzeyde bileşerrlerin sistem ile olan 

etkileşimlerinde . çıkacak hatalar aranmaktadır. Ayrıca belirtilen 

ihtiyaçlann doğru yorumlandıklan da sınanmalıdır. 

• Kabul testi: Çalıştınlmadan önce sistemin son testidir. Artık yapay 

veri yerine gerçek veriler kullanılır. Bu test türüne alfa testi de denir. 

Alfa testi tanımında, testin geliştirici organizasyonun yerleşkesinde, 

kullanıcılann da gelerek katkıda bulunmasını içerir. Daha sonra 

ürünün pazarlama işlemi sırasında beta testi denilen, kullanıcının 

kendi mekanında yaptığı test de önemli bir uygulamadır. 

Yapıtaşı Tünıleştirme Kullanıcı 

Şekil4-2. Test işlemlerinin hedefleri (Dernirörs 2001) 

4.3.2 REM (Requirement Management Tool) 

REM deneysel bir gereksinim yönetimi aracı olup ücretsiz olarak 

kullanılmaktadır. Tasanın amacı yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisindeki 

gereksinim mühendisliği fazına yardımcı olmaktır. 

REM' in gereksinim mühendisliği projeleri 4 adet doküman'dan oluşur 
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1. Müşteri odaklı gereksinim dokümanı 

2. Geliştirici odaklı ister dokümanı 

3. Çakışma ve sorun giderme isterleri 

4. Değişiklik isteği isterleri 

REM mevcut isterlerinin altında OOP baz alınarak modellenmiştir. 

• Her REM nesnesinin bir içerik menüsü vardır. 

• REM içinde isterler önceden tanımlı şablon ve özelleştirilebilen dil 

şablonları ifade edilir. 

• Kullanıcı arayüzü çalışma anında seçilebilir. Şu anda ispanyolca ve 

İngilizce mevcuttur. (Bu çalışma kapsamında REM için Türkçe 

metinler oluşturulmuştur.) 

• REM isterleri, bir ilişkisel veritabanında tutar böylece diğer 

uygulamalarda bu bilgilere SQL kullanarak erişebilir. 

• REM isterler dokümanı üretirken XML ve XSL T kullanır. XSLT 

stil kağıtlan dışardan ayarlanabilir Eğer REM 'in varsayılan 

WYSIWYG amaçlı HTML ayarlarının yanısıra özel stil kağıtlar 

oluşturulabilir. 

• REM aynca isteklerin tekrar kullanılabilmesine olanak tanır. 

Herhangi bir REM dosyasını "temel" doküman olarak 

kullanabilirsiniz. Böylece geniş bölümleri her zaman tekrardan 

tanımlanması gerekmez. Diğer bir yanda bir projeden diğerine 

istekleri sürükleyip bırakabilir yada aynı projede istekleri 

kopyalanabilir. 

• Kullanıcı arabirimi dış kaynaklı DLL'lerden okunur. Böylece REM 

kullanıcı arabiriminin dili dinamik olarak değiştirilebilir. 

• Dış kaynaklı taban dokümanlar yeni bir REM projesi için gereken 

güncel nesneleri depolar. Farklı standartlar için farklı temel 

dokümanlar bulundurabilir (Örnek olarak IEEE-830 için farklı ve 

MIL-STD-498 için farklı dokümanlar kullanılabilir). 

• Dış kaynaklı XSLT stil kağıtları sunum hakkında bilgi depolarlar. 

Örnek olarak REM projesindeki nesnelerin gösterimi verilebilir. 
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XSLT stil kağıtlan yazmak zor değildir, REM'in varsayılan stil kağıdı 

rehber olarak kullanılabilir. 

4.3.3 Visio 2003 

Visio 2003, çalışaniann karmaşık ış süreçlerini ve sistemlerini 

belgelendirmesine, tasariamasına ve geliştirmesine yardımcı olarak birlikte 

çalışma verimini artırmalannı ·ve daha etkin kararlar alabilmelerini sağlayan bir 

yazılım aracıdır. 

Önceden tanımlanmış Microsoft SmartShapes® simgelerini sürükleme 

özelliğinin yanı sıra doğru şekli yerel makinede ya da Web'de bulunmasını 

sağlayan güçlü arama becerileriyle Visio 2003 sayesinde çizimler dokümanlara 

kolayca eklenebilir. Visio, uzman çalışanlann, proJe yöneticilerinin, satış ve 

pazarlama ekibinin, işletim yönetiminin, BT uzmanlannın, yazılım 

geliştiricilerinin, veritabanı ve Web sitesi yöneticilerinin, uygulama 

yöneticilerinin ve mühendislerin çizim gereksinimlerini karşılayan özel araçlar 

içermektedir. 

• Blok çizimler: Bu çızım şablonlanyla, uzman çalışanlannız 

hiyerarşik yapıda olan, alt ve üst ağ ilişkileri içeren, basit veri 

akışlan ve etkileşimlerinin olduğu, veri yapılannın betimlendiği 

kavramlann, sistemlerin ve süreçlerin anlaşılınasına ve 

planlanmasına yardımcı olan çeşitli çizimler oluşturabilirler. 

• İş Süreci: İş Süreci şemalan, kavramsal şemalar, karar ağaçlan, akış 

şemalan, süreç ve yordam şemalan, zaman ve etkinlik çizelgeleri 

gibi karmaşık sistemlerin analiz edilmesi ve konuyla ilgili olarak 

iletişim sağlanması amacıyla kullanılan genel . iş grafiklerinin 

oluşturulmasına yardımcı olacak şablonlar ve araçlar içeriyor. Altı 

Sigma kalite geliştirme kriterlerinin ve ISO 9000 belgelerinin çoğu, 

bu kategorideki çizimlerle gösterilebilir. 

• Akış Şeması: Akış şeması şablonlan, karmaşık iş süreçlerini 

göstermek ya da çizmek için kullanılabilmektedir. Yukandan 

aşağıya çizimler, bilgi izleme, süreç planlaması ve yapı belirleme 

çizimlerinde temel akış şemalan kullanılabilmektedir. Muhasebe 
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işlemleri, fınans yönetimi, mali durum bilgileri, para yönetimi ve 

karar alma şemalan için d<fenetim çizimieri kullanılabiliyor. Akış 

şeması şablonlan arasında Sebep ve Sonuç, işlevsel, Toplam Kalite 

Yönetimi, İş Akışı ve Veri Akışı gibi seçenekler sunuluyor. 

• Organizasyon Şeması: Kuruluş hiyerarşisindeki kişilerin, işlemlerin, 

işievlerin ve etkinlikterin arasındaki ilişkiyi göstermek için 

organizasyon şemalan kullanılabilir. 

• Yazılım: Visio .2003, Unified Modeling Language (UML) gibi 

birkaç yazılım çizimini destekliyor. UML, kavramlann, otomatik 

işlemlerin, insan ve kuruluş ilişkilerinin nasıl gösterildiğini 

belirleyen bir gösterim sistemidir. Çeşitli ınsan ve program 

işlemlerini tanımıayarak tasanın fikirlerini tartışmak amacıyla 

standart gösterim kullanarak, yazılım geliştirme sürecinde tasanın 

ilkelerini açıkça belirtilebiliyor. 

• Web şeması: Visio 2003, site haritası bağlantıları için çeşitli metin 

görüntüleme seçeneklerinden birini seçme becerisi gibi W eb çizimi 

özelliklerini içeriyor. Özel şekiller kullanma ve Web sitesindeki 

bağlantılan otomatik olarak bulma becerilerini de içeriyor. 

Paylaşılan Çalışma Alanı işlevi, Microsoft Windows® SharePoint™ 

Services Beta 2 sürümüyle birlikte çalışma olanaklannı destekliyor. Windows 

SharePoint Services çalışma alanına kaydedilen Visio çizimleri, çalışma alanından 

(bir açılır liste kutusundan) doğrudan Visio ile açılabiliyor. Bir çizim Windows 

SharePoint Services çalışma alanından açıldığında, Visio'da diğer dosyalan, 

üyeleri, görevleri ve bağlantılan da içeren tüm ilişkili bilginin görüntülendiği bir 

Paylaşılan Çalışma Alanı görev bölmesi açılıyor. 

4.3.4 Infopath 2003 

Bugünün organizasyonlan satış durumlanndan satın alma performans 

değerlerine birçok bilgi kullanmakta ve yaratmaktadır. Bilgiyi taparlama ve 

yönetme süreçlerinin birparçası olarak Amerika'da 70 milyon çalışan veya %59'u 

işlerindeki sorumluluklannın bir parçası olarak düzenli bir şekilde bu bilgileri 

tamamlamaktadırlar. 
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Bugün birçok çalışan bu bilgilere kağıt yada elektronik formlarla, elektronik 

tablolama araçlan (Excel vs.) ve elektronik posta gibi verimsiz yöntemlerle 

ulaşınaya çalışıyor. Diğerleri de Web tabanlı veya patentli form ayarlan gibi 

bilindik uygulamalan kullanıyor. Bilgi işçileri bazen başlıca veri giriş hatalarını 

ve verimsiz iş metotlannı yeniden yazmak zorunda kalabilirler çünkü bilgileri 

uygulamalardan yada ayarlardan çıkarmak ve yeniden kullanmak güç 

olabilmektedir. 

Bundan başka, yönetic~ler genellikle bilgilendirme kararlannın yapımına 

elverişli değillerdir çünkü ihtiyaçları olan bilgiler organizasyonların içinde başka 

yerlerdeki dokümanlann ve veritabanlannın içinde saklıdır. Teknoloji "Extensible 

Markup Language" (XML) Web gibi servisler sayesinde bir sunucudan diğerine iş 

süreçlerinin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Fakat başka bir gün, bilgi işçileri 

XML Web servisi ile direk olarak iletişim kurabilecekleri ve ihtiyaçları olan 

girişim bilgilerine ulaşabilecekleri bir yol bulamıyorlar. 

InfoPath3 bütün bu müşterilerin ihtiyaçlannı adresiemek için tasarlanmıştır. 

Bu tasanın sayesinde organizasyonların ihtiyaçlan olan bilgilere ulaşmak ve bu 

bilgileri yeniden kullanmak daha kolay ve daha verimlidir. InfoPath XML Web 

servisini ilk kullanan müşteriler için kullanımı kolay bir uygulamadır. Ayrıca bu 

yöntem ile bilgi işçileri kendi bilgisayarlanndan XML Web servislerine etkin bir 

şekilde ulaşma yolu buluyorlar. 

Bilgi işçileri InfoPath'in onlara sağlayacağı ayarlama özelliklerinden 

yararlanarak dinamik formlardaki resmi ve resmi olmayan iş süreçleri bilgilerini 

geniş bir yelpaze ile bir araya getirme ve paylaşma imkanına sahiptir. Geleneksel 

form paketlerinden farklı olarak InfoPath sayesinde kişiler yüksek kalitede 

bilgilere rahatlıkla ulaşıyorlar. Bu kişiler ihtiyaçlan olan güncel bilgileri 

kolaylıkla elde ediyorlar ve bu konularda sağlıklı kararlar verebiliyorlar. 

Dahası, InfoPath'in temel aldığı dosya formatı XML olduğu ve herhangi 

kullanıcı tarafından tanımlanmış olan XML şemalanndan desteklenebildiğinden 

dolayı; InfoPath'te toplanan veri kurumsal veritabanı ile kolayca entegre 

olabilmektedir. Bu demek oluyor ki InfoPath ile organizasyon içindeki herhangi 

3 Infopath, Microsoft tarafından geliştirilmiş elektronik form uygulamalarım destekleyen 

bir programdır. 
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bir bilgiye ulaşmak ve planlamak herkes için ve her yöntem ıçın mümkün, 

böylece verimliliği arttırmak ve bilgileri güçlendirmek mümkün. 

Microsoft Office Sisteminin yeni üyesi InfoPath üç aktiviteyi destekliyor: 

• dinamik formların yaratılması, 

• bu formların bütünlenmesi ve 

• bu formlarda ihtiyaçlan olan bilgileri sistemlere ve metotlara bağlı 

olarak sunma. 

lnfoPath; bilgi işçilerinden topladıkları bilgileri kullanmak zorunda 

olduklan dinamik formları sağlıklı, rahat ve kolay tasanma sahip araçlarla 

kullanmalarını sağlar. Ayrıca resmi iş geliştirme metotlarını veya resmi olmayan 

takım projelerini de bu şekilde kullanmalannı sağlar. 

InfoPath kişilere (individual) ve organizasyonlara mevcut digital 

formatlardan çok daha fazla bir esneklik ile daha önceden hiç görülmemiş şekilde 

kolay olarak uygulamalar ve süreçler arası entegrasyonunu sağlar. 

4.3.5 Sharepoint Team Services 

SharePoint Portal Server 2003, işletmelere kullanıcılan, takımlan ve 

bilgileri sürekli ve düzgün şekilde bağlayan akıllı portanar geliştirme imkanı 

sağlar. Böylelikle insanlar iş süreçlerindeki iş süreçlerindeki konuyla ilgili 

bilgiden yararlanarak daha verimli bir çalışma gerçekleştirebilirler. SharePoint 

Portal Server 2003 birçok farklı sistemden alınanitemin edilen bilgiyi tek bir 

çözüm altında bütünleştirerek işletme iş çözümlerini, esnek düzenlemeleri ve 

yönetim araçlanyla bezenmiş uygulama yeteneğini sağlar. Portal; insanlar, 

takımlar ve bilgi için toplanma, organizasyon ve arama yeteneklerini mümkün 

kılarak işbirliğini kolaylaştınr. Kullanıcılar, portal içeriğini, bilgi akışını 

kişiselleştirmek ve özgün olarak şekillendirmek suretiyle ilgili bilgiye daha çabuk 

ve hızlı ulaşabilirler. Organizasyonlar; kullanıcılara, onlann organizasyonel 

rollerini, takım üyeliğini, ilgili alanlannı, güvenlik grubunu tanımlayabileceği, 

güncelleyebileceği bir bilgi akışı, program hedeflerler. 

SharePoint Portal Server 2003; insan, bilgi ve organizasyonlar için portal 

sayfaları oluştururken "Sharepoint Team Services" sitelerini kullanır. Portal 

aynca organizasyon ve yönetim araçları ile sitelerinin yetkilerini genişletir ve 
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takımiann sitelerinde yer alan bilgiyi tüm organizasyon içine yayılması imkanını 

sağlar. 

SPPS 2003 MSOffıce sistem programlan, kurumsal zeka ve proje yönetim 

sistemleri gibi muhtelif sistemlerle, yan üreticiler ve endüstriye özgün mevcut iş 

uygulamalannı içeren programlan tek nokta ulaşımı temin eder. Yaygın mimari 

yapısı, ölçeklendirebilirliği ile porta!, sizin büyüme ve genişleme için 

organizasyon ihtiyaçlarını belirleyen esnek gelişim ve yönetim araçlarını temin 

eder. Bu bütünleştinci yönle~ size tirman kaynaklannı etkin şekilde kullanmanız 

için mevcut bilgiyi düzgün şekilde size aktanr. Kullanıcılar sistemlerden ve 

raporlardan tam zamanında ve doğru bilgiyi alıp, yeniden kullanıp, firma 

dokümanlannı, proje ve iş uygulamalannı çabuk bir şekilde oluşturabilirler. Bu 

porta! Microsoft Araştırma Laboratuarı tarafından geliştirilmiş olan ve dosya 

paylaşımlarının, Web Server'lannın, Exchange Server'ın herkese açık olan 

dosyalannın, Lotus notlannın ve WSSP Servis sitelerinin aranmasını sağlayan bir 

arama teknolojisine de sahiptir. Bunun yanı sıra dokumanlar ve bilgiler konuya 

göre organize edilebilir ve konuyla alakah tarama yapılabilir. Yeni bir bilgi 

eklendiğinde ya da mevcut bilgi değiştiğinde; mevcut bilgilerin daha iyi 

kullanılabilmesi için bir takım uyanlarda kullanıcının dikkatini çeker. 

4.3.6 Microsoft Project 2003 

Proje ilgili bilgiler nedeniyle ihtiyaç duyulan kurumsal istihbarat sistemi, 

firmanızın projelerdeki performansını değerlendirebilmesine, kaynak ve proje 

seçimi konusunda bilinçli kararlar alabilmesine yardımcı olmakta ve dolayısıyla 

firmanızın performansını artırmaktadır. 

Daha etkin kurumsal kararlar almak ve planlar yapma sırasında size 

yardımcı olan proje ilgili fırma bilgilerini araştırmak her zaman kolay olmayabilir. 

Konu bilgi paylaşımına, ekipler halinde çalışmaya ve kaynaklann tüm 

organizasyonda kullanılmasına gelince fırmanız, diğer pek çok fırma gibi 

zorluklarla karşılaşabilir. 

Proje verileriniz (görevler, çizelgeler, kaynaklar ve geçmiş performans 

istatistikleri), başan ve kar elde etmeniz açısından son derece güçlü bir kaynak 

haline gelebilir. Bu verileri bulmanıza, bunlara erişim sağlamamza ve hatta 
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, 

bunlan performans analizierinizde diğer kurumsal konulara taşıyabilmenize 

yardımcı olacak doğru araçlar ile proje verileriniz, her düzeydeki çalışanınıza 

bilinçli kurumsal kararlar alma ve hedeflere ulaşmak için harekete geçme 

konusunda bir bakış açısı sağlayacaktır. 

Kurum performansını her yönüyle gözlemleyebilmek için önceliklerinizi 

değerlendirmenize ve sıraya koymamza yardımcı olan Microsoft teknolojilerinden 

faydalanabilirsiniz. Birlikte çalışma ve iletişim kurma imkanı sağlayan bir işletim 

ortamı kullanarak proje ile ilgili bilgilerinizin organizasyonun bünyesindeki her 

kişiye açık olmasını sağlayıp, kurumsal faydalannızın katlanarak çoğalmasını 

mümkün kılınmaktadır. 

Microsoft teknolojisi esasına dayanarak oluşturulan proje istihbarat çözümü, 

gerekli bilgilerin organizasyonunun bünyesindeki her kişiye ulaşmasını 

sağlamaktadır. 

• Sürekli değişim ortamına karşı kurumsal öncelikleri belirlemesi 

gereken bir yönetici;fırma çapında, üst düzey bir performans ve 

kaynak kullanımı değerlendirmesi yapabilir ya da sadece belli başlı 

projeleri mercek altına tutabilir. 

• Yöneticiler, projenin ne şekilde ilerlediğini ve kaynaklann en iyi 

nasıl kullanılabileceğini değerlendirme için kolay anlaşılır, "öncelik 

sırasına göre renklendirilmiş" görüntüler şeklindeki (kırmızı, san ve 

yeşil renkte konu başlıklan sıralaması ile) proJe vensı 

sunumlanndan faydalanabilirler. 

• Bir proje yöneticisi yürürlükteki projelerle ilgili bir bakış açısı 

kazanarak gerekli şekilde harekete geçebilir. 

• Birden fazla projeyi gidişat, kaynak veya proje düzeyinde araştırmak 

ve projeler hakkında veri elde etmek üzere Microsoft Project 

Professional ve Microsoft Project Server'i kullanılabilir. 

4.4. Örnek Uygulama 

Bu örnek uygulamada şirket içerisindeki satınalma departmanı ele 

alınmıştır. Bu departmana satınalma taleplerini bildirmek isteyen çalışaniann 

doldurması için "Satınalma Talep Formu" oluşturuldu. Bu form satınalma 
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departmanı tarafından işleme konulmadan önce bazı onaylar gerekmektedir. Aksi 

halde işleme koyulmayacaktır. Bu onay operasyonunu daha ayrıntılı açıklarsak 

(Şekil4-3), önce yeni bir formun doldurolması ve gönderilmesi gerekir daha sonra 

onayiayacak ve nihai onay verecek yöneticiler tarafından onaylanarak satınalma 

departmanı tarafından işleme konulması sağlanır. Satınalma departmanı daha 

sonra talebi karşılar ve formu tamamlayarak kaydeder. 

Yeni 
Form 

Şekii4-3.Senaryo 

Gönder 
Onay 

Gönder 

8 
Gönder 

Nihai 
Onay 

Satın 

alma 

Gönder 

Şekil 4-4 'te bir kullanıcının şirketin SharePoint Portal Server sayfasına 

girip bir formu doldurup kaydetmesi işlemi ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 

Öncelikle form doldurmak isteyen çalışan şirketin bu tür formlar için ayırdığı 

sayfaya girmesi gerekmektedir (Bkz. Şekil 4-5). Bu sayfa SharePoint Portal 

Server 2003 tarafından oluşturulur ve belirli iş akışlan, duyurnlar ve görevler gibi 

bu sayfadan takip edilebilir. Daha sonra bu sayfadan doldurmak istediği formun 

bağlantısım takip ederek doldurmak istediği formun sayfasına gider (Bkz. Şekil 

4-6). Bu sayfa SharePoint Servisleri tarafından şablon formun portalda yayınlama 

işlemiyle birlikte oluşturulur. Bu sistemde, kullanıcı adı sistem tarafından 

otomatik olarak algılandığından kullanıcının. ayrıca kullanıcı adı ve şifre girmesi 

gerekmez. Bu sayfada formlar onay durumuna yada diğer özelliklerine göre filtre 

edilerek farklı görünümlerde görüntülerrmesi sağlanır. Kullanıcı önceden 

doldurulmuş formlan eğer izin verilmişse görebilir ve kendiyle ilişkili formlan 

görüntüleyebilir. Bu sayfada ayrıca doldurulmuş formlann bazı bilgileri 

sıralanmış olarak görülebilir. Bu bilgilere göre yeniden sıralama değiştirilebilir 

yada formlar eğer üyenin yetkisi varsa silinebilir. Eğer kullanıcı yeni bir form 
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doldurup sisteme kaydetmek isterse "Fill Out This Form" bağlantısını seçerek boş 

bir formun açılmasını sağlar 

Windows Server 2003 

/ 
Microsoft SharePoint Porta! Server 2003 MSSql Server 

Microsoft Windows SharePoint Services ,:::: .;:;ı 

/~ 
1 

Form lU ser Databas~ 

iT ~~~ • 
~'!;~ ~ 

~ 
Subınitted Blank W eb Services 

Forms Form 

' 
1 i ı 

2. cı'L "Fill Out 

ı 
4. Obtain User 

ı 

6.Submit Form 3. Open Blank Form 

1. Browse to Form 
Library 

. 1 

i'~ Microsoft lnıereı Explorer 6.0 

! 

Şekil 4-4. Ayrıntılı form +omasyonu 

1 

• 

5. Edit Change Rquest 
Form 

~ Microsoft Of ıce InfoPath 2003 
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111 Home- SPS Projects-Microsoftınternet EMplorer ' · " .• · •.. • -~~,.r.t~~:,:~-;~~~f 

Q.osya ·Dü~en : §örünürn · ., 2ıkKuUanılanlar B.r~çt.ir ::ı:~d~ • 

,,31::ıar~ 
ll{:' 

o Geri .. b .. 0 @ ti."ı ı ;J,Ara i'?SıkKullanılanl;r tı!'Ortam e ı ~ .. ~ g D:~ ·--.- -· - . 
Adr~s., .i) http :1/str austrup: ı OO/sites/SPS%20Projects/defaultoaspx ... ~ Git Bağlantıliır » 

Documents 

Shared Documents 

Enhanced Status 
Reports 

. SPS Projects 

Home 

Announcements 

There are currently no active 
announcements o To ad d a new 
announcement, click "Ad d new 
announcement" bela w, 

SatinalmaTalepFormu 

~ :vAe:::ew announcement 

List s 

Centacts 

Tasks 

Discussions 

General Discussion 

Surveys 

Iii ... 

The re are currently no upcarning events, To 
ad d a new event, click "Ad d new event" 
below. 

13 Add new event 

Şekil 4-5. SharePoint Portal sayfası 

(~ .---------~ 
,;-·· lU 

Modify Shared Page ... 

~Savronik 
Lin k s 

There are currently no favorite links to 
display o To add a new li nk, click "Add 
new link" below. 

13 Add new link 

. .::J 

li't;ljifi9iififF.'IF.ifi!ilJ,I1 .. .:as!l:ıtlf.lılfi\&.ifi!iS!i\\i.IL ~--. ;_.~]B't~'t,~J~··,:· :::~a·:;, '. ,:·:.::ıCıt.29 
fm«P/kM#LLWML .. !L&JfJ?Stp;±Lt?L~S4.. ~ 
; Q.osya D~en §.örünüm 2ık KUllandanlar . ~rapar Yardım · · · · 1 lJr ' 
ı·o~;;ri~-i:ı .. 0 @ .(:) jj) Ara t~ SıkKuU~nılarılar 113' Örtarn € ı :.> :::;.. fd L; ~ . . . . . •, ____J_~ 
ı· Adr~ ~~-~~~:1/str~ı:s_~_ı_ıp: IOO/sit~j~~~~~-~~~!:cts/S~~almaT~:~orm~~orm~/Onay"'o20Beld~!.':..~:~·asp~------------- _:;J ~ Git. ·!Bağlantılar »i 

SPS Projects 
SatinalmaTalepFormu 
::;ı 

::._S_::._el_ect_a_V_::._ie_w __ ~,~!~~~~[~~~, Jt:,j New Fol~:r _L~,Filter .. l ~~~it inpatashe_:t .. 
All forms 

Explorer View 

Merge Forms 

My Forms 

Onay 
Bekleyenler 

Onaylanan 

Talep sonucu 

Tv pı::• Narnt· 

~ 060S_85! «EW 

~·-h:.ır.:lıfıt•J ~l\1ocifir.::d Ö'1 

6/24/2004 Serkan 
1:30 PM Arslan 

Şekil 4-6. Satınalma talep formu sayfası 

Serkan 
Arslan 

Serkan 
Arslan 

Onay Bekliyor 

Form, açıldığında (Bkz. Şekil 4-7) ilk önce ikincil veri kaynaklanna 

bağlanarak gerekli bilgileri edinir. Bu formda örün (web) servislerinden 

kullanıcının adı, soyadı, e-posta adresi, formun numarası ve onay verebilecek 

çalışaniann listesi alınır. Portal sunucusu Active Directory ile bağlantılı olarak 
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tüm kullanıcılarla ilgili tüm bilgileri adı, soyadı, e-posta adresi, yöneticisinin ismi, 

çalıştığı departman ve benzer bilgileri saklar. Örün servisleri bu bilgilerden 

gerekli olanlan alarak Infopath yada başka bir programa döndürebilir. Bunun için 

örün servislere gerekli olan tek şey kullanıcı adıdır ve bu bilgi sistem tarafından 

sağlanır. Kullanıcı sayfaya girdiğinde tanınır. Infopath açıldığında örün servisleri 

ile bağlantı kurar ve kullanıcın adını, soyadını, e-posta adresini form numarasını 

ve onay verecek çalışaniann listesini alır ve formda gerekli boşluklara yerleştirir. 

Bu listenin amacı onay vernıesini istediği kullanıcıyı seçebilmesini ve hata 

yapmasını engellemektir. 

Form numarası her form için özeldir ve sıralıdır. Bu işlemi manuel olarak 

doğru bir şekilde sağlamak güçtür. Bunu engellemek için de örün servisleri 

kullanılmıştır. Önce SQL sunucusu da form numarasını tutan bir veritabanı 

oluşturuldu. Örün servisleri bu veritabanı ile bağlantı kurarak form numarasını alır 

ve gerekli işlemleri yaparak Infopath'e döndürür. Infopath boş olarak açıldığında 

örün servisinden gelen numarayı otomatik olarak gerekli yere yerleştirir. 
m Form ı -Microsoft Office InfoPath 20D3 ~ -. ~-'!,. ··~·3. .-,~~M ~C.}$i!: , . ·_,Jgj_31 
. Ele ·~di: :liOW jr<ert Fgmat lools T,ıble tıeiP . ''''· ··• 

:l c:HL.:J .:Ll. "!7 -~ •-iiı ~ 4J ~' . ·~ :::; 'i;;i ~ .a ii' l 
~t B .! J,I :;+~ ~~ ·:: • ;::: • ~p: ~.;: S,;: • .,.:;,. • ~ 

Notlar: 

SATINALMA TALEP FORMU 

on y : J Serican Arslan 

se an Ekrem Aksoy 

r Uretim Icindir 

r Sahada Kullanilacaktir 

1--------------,.--'----t---ön-:ld ~~~i~~ n A~~radoğan 

Şekil 4-7. Satınalma talep formu 

Kenan Işık 
Mustafa Kula 
ömür Yıldız 
SASTERM\Administrataı 
Seçkin Sanlı" 
Selçuk Canbek 
Sel ulr: 1 ikalender 

.:J 

Form da gerekli yerleri deldurduktan sonra "Gönder" butonuna 

bastığımızda form sunucuya kaydolur (Bkz. Şekil 4-8) ve onay için bekler. Form 

listeye eklendiğinde ayrıntılı bilgilerinde kim tarafından gönderildiği ve 

onaylaması gereken kişinin isimleri de gözükür. Böylece formu kimin onaylaması 

gerektiği bilinir. Formun işleme konulması için onay listesinden seçilen kişi 
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tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu form gönderildikten sonra başka biri 

tarafından görüntülenemez. Form ikinci kez açıldığında (Bkz. Şekil 4-9) ilk kez 

açılan formdan daha farklı bir görünüme sahiptir. Bu Infopath'in içinde değişik 

görüntüler saklayabilmesi özelliğiyle sağlanmıştır. Doldurulmuş bir form açılırken 

formun kimin tarafından doldurulmuş olduğuna, onaylaması gereken kişi 

tarafından açılıp açılmadığına ve onay sevıyesıne bakarak hangi görüntüyle 

açması gerektiğine karar verir. Form tekrar açıldığında onay beklediği ve açan 

kişinin onaylaması gereken ~işi olduğu için Şekil 4-9'deki görüntüyle açılır. 

Bundan sonraki işlernde bir öncekilerine benzer. Kullanıcı sadece onay verir ve 

gerekirse değerleri değiştirebilir. Bu formda da bir sonraki onaylanacak kişi seçilir 

ve gönderilir. 

SPS Projects 

SatinalmaTalepFormu 
::ı 

Select a View 

All Forms 

Explorer View 

Merge Form s 

:.J Fill OutThis Form ı i.} Upload Form ı tJ Ne" Folder ı '§Filter -ı (']jEdit i~ Datasheet . -
~ ....... ,..,; .. ~;:..,_.~.~ .. ı .. ..:.. ·u. • ...:. ... ~••·•·>~;.:.. ......... e. ---··" ..• • ..._. ..•. · •. ,,. •. ..ı-· ····~··•' ~·• .,.~· .. - ..•..• .;. .. _. .. ;..~ .... ~--·~. ~·- .; ... : .. · ..... ,;.,.ı,o,·.~.; • ..,,ö.. .• , ~ ·,,;, •••. , ..... ~ 

My forms 

ı ~~.~.~ ---·-· 

TypF.: ~Ja:rne 

~ 060S_851 riE"W 6/24/2004 

~ 060S_86! NEW 6/25/2004 Administrı.tor 
12:52 PM 

Şekil 4-8. Yeni eklenen formun form sayfasında görüntüsü 

ı Eden: Serkan Arslan 

Şeki14-9. Satınalma talep formu onay görüntüsü 

Administrator Serkan 
Arslan 

Onay Bekliyor 

Onay Bekliyor 

Form nihai onay'ı verecek üye tarafından açıldığında formun alt kısmı 

Şekil 4-lO'daki gibi gözükür. Bu nihai onaydan sonra form portalın "Onaylandı" 

sayfası altında gözükür ve bundan sonra işleme konur. Form bundan sonra sadece 

gerekli departman tarafından açılabilir. 

Talep Eden: Administrator Serkan Arslan 'Nihai Onay: Serkan Arslan 

Kapat J Onay J 

Şekil4-10. Satınalma talep formu nihai onay görüntüsü 
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Satınalma talebinde bulunanın talepleri karşılandıktan sonra, form tekrar 

açılabilir. Daha farklı bir görüntüye sahip formda (Şekil 4- ı ı) ayrıca bir kaç yeni 

sütun bulunur. Bu sütunlara gerekli bilgiler girilir ve onay yapılır. Bu onayı 

yapacak kişi belli ve tek olduğundan ayrıca bir önceki kullanıcı tarafından 

seçilmesi gerekmez. 

: Ele ~dt ~""' ırıs"t Fıırmat Ioas Ti!Ol• ~ 

:.l'E.HL:ı' d :;. ~ : ;<. -'• !!. "i <:-• •!. ::i ,:; !.:: .S i< ~ 
~ <f-ı. B F ~.I :~J ~-~ ~ lU '::: - ::= .. ~~ ~-;;::. :2 - .A-D 

~ SATINALMA TALEP FORMU 

Savronik No: 0605_86 

Tarih: Fs.Oô.2001~ IAUM ŞEKLİ : r Mahalli ı;; Siparis Formu Jsolum Proje: Yazılım 
Sw• Parça No Hal:ı:•menin T.anırn. -- Üratid 1 Firma ....... ı ...... -~ Fatura T.arihi Fatur• No Birim Fiyat 
No No Miktor ........ 
1 ı ABCOEFG 12 Savronik Adet ı o ~ 
2 7 XYZWN 30 Microsoft Adet s ımı.~ 

Notlar: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx W Uratim Icindir 

r Sahada Kullanilacaktir 

Talep Eden: Administrator !onay: Serkan Arslan !Nihai Onay: Serkan Arslan 

KapatJ 

..:J 

Şekil 4-11. Satınalma talep formu talep sonucu görüntüsü 

Her Infopath formu kendi içinde belirli scriptleri çalıştırabilir. Infopath 

J script ve VB Script olmak üzere iki script dili desteği vermektedir. Bu çalışmada 

form içinde Jscript kullanıldı. 
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5. OLUŞTURULAN MODELiN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ 

Bu çalışmada, öncelikle kalite konusunun önemi vurgulanmıştır. Kalite'nin 

iş hedefleriyle ayrılmaz bir bütün olduğu dolayısıyla kalite sistemlerinin amaç 

değil araç olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Buradan hareketle, kalite 

sistemlerinin bilindik sıkıcı ve bürokratik sorunlannın yerine sağduyunun tüm 

süreçlere hakim olması gerekmektedir. Kalite sistemlerinin kurum kültürüne 

katılması konusunda en önemli şart; üst yönetimin bu işe inanmasıdır. Üst 

yönetiminin liderliğinde kurum içerisindeki, bu çalışmada değinilert birçok 

olumsuzluğun giderilmesi kolaylaşmaktadır. Özellikle kurum içerisinde bilgi ve 

motivasyon akışını sağlayacak bilgi portallan aynı zamanda kalite sistem 

gereksinimlerinin karşılanmasını da sağlayabilecektir. 

Bu çalışma sonucunda, yapılan araştırmalar sonucunda kalite sistemlerinin, 

Türkiye'deki bilişim sektörünün temel vazgeçilmezleri arasında olması gerektiği 

vurgulandı. Ancak ne yazık ki, bilişim sektörünün hiç de istenilen noktada 

olmadığı görüldü. Bu tez kapsamında oluşturulan bu örnek model'in ve kurumsal 

portal yapısının yaşanan sorunların çözümünde önemli oranda katkı yapacağı 

öngörülmektedir. Kurumlar içerisinde kalite sisteminin özellikle kalite· formlannın 

otomasyonu ve süreçlerin yetkinlİğİnİ ve performansını ölçmek amacıyla önemli 

altyapı sağladığı değerlendirildi. Kurum içerisinde gerçekleşen hemen hemen tüm 

faaliyetlere tek noktadan gözlem sağlamak önceden kestirilemeyecek, üst 

yöneticinin hayalleri oranda katkı yapabileceği değerlendirildi. 

Bu çalışmada, oluşturulan portal yapısının sadece kurumsal portal için 

aşağıdaki alanlarda da kullanılabileceği değerlendirildi. 

• kurumlar arası konsorsiyumlann çalışma sahası 

• üniversitelerin ders portalları 

• sivil toplum örgütü portalları 

• arkadaş gruplarının portallan 

Bu çalışmanın ötesinde, kalite süreçlerinin etkinlik ve verimliliğini 

ölçebilecek, yardımcı araçlar ile tam entegrasyonu sağlayacak, Microsoft Office 

ürün ailesi ile tam bir entegrasyon sağlanması durumunda, bu modelden elde 

edilecek verimin çok daha büyük boyutlara arttırahileceği düşünülmektedir. 
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Son olarak, kalite çağdaş dünyanın belki en vazgeçilmez olgulanndandır. 

Bu çağdaş dünyada yer almak için kalite sistemlerinin tüm sektörlerde 

yerleştirilmesi planlanmalı gereği şekilde kullanılmalı yaygınlaştınlmalı ve 

iyileştirilmelidir. Tüm bunlann yapıldığı takdirde, Türkiye'nin dünyada hakkettiği 

yere ulaşacağı değerlendirilmektedir. 
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EK-A EGİTİM PAKETi 

TAKIMDA İLETİŞİM 
SORUNLARI 

SINIK 
Scrı;miduktan 

kaçmayı hedefler. 
KUSUR ARAYICI 
UstünhJk kurmayı 

Hedefler. 

"Bu~ian dar,a öncece 
gördCk. 
Arıla: a~ıat heyecar~lr 

oluyor. 
"Oyle demek istemec;n 

her Mide" 
"Ha ... Böyle diyeceksi~ 

ama kazın ayağı öy'e 
deÇil.."' 

Şekil A-1. Takımda İletişim Sunusu 1 
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TAKIMDA İLETİŞİM 
SORUNLARI 

-:::11~,__,__,__ __ 

AŞALAYICI 

KüÇük düşürme-ri 
hedefler. 
KAPAYICI 
Gerilirni yükseltmeyi 
hedefler. 

• "BCyle lıayalci 
öneriler tarnda sana 
uygun yani ... " 

• "Herhalde dalga 
çeç'yorsun" 

• "Bu konuşmalann 
n<çoır anlamı yok .. ." 

• ·senin yennde 
oın,ak ıstenıezd,m ... " 



~(-i,:;.;L: 

i;i.JNtA~ 

~tAl.l..L\IE 
ı:sıu..ı:c 
IMA 

l,..., ____ , LIDER 

L'·•:L::\LH~ 
tHi:llfrlLtM. 
ı;.i.ıtLML 

İnsanları peşinden koşturan, 
istenenleri kendi rızasıyla yaptıran 
ve doğru iş yapan insandır 

Şekil A-2. Planlama ve Kontrol Sunusu 1 

'""''!"lil~i--...;.P..;;LAN;...;;...;.;LA:;....;r-1A 5 N+ 1 K 

Neyi, Neden, Nerede, Nasıl, 
Ne Zaman ve Kim tarafından 
yapılacağına karar verme 
sürecine denir 

YÖNETİM İŞLEMİNİN 
~ ... ..!,&----FO_NKSİYONLARI 

~..ı1fır..----- LIDER 
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Tarzı durum belirler. Tarzımızın 
iyi olup olmadığının sonuca 
bakarak anlarız. Herkes geminin 
iskeleye yanaşıp yanaşmadığına 
bakar 

Anadolu·-._ 
MerkezKü~ 



-~-~ t-.: ___ Y_Ö_N_ETİM TARZ! 

Deırokratik tarz : katıluncı yöoetlm 
tarzı 

"- Despot- otokrat: baskı ve korku lle 
yönetim tarzı 
Uberal {esnek}: riske ~irmeyen, 
koltu~unu korumaya çat~an eyyamcı 
tarz 

KlŞlLİK : Fiziksel+ zihinsel 
A!LE : Soyaçekım, lı-sıyet, kalıooı, 
kan ~~. si.ilale(armut Dılıine dı1ser) 
ÇEVRE : Din,dıl,ırk,okul,taoota koşulları 

iş ve mahalle 

PLANLAMADA PUKÖ 

' DQI'JGÜSÜ 

ill.CIXJD w ö K 6 K 

l"laaıla 
Urııula 
Kontrol et 
önlem al 

Sl:a~r 
Uyııııla 
IGaatnıl et 
Öal"m .ı 

PlaıılaUJ9Uia 
Kontrol et 
On! ..... .ı 

Şekil A-3. Planlama ve Kontrol Sunusu 2 

ÇAUŞI'v1A HAYATINDAKi 
-~'liıll-.. t-· _ ___;İ~N,;;;;.SA..;;..;N GRUPLAR! 

L. Aşırı duygusal (melankolik} tipler 
"- Arjır kanlı tıpler 

Öfkeli ve sinirli tipler 
•. canlı tipler 

"l PLANLAI'v1AN~N GETIRDİKLERİ 
• Vakit kazaooınr 
• Oüıenli iş akışını sa!:)lar 
• Oısiplin saijlayarak k.am1aşayı cınfer 
• venmlil~i yukseltir 
• Oreooıdek.i aksaklıki an giderir 
• Çalışanlara sorumluluk bilind kaıaodırır 

.Hedef 
• Yöntem (metot) 
• Koord.lnasyon 
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Planlaınaya zaman bulamryorSanız 
hiçbir şeye zaman bulamazsınrz. 

Planlamada hedef clmalı ancak 
hedef ulaşılabillr olmalıdır. Aksi halde 
rnoral bozmaktan ba~ka hiçbir işe 
yaramaz. 

Gelecek nadiren bu giln lle aynıdır. 

Şekil A-4. Planlama ve Kontrol Sunusu 3 

.Işe basit Işlerden başlannıalıdıt .Basit 
işleri başaranıayanlar zor işleri hiç 
başaramazlar. 

Plan, kaynaldan gclecekte nasıl 
kullanırım düşi:Jncesinden hareket eder. 

Jrmakta aynı suda bir kez yıkanılır. 
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PLANLAMA 

De{jişimle baş etmenin denenmiş bir 
yönteınid ir. 

Soouç keodili~lnderı meydana 
gelmez. Nedenleri vardır 

. AMAÇlAR! BEURI.EME AŞA.M4SUlDAN SONRA 
'~ PALA.Nl.AM4 !Şlfl\tt tu: HE YAPJLMAUDJR 

3- Olabilecek her ;~~ sayı ve tarih 
kcıyunuz, çalışanlar kendiletinden ne;'ln 
ne kadar isterıd~ini bilirietse plan o 
kadar iyi yfırür 

4-Çalışanlara planın yurutümilnll 
yüktenecek sorumluluk da~ılınıı yapınız. 

Şekil A-5. Planlama ve Kontrol Sunusu 4 

PLANLAr.1AO~-~f'v1AÇ 

Varmak istedl~lıniı yerlerin tespitidir. 

AMAÇURl 8Blru.EME ASAMAS ~:NDAN SONRA 
PLANLAMA İ$lfMİ İLE NE YAPILMAUDIR? 

1· Ani! pl.:ın 9<Ji~ıinı, bu p!ırı arnı redef 
c«)rultusunda dooıdr. 

ı- Ani! hedefe katkıda bulurı-:ıcilk destelde.,io 
ı:ıanlar i'<~P rız, 

-• AMAÇtARI !1El1RLEME AŞAMASINDAN SONRA 
"'IL PA lANUMA lŞLEMİ İLE NE YAPU.MAUDIR 

11 5- Planlan çalışanı~~- tre paylaşınız, plana 
açıklık getir@l'ek bilgi vererek vs 
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6- planınızı d~lşlme açık tutunuz. 

Anadolu Onivefsitesi 
Merkez Kütüphane 



UYGULAMA SÜRELERiNE VE 
ll.t·1AÇLARiti~~ GÖRE PLANLAR 

1- UZIIN YAPELi PLANI ARı 

2- KlSA VAQHİ pLANLAR; 

ZAMAN ÇOG8.~ TILABİLİRMİ? 

~altılamaz ancak planlama 
yapa ra k ~ltılabllir. 

"l ZAr•1AN KULLANH"1I 
b • Zan-ıanı ~altıl...,;~n yolu planlama 

yapmaktır 

• Zan-ıanı kontrol etmclis.lniz 
• Plan yapmazsan hiçbir zaman zamanın 

olmaz 
• 2a111anı bir bütçe 111alzemesi gibi 

kullanmalıyıı 

Şekil A-6. Planlama ve Kontrol Sunusu 5 

UYGULAJ'.'lA SÜRELERiNE VE 
AJ'.1AÇLARIN~_ÇJÖRE PLANLAR 

3- KAllCI pt.ANL.AR: 

4-BİB KEBEYE MAHSUS PLANLAR; 

~-· .,_. ____ ZAf\1AN 

• ünıversal bir kaynaktır, 
• Yeri doldurulamaz 
• Gesıişletilemez 
• Bekletllip daha sonra kullanılamaz 

-~ BE!j-NOKTA PLANLAMA KONTROL ŞENASI ., 
~,_,. ı JU>~••'•a-Uc: ~:.::;:..__ 

1 ... :u.ı:u.tı:ı 
.'U,JCIJ,a,'!' "" ! U:M...lllıl"tt.Gı 

[ 1 .,..,_. 1 --·-· l d:ll:f; ........... 

---f--~uıtwı~ 
t f 1 ll'.a'/t.JıiUM 

---r-~~~~~ ı -"~:.:-.:__ 
' lıO.UJiıhfut. 

~:..-ınt.tl.tJ>. ı utnıS:\~Ulu•~ 
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.tu,..f•u:: .. WJo..'.l""~ 

.:t.•~"l.f.t~ t.ıu..a:u:..ı 

.ıl.AUNJ , 
~·iı:ı.:l.i.\d..t..ıth"ı ... 
~"-l~i
lt)M.aWJ....Cil\1.,. 
-.:~ofı-,:&. .... r.i 
.:ıı..ct.,r::ı::.;:utu 

"!l!..ı~r---P-LA_· _N_LA_MA ALANL..A.RI 

• 4 gücl:i yönetimi 
• Bilgi toplan'la ve bilgi işlem 
• Zatl'lan tasarrufu 
• Programlar 

Şekil A-7. Planlama ve Kontrol Sunusu 6 

·~;..ı ~r-. __ P.;;;;.LA...;.N.;...LA.;...f'.·lA AlANLARI 

~: 
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• Ekip ve tesislerin kullanılması 
• Malzeme ve araç gereçlerin kullanılması 

ve muhafazası 
" Enerji ve güç tasarrufu 
• Nakit ve kredi ~·önetrnı 

PLANLAfvlA P..LANLARI 

• Kalite yönetimi 
• Maliyetin d(lşurülmesl ve kontrolü 
• Verinılilık 
• Kendini geliştitme 



Şekil A-8. Proje Yönetimi 1 
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Şekil A-9. Proje Yönetimi 2 
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DEFt.:!'iSIBLt: l'l.A:'\~1:'\G (4) 

PROJE PLAI\~ BILi:ŞE.NLrnl 

;ıı PROJECT Df.FINATION 

;>ISCHEDULE 

;>IRES0URCES 

;ıı RISK 1\IANAGU.u:NT 

;ı!QUALITY 

;>IBUDGI:T 

;>!CONTROL 



Şekil A-10. Proje Yönetimi 3 
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Şekil A-11. Proje Yönetimi 4 
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.t- PRO.JECT ORIE.'\TATIO.'\ 

Şekil A-12. Proje Yönetimi 5 
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Şekil A-13. Proje Yönetimi 6 
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.. . . 
. . . . . . . . 

.ıl;; A .ıl. .lt Jt 
X X ll, X .lt 
.-; A A .ıl. ll .C Jt lC 

X.. X )l ll: ll .ll X 
X .lt .ll •• X ıı: 

• .ır. ıc ll. " ... 



RISK :\L\:\.\GEMENT 

Şekil A-14. Proje Yönetimi 7 
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RESOl'RCE PL\:'10:'\iJ;I;G (1) 

KAYNAK PLA.''!LUIA VE Blı.IŞL"<LE! 

JU.YN.Ue; 

IşiN Y APlLMASI IçiN GEREKLI OUN TilM Glıın!LERDI:a. 

KA YNAX J'LAI(!.AW. ııtı.l:şEN:t.IRI 

;ıı KAYNAK ÇIŞh1.ERJ NE.Lı:R OU.CAK ı 

;ıı NERE1JI:N LU!Ş!LJlNAClK% 

;ıı HANGI Mlıcr.lRIIA OLACAK 7 

;ıı NASIL J:LDE EDILEcı:K 7 

;ıı KIM OLACAK 7 

;ıı NE ZAMAN OLACAK T 



JUSOLtRCE PLANNING (6) 

KAYNJ.KI..UUS Işi TAHSis PLANI - RAP 

;ıı SORL~ILULUK MATRİSİ (Rllf) 

;ıı PJ:RSO:sEL PLANLAillA (SP) 

:ıısw~nınAınK ~Rq 

;ıı ORGA.'lİZASYON GRAFİGİ (Qq 

;ıı PERSO.'!EL GELİŞTİR_,IE (SD) 

Şekil A-15. Proje Yönetimi 8 
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Şekil A-16. Proje Yönetimi 9 
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!E rten;: OU.."ill.IIC 

ısı Yl!><SD< ınd 

L-

1-

1-

ısı ııt:şüı< 0[ASJUL 

IEl Yl!I(S!X rnd 

L-

1-

1-

' 

@ vfrKSIK OLASn.JK 

IEl ollş!JK ırrıd 

L-

1.-.. _ 
IEl oCşCK OLASIUK 

l8l oCşCı:: rrd 

l.-

1.-.. _ 



Şekil A-17. Proje Yönetimi 10 
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Ql'ALIT\' PUNNING (S) 

KALITI: PLANI BILEŞENLJ:RI 

:11 MALZ.BtE/UYGUNLUK 

;ıı İH'riYAÇLARISPECS 

;ıı İLAVE/Gı:ı.İŞriRME (ADDEDVALUE) 

;ıı MÜŞTI:Rİ KATILIMI (DİYALOG) 

:11 TEST VE MUAYENE 

:11 PROSES 

;ıı PERSOllıT.L 

Şekil A-18. Proje Yönetimi ı ı 
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PROBLEM NEDİR? 

• Engeldir . 
• İstenmeyen durumdur. 
• Huzursuzluk yaratan durumdur. 
• Değişime tepkidir. 
• Üzerinde düşunülecek yada 

çözülecek bir sorundur. 

PROBLEM 

BİR EY 8 tl EDEf' 

Şekil A-19. Problem Çözme Teknikleri 1 

i PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ 
• Problem kavramının açıklanması. 
• Problemierin kaynağı 
• Problem çözmeyi zorlaştıran faktörler 
• Problem çözümünün dayanaklan. 
• Problem çözme süreci 
• Problem çözmede kullanılan (istatistik) 

araçlar 

SORUNLAR NELERDİR? 

• Dünyada 
a Türkiye' de 
• Öğretimde 

:zk,...; ~---P_ROBLEM 

77 

• Problem hedefe ulaşamama durumudur. 

• Problem engele eşit değildir. 

• Engel aynı olduğu halde problem her 
kişi için değişir. 



• Gelişmiş ülkeler problemlerini çözmüş 
olan ulkelerdir . 

• Gelişmekte olan ülkeler problemlerini 
çözmeye çalışmaktır. 

• Az gelişmiş ülkeler problemlerinin 
farkındadır. 

i PROPLEM ÇÖ?~E 

Problemi çözmenin ön şartı problemi 
çözülebilir olarak görmektir. 

Ulaşılmaz olarak görülen problemler 
çözülemez . 

Şekil A-20. Problem Çözme Teknikleri 2 

• Her çözüm kendi sorununu beraberinde 
getirir . 

• Problemi çözmek problemi ortadan 
kaldırmaz. 

~i PROBLEM ÇEŞİTLERİ 
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• Yapılandırılmış problemler 
• Yapılandırılmamış problemler 

PROBLEM ÇÖZMEYi 
ZORLAŞTI~~-~ FAKTÖRLER 

• Hedeflerin iyi tanımlanmamış olması 
• Geçici çözümler 
• Problemierin endişe kaynağı olarak 
algılanması 



·i İŞ ÖNCELİKLERİ 
Öunııli Öneın~iz 

.\cil 1 2 

.\di 3 4 Değil 

PROBLEM ÇÖZME:\'İN 
i-:::ıii:----D_A_\_'A_N_AKLARI 

Çiızthııu 

.\\ .\\ L\.JL\RI: 

• Ikııcnnıiş olması 

• Le uz olması 

• .-\lt Hıpısının hazır olnıası 

Şekil A-21. Problem Çözme Teknikleri 3 

i 
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PROBLEM ÇÖZME 
YÖNTEMLERİ 

• Geleneksel yöntemler 
• Kişisel Yöntemler 
• Uzmanlara dayalı yöntemler 

DEZAVANTAJLARI 

• ~:ırtlara uymay:ıbilir. 

• v~riııısiz olabilir. 

• Ycııilc~nıcyc cngd olur 

• Zaman kaybıııa neden olt:r 

Bu yöntem. gerekli aıııa ı~!- başıııa )t.'h:rli 
d.:.Ç!.iklir. 

PROPLEM ÇÖZMENİN DAYANAKLARI 

2-K~~)It"' dem .. ., iuılı.-r. Ben bO)· le yaparaL 
başarılı oldum, h<'fkos boyle )apm:ılı 

ş.cklındckı genf;..!h.'nıel,-r, tu.'l' tasnan olumlu 
:kmuç ı.·ennc)·dıilu 

TlıntL"\iatHn. P:ırçad:uı bütıJne <loh'1u y~pıl.ın 
g<nelk'ntedir 



.l~l'unıtnbr.ı dı:ı)·;ıtı pn>hh•nı çi:i.ı:t•nlrı-; 

Konu)11 uı.ınanlanna sm.uak onl:ırın önı..>ıilc:rim 
u)·gulartaı 

• Tuttldt:tıgclıın BütUnden parçaya ~ru ya-pıl.:ın 
gt."tlclle-medır. 

• Bıhmt!e ınutl.ak doğru ~oı..ıur. lhmanl:u 
aı"J:Sınc.!a gbıu~ tlrklılılo.l:uı varJıı 

• Bu yöntemde rck b:!.şıııa yeter h deği1dıt. 

2-Bu fark rahat-ızlık ,,·ri~or ııııı'.' 

llayır 

Evet 

Tüııı sorulanı E\ E 1' diy-.ır~al-. 

pıobkın ,ll!Jn.: ~iıı-.:.:ı ba~laıııı~ 

d.:ınd.tir. Probkııı ~·ivm,· :,t'ır.:.:imk 

probkırıiıı tanımianınası v.: v.:ri 
toplama a~aınasıııda 5:\ "-1 h: kuralı 

uygulanabilir. Bunu açacak olursa!,. 

Şekil A-22. Problem Çözme Teknikleri 4 

BİLİlVISEL PROBLEt\1 
ÇÖZJ\·JE SÜRECi 

Problem çii:r.meye ba,bınadan ünf"eki SOf1!ulam~• 
(krııdinıizr) 

1-Cı·r,·ek ilı~ ht•klı:nti :ıra"ııd:ı fark 'ar 
nu? 

llayır 

Evet 

cc\uh:ııız ise pmlıkııı y<ı~ 

cc,alıınız b.: iki ııuıııarul ı ~oru 

3-Etki ahınıııızda nu? 

lbyır c~'abınız isı: )<t:tkili ilc g,lruşıın. 

i SN+ lK 
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~için~ 

Nt'f'ede? 

Nasd! 

I\Oe kııdar? 

L.,.} 
~·"· 5:-\+IK 

Sornlarını stra ile problem. UUtuıe uygu!aıııartuz gerebr 



··:i 

Snnı ~aırnı<ı veri toplaımı siırı.~idir. 

Pnlpkm ,;fu;ıncdı: sorul;sr ~ı:vap odaklı dcğıl 
soru sonııa odaldı olmalıdır. 

Doğru ;;(mılar sonılarak .do~rru cı:nıphır 

alıııınalıdır. 

Veri sonuçlunun güre ~~~his kunm::ılıJır. 

• T cloıikl<rı eıkili bir şekilde kullanamamak 

• • Yanlış bır ıeknık kullanmak 

• • Y <!teniz. yada dô~n.ı olıtıtı)·a.ıı bi Isi 

• • Yaratıcı ve ~ı.ünıl~yici zıhiııset ycıeııc:kleıi 
koordine -eJemcnu..'k 

• • Çllzlunü etkılı bu $Clildı: u;.-·:zulanı.;ıy.:~. 

sı."'L.::utıamak 

•• Çözı.uuün ununde duran guh t'aktörlı . .'r 

-i PROBLEM Ç<?._~ME SÜRECi 
• Problemin tanımlanması 

Olası nedenlerin tanımlanması 
• En uygun nedenlerin belirlenerek araştırılması 
• Olası çözüm alternatiflerinin belirlenmesi 
• En uygun çözüm alternatiflerinin belirlenmesi 
• Eylem planı 
• Sonuçları de{ierlendirnıe 

Şekil A-23. Problem Çözme Teknikleri 5 
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Pn1lı!ı-nı!t>rin rii,iinıüudc b:a~an~11lt~: 

l'nıhlcınh.,i çözıııdc kanşık bir süreçıır. 

Problem çcızıııcd.: c-ıkili <>lııııı:ım:ının 

ıı~deıık-ıi 

1\ktodık çulışınamak 

• Y~tı:rli istı:k \C kararltlı~a sahıp 

olmamak 

• Probkım yani ı~ t~ımlam:.ık 

ı- Yöntem Sılimi 

2- İstatistik 

a) Verilerin toplanması 

b) Verilerin gruplandırılmas1 

c) Grafiğe aktarma 



ÖLÇME 

• Sınıflandırma 
• Sıralama 
• Eşit aralıklı ölçek 
• Eşit orantılı ölçek 

1-Tııplanııı~ katılan hLot k~ ı)" c:, ı ı S<)< hakkı VOtilnıolı 

::. 7-·ıınan suıulimhrılmas1 olmam.ılı. 

3-Konu}nıacıya mı.Jdahal~ o.lı1nı~:rıelıdir. 

4·Koııi.L)maı..ılar eJc.-ştittlıncme!ıdı::: 

··i-::·:1' i------'-·-\_T_.\_Y Di' <:>f '.~lE 
Bır i!lek. dt...Yerlendnme ölı;ıill~ı olar:ık du~unUlı.irs~ 
eld..ten g~enlı:r uyt:tım çöi:.Üns Oııı:nlcru.hr ı.,'c: bır ha\'UA!a 
toptanır &-yın fnunasnW:ı nıtı:hl değil, nu:dık 

onOtıılıdır. ön,-elıklı aınaç lclııelı likır dogıl. fıkır 
s.ıyısının ~mı !.araJ.. elt."ğm doldwuirna. ... ıdır Bcyın fııuna:-.ı 
ıclnığmde >~ıl şapka kullanılrr 

&:yın fırtınası dililcy gıt.•çışt~1\ ~-:it:ly g~"tŞ sağlayan bu 
td. .. nıltır. Jlcr çô.t.Um (H'ıerısı dıL.cry.· dU:şı1turu.-dlr. H~'l' ôn(!n 
dt."[;etlt."ndırılır Değc:rk-ı1dlnnı.! r.oıtUL"ll olumsuz olabılır 

Şekil A-24. Problem Çözme Teknikleri 6 
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BEYİX FIRTIXASI TEKNİ(;i 

Bcvin fırtınası ! <)30 \· ıllarınJan lıcrı 

u~ gul:.ımııı bir ll·kniktir Her insan soııırılar 

kar~ısımb üırklı Ju~üm:clcrc ~ulıiptir. 

.\m:ak ins:ırıkır du~um:d;:rıııi. öa \·urgfylll 
kar~ıl:ımıcağı. kü.;tif.. gürlılııı~ ~ııJi~.:sı. sllz 
hakkı sınırl:mıası \C dı:~tirilcr ~rıdı~ı:si,·k 

süykyo:ınczkr. 

5~0-t:<~eılmdımıe y:ıpılaın:ız 

6-Sır:ı. .. ı~l:ı. :ı.(u. alınıı Su~:;, gddıfunı.!c !iöyk~~t.'Ceğ: 

otnuy:uı ı~t.ı> gtÇc..'f 

7-Konu:şnU~.:ı ~öz. 31Jığında ~d(.~..:e bır oncndl! 
buhırı."lbılır. 

g .. pas gc!'Çcnter çOi;alıJıktan sonra sıra. takip t!'dılmeden 
Söz \'i.."'ıh..-bihr. 

Beyin fırtınasından amaç çok sayıda fikir 
üretmektir. 

LlE\ i:\ FIKIT\.\:'.1 ÜR\E(;j 

f-.uıl.~.• .,., .• ...,,., .... ,.,.. •,c(d..-ı.>il 



.~. IIEYİ'\ FIRTI'\.\SI'\1'0 !l:li.L.\'\IL\C\(;1 
:al"::-:li---------''I'ERLER 

J. Bu pmhlcnıın bdnlcıuncsmdc 

::~Bır problçomm olası nt!dcnleıının t"Jruya: çıL:.ı.nlmJsınd:ı 

J- Bu·p!Oblcnun t.ıl:.ı-sı ç\'l.ıuınicırıım bdul~uucsındc 

.ı- Olası pmhlc.~nl~ ıçın oııll.!tlıh.-ım bclirlı."'ıutt.>:;ındc 

ı.h-<hl:ı.ıııa 

Bır ın.~m ~çeııdil~ kunusumt.a oy kulbnuıı:u ıçm 

pn.ıblt:ıı~m a)lllltıst h:.ı.kkmd:t m .. u ~n bı (,)lrn.ı~ı gc:ıi:lr..ır. 

c)-~ı..-dt."''l.kmu..; dıyagr,unı 

Bır prolılcmc aıt ol.ı:;.ı ıu. .. ~c."lıl~ı tı.nımlama amacıyla 

~ullaııılır 

Şekil A-25. Problem Çözme Teknikleri 7 
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Fİh:iR fıu:ıi\ıhh nı:t';mLE'\Ilİidi.\IESi 

1-SınıOa.ru.lırma 

3.)-Bcruer lomıl.ır aytıı başlık ta toplanı ı 

c)-Grup ç::ılşına'it 

Bırden fu.b Lı:ıtılımcınuı grup ,,luş~uı~r:ık Orıenlçrı 

ıJ~cdı::ııJınlme.ıdır lleyın fırtuU.\ınJ.a ı.ı.ictı!t:ıı fıkırl~ 

aynı topbntıd:ı def,ıcrlendınlıncz Kılı;ığı ad1 venk"P 
ı.iıy:t,:.-r.~ma i~h.:mr. 

1· Prolılnui t•ık.ih-) ~·tı ::ı na n(:'t.h·nla 

Sur~ı etJ..ıi~Y'-"tl ana lh~-denlcı ôtb\a J...mnu Sılıckb 

nt:dc:n dıy~ sorularal ılgılı yere ya.D.Iıl'. Hc:r bır ~en 
ıçın ··n~Jcn'1.. SOJU"iU ::ıiotulıral. alt m:dc:nleı 

u.ııuul:ımr Sonuçlar bahl:: kt!~ığı ~ııa.sır..a almtı!ır, 



Pl'KÔ ç,., rimi 

J): i'ı:E r.ıpm;ıl btrrel.tığmı \t: 7'\ASIL ya:pıbı.:<ı~ını bdır!c 

l': Pliiıu \r:olçıun:uaç~ınm uygula 

h:: Sonu:;l:uı dcğt."fk•udırmck ve var.~ :iapum nedenlerını 

~nlamal.. 

Ô: [yik~ttnneyi katarlı MJe getirmd.. ve y<.•tıi çaJı~ına 
kutallannı d""""leıııek. 

i"'clını:t'u.U..'tifdnitaı.f: 1 
~yıfl(Lt.ı:ı.ı•ıı. 

!'Y~jl:'·~Y'=•r-:.:..:n 

==•" ı k::tıoct"'.~~t:ır.11cl 
!"'Ctı<'.\lJ Ebln 

IKOt!TF.>Jl ET i 

!.uıınt•.uıı 

~.-!..vın~"ffll4 

Şekil A-26. Problem Çözme Teknikleri 8 

Sınava Haıırlanıııa Sürul(nat) 

1. K.::uıhrtıcı yoneuın lau.:dıqTunı ı;3lı.şaniar k.1tıhr ) 

2. Fmıkıı.ıyonlar arası tlulı:-.-etl~ı gelı~ıuıt 

3. ··iık ~lcf:ıdı doğru yap·~ ılkt:.'>ı gt.'Çerhdır 

-tK.llıı~ \•e uuliyeı L:.rıtrrlcrınc dünul..ltir. 

-·:i ll h-ı 0(;!'-.\\IL\R 

Ön T~t Sonuclan 
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l:ll\\ .\1(() llL BO\IIl. un (ı ';oapl;alı llii>iinnw 

Teknh!i 

Rdltlcnnc göre hc:1 ~"lpl.:a\a faılh ı1.:ğı:rJı., \'C balı} açıl.ırı 
yül.l<nın~ıır. Ş•pkayı ıakan L*ı o şapkaııın yukl«lıiıı bakış 
:ıçıs.ı \e dc,ğı:tlt.'l' ıle ola~'İ:trJ hakaral brar verır 

BEY.\Z; 5.ıtlıL.remi:tliL:. m;L'iutni,.et. klşis,ıd yorum 
ya;..,nıa~\ o~ıcl..tıf yal.:bşım verılı.!t ıle konu~ma &..-gedı..-rı 
yi:kk'•mnışur Ömı:ğm Bu yıl fu~ Ot'3nı ~'0....-;: bu J.~ nllıjiL'fı 
şılı.:ly~ının ~~~ ı.iı.U.c~inde tıi,U.uftur.un Siı~lenn~c..o::.ı 

h:IR:\11Z.I: Şdıvı:t. "inır, ötlı: duyg:ul.anm )·Uklcı·. 

Xc..-dc..-nınt bılmıt..-ddl, ~ıı..;ı: btı 'r~l'ilın fire: oranı m dü~ı.:ueı:el 
ı.lı) ı: ıfade lı.ull.ınıt Scıgık-ııylc bunu ı fade eder Olaylar:ı 

ohunlu 'r\,!ya olunı.suJ. yaLL'L'}abılir. 

Şekil A-27. Problem Çözme Teknikleri 9 

I.J. .... 
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S.\IU: ~ı~Lutı<:ı. habı.."lt."l. gı.iru:ş Ciüııq., umut 
d<mekıır. Bır ~ın oluınlu ıar:ıtlarını djjŞür>ılt. Geç<n 
)-'11 bunl:nı y~ıptık sonuç olumlu oldu ~ı::kluıdc bır 1faLfu 
1-..ulbıuhr. ·-· 

YEŞiL: Fer:ılılık.doıjaııın ker>dı;ı. !Jô.~ ytıraı:cılık vı: 
Un .. -:ıcıhğin s.ımg~ıı.lır. ·"Tamam bunbn y:quak ama 
ı.b.h:J yapahllcc<::f!.ınu.e ~ur.laı \ar ·• ş.ekhndc bır 
:ır1la~1şırı ıtbd~id~r. 

~1.\ \"İ; Gökylı.lll, ola\·Jan h:pt .. -..1"'-n bakaı~. ne ~man hangı 
ş.:ıpL.::uım L1kıhn.::ısınJa. l.;:;ıra.t ınckanizıtt.1SUl! i.~İt!K'"tl bır 

rltışunce una;ı yfiklenmıştu. 



TfJPlli_BIII 
YÖNlilMi 

i EGİıiM 

İstendik davranışların davranış haline 
getirilmesidir. 
İstendik davranışın kaynağı ihtiyaç , 
bilim ve kültürdür. 

·i HEDEF 

• Lider olmadan toplantının yönetilnıesidir . 
• Karara katılma sürecinin sağlanmasıdır. 
• Herkesi işin içine çekebilmektir. 

Şekil A-28. Toplantı Yönetimi 1 
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TOPLANTI YÖNETİMİ 

• Eğitim üretim içindir. 
• Yaşamayı kolaylaştırmak için öğrenmek 

gerekir. 
• Zorla eğitim öğretimvermek hayvana yük 

yüklerneye benzer 

Lİ DER 

Teknik ve psikolojik yeterlilikler 
sağlandığı durumlarda lidere ihtiyaç 
yoktur. 

Bu yetenekleri olan kişi olgun 
insandır. 

Toplam kalite yönetiminde toplu kablım 
ayağının sağlanması toplanb ile olur. 



~-::ıli----Ö_G_R_E_NI_· M SÜRECi 

GİRDİ 

Öğrend 

B iliş 

Duyuş 

Devinim 

SÜREÇ 

Öğrenim 

Öğretme süreci 

TOPLA NT! 

çıım 

Öğrend 

B iliş 

Duyu ş 

Devinim 

İş ya da meslek konusunda 
görüşmek üzere, iki ya da daha 
fazla sayıda bireyin bir araya 
gelmesi 

~~;~··---------B~~KAN 
Toplantıyı 

:;.. Başlatan 
;.. Yapılandıran 
, Yöneten 

KOLAYLAŞTIRICI 
:;.. Katılım için farklı tarz uygulayan 

Şekil A-29. Toplantı Yönetimi 2 

EGİTİMİN ETKİNLİGİ 

• Katılını 

• Geri bildirim 
• Pekiştirme 
• Düzeltme 

• İşaretle 

Toplam kalitede eğitim etkili 
ve yararlı olmalıdır. 

TOPLANTI İÇİN GEREKÇE 

• Kuruluş toplantısız işleyemez. 
• Çeşitli bölümler iletişim 

kuramaz. 
• Ortak sorunlar çözülemez. 

EVRENSEL EGİLİM 
• Az sayıda karar verici ve fazla sayıda iş görenin 

bulunduğu endüstriyel ekonomiden 

n 
• Yerel olarak alınmış karariann daha önemli olduğu 

BiLGI 1 HiZ~1ET ağırlıklı ekonomiye geçerken 

TOPUNTILARA ÇALIŞANLARlN KATILIMI ÖNEM KAZANDI 
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-i "BU TOPLANTI GE.~EKSİZDİ" 
• Düzenlenen toplantının ana amacı hakkında 

yeterince düşünülmemiş olabilir. 
• Katılanlar konunun başka yöntemle daha etkili 

biçimde ele aııııaca~ıııı düşünmektedirler. 
Tatmin olmazlar. Zaman boşa geçti diye 
düŞünürler. 

Bilginin telefon, mektup, faks ... ile aktarılıp 
aktarılamayacağını düşünün 

"TOPLANll KESİNTİYE UGRAI"IIŞTI" 

• SÜREKLİ KESiNTi 
• AŞIRI GÜRÜLTÜ 

Côziirw 
Acilen halledilmesi gereken işleri başkasına 

devredin 
• Katılanların rahatsız edilmemesi gerektiğini 

belirtin. 

"TOPLANTI KÖTÜ BİR ORTAfvlDA 
i-:!; rr.· ____ Y_AP_ILMIŞTI" 

• NEREDE, NE ZAfvlAN 
• AŞIRI SlCAK, SoGUK 
• AŞIRI KALABAUK 

Cozum.· 
... Toplantı yerini önceden ziyaret et. Koşulları 

gör. 

Şekil A-30. Toplantı Yönetimi 3 

... "TOP~~TI KÖTÜ PLANLANMIŞTI, 
· . . . IYI HAZI~~!'Jf-1AMIŞTI 

• Yapısal olarak eksikti, etkili bir gündemi 
yoktu. 

• Gündem toplantı öncesi biidirilecek hazırlık 
için. 

Cö.:dim: 
, Gündemi planlayın, toplantıdan önce dağıtın. 

"*"TOPLANTININ AI\1ACI AÇIK DEGİLDİ" 
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• Düzenleyen kişi anıacı katılanlarla 
paylaşmamışbr. Ortak görüş yok. önemsiz 
şikayetıere, konuyla ilgisiz noktalara 
saplanma . 

.(;2dJm;. 

, Toplantıdan önce amacı saptayın, katılanlara 
açıklayıp paylaşın. 

"GEREKSİZ KİŞİLER KATILMIŞTI 
GEREKLİ OLANLAR YOKTU" 

Cöziirn: 
, Gerekli kararıann alınıp uygulanmasını 

sa~layacak anahtar kişiler saptanmalı ve 
toplantıya çağrılmalıdır. 

• Kararları uygulama konumunda 
bulunmayanıann etkili karar almaları olası 
değil. 



--i "BAŞKAN YET~RLİ DEGİLDİ" 
• Rehber olmalı 
• Tartışmayı kabul etmeyen 
• Katılanlar sindirilmiş, hayal kırıklığına uğramış 
• Beklenen işbirliği sağlananıaz. 

• Katılantann duygularına, gereksinimlerine 
duyarlı alnıalı 

• Söz alnıayanlan tartışmaya davet etmesi 
• Aşırı konuşanları kısıtlaması 

TOPLANTININ İŞLEVLERi 

1 HIZU KARAR VERME 

Değişim giderek c:::> Çalışanlan q Hızlı karar 
hızianıyor bir araya verme 

getirin ljlerlik 
kazanıyor 

TOPLANTININ İŞLEVLERi 

1 GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ N DEGİŞ TOKUŞU 1 

Yazılı not bilgi Toplantı, 

aktanr. q •Yorum sağlar 
• Yeni fikirles
geliştirir. 

•Yeni çözümler 
. yaratır 

Şekil A-31. Toplantı Yönetimi 4 
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"HİÇBİR KARAR ALINMADI" 

• Katılanlara aşırı hoşgörü göstermeK onların en 
çok sevdikleri konularda içierini dökmelerine 
neden olur • 

• Gündemden uzaklaşılır. 
• Karar alınamaz • 

• Gündeme uygun olarak sürdürülmeli 
.. Tartışılmasına önceden karar verilen 

konulardan uzaklaşılrııamalı 

TOPLANTININ iŞLEVLERİ 

ı İÇSEL DEGİŞİKLİKLER ı 

Kendilerini 
etkileyen 
değijlklikler ı::::::> 
kendUerine 
danışılmazsa 
karjı duruş 

Çalıjanla 

n bir 

Yeni 
politikalar 
üzerine araya 

getirin c::::>görüşmek 
değijim 
gereksinimler 
Ini ortaya 
çıkarır. 

TOPLAN:Q_NIN İŞLEVLERi 

1 BİLGİNİN YAYILMASıl 

Yazılı bilgi Ilgi _______._ Toplantıyla .------"1. İki yönlü 
çekmiyar .______, bilgi '------1' Iletijim 

aktarmak 
daha etkili 



""* TOPLANT!~IN iŞLEVLERİ 

JDIŞSAL DEGişiKLİKLER 

Piyasanın 
değişen 
taleplerini ,----1\. 
satış L....-..y" 
elemanları çok 
Iyi bilir 

Toplantılar bu 
bilgilerin diğer 
birim-karar 
verldlere 
kolayca 
aktarılmasını 
sağlar 

GRUP DİNAMiKLERİ 

GRUP KARARLARI KENDİ BAŞINA KARARDAN 
FARKLIDIR 

;.. Popüler olan her şey her zaman doğru değildir 

,~032 ır·-__ AM_A_~_QRNEKLERİ 

"Bu toplantı yeni pazarlama 
kampanyasını planlamak üzere 
düzenlenmiştir" 

• Bu toplantı Iade sorunlannın üstesinden 
gelmek amaayla nakliyat bölümünün 
yeni politikasını gözden geçirmek üzere 
düzenlenmiştir. • 

Şekil A-32. Toplantı Yönetimi 5 

. . . TOPLANTIYA GEREK OLMAYAN 
DURUMLAR 

-:11~-----· 
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• Daha uygun alternatifler üzerınde 
düşünmeden sık sık toplantı 
düzenlemek . 

• Başkalarını bır araya getirince işleri 
haletim duygusunu yaşamak. 

• Karar vermeyi ertelernek kişisel 
sorumluluk üstlenmekten kaçınmak 

GRUP DİNAMiKLERİ 

J FİKİR AUŞVERİŞİ SIRASINDAKi GRUP BASKISI J 

;.. Küçük düşmekten kaçınma 

;.. Kendi yargılanndan kuşkulanma 

GRUP DİNAMiKLERİ 

SÜRÜ İÇGÜDÜSÜ ı 

•Üstün gelen baskılara 
uymaeğilimi 

•Hem karar öncesi 
tartışmayı hem de 
karan etkiler 



·iı-::::1; ır-----G_RU_P_DİNAMİKLERİ 

1 KARAR AŞAMASlNDA GRUP BASKISI 

•Toplanblarda Insanlar konumlannı 
abartan kararlar alama ~ilimlndedirler 

•Tek başianna sorumlu tutulamayacaklan 
düşüncesiyle daha riskli kararlar 
alınmasına neden olabilirler 

iı TOPLANTIYA Kİt'-1 KATILACAK? 

~ Ba~rmak istenen şeye bağlıdır 

~Diğerlerinin de görüşünü alın 

:.Herkese ul~rak haber verin, önem 
verildiklerini duyumsasınlar 

İNSANLAR TOPLANTILARDA 
KONUYU NEDEN ÇARPITIRLAR 

>Diğerlerini etkilemek 

:;. İşlerinden kendilerini soyutlanmış 
hissetmek 

:;.Kendi seslerini duymaktan hoşlanmak 

Şekil A-33. Toplantı Yönetimi 6 

~·-:ı~ •. __ T_O_P_LA_NTI TUTANAGI 

;;.Toplanbya kablanlar 

;;,. Tartışılan konular 

;..Anlaşmaya varılan konular 

ı-Eylem ve eylemelerden sorumlular 

HİKAYELEŞTİRfv1E 
·~·-=~••:------'(_B . ....:ılg'-i _-Rapor-Plan) 
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1. SORUYU ORTAYA KOY 
2. YANITLARI YAZDIR (10-15 DAKİKA) 
3. YANITLARI TOPLA 
4. İZİN VER YAZILANLARI OKUSUNLAR 

DÖRTTEMEL KURAL 

•Kabi 

•Odaklan 

•Önem ver, konuya hakim ol, 
zamana uy 

• Sonuçlandır 

Anadolu Oniver::itesf 
Merkez Küt-rıe 



.i. 
SAYMACA (NOMİNAL) GRUP 

TEKNİGİ 
-:llr-------

1. DÜŞÜNME 

2. YAZMA 

3. TARTIŞMA 

4. SEÇME 

S. BİRİNCİ PUANLAMA 

6. İKİNCİ PUANLAMA 

7. EYLEM 

KARŞI TEPKİ 

·Hemen bitireyim.

"Beni engellemeye mi 
çalışıyorsun?" 

"Şimdiye kadar kimse 
bana böyle bir şey 
söylememişti. • 

Şekil A-34. Toplantı Yönetimi 7 

i-:ı· 11-.-----TEPKİ 
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·x konusunda sıkınblannı 
anlayabiliyorum,ancak onunla bu 
toplantıda uğraşacak durumda 
değiliz. Onu Y konusundaki toplantıya 
getir burada üzerinde durubnası 
gereken husus •.•• • 

•seni burada durdurmam gerekiyor 
konumıız.a dönmeliyiz.-

KARŞI TE~~İYE KARŞI 

• işittiğinizi belirtin 

• Empati göstermeyin. yine 
konudan aynlırsa, 

"Hayır konumıız.a devam etmeliyiz 
burada yoğunlaşmamız 
gereken konu ••• • diyerek 

• Uyanya devam edin 

• otoriter bir ses tonu kullanın 

• Bağırmayın 



EK-B SÜREÇLER VE TALiMATLAR 

~ YAZILIM KONFiGÜRASYON YÖNETiM 
PLANI KONTROL LiSTESi Sanonik 

1. Açıklık Sonuç 

o Bütün yazılım kentigürasyon ürünleri tanımlanmış mı? 

o Yazılım Ürünün her bir ~arakteristiği uygun terminoloji 
ile lanııniandı mı? 

ll. Bütünlük 

Cl Kapak Sayfası var mı? 

Q içindekiler bölümü var mı? 

:.J Bütün şekiller. tablolar ve diyagramlar isimlendirilmiş 
mi? 

o Bütün şekil, tablo ve diyagramların referansları doğru 
mu? 

o Bütün terimler tanımlanmış mı? 

o Kapsam Bölümü var mı? 

o Yazılım Tanımı ve Kentigürasyon Bölümü var mı? 

Cl Kentigürasyon Denetimi ve Kontrollarının nasıl 
yapılacağı belirtilmiş mi? 

o Kentigürasyon Yönetimi için organizasyondan 
bahsedilmiş mi? 

o Konfıgürasyon faaliyetleri için yazılım araçları. 
tekniklerinden bahsedilmiş mi? 

o Konfıgürasyon Değişikliklerinin nasıl uygulamaya 
konulacağı açıklanmış mı? 

lll. izlenebilirlik 

:l Kentigürasyon kayıtlarının tutulması ve 
raporlarımasından bahsedilmiş mi? 

o Yukarıdaki tanımların tüm kullanıcı birimler tarafından 
izlenebilirliği sağlanmış mı? 

IV. Onaylanabilir 

o Gerçekleştirilmesi imkansız tanımlama var mı? 

o Her bir is terin test edilebilmesi için test stratejisi 
belirtilmiş mi? 

ONAYLAR: 

Bu bölüm, toplantıya katılanlar tarafından inızalanacaktır. 

KAL.YF.005 

Şekil B-1. Konfıgürasyon Yönetim Planı Kontrol Listesi 
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~ YAZILIM KALiTE PLANI 

KONTROL LiSTESi Sanonik 

1. Açıklık Sonuç 

o Bütün kalite gereksinimleri teknik olmayan bir dilde 
anlaşılır bir şekilde yazıidr mı? 

;:::) Yazılım Ürünün her bir karakteristiği uygun terminoloji ile 
tanımiandı mı? 

11. Bütünlük 

o Kapak Sayfası var mı? 

:::ı içindekiler bölümü var mı? 

o Bütün şekiller, tablolar ve diyagramlar isimlendirilmiş mi? 

;:::) Bütün şekil, tablo ve diyagramların referansları doğru mu? 

o Bütün terimler tanımlanmış mı? 

o Giriş Bölümü var mı? 

o Giriş Bölümünde. Amaç, Kapsam. Kalite Planı Sürekliliği, 
Referans Dokümanlar. Diğer Planlara Referanslar ve 
Tanımlar ve Kısaltınalar yapılmış mı? 

:ı Proje Tanımı Bölümü var mı? 

u Bu bölümde, Projeye Genel Bakış ve Varsayımlar ve 
teslim edilecek ürünlerden bahsedilmiş mi? 

:ı Yönetim tanımlarının yapıldığı Bölüm var mı? Bu 
bölümde, 

o Yazılım Geliştirme Işlemi 

o Organizasyon 

Cl Düzeltme faaliyetleri 

o Yardımcı Firma Yönetimi 

o Konfigürasyon Yönetimi 

o Paket Yazılımlar 

o Kayıtların Muhafazası 

o Yazılım Ortamının Yönetimi ve Saklanması 
konuları var mı? 

o Yazılım Mühendisliği Bölümü var mı? Bu bölümde. 

o Yazılım Mühendislik Ortamı. 

o Metotlar, Yöntemler, standartlar 

o Geliştirme Dokümantasyonundan söz edilmiş mi? 

o Değerlendirme ve Doğrulama bölümü var mı? 

REV 1.00 KAL.YF.004 

Şekil B-2. Kalite Planı Kontrol Listesi 1 
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~ YAZILIM KALiTE PLANI 
KONTROL LiSTESi Savronik 

':ı Eksik bilgiler belirtilmiş mi? 

o Tasarım kısıtları belirtilmiş mi? 

':ı Donanım gereksinimleri belirtilmiş mi? 

o Girdilere ilişkin gereksinimler belirtilmiş mi? 

o Çıktıları ilişkin gereksinimler belirtilmiş mi? 

:ı Raporlama gereksinimleri belirtilmiş mi? 

::J Yüklemeye ilişkin gereksi'nimler belirtilmiş mi? 

o Kritik gereksinimler belirtilmiş mi? 

lll. izlenebilirlik 

::ı Yukarıdaki tanımların tüm kullanıcı birimler tarafından 
izlenebilirliği sağlanmış mıdır? 

IV. Onaylanabilir 

::J Gerçekleştirilmesi imkansız gereksinim var mı? 

o Her bir gereksinimin test edilebilmesi için test stratejisi 
belirtilmiş midir? 

ONAYLAR: 

Bu bölüm. toplantıya kalılanlar tarafından imzalanacaklıL 

Şekil B-3. Kalite Planı Kontrol Listesi 2 
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~ STFA Savronik 
KODU DOKÜMAN NO 
REV. NO REViZYON 
REV TARiH REV. TARIHi 

Yazılım isterleri Kontrol Listesi 

1. Açıklık 

0 Bütün gereksinimler teknik olmayan bir dilde anlaşılır bir şekilde yazıldı mı? 

O Bir'den fazla anlamı olan gereksinim açıklaması var mı? 

O Yazılım Ürünün her bir karakteristiği uygun terminoloji ile tanımiandı mı? 

O Özel terimierin açıklandığı tanımlar bölümü var mı? 

0 Gereksinimierin bağımsız bir grubun anlayacağı şekilde mi? 

ll. Bütünlük 

O Içindekiler bölümü var mı? 

O Bütün şekiller. tablolar ve diyagramlar isimlendirilmiş mi? 

O Bütün şekil, tablo ve diyagramların referansları doğru mu? 

O Bütün terimler tanımlanmış mı? 

O Bütün terimierin index'i var mı? 

O Bütün ölçüm birimleri tanımlanmış mı? 

O Geliştirme fazının başlamamasından dolayı tamamlanmamış gereksinim bilgileri belirtilmiş 
mi? 

O Eksik bilgiler belirtilmiş mi? 

O Detayiandıniması gereken gereksinim var mı? 

O Fazla detaylandırılmış gereksinim var mı? 

O Bütün gereksinimler tanımlanmış mı? 

O Fonksiyonilikle ilgili bütün gereksinimler tanımlanmış mı? 

O Sizde zor olduğu hissi uyandıran gereksinim var mı? 

O Performans gereksinimleri belirtilmiş mi? 

O Tasarım kısıtları belirtilmiş mi? 

O Bütün özellikler belirtilmiş mi? 

0 Dış arayüz noktaları belirtilmiş mi? 

0 Veritabanı gereksinimleri belirtilmiş mi? 

0 Iletişim gereksinimleri belirtilmiş mi? 

0 Donanım gereksinimleri belirtilmiş mi? 

0 Girdilere ilişkin gereksinimler belirtilmiş mi? 

0 Çıktıları ilişkin gereksinimler belirtilmiş mi? 

HAZlRLAYAN 

Şekil B-4. Yazılım İsterleri Kontrol Listesi 
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ONAYLAY AN 

KAL.F.075 



~ STFA Savronik 
KODU. DOKÜMAN NO 
REV. NO REVilYON 
REV. TARiH REV. TARiHi 

Yazılım isterleri Kontrol Listesi 

0 Raporlama gereksinimleri belirtilmiş nıi? 

0 Güvenlik gereksininıleri beliriliimiş mi? 

0 Bakıla bilirlik için gerekli gereksinimler belirtilmiş nıi? 

::.ı Yüklerneye ilişkin gereksinimler belirtilmiş mi? 

:ı Kritik gereksinimler belirtilmiş mi? 

lll. Tutarlılık 

0 Gereksinimler arasında herhangi bir çakışma var mı? 

a tvlantık olarak çakışan gereksinim var mı? 

IV. izlenebilirlik 

0 Gereksinimierin kullanıcı ihtiyaçları arasında izlenebilirligi sağlanmış mıdır? 

:ı Gereksinimler ile gereksinimierin kaynağı doküman veya kişi arasında izlenebilirlik sağlanmış 
mıdır? 

0 Gereksinimler tasarım dokümanında izlenebilecek midir? 

0 Gereksinimler. yazılım biriminde izlenebilecek midir? 

V. Onaylanabilir 

0 Gerçekleştirilmisi imkansız gereksinim var mı? 

O Her bir gereksinimin test edilebilmesi için test stratejisi belirtilmiş midir? 

HAZlRLAYAN ONAYLAY AN 

Şekil B-5. Yazılım İsterleri Kontrol Listesi 2 
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~ Savroııik 
KODU : SW.KALA001 
REV. NO : 1.00 
REV. TARiH . 28.6.2001 

Y AZILlM KiŞiSEL DEGERLENDiRME FORMU 

Lütfen uygun gördüğünüz seçeneği daire içine alınız 

I. rroblem Karakteristikleri 

ı. Yazılım Ekibinin belirttiği sorunların gerçek zorluk derecesini belirtiniz. 

1 2 3 4 5 
Kolay Normal 

2. Yazılım GeliştirmeTakvimine kadar sıkışıktı? 

1 
Rahat 

2 3 
Normal 

3. Yazılırndan istenenler ne sıklıkla değişiyor? 

1 
Az 

2 3 
Normal 

4 

4 

Zor 

5 
Sıkışık 

5 
Çok 

4. Yazılım İsterleri dokümanlarının yeterlilik, tutarlılık ve doğruluk derecesini belirtiniz. 

1 2 3 4 5 
Az Normal Çok 

5. Ne kadar dokümantasyon yapılıyor? 

1 
Az 

2 3 
Normal 

6. Gereksinimierin gözden geçirme kalitesini belirtiniz. 

1 
f!.z 

2 3 
Normal 

II. Kişisel Özellikler: Teknik Personel 

7. Yazılım Ekibinin kalite ve yeterliliğini belirtiniz. 

1 
Az 

2 3 
Normal 

4 

4 

4 

5 
Çok 

5 
Çok 

5 
Çok 

8. Yazılım ekinin proje konusu üzerindeki deneyimini belirtiniz. 

1 
Az 

2 3 
Normal 

4 5 
Çok 

9. Yazılım Ekibinin, yazılım geliştirme araçlan üzerindeki deneyimini değerlendiriniz. 

1 
Az 

2 3 
. Normal 

4 5 
Çok 

10. Proje boyunca yazılım ekibinin değişme oranını belirtiniz. 

1 2 3 4 5 
Çok Az Normal 

Ali Tüzünkan 
Proje Mühendisi 

HAZlRLAYAN 

Şekil B-6. Kişisel Değerlendirme Formu 1 
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Müveddet Başda Işık 
Kalite Güvence Müdürü 

ONAYLAY AN 

KALF.075 



KODU . SVV.KAL A.OOi 
REV. NO : 1.00 
REV. TARiH . 28.6.2001 

Y AZILlM KiŞiSEL DEGERLENDiRME FORMU 

III. Kişisel Özellikler: Teknik Yönetim 

ll. Proje yörietirnini kalite ve yeterliliğini değerlendiriniz. 

1 
Az 

2 3 
Normal 

4 

12. Proje yönetiminin, proje konusu ile ilgili deneyimini değerlendiriniz. 

1 
Az 

2 3 
Normal 

13. Proje süresince proje yönetimi ne kadar tutarlıydı? 

1 
Az 

2 3 
Normal 

14. Proje planlama ne derece tutarlıydı? 

1 2 3 
Az Normal 

15. Proje planiarına ne derece uyuldu? 

1 2 3 
Az Normal 

IV. Süreç Özellikleri 

4 

4 

4 

4 

5 
Çok 

5 
Çok 

5 
Çok 

5 
Çok 

5 
Çok 

16. f.1odern prograrnlama teknikleri ne derece kullanıldı? (Akış şernaları, top·down geliştirme, yapısal 
prograrnlama ve kod okuma) 

1 2 3 
Az Normal 

17. Yazılım Ekibi gereksinim değişiklik istekleri, 
kaydetrnek için ne kadar disiplinli sistemleri var' 

1 2 3 
Az Normal 

18. Gereksinim analiz metodolojisi ne kadar yeterli? 

1 2 3 
Az Normal 

19. Tasarım metodolojisi ne kadar yeterli' 

1 2 3 
·Az Normal 

20. Test metodolojisi ne kadar yeterli? 

1 2 
Az 

Ali TüzOnkan 
Proje Mühendisi 

HAZlRLAYAN 

Şekil B-7. Kişisel Değerlendirme Formu 2 

3 
Normal 
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4 5 
Çok 

gereksinim soruları ve arayüz 

4 5 
Çok 

4 5 
Çok 

4 5 
Çok 

4 5 
Çok 

Müveddet Başda Işık 
Kalite Güvence Müdürü 

ONAYLAY AN 

tanımlarnalarını 

KAl F 071i 



~ Sanoııik 
KODU : SW.KAL.A.001 
REV. NO : 1 00 
REV TARiH 28 6.2001 

Y AZILlM KiŞiSEL DEGERLENDiRME FORMU 

21. Hangi yazılım araçları kullanıldı? 

1 2 3 
Az 

Compiler 

Linker 

Editar 

Test Automation 

Version Control 

Simulatar 

Normal 
4 5 

Çok 

22. Yazılım Ekibi ne derece test planlan hazırlayıp, uyguladı? 

1 
Az 

2 3 
Normal 

4 5 
Çok 

23. Yazılını Ekibi için Kalite Güvence prosedürü ne derece yeterliydi? 

1 
Az 

2 3 
Normal 

4 5 
Çok 

24. Yazılım Ekibi için mevcut Konfıgürasyon Yönetim Prosedürünü değerlendiriniz. 

1 
Az 

2 

V. Çevresel Özellikler 

3 
Normal 

4 5 
Çok 

25. Yazılım Ekibinin, geliştirme araçlarına erişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

1 
Kolay 

2 3 
Normal 

26. Terminalfprogramcı oranı nedir? 

1 
8.1 

2 
4.1 

3 
2.11 

27. Yazılım ekibinin donanım eksiklerini değerlendiriniz. 

1 
Az 

2 3 
Normal 

4 

4 
1.1 

4 

5 
Zor 

5 
1.2 

5 
Çok 

28. Proje boyunca yazılım ve donanım araçlan'nın değişim sıklığı nedir? 

1 
Az 

2 

Ali TOzünkan 
Proje Mühendisi 

HAZlRLAYAN 

Şekil B-8. Kişisel Değerlendirme Formu 3 

3 
Normal 

100 

4 5 
Çok 

Müveddet Başda Işık 
Kalite Güvence Müdürü 

ONAYLAY AN 
KAl F 075 



~ Savronik 
KODU : SW.KAL.A.001 
REV NO :100 
REV TARIH . 28.6.2001 

Y AZILlM KiŞiSEL DEGERLENDiRME FORMU 

29. Yazılım Araçlarının yeterliliğini değerlendiriniz. 

1 2 3 4 
Az Normal 

VI. Ürün Özellikleri 

30. Yazılım Paketinin müşteri isterlerini karşıla oranını değerlendiriniz. 

1 2 3 4 
Az Normal 

31. Teslim edilmiş yazılım paketinin kalitesini değerlendiriniz. 

1 
'Az 

2 3 
Normal 

32. Yazılırnın Tasarım Kalitesini değerlendiriniz. 

1 
Az 

2 3 
Normal 

33. Dokümantasyonun yeterliliğini değerlendiriniz. 

1 2 3 
Az Normal 

4 

4 

4 

34. Yazılım ürünlerinin zamanında bitirilip bitirilrnediğini değerlendiriniz. 

1 
Az 

2 3 
Normal 

35. Kabul testlerinin kolaylık derecesini değerlendiriniz. 

4 

1 2 3 4 
Az Normal 

36. Yazılım Ürünlerinin kullanım kolaylıklarını değerlendiriniz. 

1 
Kolay 

2 3 
Normal 

4 

5 
Çok 

5 
Çok 

5 
Çok 

5 
Çok 

5 
Çok 

5 
Çok 

5 
Çok 

5 
Zor 

Ali Tüzünkan 
Proje Mühendisi 

HAZlRLAYAN 

Müveddet Başda Işık 
Kalite Güvence Müdürü 

ONAYLAY AN 

Şekil B-9. Kişisel Değerlendirme Formu 4 
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~ STFA Sanoııik 
KODU DOKÜMAN NO 
REV. NO REVilYON 
REV. TARiH REV. TARiHi 

Yazılım Sürümü Kontrol Listesi 

ı. Mühendislik işleri 

0 Versiyon bilgilerini güncelle. 

O Debug kodlarını kaldır. 

O Bilinen hasarları kaldır. 

ll. Kalite Güvence Faaliyetleri 

Faaliyetler 

0 Bilinen bütün problemierin giderildigini kontrol et. 

0 Son bir defa test et. 

0 Programı CD' den temiz bir bilgisayara kur ve dene. 

0 Programı eski versiyonun üzerine kur ve dene. 

0 Programı kaldırmayı dene. 

lll. Sürüm Faaliyetleri 

u Dağıtılacak Dosya Listesini oluştur. 

Q Dosyaların tarihizamarı bilgilerini değiştir. 

O Sarı ve Kırmızı diske! ve cd'leri oluştur. 

Sorumlu Birim 

Yazılını Ekibi 

Yazılını Ekibi 

Yazılım Ekibi 

Yazılını Ekibi/Kalite 

Yazılını EkibiiKalite 

Yazılını Ekibi 

Yazılını Ekibi 

Yazılını Ekibi 

Yazılını Ekibi 

Teknik Destek 

Teknik Destek 

0 Sarı ve Kırmızı diske! gerekli bütün dosyaların olduğunu Teknik Destek 
kontrol et 

O Sarı ve Kırmızı diskelle virüs taraması yap. Teknik Destek 

O Ana kopyanın olduğu ortamda seandisk yap. Teknik Destek 

O Geliştirme bilgisayarının bir kopyasını CD'ye kopyala. Teknik Destek 

IV. Dokümantasyon Faaliyetleri 

0 Okubeni.txt'teki versiyon bilgilerini kontrol et Teknik Destek 

0 Yazılını Paketinin Dokümantasyon Merkezi'ne kaydını yaptır. 

0 Yardım dosyalarındaki versiyon bilgilerini kontrol et. 

Yazılını Ekibi 

Yazılım Ekibi 

V. Diğer Faaliyetler 

O Lisans anlaşmasını gözden geçir. 

Ali Tüzünkan 
Proje Mühendisi 

HAZlRLAYAN 

Şekil B-10. Sürüm Kontrol Listesi 
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Proje Müdürü 

Müveddet Başda IŞIK 
Kalite Güvence Müdürü 

ONAYLAY AN 

KALF.075 



Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım Mimari Tasarımın Yapılması 

Bileşenlerin Ilişkilerinin Belirlenmesi 

Şekil B-11. Yazılım Tasarım Süreci İş Akışı 
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Yazılım isterleri Süreci 

Şekil B-12. Yazılım İsterleri Süreci İş Akışı 

- - ~ - - - UML Context Diagram: 

--
UML Use-Case Diagram: 

Yazılım Gereksinimleri Tanımlama Dokümanı 
Kontrol Listesi: 

Yazılım Gereksinimleri Tanımlama Dokümanı 
Şablonu: 

Prototip Testleri: 
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Kod Geliştirme Süreci 

------ Kodlama Standartları: 

-~--------~ 

Yazılırnın Kentigürasyon Kaydı 

Gözlem, üstünden Geçme, Kaynak Kod Inceleme: 

Şekil B-13. Kod Geliştirme Süreci İş Akışı 
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Yazılım işletim Süreci 

Teknik Servis Isteği Formu: 

Operasyon Isteği: 

-------
--- --- ---

Yazılım Işletim El Kitabı: 

Şekil B-14. Yazılım İşletim Süreci İş Akışı 

Yazılım Test Süreci 

----------~ 

Kaynak Kodlarının Gözlemi 

----- Test Tanımlama Doküman ı: 

Şekil B-15. Yazılım Test Süreci 

106 



Yazılım Bakım Süreci 

Yazılım Değişiklik Istek Formu: 

Şekil B-16. Yazılım Bakım Süreci İş Akışı 

Belgelendirme Süreci 

_....;, _______ _ 
Kontrol Listesi: 

Şekil B-17. Belgelendirme Süreci İş Akışı 
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Şekil B-18. Problem Çözme Süreci 

Problem Çözme Süreci 

Alternatiflerin artıları ve eksileri 
tamamen belirlenir 
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Yazılım Konfıgürasyon 
Yönetimi Süreci 

--
Geliştirici Veritabanı: 

--

- - - - - Ana klasör: 

Yazılım Kütüphanesi: 

Şekil B-19. Konfigürasyon Yönetimi Süreci İş Akışı 
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