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ÖNSÖZ 
 
 
 
 
Günümüz dünyası; küreselleşme, teknoloji, inovasyon, rekabet ve dijital dönüşümün 
etkisi ile hızlı bir değişime sahne olması sebebi ile kuruluşlarda çalışma kuralları, 
uygulama süreçleri, projelerin yürütülmesi de sürekli değişime uğramaktadır. Piyasa 
ortamındaki bu değişiklikler kavramların, metodolojilerin ve çerçevelerin 
yenilenmesine sebep olmakta ve kuruluşların kullanımına kılavuzluk etmesi için 
güncellenerek yayınlanmaktadır.  
 
IT Governance Turkey ekibi olarak biz bu kitabımızda; proje ve süreçlerin 
yürütülmesinde kullanılan popüler metodoloji ve çerçeveler ile günümüz teknolojik 
gelişmelerinden bahsettik. Amacımız okuyucunun bilgi birikimine katkı sağlamaya 
yöneliktir.  
 
Şunu da belirtmekte fayda vardır ki; profesyonel değiliz, amatör ruhla yapılan ekip 
çalışmasının profesyonelce eseridir kitabımız. Pandemi döneminde tamamen sanal 
ortamda bir araya gelen, birbirlerini daha önce hiç tanımayan ve hala yüz yüze 
gelmemiş kitap yazarlarımız, IT Governance Turkey çatısı altında bir araya gelmiş, 
tamamen sanal ortamda organize olmuş ve bu kitabın çıkmasına katkıda 
bulunmuştur.  
 
İşte bu kitap; sanal çalışma gruplarına, kendi kendine organize olan, kendi kendini 
yöneten, en iyisini yap sorumluluk bilincine sahip takımlara en güzel örnektir. 
 
Birbirimizi hiç tanımadan çoklu yazar mantığı ile oluşturduğumuz bu eserimizin 
okuyucularımız için, günümüz çalışma şekillerine uygun bir rehber olmasını ümit 
ediyoruz… 
 
 

IT GOVERNANCE TURKEY EKİBİ 
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BÖLÜM 1 

1. YÖNETİŞİM (GOVERNANCE) 

 
 

1.1. YÖNETİŞİM NEDİR? 
 
Küreselleşmenin etkisi ile dünya genelinde yaşanan toplumsal, ekonomik, siyasal, 
teknolojik gelişmeler, inovasyonlar her alanda olduğu gibi yönetim alanını da 
etkilemiş olup yönetim alanında yeni kavramların, anlayışların ve organizasyonların 
ortaya çıkmasına ve mevcut kavram, anlayış ve organizasyonların inanılmaz bir hızla 
değişim ve dönüşüme uğramasına sebep olmuştur.  
 
Katılımcılar ve yönetim arasındaki ilişkiler yeniden şekillenmeye başlamış ve 
“yönetim” kavramı değişikliğe uğramıştır. Bu yeni yönetim anlayışı yönetenlerle 
yönetilenler arasındaki “karşılıklı etkileşim” kavramını içerdiği için “yönetişim” olarak 
Türkçe’de yerini almıştır.  
 
Kelime anlamı bakımından “yönetişim”; yönetim kelimesine ‘karşılıklılık’ ekinin 
eklenmesi ile ortaya çıkmıştır. Örnek verecek olursak “vurmak” eylemi bir kişinin tek 
taraflı olarak yaptığı bir eylem iken “vuruşmak” eylemi en az iki kişinin karşılıklı 
birbirlerine vurduğunu ifade etmektedir. Benzer şekilde “yönetim” kelimesi bir kişi 
veya bir grubun tek başına yaptığı bir eylem iken “yönetişim” mevcut tüm 
katılımcıların yönetme işine katılmalarına, bu eylemin bir parçası olmalarına imkan 
vermektedir.  
 
Kısacası, “Yönetişim” kavramı bir tarafın diğer tarafı yönettiği bir ilişkiden, karşılıklı 
etkileşimi öne çıkaran ilişkiler bütününe doğru dönüşümü, “birlikte yönetim” 
anlayışını ifade etmektedir. 
 
Yönetişim kavramı ilk olarak 1989’da Dünya Bankasının Afrika’nın kalkınmasına ilişkin 
bir raporunda ‘Özel sektör girişimleri ve piyasa mekanizmaları önemlidir, ancak 
bunların iyi bir yönetişim ile yürütülmesi gerekir.’ İfadesi ile kullanılmıştır. Türkiye’de 
ise 1996’da İstanbul’da düzenlenen İkinci Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri 
(HABITAT II) konferansında kullanılmıştır. Bu yeni yönetişim anlayışı ile; hükümetler, 
kamu ve özel kuruluşlar, çalışanlar, kadınlar, erkekler, çocuklar, gençler gibi tüm 
kurumlar ve bireyler ortaklar olarak görülmeye başlanmış, sorunların çözümünde, 
kararların alınmasında toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiği 
vurgulanmıştır. Yönetişim kavramı hukuktan siyasete, kamudan özel işletmelere ve 
uluslararası ilişkilere kadar birçok alanda uygulama alanı bulmakta, sürdürülebilir 
kalkınma için ön şart olarak görülmektedir. 
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1.2. İYİ YÖNETİŞİM  
 

Yönetişim belli ilkelere dayanır ve iyi yönetişim bu ilkelerin ne kadar benimsendiğine 
bağlı olarak sağlanır. 2001 yılında Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından 
hazırlanan Beyaz Kitap’ta iyi yönetişimin temelini oluşturan 5 ilke: Açıklık(Şeffaflık), 
Katılımcılık, Hesap Verebilirlik, Etkililik ve Tutarlılık olarak vurgulanmıştır. Günümüzde 
farklı kaynaklarda bu ilkelere ilave olarak Sorumluluk, Adillik, Hukuka Bağlılık gibi farklı 
ilkelere de yer verilmiştir.  
 
Önemle vurgulanmalıdır ki, iyi yönetişim; bir dizi ilke ve kuralı listelemekle 
başarılabilecek bir hedeften daha çok, o ilke ve kuralların yetkili kişiler ve kurumlar 
tarafından nasıl algılandığı ve ne ölçüde uygulamaya konulmasıyla daha yakından 
ilgilidir. Yönetişim aynı zamanda yöneten-yönetilen ilişkilerini biçimlendiren bir 
kültürdür; etkileşimlere yön veren yol haritasıdır; karar verme, kaynak tahsisi, 
önceliklerin belirlenmesi ve çatışmaların çözümü süreçlerinde esas alınan usul ve 
üsluptur. 
 
1.2.1. İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİ; 
 

 Açıklık (Şeffaflık): Yetkililerin karar alma süreçlerini ve kararlarını, diğer 
paydaşlara eşit, açık ve anlaşılır olarak gerçekleştirmesidir. Kararlarda anlaşılır dil 
kullanılmalı ve kararlar paydaşlar tarafından ulaşılabilir olmalıdır. 

 

 Katılımcılık: Projelerin yapılması ve uygulanmasında katılımın olması paydaşlara 
projelere sahip çıkma hissi verir ve daha başarılı sonuçlar elde edilmesine katkı 
sağlar. Potansiyel riskler erken fark edilir ve maliyetler azalır. Karar alımına katılan 
paydaşlar başarı ve başarısızlığı üstlenirler. Katılım sadece karar alma sürecine 
katılım olarak algılanmamalı, etkilenecek paydaşların bilgilendirilmesi şeklinde de 
değerlendirilmelidir. 

 
İyi Yönetişim İlkeleri 

İYİ 
YÖNETİŞİM

Açıklık 
(Şeffaflık)

Katılımcılık

Hesap 
Verebilirlik

Etkinlik

Tutarlılık

Sorumluluk

Adillik

Hukuka 
Bağlılık
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 Hesap Verebilirlik: Projelerde yapılacak çalışmalarda kimlerin yetkili olduğu ve 
yetki sınırları açıkça belirlenmelidir. Yetki sınırları çerçevesinde alınan kararlarda 
ve uygulamalarda paydaşlar sorumluluklarını üstlenmelidir. Gerekirse kararlar ve 
uygulamalar yeniden ele alınabilir, değiştirilebilir veya yeniden uygulanabilir.  

 

 Etkinlik: Kararlar ve politikalar, etkili olmalı ve zamanında yapılmalı, açıkça 
belirlenmiş hedeflere uygun olarak hayata geçirilmeli, gelecekteki olası etkiler ve 
geçmişteki alınan derslere göre değerlendirilmelidir. Performans takip edilmeli 
ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. 

 

 Tutarlılık: Kararlar, politikalar ve çalışmalar birbirleriyle uyumlu olmalıdır. 
Uyumun sağlanması;  yapılan düzenlemelerin öngörülebilir olmasını ve 
paydaşların güven duyacakları bir ortamda çalışmalarını daha verimli 
gerçekleştirmesini sağlar.  

 

 Sorumluluk: Yapılan çalışmaların tüm süreçlerinde paydaşlar sorumluluklarını 
üstlenmelidir. Açıklık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkinlik, tutarlılık vb. güçlü 
sorumluluk gerektirir. 

 

 Adillik: Kararlar ve politikalarda herhangi bir kesimi kayırıcı uygulamalar 
yapılmaması ve paydaşların tabi olduğu kuralların açık ve net olarak ortaya 
konularak herkese eşit şekilde uygulanması sağlanır. Bu paydaşların güven 
duymalarını sağlar. 

 

 Hukuka Bağlılık: Kararlar ve politikalar; hukuk kurallarına uyumlu olmalı, uygun 
biçimde kabul edilmeli, tarafsız olarak uygulanmalı ve hukuk yolu ile 
denetlenmelidir. Hukukun üstünlüğü kabul ve tesis edilmelidir. 

 
 

1.3. YÖNETİŞİMİN ALTI (6) İŞLEVİ 
 

İyi yönetişim elde etmek için aşağıda belirtilen yönetişimin altı işlevini; entegre etmek, 
kontrol etmek ve dengelemek gerekir. 
 

 Kuruluşun hedeflerinin belirlenmesi. Misyon ve vizyon beyanları ile ifade edilir 
ve stratejik planı ile uygulanır. Hedefler organizasyonun hedeflerini tanımlar ve 
amacın nasıl uygulanacağını açıklar. 
 

 Kuruluşun etiğinin belirlenmesi. Hangi davranış yönlerinin gerçekten önemli 
olduğunun tanımlanmasıdır. Etik; ahlak ve değerlere dayanır ve organizasyon 
içindeki insanların davranışlarını düzenleyen kuralları veya standartları tanımlar. 
Kuruluşlar, diğer politikaların yanı sıra, kurumun sağlığı için önemli olduğuna 
inandıkları kurumsal davranış yönlerini gösteren bir Etik Kurallar, Davranış 
Kuralları ve Çıkar Çatışması politikası oluşturur. Etik standartlar, üst düzey liderler 
tarafından belirlenir ve böylece başkalarının takip etmesi için örnek olurlar. 
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 Organizasyon kültürünün oluşturulması. Kuruluş içindeki insanların birbiriyle 
nasıl etkileşime girdiğinin belirtilmesidir. Yönetim organı, kültürün neyi 
gerektirmesi gerektiğine karar verir ve üst düzey liderlerden kendi eylemleri, 
kararları ve davranışlarıyla oluşturdukları kültürü modellemeleri beklenir.  Tüm 
çalışanlar, gönüllüler ve diğer paydaşların yönetişim sistemini desteklemesi çok 
önemlidir çünkü bu, kuruluşun kültürü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yenilik, 
şeffaflık, olgunluk, profesyonellik, risk toleransı, çevresel, sosyal ve yönetişim 
sorunları ve çok daha fazlasını içeren çeşitli konular kültür şemsiyesi altına 
girebilir. 

 

 Organizasyon tarafından uygunluğun sağlanması. Kuruluşlar, kuruluşlarını 
yöneten yasa ve düzenlemeleri bilmeli ve anlamalıdır. Kuruluşun yüksek yararına 
çalışmak için yasal bir yükümlülükleri vardır. Yönetim kurulu, kuruluşun her 
zaman iyi bir yasal statüye sahip olmasını sağlamalıdır. Kurul, etik ve kültürel 
çerçeve içinde çalışma konusunda yasal ve mevzuata uygunluğu sağlamalıdır. 

 

 Yönetim tarafından hesap verebilirliğin sağlanması. 
- Organizasyon içinde geliştirdikleri ve sürdürdükleri etik ve kültürel ortam 

için. 
- Kaynakların idaresi için. 
- Stratejik planın başarılması ve organizasyon hedeflerinin yerine getirilmesi 

için. 
 

 Kuruluş için yönetişim çerçevesinin tasarlanması ve uygulanması. Yönetim 
organı, organizasyonun performansından sorumludur ve yönettiği 
organizasyonun genel sorumluluğunu elinde tutar. Ancak, çoğu organizasyonda, 
yönetim organı, yönetişimin tüm işini kendi başına üstlenemez. Kuruluşun verimli 
yönetişimini sağlamak için çeşitli sorumlulukların kuruluşun yönetimindeki 
kişilere devredilmesi gerekir. Yönetişim çerçevesi, kuruluşun yönetişim 
düzenlemelerinin işleyeceği ilkeleri, yapıları, kolaylaştırıcı faktörleri ve ara yüzleri 
tanımlar. 

 
 

1.4. BT YÖNETİŞİMİ NEDİR? 
 
BT yönetişimi, Bilgi Teknolojilerinin yönetimini iyileştirmeyi ve bilgi teknolojilerine 
yapılan yatırımdan daha yüksek değer elde etmeyi amaçlayan kurumsal yönetişimin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Yani yönetişimin bir alt koludur da denilebilir. Başka bir deyişle 
BT biriminin etkin, kontrollü ve değerli bir şekilde çalışmasını tanımlayan ve sağlayan 
bir kurallar düzenlemeler ve politikalar bütünüdür.  
 
BT Yönetişimi, yeni bir kavramdır ancak hala gelişmektedir. BT Yönetişimi, yalnızca bir 
BT sorunu değildir veya yalnızca BT faaliyetlerini ilgilendiren bir konu değildir. Bu 
sebeple kurum içinde BT yönetişimden birinci derecede sorumlu olanlar yönetim 
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kurulu ve üst düzey yönetimdir, BT yöneticisi değildir. BT yönetişimi kurum 
yönetiminin bir bileşenidir. BT yönetişimi stratejik olarak ele alınmalıdır.  Yani 
yönetişim etkili, şeffaf ve hesap verebilir olmalıdır. 
 
BT yönetişiminin ana misyonu kurumun iş hedefleri ile BT faaliyetlerinin uyumunun 
sağlanmasıdır. BT ile kurum hedefleri arasındaki bu stratejik uyumluluk günümüzde 
kritik bir başarı faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.  BT yönetişimde sektörde 
güvenilirliği ve uygulanabilirliği kanıtlanmış teknikler kullanılır. Bu teknikler kullanılan 
bilgi teknolojilerinin kurum hedeflerini desteklemesini, kaynakların daha uygun 
kullanılmasını, risklerin uygun bir biçimde yönetilmesini ve iş alanlarının etkinliğinin 
artırılmasını sağlar.  
 
BT'nin kullanımı, 21. yüzyılda ekonomik refahın ana itici gücü olma potansiyeline 
sahiptir. BT, kurumsal başarı için kritik öneme sahiptir, rekabet avantajı elde etmek 
için fırsatlar sunarken, üretkenliği artırmak için de araçlar sunmaktadır. Kuruluşlarda 
katma değerli ürünler ve hizmetler sunmak için BT'den başarıyla yararlanmak 
evrensel bir iş yetkinliği haline gelmiştir. 
 
BT Yönetişim Enstitüsü (IT Governance Institute) tarafından BT Yönetişim için 5 odak 
alanı belirlenmiştir. Bu alanlar aşağıda belirtilmiştir. 
 

 Stratejik Uyum  

 Değer Sunumu  

 Risk Yönetimi  

 Kaynak Yönetimi 

 Performans Ölçümü 
 

BT yönetişiminin beş odak alanından üçü (stratejik uyum, kaynak yönetimi ve 
performans ölçümü) itici güç olarak kabul edilir ve diğer ikisi (değer sunumu ve risk 
yönetimi) sonuçlardır. BT yönetişim modellerinin, çerçevelerinin, standartlarının ve 
yapılarının çoğu, BT uygulaması sırasında bu beş odak alanını dikkate alır. BT tek 
seferlik bir uygulama veya kurallar belirleyerek elde edilen bir şey değildir. BT 
Yönetişimi, sürekli iyileştirme anlayışı ile hızla değişen BT ortamına uyum 
sağlanmasını gerektiren, sürekli devam eden faaliyetler bütünüdür. 

 
BT Yönetişim Alanları 

BT 
Yönetişim 

Alanları

Stratejik 
Uyum

Değer 
Sunumu

Risk 
Yönetimi

Kaynak 
Yönetimi

Performan
s Ölçümü
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1.4.1. STRATEJİK UYUM 
 
BT yönetişiminin stratejik uyum odak alanı, BT ve iş planlarının birbiriyle bağlantılı 
olmasını, her iki tarafın da birbirini anlamasını ve iş ve BT operasyonlarının uyumlu 
olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kurumsal hedefler ve BT yönetişim planlarının 
birlikte çalışması ve kuruluşa fayda sağlaması için bu iki öğe uyumlu için hale 
getirilmelidir. Gerçek uyumun hayata geçebilmesi için BT değer önerisi tanımlanmalı, 
sürdürülmeli ve doğrulanmalıdır. 
 
Temel soru, bir kuruluşun BT'ye yaptığı yatırımın stratejik hedefleriyle (amaç, mevcut 
strateji ve kurumsal hedefler) uyumlu olup olmadığı ve dolayısıyla iş değeri sunmak 
için gerekli yetenekleri sağlayıp sağlayamadığıdır. Bu düzene "uyum" adı verilir. 
Karmaşıktır, çok yönlüdür ve asla tam olarak başarılamaz. Bu doğru yönde ilerlemeye 
devam etmek ve rakiplerden daha uyumlu olmakla ilgilidir. Kurumsal hedefler çok hızlı 
değiştiği için pek çok kuruluş için gerçekleştirilemeyebilir, ancak yine de önemli bir 
husustur. Kuruluşun hedefleri ile bağlantı, BT'nin kuruluşa tanınabilir değer sunması 
için çok önemlidir. 

 
BT ve Kurumsal Uyum 

 
BT genellikle "gerekli bir kötülük" olarak görülür, ancak stratejik olarak 
düşünüldüğünde kuruluşlara aşağıdakileri yapma fırsatı sağlar: 
• Ürün ve hizmetlere değer katma, 
• Rekabetçi ortama yardımcı olma, 
• İdari verimliliği artırma ve maliyetleri sınırlandırma, 
• Yönetsel etkinliği artırma. 

 
BT stratejisini oluşturulurken kuruluşlar aşağıdakileri dikkate almalıdır: 
• İş hedefleri ve rekabet ortamı. 
• Mevcut ve gelecekteki teknolojiler ile kuruluşa getirebilecekleri maliyetler, riskler 

ve faydalar. 
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• BT organizasyonunun ve teknolojisinin kuruluşa mevcut ve gelecekteki hizmet 
seviyelerini sağlama kapasitesi ve bunun tüm kuruluş için ifade edebileceği 
değişim ve yatırım kapsamı. 

• Mevcut BT'nin maliyeti ve bunun kuruluşa yeterli değer sağlayıp sağlamadığı. 
• Geçmişteki başarısızlıklardan ve başarılardan çıkarılan dersler. 
 
Bu konular açıkça anlaşıldıktan sonra, BT stratejisi, tüm BT unsurlarının stratejik 
hedefleri desteklediğinden emin olmak için geliştirilebilir. Strateji uygulama planının 
tüm ilgili taraflarca onaylanması önemlidir. Uygulama planları yönetilebilir bölümlere 
ayrılabilir. Yönetim kurulu, stratejinin teknolojik ve operasyonel değişiklikler ışığında 
düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamalıdır. 
 

 
BT’yi Destekleyen Stratejik Hedefler 

 
 
Dolayısıyla, yönetim kurulu veya yönetim kurulunun özel bir BT strateji komitesi, 
aşağıdakileri yaparak iş uyumunu sağlamalıdır: 
 
• BT stratejisinin iş strateji ile uyumlu olmasını ve dağınık BT stratejilerinin tutarlı 

ve birbirlerine entegre olmasını sağlamak. 
• Net beklentiler ve ölçümler ile BT'nin stratejiye uygun (zamanında ve bütçe 

dâhilinde, uygun işlevsellikte ve amaçlanan fayda, uyum ve değer sağlayarak) 
hizmet vermesini sağlamak. 

• Kuruluşu olduğu gibi destekleyen, kuruluşu dönüştüren veya kuruluşun 
büyümesini ve yeni alanlarda rekabet etmesini sağlayan altyapı oluşturan 
sistemler arasındaki yatırımları dengelemek. 

• BT kaynaklarının odağı için; yani yeni pazarlara girmek, rekabetçi stratejileri 
yönetmek, gelir üretimini artırmak, müşteri memnuniyetini artırmak, müşteriyi 
elde tutmayı sağlamak için kararlar vermek. 

 
BT, büyümeyi sağlamanın yanında kuruluşların hayatta kalması için daha kritik hale 
gelmesi nedeni ile BT strateji komitelerinin kapsamlarını genişletmesi gerekir. 
Yönetim kuruluna BT yönetişim sorumluluklarında yardımcı olurken yalnızca strateji 
konusunda tavsiyelerde bulunmamalı, aynı zamanda BT değerine, risklerine ve 
performansına da odaklanmalıdırlar. 
 
 
 
 
 

Kurumsal

Strateji

İş 
Fonksiyonlar

ı

Uygulama

Mimarisi

Teknik

Altyapı

Kaynaklar
/
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1.4.2. DEĞER SUNUMU 
 
BT yönetişiminin değer sunumu odak alanı, iş stratejiye göre BT'nin sağladığı faydalar 
ile ilgilidir. BT proje döngülerinde, BT'nin maliyetleri ile BT'nin maliyetleri düşürmek 
ve kuruluş için daha fazla gelir oluşturmak için nasıl çözümler sağlayabileceği gibi 
konuları ele alır.  
 
BT değerinin temel ilkeleri; vaat edilen faydaların sağlanması, zamanında ve bütçe 
dâhilinde uygun kalitede teslimatın yapılmasıdır. İş açısından, bu genellikle; rekabet 
avantajı, sipariş ve servisin yerine getirilmesi için geçen süre, müşteri memnuniyeti, 
müşteri bekleme süresi, çalışan üretkenliği ve karlılık olarak anlaşılır. Çoğu zaman, üst 
yönetim ve kurullar, yatırımın boyutu ve sonucun belirsizliği nedeniyle büyük BT 
yatırımlarına başlamaktan korkarlar. Etkili BT değer sunumunun başarılı olması için, 
hem gerçek maliyetlerin hem de yatırım getirisinin yönetilmesi gerekir. 
 
BT zamanında, uygun işlevsellikle ve amaçlanan faydalarla değer sunarak kuruluşu 
destekler. BT'nin kurumsal strateji ile uyumlu hale getirilmesi; kuruluşun yeni 
pazarlara girerek büyümesi, toplam gelirini artırması, müşteri memnuniyetini 
artırması, müşteriyi elde tutması ve rekabetçi stratejiler geliştirmesi gibi değerler 
sunar. BT, stratejiye uygun vaatleri yerine getirmediği sürece kurumsal hedeflerin 
gerçekleştirilmesi çok olası değildir.  
 
Değer sunumunun kapasitesi aşağıdakilere bağlıdır: 
• Müşteriler, süreçler, pazarlar vb. hakkında zamanında, kullanılabilir ve güvenilir 

bilgiler. 
• Üretken ve etkili uygulamalar (performans ölçümü, bilgi yönetimi vb.). 
• Teknolojiyi entegre etme yeteneği. 
 
Başarılı olmak için, kuruluşların farklı stratejik durumlarda farklı değer göstergeleri 
gerektiğinin farkında olmaları gerekir. Bu, kuruluş ve BT arasında uyumlu bir şekilde 
değer ölçülerini oluşturmanın önemli olduğu anlamına gelir. Bu unsurların birçoğu 
özneldir veya ölçülmesi zordur, tüm paydaşların anlaması gereken bir şeydir. Bu 
nedenle BT puan kartının bu önlemleri kapsaması ve kuruluş yönetiminin girdisi ve 
onayı ile geliştirilmesi gerekir. Ayrıca kamu sektörünün özel sektörden farklı değer 
göstergelerine sahip olduğu da belirtilmelidir. Kamu sektöründe uyum ve çaba gibi 
ölçümler, karlılık gibi finansal ölçümlerin üzerinde ön plana çıkmaktadır. 
 
 
1.4.3. RİSK YÖNETİMİ 
 
BT yönetişiminin risk yönetimi odak alanı, kuruluştaki üst düzey yöneticilerin risk 
bilinci ile ilgilidir,  şeffaf bir şekilde önemli risk ve uyumluluk gereksinimleri 
konusundaki kuruluşun isteğinin anlaşılmasıyla ilgilenir. Üst yönetim, organizasyonun 
içinden ve dışından gelen sayısız etkilere karşı organizasyonda yüksek risk 
farkındalığına liderlik eder. Sorumlu taraflar, iş stratejileri etkileyebilecek olası riskler 



 

17 
 

geliştirmelidir. Ayrıca, yönetim başkalarına risk şeffaflığını aktarmalı ve çalışanlara risk 
yönetimi sorumluluklarını aşılamalıdır. 
 
Kuruluşlarda artan risk yönetimi faaliyetleri, iyi kurumsal yönetişimin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Kuruluş riski, yalnızca finansal risk olarak değil, birçok türde ele almalıdır. 
Özellikle teknoloji riski ve bilgi güvenliği sorunlarının öne çıktığı operasyonel ve 
sistemsel riskler gibi. Örneğin; finans sektöründe incelenen tüm önemli geçmiş risk 
sorunları; iç kontrol, gözetim ve BT'deki arızalardan kaynaklanmıştır. ABD ve 
İngiltere'deki altyapı koruma girişimleri; tüm kuruluşların BT altyapılarına tamamen 
bağımlı olunduğu ve yeni teknolojik risklere karşı savunmasız olduklarına işaret 
etmektedir. Bu girişimlerin yaptığı ilk tavsiye, üst düzey kurumsal görevlilerin risk 
farkındalığı kazanmaları içindir. 
 
Bu nedenle, risk kurulu kurumsal riski şu şekilde yönetmelidir: 
 
• Kuruluş için önemli riskler konusunda şeffaflık olduğunu tespit etmek ve 

işletmenin risk alma veya riskten kaçınma politikalarını netleştirmek (yani, 
işletmenin risk iştahını belirlemek). 

• Risk yönetimine ilişkin nihai sorumluluğun kurula ait olduğunun bilincinde olarak, 
üst yönetime devrederken, bu yetkilendirmenin kısıtlamalarının iletildiğinden ve 
açıkça anlaşıldığından emin olmak. 

• Riskleri yönetmek için uygulamaya konulan iç kontrol sisteminin genellikle 
maliyet oluşturma kapasitesine sahip olduğu bilincinde olmak. 

• Şeffaf ve proaktif bir risk yönetiminin rekabet avantajı sağlayabileceğini göz 
önünde bulundurmak. 

• Risk yönetiminin kuruluşun operasyonuna dâhil edilmesinde ısrar etmek, değişen 
risklere hızlı bir şekilde yanıt vermek ve kararlaştırılan ilkeler ile desteklenen 
uygun yönetim düzeylerine anında rapor vermek (neyi, ne zaman, nerede ve nasıl 
raporlamalı). 

 
Etkili risk yönetimi, kurumun risk iştahının net bir şekilde belirleme ve kurumun 
yüksek seviyeli risklere maruz kalma durumları üzerine bir beyin fırtınası oturumu ile 
başlar. Bu BT açısından, gelecekte teknolojiye yapılacak yatırımları, hangi BT 
varlıklarının ne ölçüde korunması gerektiği ve gerekli güvenlik seviyesinin ne olması 
gerektiği gibi konuları etkiler. 
 
Risk iştahı ve risk olasılıkları tanımlandıktan sonra, risk yönetimi için stratejiler 
belirlenebilir ve sorumluluklar netleştirilebilir. Riskin türüne ve kuruluş açısından 
önemine bağlı olarak aşağıdakiler seçilebilir: 
 
• Azaltma - Kontrolleri uygulama (ör. BT altyapısını korumak için güvenlik 

teknolojisi edinme). 
• Transfer Etme- Riski ortaklarla paylaşma veya sigorta kapsamına aktarma. 
• Kabul Etme - Riskin var olduğunu resmi olarak kabul etme ve izleme. 
• Kaçınma – Gerekirse risk almamak için risk getiren işi yapmaktan kaçınma.  
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Asgari bile olsa riskler analiz edilmelidir, çünkü acil bir eylemde bulunulmasa bile, risk 
bilinci stratejik kararları daha olumlu etkileyecektir. Çoğu zaman, en zararlı BT riskleri 
iyi anlaşılmayanlardır. 
 
 
1.4.4. KAYNAK YÖNETİMİ 
 
Bilgi teknolojisi kaynak yönetimi, insanlar, uygulamalar, donanım ve veriler dahil 
olmak üzere BT kaynaklarının yönetimi ve bu kaynaklara yatırımla ilgilenir. 
 
Başarılı BT performansının anahtarı, kurumun ihtiyaçlarına hizmet vermek için BT 
kaynaklarına (insanlar, uygulamalar, teknoloji, tesisler, veriler) en uygun şekilde 
yatırım yapılması, kullanılması ve tahsis edilmesidir. Çoğu kuruluş, BT varlıklarının 
verimliliğini maksimize etmekte ve bu varlıklarla ilgili maliyetleri optimize etmekte 
başarısız olmaktadır. Buna ek olarak, son yıllardaki en büyük sorun, nereden ve nasıl 
dış kaynak temin edileceği ve bu dış kaynaklı hizmetlerin uygun bir fiyatla taahhüt 
edilen değerlerin sunumu için nasıl yönetileceğinin bilinmesidir. 
 
Kurulların, altyapı ve yeteneklere uygun yatırımları aşağıdaki maddelere dikkat 
ederek ele alması gerekir. 
 

 BT sistemleri ve servis tedariki ile ilgili sorumluluklar anlaşılır ve uygulanabilir 
olmalı. 

 BT projelerini ve sistemlerini yönetmek ve desteklemek için uygun yöntemler ve 
gerekli yetenekler mevcut olmalı. 

 İşe alım ve daha da önemlisi kalifiye BT personelinin elde tutulmasını sağlamak 
için geliştirilmiş iş gücü planlaması ve buna ilişkin yatırım mevcut olmalı. 

 BT eğitim, öğretim ve geliştirme ihtiyaçları tam olarak belirlenmeli ve tüm 
personel için ele alınmalı. 

 Personelin ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmeleri için zaman ve uygun 
olanaklar sağlanmalı. 

 
BT kaynaklarının akıllıca kullanılması için kuruluşta kullanılan mevcut yöntemlerin ve 
yeteneklerin yeterli olup olmadığına dikkat edilmelidir. Herhangi bir servis ile elde 
edilen faydanın farklı bir servis için mevcut ve kullanılabilir olduğu dikkate alınmalıdır. 
 
Çoğu kuruluşta, BT bütçesinin en büyük kısmı devam eden işlemlerle ilgilidir. BT 
operasyonel harcamalarının etkili yönetişimi, BT varlıklarının ve en çok ihtiyaç duyulan 
alanların maliyetlerinin etkili kontrolünü gerektirir. Kuruluşlar, belirlenmiş servis 
tanımlamalarına dikkate alarak operasyonel çalışmaları desteklemek için gerekli olan 
mevcut BT servislerini sıralamalı ve önceliklendirmelidir. Bu tanımlar ve ilgili 
performans ölçütleri, hem iç hem de dış kaynaklı BT servislerinin etkin gözetimi ve 
izlenmesi için bir temel sağlayan hizmet seviyesi anlaşmalarına olanak tanır.  
 
BT varlıkları en uygun şekilde organize edilmelidir, böylece gerekli servis kalitesi en 
uygun maliyetli altyapı ile sağlanır. Bunu başaran şirketler yalnızca büyük maliyet 
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tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yeni bir BT girişimini üstlenmek, yeni 
teknolojileri akıllıca edinmek ve eski sistemleri değiştirmek veya güncellemek için iyi 
bir duruma sahip olur. 
 
BT varlıklarının yönetilmesi karmaşıktır ve teknolojinin doğası ve değişen iş 
gereksinimleri nedeniyle sürekli olarak değişir. Donanımın, yazılım lisanslarının, servis 
sözleşmelerinin ve kalıcı ve sözleşmeli insan kaynakları döngüsünün etkin yönetimi, 
yalnızca BT maliyetlerini optimize etmek için değil, aynı zamanda değişiklikleri 
yönetmek, servis arızalarını en aza indirmek ve güvenilir bir hizmet kalitesi sağlamak 
için kritik bir başarı faktörüdür.  
 
Tüm BT varlıkları arasında insan kaynakları, maliyet tabanının en büyük bölümünü ve 
birim bazında artması en muhtemel olan kısmı temsil eder. İş gücünde gerekli temel 
yetkinliklerin belirlenmesi ve öngörülmesi esastır. Bunlar anlaşıldığında, kuruluşun 
belirtilen hedeflere ulaşmasında BT'yi etkili bir şekilde kullanma becerilerine sahip 
olmasını sağlamak için etkili bir işe alma, tutma ve eğitim programı gereklidir. 
 
Altyapı varlıklarının maliyetini gereken servis kalitesiyle (dışarıdan servis sağlayıcıları 
tarafından sağlanan servis de dahil) birlikte dengelemek başarılı bir değer teslimi için 
kritiktir. Ayrıca, dengeli puan kartı gibi sağlam performans ölçüm sistemlerini 
benimsemek için güçlü bir nedendir. 
 
 
1.4.5. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 
 
BT yönetişiminin performans ölçümü odak alanı, performansları ve hedefe ulaşmayı 
değerlendirmek için stratejileri, süreçleri ve servisleri takip etmek ve izlemekle 
ilgilidir. 
 
Değer yaratma araçları, maddi varlıklardan maddi olmayan varlıklara kaymıştır ve 
maddi olmayan varlıklar genellikle geleneksel finansal araçlarla ölçülemez. Kuruluşlar 
bilgiye dayalı bir küresel ekonomide rekabet etmek için maddi olmayan varlıkları 
kullandıkça strateji yeni bir öncelik kazandı. Müşteri odaklılığının, süreç verimliliğinin, 
öğrenme ve büyüme yeteneğinin ön planda tutulan bilgi çağında, rekabet etmek için 
bilgiye dayalı varlıkları ölçen bir performans ölçüm sistemi ile hedeflere ulaşmak 
geleneksel muhasebenin ötesine geçen bir strateji ile mümkün olmaktadır. Dengeli 
puan kartlarının kullanımı ile strateji eyleme dönüştürülür. 
 
Aşağıdaki her bir perspektif, işletmenin iş yapma biçimiyle ilgili bir soruyu yanıtlamak 
için tasarlanmıştır: 
 
• Finansal perspektif;  Paydaşlarımızı memnun etmek için hangi finansal hedefleri 

gerçekleştirmeliyiz? 
• Müşteri perspektifi; Mali hedeflerimize ulaşmak için, hangi müşteri ihtiyaçlarına 

hizmet etmeliyiz? 
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• İç süreç perspektifi; Müşterilerimizi ve paydaşlarımızı memnun etmek için, hangi 
iç iş süreçlerinde mükemmel olmalıyız? 

• Öğrenme perspektifi; Hedeflerimize ulaşmak için, organizasyonumuz nasıl 
öğrenmeli ve nasıl yenilik yapmalıdır? 

 
Yöneticiler, şirket performansının göstergeleri için dengeli puan kartlarına, kısa vadeli 
finansal ölçümlerinden daha çok güvenirler. Ayrıca müşteri memnuniyeti seviyesi, iç 
işlevlerin düzene sokulması, operasyonel verimliliklerin oluşturulması ve personel 
yeteneklerinin geliştirilmesi gibi somut olmayan öğeleri de hesaba katarlar. 
Operasyonların bu şekilde daha bütünsel görünümü, uzun vadeli stratejik hedeflerin 
kısa vadeli eylemlerle ilişkilendirilmesine katkıda bulunur. 

 
Dengeli puan kartı örneği 

 
Bu puan kartlarının merkezinde, ilgili paydaşlar tarafından sağlanan ve sürdürülebilir 
bir raporlama sistemi ile desteklenen yönetim bilgileri yer alır. 
 
Ancak BT, kuruluşun nerede olduğu ve nereye gittiğine ilişkin genel bir resim elde 
etmek için bilgi sağlamaktan daha fazlasını yapar. BT ayrıca, puan kartının finansal 
(kurumsal kaynak yönetimi), müşteri (müşteri ilişkileri yönetimi), süreç (intranet ve iş 
akışı araçları) ve öğrenme (bilgi yönetimi) boyutlarında belirlenen gerçek hedefler için 
çözümler ve bu çözümlerin devam etmesini sağlar. 
 
BT dengeli puan kartının kullanılması, yönetim kuruluna ve yönetime BT ile kurumsal 
uyum sağlamada yardımcı olmanın en etkili yollarından biridir. Yönetim kuruluna 
rapor vermek için bir araç oluşturmak, BT'nin stratejik hedefleri hakkında kilit 
paydaşlar arasında fikir birliğini teşvik etmek, BT'nin etkinliğini ve katma değerini 
göstermek ve BT'nin performansı, riskleri ve yetenekleri hakkında iletişim kurmak ana 
hedeflerdir. 
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Dengeli puan kartı kavramlarını BT faaliyetine uygulamak için dört perspektifin 
yeniden tanımlanması gerekir. Aşağıdaki sorular dikkate alınarak bir BT dengeli puan 
kartı şablonu geliştirilebilir: 
 
• Kurumsal katkı: Kurum yöneticileri BT departmanını nasıl görüyor? 
• Kullanıcı oryantasyonu: Kullanıcılar BT departmanını nasıl görüyor? 
• Operasyonel mükemmellik: BT süreçleri ne kadar etkili ve verimli? 
• Geleceğe yönelik oryantasyon: BT gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için ne kadar 

iyi konumlandırılmış? 
 
BT'nin işletmeye sağladığı değeri göstermek için, puan kartı boyunca iki ölçüm türü 
arasında neden sonuç ilişkisi yapmak gerekir. Bu ölçümler; ne yaptığınızı ölçmek için 
sonuç ölçümü ve nasıl yaptığınızı ölçmek için performans ölçümleridir. İyi geliştirilmiş 
bir BT dengeli puan kartı bu iki tür ölçümün iyi bir karışımını içerir ve bunlar daha üst 
düzey iş puan kartlarına bağlanmalıdır. 
 
 

1.5. BT YÖNETİŞİM UYGULAMA PLANI 
 
BT yönetişim ilk adımlarını doğru yönlendirmek için, kuruluşun kendi özel koşullarına 
ve ihtiyaçlarına uygun etkili bir eylem planına ihtiyacı vardır. 
 
İlk olarak, yönetim kurulunun BT yönetişime sahip çıkması ve yönetimin izlemesi 
gereken yolu belirlemesi önemlidir. 
 
Bu en iyi şekilde, aşağıda belirtilen maddeler ışığında yönetim kurulunun BT 
yönetişimini göz önünde tutarak çalıştığından emin olunarak yapılır: 
 
• BT'nin yönetim kurulu gündeminde yer almasını sağlamak. 
• BT sorunlarının ele alındığından emin olmak için yönetimin BT ile ilgili 

etkinliklerinde mücadele vermek. 
• BT girişimlerini gerçek iş ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmesine yardımcı olarak 

yönetime rehberlik etmek ve BT ile ilgili risklerin iş üzerindeki olası etkisini 
değerlendirmesini sağlamak. 

• BT performansının ölçülmesi ve kurula rapor edilmesi konusunda ısrar etmek. 
• Yönetim kurulu ile yönetim arasında BT konularının iletişiminden sorumlu bir BT 

strateji komitesi oluşturmak. 
• Ortak bir yaklaşıma (ör. COBIT gibi) dayalı BT yönetişimi için bir yönetim çerçevesi 

olması konusunda ısrar etmek. 
 
Bu yetki ve talimatlar yerine getirildiğinde, yönetim bir BT yönetişim yaklaşımını 
başlatabilir ve eyleme geçirebilir. Yönetimin nereden başlayacağına karar vermesine 
yardımcı olmak ve BT yönetişim sürecinin en çok ihtiyaç duyulan yerlerde olumlu 
sonuçlar vermesini sağlamak için aşağıdaki adımlar önerilir: 
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1. BT yönetişimini ileriye taşıyacak ve onu bir girişim olarak sahiplenecek, açık 
sorumluluklar, hedefler ve ilgili tüm tarafların katılımıyla bir yönetişim kurumsal 
çerçevesi oluşturun. 
 

2. BT stratejisini iş hedefleriyle uyumlu hale getirin. Maliyet azaltma, rekabet 
avantajı, birleşme/satın alma gibi BT'nin önemli bir etkiye sahip olduğu mevcut iş 
endişeleri ve sorunları nelerdir? BT ile ilgili olarak iş ortamını, risk iştahını ve iş 
stratejisini iyi anlayın. Yönetimin gündemindeki en önemli BT sorunlarını 
belirleyin. 

 
3. Riskleri anlayın ve tanımlayın. Üst yönetimin ticari kaygıları göz önüne 

alındığında, BT'nin bu endişeleri yerine getirme becerisine ilişkin risk göstergeleri 
nelerdir? Aşağıdakileri göz önünde tutarak inceleyin. 
 Önceki performans geçmişi ve şablonları 
 Mevcut BT organizasyon faktörleri 

 Mevcut veya planlanan BT ortamının karmaşıklığı, boyutu ve kapsamı 
 Mevcut ve planlanan BT ortamının güvenlik açıkları 
 BT girişimlerinin örneğin yeni sistem projeleri, dış kaynak kullanımı konuları, 

mimari değişikliklerin dikkate alınması 
 

4. Hedef alanları tanımlayın. BT'de bu risk alanlarını yönetmek için kritik olan süreç 
alanlarını belirleyin. COBIT süreç çerçevesi bir rehber olarak kullanılabilir. 
 

5. Mevcut yetenekleri analiz edin ve boşlukları belirleyin. En çok nerede 
iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu bulmak için bir yetenek olgunluk 
değerlendirmesi yapın. COBIT'in yönetim kuralları kılavuz olarak kullanılabilir. 

 
6. İyileştirme stratejileri geliştirin. Bu önemli alanların yönetimini ve yönetişimini 

iyileştirmeye yardımcı olacak en yüksek öncelikli projelerin hangileri olduğuna 
karar verin. Bu karar, en olası faydaya ve uygulama kolaylığına dayanmalı ve 
önemli BT süreçlerine ve temel yetkinliklere odaklanmalıdır. BT yönetişim sürekli 
iyileştirme girişiminin ilk adımı olarak belirli BT yönetişim projelerini tanımlayın.  

 
7. Sonuçları ölçün. Mevcut performansı ölçmek için dengeli puan kartı mekanizması 

oluşturun. Asgari olarak aşağıdaki temel hususları göz önünde bulundurarak yeni 
iyileştirmelerin sonuçlarını izleyin: 
 Organizasyon yapıları strateji uygulamasını destekleyecek mi? 

 Risk yönetimine ilişkin sorumluluklar organizasyonun içinde yer alıyor mu? 

 Hayati önem taşıyan iş bilgilerinin oluşturulmasını ve paylaşılmasını 
kolaylaştıracak ve destekleyecek altyapılar var mı? 

 Organizasyon içinde bilmesi gereken herkese stratejiler ve hedefler etkili bir 
şekilde iletildi mi? 
 

8. Yukarıdaki 2-7 arasındaki adımları düzenli olarak tekrarlayın. 
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Ayrıca, yönetimin uyması gereken bazı bariz ama faydalı kurallar da vardır, bunlar: 
 
• BT yönetişim girişimini "tek seferlik" bir adımdan ziyade bir dizi aşamadan oluşan 

bir proje etkinliği olarak değerlendirin. 
• Hedeflerin net bir şekilde anlaşıldığından emin olun. 
• BT yönetişiminin kültürel değişim ile birlikte yeni süreçleri de içerdiğini,  bu 

nedenle bu değişikliklere motivasyonunun ve değişikliklerin etkinleştirmenin 
anahtar başarı faktörü olduğunu unutmayın. 

• Önce değişiklik yapmanın ve iyileştirmeler yapmanın en kolay olduğu alanlara 
odaklanın. 

• Beklentileri yönetin. Çoğu kuruluşta, BT'nin başarılı bir şekilde denetlenmesi biraz 
zaman alır ve bu sürekli iyileştirme sürecidir. 
 
 

1.6. SONUÇ OLARAK BT YÖNETİŞİMİ 
 
BT yönetişim çerçevesi, yönetim seviyesinin BT'nin sorunlarını ve stratejik önemini 
anlamasına yardımcı olur, kuruluşun faaliyetlerini sürdürebilmesini ve faaliyetlerini 
geleceğe genişletmek için gereken stratejileri uygulamasını sağlamaya yardımcı olur. 
BT beklentilerinin karşılandığına ve BT risklerinin ele alındığına dair güvence sağlar. 
 
BT yönetişimi, kuruluşun yönetim organı da dahil tüm paydaşları arasındaki ilişkileri 
kapsayan geniş yönetişim düzenlemeleri sağlar. Kurumun genel hedeflerinin 
belirlendiği yapıyı sağlar, bu hedeflere ulaşma yönteminin ana hatlarını çizer ve 
performansın izleneceği yöntem belirler. 
 
Özetle, BT yönetişimi, BT hedeflerinin karşılanmasını ve BT risklerinin azaltılmasını, 
böylece BT'nin işletmeyi sürdürmek ve büyütmek için değer sunmasını sağlar. BT 
yönetişimi, BT ile kurum arasındaki stratejik uyumu yönlendirir ve performans 
ölçümünü sağlar. 
 
BT, işin ayrılmaz bir parçasıdır. BT yönetişimi de kurumsal yönetişimin ayrılmaz bir 
parçasıdır. 
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BÖLÜM 2 

2. ÇEVİK (AGILE) 
 

2.1. ÇEVİK NEDİR? 
 
Vikipedi Çevik'i (Agile): 
 

 Bir grup yazılım geliştirme metodolojisi,  
 Yinelemeli,  

 Artımlı,  
 Kendi kendini organize eden,  

 Çapraz işlevsel ve  
 Evrimsel olarak tanımlar. 
 

Çevik olmak etkili ve unutulmaz olmak demektir. Hem hafif hem de yeterlidir. Açıklık, 
unutulmaz kalmanın bir yoludur. Çeviklik ise manevra kabiliyeti anlamına gelir. Bir 
organizasyonun ortamındaki değişikliklere bu değişikliklerin hızından daha hızlı tepki 
verme yeteneğidir. Dinamik, içeriğe özgü, agresif değişimi kucaklayıcı ve büyüme 
odaklıdır. Bu başarı ve kazanmakla ilgilidir: birçok şirketin korktuğu rekabetçi 
fırtınaların merkezinde, gelişmekte olan rekabet alanlarında başarılı olmak ve kâr, 
pazar payı ve müşteri elde etmek. 
 
 

2.2. ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME 
 

Birçok geliştirme yönteminde, özellikle plan odaklı olanlarında, çalışma, eksiksiz bir 
gereksinim setini talep etmek ve bunu belgelere dökmek ile başlar. 1990'ların 
ortalarından başlayarak, bu Gereksinim Dokümantasyon adımını sinir bozucu ve belki 
de imkânsız bulan bir çok yazılım uzmanı söz konusuydu. Hem teknoloji, hem de iş 
ortamı proje sırasında bile değişmeye devam ediyor ve gereksinimler ve proje planları 
nispeten kısa projelerde bile güncelliğini yitiriyordu. Müşteriler, artık ihtiyaçlarını 
daha önceden belirleyemeyecek bir hale gelmişlerdi. Uygulayıcılar yazılım geliştirmek 
için daha yüksek değişim oranlarını reddetmek yerine benimsemek için metodoloji ve 
uygulamalar geliştirmek zorundaydılar. İş dünyasında kazanmak, yazılım geliştirme 
oyununda kazanmayı da beraberinde getirir.  
 
Geleneksel yaklaşımlar, eğer yeterince çabalarsak, tüm gereksinimlerin erken 
gerçekleşeceğini öngörebileceğimizi ve değişimi ortadan kaldırarak maliyetleri 
azaltabileceğimizi varsaymıştır. Bugün, değişimi erken ortadan kaldırmak, iş 
koşullarına cevap vermemek anlamına gelir. Benzer şekilde, geleneksel süreç 
yönetimi; sürekli ölçüm, hata tanımlama ve süreç iyileştirmeleri için çalışır. Bu 
yaklaşım, ortaya çıkan değişimlerin yapılan hatalardan kaynaklandığını varsayar.  
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Günümüzde, süreç problemleri kesinlikle bazı hatalara neden olsa da, dış çevre 
değişimleri esas kritik etmenlere neden olmaktadır. Bu durumu ortadan 
kaldıramayacağımız için, onlara yanıt verme maliyetini düşürmek tek uygulanabilir 
stratejidir. Ancak sadece değişime uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kaliteyi 
muhafaza etmek için de dikkatli olmalıyız.  
 
Çevik (Agile) yöntemler ise bu beklentiye verilen bir yanıttır. Strateji, bir proje 
boyunca değişim maliyetini düşürmektir. Örneğin, Extreme Programming (XP), yazılım 
geliştirme ekibinin şunları yapmasını gerektirir: 
 

 Erken bir kazanım ve hızlı geri bildirim elde etmek için ilk teslimatı haftalar 
içinde üretmek, 

 Basit çözümler üreterek değişecek daha az unsur ortaya çıkarmak. Bu 
değişiklikleri yapmak daha kolay olacaktır; 

 Tasarım kalitesini sürekli iyileştirerek bir sonraki işlemi daha az maliyetli hale 
getirmek; 

 Daha erken, daha ucuz müdahale şansı için sürekli hata tespiti yapmak. 
 
 

2.3. ÇEVİK MANİFESTOSU 
 

Çevik yazılım geliştirme (ASD), yazılım mühendisliğinde, yazılım gelişiminin ortak 
değerlerini paylaşan 17 yazılım profesyonelinden oluşan bir grubun savunduğu yeni 
bir yaklaşımdır. Bu personeller Silo Gelişiminin aksine yazılım geliştirme ve iş ekipleri 
arasında yakın işbirliğini; geleneksel yazılım geliştirme projelerinde olduğu gibi yazılı 
dokümantasyona aşırı vurgu yapmaktansa yüz yüze iletişimi; son ürün teslimi yerine 
çalışma yazılımının bazı kısımlarının teslim edilmesi; değişen iş gerekliliklerine göre 
ekiplerin de sabit kalan gereklilikleri ve uyarlanabilir organizasyon kabiliyetlerini 
belirlemek yerine, tamamen müşterilerin değişen gereksinimlerine odaklanmayı 
savundular.  
 
Şubat 2001’de, bu Çevik(Agile) felsefeyi savunan 17 kişi, deneyimlerindeki 
benzerlikleri ve o zaman ki metodolojilerini tartışmak için Snowbird, Utah'ta bir araya 
geldi. Çalışma alışkanlıklarının çok ortak olduğunu bularak, çalışma sürecin daha ilgili 
bir sonuca ulaşmak için bir araç sağladığını anladılar: müşteri memnuniyeti ve yüksek 
kalite. Metodolojilerini "Çevik" olarak sınıflandırdılar ve Çevik Yazılım Geliştirme (ASD) 
için bir Manifesto hazırladılar. 2001 yılının ardından ise birçok yazılım uzmanı ASD'nin 
felsefesinden söz konusu Manifesto aracılığı ile ilham aldı. 
 
Manifestoyu ortaya çıkaran yazılım personelleri spesifik olarak dört aşamalı değer ve 
12 prensipten bahsetmektedirler. Manifesto başlangıcı söz konusu dört aşamalı değer 
unsurları ile başlar: 
 

 Süreçler Ve Araçlar Üzerindeki Kişiler ve Etkileşimler (Individuals And 
Interactions Over Processes and Tools)  
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 Kapsamlı Belgeler Üzerinde Çalışma Yazılımı (Working Software Over 
Comprehensive Documentation) 

 Sözleşme Üzerinde Müşteri İşbirliği (Customer Collaboration Over Contract 
Negotiation) 

 Planın Ardından Değişime Yanıt Verme (Responding To Change Over Following A 
Plan)  

 
Manifestoda, koyu renk ile vurgulanan yerlere daha çok değer verdiklerini ifade 
etmişlerdir. Prensiplerinde de şu noktalara yer verirler: 

 

 Değerli yazılımların erken ve sürekli teslimatı ile müşteri memnuniyeti en yüksek 
önceliğimizdir.  

 Gelişimin geç bir aşamasında bile değişen gerekliliklere hoş geldiniz. Çevik 
süreçler müşterinin rekabet avantajı için farklılık gösterir. 

 Çalışma yazılımını sık sık, birkaç haftadan birkaç aya kadar, daha kısa bir zaman 
ölçeğine göre dağıtın. 

 İş adamları ve geliştiriciler proje boyunca her gün birlikte çalışmalıdır. 
 Motivasyonu yüksek kişiler üzerine projeler geliştirin. Onlara ihtiyaç duydukları 

ortamı ve desteği verin ve işi başarmaları için onlara güvenin. 

 Gelişim ekibine bilgi aktarmanın en etkili yöntemi yüz yüze konuşmaktır. 
 Çalışan yazılımlar ilerlemenin başlıca ölçütüdür. 
 Çevik süreçler sürdürülebilir gelişimi destekler. Sponsorlar, geliştiriciler ve 

kullanıcılar süresiz olarak sabit bir hızı koruyabilmelidir. 

 Teknik mükemmelliğe ve iyi tasarıma sürekli dikkat edilmesi çevikliği artırır. 
 Basitlik -yapılmayan çalışma miktarını maksimize etme sanatı- esastır. 
 En iyi mimari, ihtiyaç ve tasarımlar kendi kendini düzenleyen ekiplerden ortaya 

çıkar. 
 Ekip, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili olabileceğine odaklanır, davranışlarını 

buna göre ayarlar ve ayarlar. 
 

İlk olarak çevik hareket, kurumsallaşmış süreçler ve gelişim araçlarının aksine, yazılım 
geliştiricilerin ilişkilerini ve topluluğunun ve sözleşmelere yansıyan insan rolünü 
vurgular. Mevcut çevik uygulamalarda, bu durum yakın ekip ilişkilerinde, yakın 
çalışma ortamı düzenlemelerinde ve ekip ruhunu artıran diğer prosedürlerde kendini 
gösterir. 

 
İkincisi, yazılım ekibinin hayati hedefi, test edilmiş çalışan yazılımları sürekli olarak 
ortaya çıkarmaktır. Yeni sürümler sık aralıklarla üretilir. Geliştiricilerden, bu kodu 
mümkün olduğunca basit, anlaşılır ve teknik olarak ileri seviyede tutmaları, böylece 
belge yükünü uygun bir seviyeye indirmeleri istenir. 

 
Üçüncüsü, iyi hazırlanmış sözleşmelerin önemi yazılım projesinin büyüklüğüyle aynı 
hızda artsa da, geliştiriciler ve müşteriler arasındaki ilişki ve işbirliği katı sözleşmelere 
göre tercih edilir. Müzakere sürecinin kendisi, sürdürülebilir bir ilişkiyi elde etmenin 
ve sürdürmenin bir aracı olarak görülmelidir. İş açısından bakıldığında çevik gelişim, 
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projenin başladığı andan itibaren iş değeri sunmaya ve böylece sözleşmeye uymama 
risklerini azaltmaya odaklanır.  
 
Dördüncü olarak, hem yazılım geliştiricileri hem de müşteri temsilcilerinden oluşan 
gelişim grubu, gelişim süreci yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkabilecek olası ayar 
yapma ihtiyaçlarını dikkate almakla yetkili, bilgili ve yetkin olmalıdır. Bu, katılımcıların 
değişiklik yapmaya hazır olduğu ve mevcut sözleşmelerin de bu iyileştirmeleri 
destekleyen ve yapılmasına izin veren araçlarla oluşturulduğu anlamına gelir. 
 
 

2.4. ÇEVİK UNSURLARI 
 

Çevik Yazılım Gelişimi’nde başarı yakalayabilmek için bir takım unsurlar dikkate 
alınmalıdır: 

 

 Müşteri Odaklı Çalışma Koşulları: Agile Manifesto, yazılım geliştirmenin başarılı 
olması için müşteri işbirliğini önemli şartlardan biri olarak savunmaktadır. Bunun 
için müşterinin sadece yazılım geliştirme ekibi olarak değil, aynı zamanda projede 
son derece, aktif ve kendini proje içinde sorumluluk sahibi ögelerden birisi olarak 
da düşünmesi gerekir. Bu nedenle müşteri taahhüdü önemli bir başarı 
faktörüdür. 

 

 Karar Süresi: Çevik uygulamalar, hızlı iletişimin etkin olduğu ortamlarda 
muhtemel başarının yakalandığı metodolojilerdendir. Hızlı iletişim, büyük 
kararlarda harcanan süreyi kısaltabilir. Zamanlama önemli bir faktördür. Başarılı 
olmak için, gereksinimleri küçültmek ve tüm zamanı kısa sürelere bölmek 
önemlidir. 

 

 Ekip Dağılımı:  Birlikte konumlandırılan ekipler çoğunlukla başarılı iletişim için 
önemli araçlardan biri olarak kabul edilirler ve bu da yazılım geliştirmenin önemli 
başarı faktörlerinden biridir. Takımların coğrafi dağılımı ve konumu bu noktada 
çok önemlidir, çünkü yerel siyasi, kültürel ve davranışsal alışkanlıklar ve durumlar 
proje ekibinin üretkenliğini büyük ölçüde etkileyecektir. 

 

 Ekibin Büyüklüğü: Bir ekipteki üye sayısı, ekip üyeleri arasındaki iletişim 
seviyesini büyük ölçüde etkiler. Çok sayıda üyesi olan bir ekipte, sık, gayri resmi 
ve hızlı etkileşimlerin zorlaşması oldukça muhtemeldir.  Daha büyük bir ekibe 
sahip olmak, projelerde hızlı iletişim ve karar verme sürecini zorlaştırabilir. Bu 
nedenle büyük takımların küçük ekiplere ayrılması önerilir. 

 

 Kurum Kültürü: Doğru kurum kültürüne sahip olmak, çevik uygulamaların 
başlatılmasını belirleyen gerekli bir unsurdur. Çevik uygulamalar "bireylerin ve 
etkileşimlerin süreçler ve araçlar üzerinde olduğunu" ve "sözleşmeli görüşmeler 
yerine müşteri işbirliğini" (Agile Manifesto) ön plana çıkardığından, bireylerin 
çalıştığı kurumların niteliği önemlidir. Dinamik ve hızlı değişen bir organizasyon, 
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ASD yöntemlerini son derece uygun bulacaktır. Çevik uygulamalar müşteri 
işbirliği ve geri bildirimlerine önem verdiğinden, organizasyonel kültür 
değişimlere adapte olmalıdır. Organizasyon kültürü de işbirliğine dayalı bir 
ortamda çalışmayı desteklemelidir. Organizasyon, hızlı iletişimi desteklemek, 
ihtiyaç değişikliklerinde dinamiklik, insanlara güvenmek ve müşterilerden hızlı 
geri bildirim almak gibi doğru kültüre sahip olmalıdır. 

 

 Planlama ve Kontrol: ASD uygulamalarının uygulanmasını karakterize eden 
önemli yönlerden biri, organizasyonel, yönetim ve proje planlama ve 
kontrolünün doğasıdır. Nicel performans önlemlerinin eşlik ettiği belgelenmiş 
planlar, geleneksel/ plan odaklı yazılım geliştirmeyi uygulayan kuruluşların 
başarısının anahtarı olarak kabul edilir. Dış yöneticilerden ziyade ekip tarafından 
hazırlanan ve izlenen içselleştirilmiş planlar ve nitel kontrol, ASD uygulamalarını 
benimseyen kuruluşların başarılı olduğu düşünülmektedir. 

 
 

2.5. SONUÇ OLARAK ÇEVİK 
 

Çevik yazılım geliştirmenin özü, proje davranışının hafif fakat yeterli kurallarının ve 
insan ve iletişim odaklı kuralların kullanılmasıdır. Çevik Yazılım Geliştirme Serisi, 
görece hafif, etkili, insan destekli ve belirli bir işi yapan kişinin etkinliğini artırmaya 
yönelik yazılım geliştirme tekniklerini temel alır. Söz konusu kişi, kullanıcı ara yüzü 
tasarlayan, gereksinimleri toplayan, bir projeyi planlayan, tasarlayan veya test eden 
herhangi bir birisi olabilmektedir. Takım üyeleri arasındaki ekip yakınlığı ve yoğun 
etkileşim, tüm çevik yöntemlerin ayırt edici özellikleridir.  
 
Çevik yöntemler iki kavramı vurgular: çalışma kurallarının keskinliği ve iyi niyetle 
birlikte çalışan insanların etkinliği. Çalışma kodu, geliştiricilerin ve sponsorların 
önlerinde ne olacağına dair verilen sözlerden ziyade, gerçekte ne olduğunu gösterir. 
Çalışma kodu gönderilebilir, değiştirilebilir, ancak her zaman somuttur. İnsanları 
kullanmak manevra kabiliyeti ve hızını ve maliyet tasarrufunun etkinliğini sağlar. 
İnsanlar yüz yüze konuşarak, belgeleri yazarak ve okuyarak daha hızlı fikir 
aktarabilirler. Birlikte oturan birkaç tasarımcı, tek başına üretebileceğinden daha iyi 
bir tasarım üretebilir. Geliştiriciler, müşterilerle ve sponsorlarla konuştuklarında, 
zorlukları giderebilir, öncelikleri düzenleyebilir. Boş zamanlarda da alternatif yollar 
mümkün olmayan şekillerde incelenelerek yeni yöntemler geliştirilebilir. Kilit nokta, 
öncelik olarak görevlere değil plan özelliklerine yaklaşılmasıdır. Dinamik öncelik 
belirleme, müşterinin bir sonraki döngüde istenen özellikleri yeniden 
önceliklendirebileceği, başlangıçta planlanan özellikleri atlayıp yenilerini 
ekleyebileceği anlamına gelir.  
 
Çalkantılı, yüksek değişimli ortamlarda en uygulanabilir olmaları sebebiyle, çevik 
yaklaşımlar teknik kararlar, müşteri gereksinimleri ve yönetim kısıtlamaları hakkında 
sürekli geri bildirim için çeşitli uygulamalar önerir. Değişimi cesaretlendirmek yerine 
teşvik ederler. Çalkantılı iş koşullarında, bir metodolojinin değişim toleransı, 
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değişikliğin ne dereceye kadar kabul edilebilir olduğuna dair iç bir görüşe değil, belirli 
bir ortamın değişim oranına göre belirlenmelidir.  
 
Tüm çevik yöntemler için ortak nokta, yazılım geliştirmenin deneysel bir süreç olarak 
tanınmasıdır. 
 
Yapılan araştırmalar, geleneksel plan odaklı yazılım geliştirme metodolojilerinin 
pratikte kullanılmadığını göstermiştir. Geleneksel metodolojilerin ayrıntılı olarak 
kullanılamayacak kadar mekanik olduğu savunulmuştur.  
 
Sonuç olarak, endüstriyel yazılım geliştiricileri, kavraması zor ve dolayısıyla 
kullanılmayan "yeni" çözümlere şüpheyle yaklaşıyor. Çevik yazılım geliştirme 
yöntemleri, "resmi" olarak, çevik manifestonun yayınlanmasıyla başladı, yazılım 
mühendisliği alanında bir paradigma değişimi gerçekleştirmeye çalışıyor. Çevik 
yöntemler, süreçlere, araçlara, sözleşmelere ve planlara değil, insanlara, etkileşime, 
çalışma yazılımına, müşteri işbirliğine ve değişime daha fazla önem verdiklerini iddia 
eder.  
 
Bu çevik ilkelere uyulduğunu iddia eden bir dizi umut vaat eden yeni metodoloji 
uygulamaya konulmuştur. Ek kanıtlar, çevik yöntemlerin etkili ve birçok durum ve 
ortam için uygun olduğunu gösterir. Mevcut kanıtlar esas olarak uygulamalı 
profesyonellerin başarı öykülerinden oluşmaktadır. Çevik düşünme, yazılım gelişimine 
insan merkezli bir bakış açısıdır. İnsan merkezli stratejilerin önemli bir rekabet avantajı 
kaynağı olduğu tartışılmıştır, çünkü teknoloji, maliyet veya yeni ürün geliştirmenin 
aksine, bu insan stratejilerini taklit etmek zordur. 
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BÖLÜM 3 

3. ŞELALE (WATERFALL) 
 

3.1. ŞELALE NEDİR? 
 
Şelale Modeli tanıtılan ilk süreç modelidir, doğrusal sıralı yaşam modeli olarak da 
adlandırılır. Bir şelale modelinde bir sonraki aşama başlamadan önce önceki aşama 
tam olarak tamamlanmalıdır.  Şelale  (Waterfall);  BT projeleri için yazılım geliştirme 
yaşam döngüsünün (Software Development Life Cycle - SDLC) en popüler 
versiyonudur. Bu tür bir yazılım geliştirme modeli genelde küçük ve gereksinimlerin 
belli olduğu projeler için kullanılmaktadır. 
 
Şelale Modeli, yazılım geliştirme sürecini doğrusal bir sıralı akışta gösterir. Bu, 
geliştirme sürecindeki herhangi bir aşamanın yalnızca önceki aşama tamamlandığında 
başlayacağı anlamına gelir. Bazen her görev için başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren 
bir çubuk grafik türü olan bir Gantt grafiği kullanılarak planlanır. Bu şelale modelinde 
aşamalar çakışmaz. Şelale modeli, ekiplerin bir dizi adımı takip etmesine ve bir önceki 
aşama tamamlanana kadar asla ilerlememesine dayanır. Ekip, bir sonraki aşamaya 
geçmeden önce, ihtiyaçların müşteri tarafından gözden geçirilmesi ve onaylanması 
gerekebilir. Metodoloji, geleneksel biçimiyle, beklenmedik değişikliklere veya 
revizyonlara neredeyse hiç yer bırakmaz. Ekibiniz küçükse ve projeleriniz 
öngörülebilirse, Şelale ideal çerçeveyi sağlayabilir. 
 
 

3.2. ŞELALE MODELİNİN AVANTAJLARI 
 

Şelale modelinin en iyi kullanıldığı projeler basit, değişmeyen projelerdir. Doğrusal 
olması ve sert doğası kullanımı kolaylaştırır ve detaylı dokümanlara ihtiyaç duyar.  
 
Avantajları; 
 

 Kullanımı ve yönetimi kolaydır: Şelale modeli her bir proje için aynı sıralı düzeni 
takip ettiğinden, kullanımı ve anlaşılması kolaydır. Ekip, bir şelale projesi üzerinde 
çalışmadan önce herhangi bir ön bilgiye veya eğitime ihtiyaç duymaz. Şelale katı 
bir modeldir; Her fazın belirli çıktıları ve gözden geçirmeleri vardır, bu yüzden 
yönetimi ve kontrolü kolaydır. 
 

 Disiplin yürürlüğe konulur: Şelale’nin her aşamasının bir başlangıç ve bitiş 
noktası vardır ve ilerlemeyi paydaşlarla ve müşterilerle paylaşmak kolaydır. Ekip, 
kod yazmadan önce gereksinimlere ve tasarıma odaklanarak, herhangi bir teslim 
tarihini kaçırma riskini azaltabilir. 
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 Erken Son Hedef Belirleme: Şelale sisteminin belirleyici bir özelliğidir, bir hedefe 
bağlı kalarak ürünü başlangıç aşamalarında belirtir. Ekip hiyerarşiye uymalı ve 
sistemden sapmaktan kaçınmalıdır. Küçük projeler için, Şelale üzerinde çalışan 
ekip baştan itibaren genel hedefin tamamen farkındadır. Plan ilerledikçe 
ayrıntıda kaybolma olasılığı daha azdır. Son teslim tarihinin hesaplanması, her 
aşamanın süresine ve tamamlanmasına bağlıdır. Ürünün piyasaya çıkış tarihi ve 
nihai maliyet geliştirme öncesinde hesaplanabilir. 

 

  Yüksek Görünürlük: Şelale modelindeki çıktı, her aşamadan sonra yüksek 
görünürlük yaratır. Her aşamanın çıktılarını analiz ederek, proje yöneticisi ve 
müşteri tarafından projenin önemli ilerleme kaydettiği belirlenebilir. 
 

  Problemli Konuların Sayısında Azalma: Şelale modelinin farklı aşamaları 
olduğundan, her aşamanın çıktısı bir sonraki aşamaya gönderilmeden önce analiz 
edilir. Bu standart veri denetimi, problemli konuların riskini azaltabilir.  

 

 Bilgiler İyi Aktarılır:  Şelale yaklaşımı son derece sistematiktir ve her aşamada 
veya adımda bilginin temiz bir şekilde aktarılmasını sağlar. Doğru sürece sahip bir 
kuruluş, Şelalenin faydalarını en üst düzeye çıkarabilir. 

 

 Kalite Güvence Testleri: Her aşama tamamlanmadan önce kalite güvence testleri 
yapılır. Bu, doğrulama ve doğrulamayı içerir. Belirli bir aşamada bir hata oluşursa 
anında kaldırılır ve sorun çözülür. 

 

 İyi dokümanlara (belgelere) sahip bir yaklaşım gerektirir: Şelale, her aşama için 
dokümantasyon gerektirir ve bu da kodun ve testlerin arkasındaki mantığın daha 
iyi anlaşılmasını sağlar. Ayrıca, gelecekteki projeler için bir belge bırakır veya 
paydaşların belirli bir aşama hakkında daha fazla ayrıntı görmesi gerekiyorsa bu 
belgeler kullanılabilir. Süreç ve sonuçlar iyi bir şekilde belgelenmiştir. 

 

 Gereksinimlerin çok iyi anlaşıldığı küçük projeler için iyi sonuç verir. 
 
 

3.3.  ŞELALE MODELİNİN DEZAVANTAJLARI 
 

Şelale modeli doğrusal, sıralı bir model olduğu için, beklenmedik değişiklikler 
meydana geldiğinde fazlar arasında geçiş yapılamaz. Şelale modelinin dezavantajları: 
 

 Değişiklikler kolayca uygulanamaz: Ekip bir aşamayı tamamladıktan sonra geri 
dönemez. Test aşamasına ulaşırlarsa ve bir özellik gereksinim aşamasından eksik 
çıktığı fark edilirse, geri dönmek ve düzeltmek çok zor ve pahalı olur. 
 

 Yazılım en sona kadar teslim edilemez: Proje, kodlamanın gerçek olarak 
başlaması için aşamaları tamamlamalıdır. Sonuç olarak, paydaşlar yaşam 
döngüsünün sonuna kadar çalışan yazılımları görmeyeceklerdir. 
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 Doğru gereksinimleri toplamak zor olabilir: Bir Şelale projesindeki ilk 
aşamalardan biri, müşteriler ve paydaşlar ile konuşmak ve onların 
gereksinimlerini tanımlamaktır. Ancak, projede bu kadar erken aşamada 
müşterilerin istediklerini tam olarak belirlemek zor olabilir. Çoğu zaman, 
müşteriler bu kadar erken bir zamanda ne istediklerini bilmiyorlar ve bunun 
yerine proje ilerledikçe gereksinimleri öğreniyor ve belirliyorlar. 

 

 Risk ve belirsizlik yüksektir: İhtiyaçların orta ila yüksek değişim riskinde olduğu 
projeler için uygun değildir. 

 

 Karmaşık projeler için uygun değildir: Şelale Modeli karmaşık ve nesneye yönelik 
modelleri her aşamada test etmez. Üstelik işlem sırasında hatayı ortadan 
kaldırmaz. Şelale modeli, test aşaması, hatayı tespit eden tek aşamadır. Test 
aşamasından önce, herhangi bir hata olup olmadığını test etmenin bir yolu 
yoktur. Bu, Şelale modelinin önemli bir dezavantajıdır, çünkü orta veya yüksek 
gereksinimleri olan projeler, bu modelle yapılamayacak şekilde yüksek bir 
değişim riski altındadır. 
 
 

3.4. ŞELALE MODELİNİN AŞAMALARI 
 

Şelale yaklaşımı, projenin başarısını sağlamak için Yazılım Mühendisliğinde yaygın 
olarak kullanılan ilk SDLC Modeliydi. "Şelale" yaklaşımında, tüm yazılım geliştirme 
süreci ayrı aşamalara ayrılmıştır. Bu Şelale modelinde, tipik olarak, bir aşamanın 
sonucu, sırayla bir sonraki aşama için girdi görevi görür. Şelale modelini iyice anlamak 
için, aşamalarının ayrıntılarını bilmek gerekir. Tüm aşamalar tam olarak çalışır ve 
birbirinden bağımsızdır ve hepsi sıralı olarak gerçekleşmelidir. Örneğin, geliştirme 
ekibi test aşamasındaysa analiz aşamasına geri dönülemez. Aşağıdaki çizim, Şelale 
Modelinin farklı aşamalarının bir temsilidir. 
 

 
Şelale (Waterfall) Modeli 

Gereksinimlerin 
Toplanması ve Analizi

Tasarım

Uygulama/Kodlama

Entegrasyon ve Test

Sürüm

Bakım
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Şelale modelinin birbirini izleyen aşamaları şunlardır: 
 

 İhtiyaç Toplama ve Analiz: Bu aşamada ihtiyaçlar iş analisti tarafından toplanır 
ve ekip tarafından analiz edilir. Bu aşamada gereksinimler belgelenir ve 
açıklamalar çıkarılabilir. İş Analistleri, müşteri ile yaptıkları görüşmeye dayalı 
olarak gereksinimi belgeler. İş Analistleri, müşteri ile yaptıkları görüşmeye dayalı 
olarak gereksinimi belgeler. Geliştirilmesi gereken gereksinimleri içeren 
doküman bu aşamanın çıktısı olarak gelir. 
 

 Tasarım: Önceki adımda toplanan gereksinim özellikleri, teknik tasarımın 
uygulanmasına yardımcı olur. Program tasarım aşaması, bilgi mimarisi ve 
uygulamalı teknolojiler dahil olmak üzere çeşitli bileşenlere (programlama dili, 
programlama dizileri ve sınıf kitaplıkları vb.) sahiptir.  Bu nedenle, program 
tasarım aşaması programlama dilini (Java, PHP, .net. Oracle, MySQL vb.) ve veri 
tabanlarını planlar. Ayrıca projenin üst düzey teknik detaylarını da planlar. Bu 
aşama, yazılımın teorik davranışını tanımlayan çıktıyı şematik olarak kaydeder. Bu 
aşamada oluşturulan tasarım özellikleri, kodun gerçekten yazılması için kodlama 
aşamasında kullanılır.  

 

 Uygulama/Kodlama: Geliştirme ekibi projeyi kodlamak için çalışır. Sistem 
tasarımından gelen girdilerle, sistem ilk olarak bir sonraki aşamada entegre 
edilecek birimler adı verilen küçük programlar olarak geliştirilir. Tasarım 
aşamasında oluşturulan herhangi bir akış şeması veya algoritma bir programlama 
diline çevrilir. Her birim işlevselliği için geliştirilir ve Birim Testi olarak adlandırılan 
testi yapılır. 

 

 Entegrasyon/Test: Test bittiğinde, yazılım müşteriye teslim edilir. Test ekibi tüm 
uygulamayı test eder ve uygulamadaki tüm hataları belirler. Bu hatalar 
geliştiriciler tarafından giderilir ve test ekibi, hatanın giderildiğinden emin olmak 
için düzeltmeleri test eder. Ayrıca, herhangi bir yeni hatanın ortaya çıkıp 
çıkmadığını görmek için uygulamanın regresyon testini de gerçekleştirirler. Test 
bittiğinde yazılım müşteriye teslim edilir. Sürümden önce bazı ekipler, 
kullanıcıların yazılımı test ettiği Kullanıcı Kabul Testini (UAT) dâhil edebilir. 

 

 Sürüm: Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan testler yapıldıktan sonra; ürün 
müşteri ortamında devreye alınır veya piyasaya sürülür. Ekip, uygulamayı 
sunuculara yükler. Üst düzey faaliyetlerden bazıları; işletim sistemini sunuculara 
yüklemek, güvenlik yamaları kurmak, sunucuları güçlendirmek, web sunucuları 
ve uygulama sunucuları kurmak, veri tabanını kurmak vb. ‘tır. Ayrıca, uygulamayı 
son sunucularda çalışır duruma getirmek için ağ ve BT yönetim ekipleri vb. İle 
koordinasyon sağlarlar. 
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 Bakım: Bakım aşamasında ekip, uygulamanın sunucularda herhangi bir kesinti 
olmaksızın, sorunsuz çalışmasını sağlar. Canlıya alındıktan sonra bildirilen 
sorunlar ekip tarafından giderilir ve test ekibi tarafından test edilir. Sorunları 
gidermek için yamalar yayınlanabilir veya ürünü geliştirmek için yeni sürümler 
yayınlanabilir. Müşteri ortamında bu değişiklikleri sağlamak için bakım yapılır. 
 
 

3.5. ŞELALE MODELİ NE ZAMAN KULLANILIR? 
 

Şelale modeli, müşteri tüm gereksinimlerini başlangıçta belirleyebildiğinde ve 
gereksinimlerinde net olması durumunda ve geliştirici ekibinin, yazılımı geliştirmeye 
başlarken müşterilerin tüm gereksinimlerini anlayabilmesi durumunda 
kullanılmalıdır.  
 
Şelale modeli, daha çok askeri vb sektörlerde, uzun süreli, analiz ve tasarımın çok 
önemli olduğu, hata yapmanın maliyetinin çok yüksek olduğu, kritik projelerde 
kullanılır. Örneğin bazı askeri projelerde, bu modelde analiz ve tasarım aşamaları 
birkaç yıl sürebilmektedir. 
 
Ayrıca Şelale Modeli, sınırlı bütçe ve/veya zaman çizelgesi olduğunda iyi tanımlanmış 
gereksinimlerin sağlanmasında da başarılı olur. 
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BÖLÜM 4 

4. KAIZEN 

 

4.1. KAIZEN NEDİR? 
 
Japonya üzerinden doğan bu yaklaşım, bize aslında Japonya kültürü ile ilgili de müthiş 
ipuçları sunuyor. Japon yaşam tarzında Budizm, Konfüçyülizm, Taoizm ve Şintoizm 
felsefelerinin derinlemesine asimilasyonu, bireyin, ailenin ve topluluğun ötesine 
geçerek organizasyonel yönetim ve iş uygulamalarına genişlemiştir. Sonuç, 
Japonya'da evden işe kadar hem anlayış hem de davranışlar kusursuz bir şekilde 
birleşmemiştir ve bu durum homojenliğin bariz bir çelişkisidir. Japon tarzı yönetimler 
baskı üzerine teşvik sergiler. Ücret ve ikramiyeleri, ömür boyu istihdamı, kıdem bazlı 
ücretleri, kurumsal refah programlarını ve kurum içi eğitimi kapsar. Japon 
organizasyonunda, insan kaynakları yönetimi gelecekteki değer için en dinamik ve 
önemli kaynaktır. Hiyerarşi, unvan ve kıdeme ve otoriteye saygılı olmayı gerektirir; 
güven ve ilişkiler; çatışmadan kaçınma; ve uygunluk. Ayrıca, grup yönü en üst düzeyde 
tutulmaktadır. 
 

Kaizen’e dönecek olursak; 改善 (Kaizen) terimi iki Japon ideogramlarından oluşur: 改
(Kai) reform, değişiklik, değiştirme ve inceleme anlamına gelir; ve 善 (Zen) erdemli ve 

iyi anlamına gelir. "Kaizen"  böylelikle "iyileştirme" anlamına gelmektedir. Kaliteyi ve 
üretkenliği sürekli olarak iyileştirmeyi sağlayan bir yönetim felsefesi ve bilgisi 
olmuştur. Kaizen, takım çalışmasını, kendine güveni, yaratıcılığı ve yaratıcılığı 
destekleyen insan odaklı bir yaklaşımdır. Daha ayrıntılı olarak: Kaizen, kalite, 
verimlilik, maliyet, teslimat, güvenlik, moral ve çevre konularında sürekli, katılımcı, 
artımlı ve düşük bütçeli iyileştirmeleri kapsayan yönetim felsefesi ve bilgisidir. Üretim 
ve hizmet sektörlerindeki firmalardan birçok yönetici ve işçinin, Japonya'da ve 
dünyanın diğer yerlerinde onlarca yıl süren gözlemler ve deneyler yoluyla yarattığı ve 
rafine ettiği fikir ve iç görüler koleksiyonudur. 
 
Kaizen, çalışanların günlük rutinlerinden yararlanmaları gereken bir yönetim tekniği 
olarak hizmet vermektedir. Girdiler, Japonya'nın kültürel ve sosyal sınırları ile bireyin 
yaratıcılık ihtiyacını birleştirir; çıktılar, iş yerinde gözlemlenen somut iyileştirme 
araçları ve yöntemleridir. Kaizen fikri oldukça basittir: Bir kuruluştaki tüm çalışanlar, 
mevcut faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda 
bulunabilecek kapasiteye ve iradeye sahiptir. Uygulamada bu, her çalışma ekibinin 
potansiyel iyileştirmelerin tartışıldığı ve sorunlara olası çözümlerin sunulduğu 
toplantıları haftada bir kez düzenleyebildiği anlamına gelir. Az motivasyonu olan 
kişiler, Kaizen araçlarını kullanarak, ek kaynak tahsisi olmadan, az ama elle tutulur bir 
iyileşme yaratabilirler. Bu gelişme, memnuniyet ve özgüven yaratabilir ve bu da kişiyi 
daha fazla hedef belirleme ve motivasyon konusunda yönlendirir. Çalışma ekibi, 
üyelerinin önerilerini uygulama sorumluluğuna sahiptir.  
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Kaizen’in günlük çalışmaları, diyagramlar, istatistiksel araçlar ve analiz modelleri gibi 
bir dizi heuristiği içerir. Kaizen konsepti oldukça pratik aktivitelere atıfta 
bulunduğundan, bu genel fikrin yerel olarak uygulanması için büyük bir alan vardır. 
Bu nedenle Kaizen, ekip bazlı, çalışan odaklı çeşitli aktiviteleri algılayabilen bir 
konsepttir. 
 
 

4.2. KAİZEN’İN DOĞUŞU? 
 

Kaizen, 1950 yılında Japonya menşeli olarak, yönetim ve hükümetin mevcut çatışma 
yönetimi sisteminde bir sorun ve bekleyen işgücü sıkıntısı olduğunu kabul etmesiyle 
ortaya çıkmıştır. İlk olarak, Japon otomobil üreticisi Toyota'da artan rekabet ve 
küreselleşme baskısı sonrasında verimlilik, üretkenlik ve rekabet gücünü artırmak 
amacıyla Maasaki Imai tarafından 1986 yılında uygulamaya konuldu.  
 
O zamandan beri Kaizen, Japon üretim sisteminin bir parçası oldu ve üretim başarısına 
büyük katkıda bulundu. Kaizen konsepti İmai (1986) tarafından tanıtıldıktan sonra, 
Kaizen için başarılı faktörler veya Batı yazısında Kaizen olarak kabul edilen sürekli 
iyileştirme (CI) araştırılmıştır. İmai'ye göre Kaizen, yöneticilerin ve çalışanların yer 
aldığı sürekli bir iyileştirme sürecidir. Kaizen, geniş anlamda tanımlanmış bir 
stratejidir. Bu, müşterilerin yönlendirdiği liderlik ve insan kültürünün büyük resmine 
kavramları, sistemleri ve araçları dâhil etmek için bir stratejidir. Imai, çalışanların 
mağaza içi faaliyetlerde küçük ve kademeli bir gelişim gerçekleştirmelerini teşvik 
etme becerisinin, Japon üretiminde mükemmelliğin temelini oluşturduğunu iddia 
etmektedir.  
 
Kaizen’in, Konfüçyüs kültürü ve sosyal konvansiyonlara büyük saygı duyulması 
temelinde, görevlerin nezaket ve doğru şekilde uygulanmasına verdiği önem; 
bireyselliğe karşı kolektivizm tercihi; Japonya'nın kelimenin tam anlamıyla küllerinden 
yeniden inşa edilmesi söz konusu olmuştur. Kaizen, devam eden çalışmaların sonucu 
olarak küçük iyileşmeleri ifade etmektedir. İnovasyon, kaynakların yeni teknoloji veya 
ekipmana büyük oranda yatırılması sonucunda önemli bir iyileşmeyi içerir. Yazar 
ayrıca, Kaizen bağlamında yönetimin iki temel fonksiyonu olduğunu da açıklar: bakım 
ve iyileştirme. Bakım, mevcut teknolojilerin, yönetim ve işletme standartlarının 
korunmasına yönelik faaliyetler ve bu standartların eğitim ve disiplin yoluyla 
korunması anlamına gelir.  
 
 

4.3. KAİZEN’İN KULLANIMI? 
 
Kaizen, günlük hayatta kelimenin tam anlamıyla gelişim ve yaratıcılığı ifade eder. Daha 
gelişmiş kısmı; sorunları tespit etmek, çözüm bulmak, çalışanları ve yöneticileri 
faaliyetlerine katılmaya motive etmek veya daha fazla iyileştirme için planlama, 
uygulama, Gözden geçirme ve hedef belirleme döngülerini yönetmek için çeşitli 
araçlar sunar. Endüstriyel ortamlarda, yönetimin işletmenin kar ve rekabet arayışını, 
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çalışan tarafı becerileri, yaratıcılık, güven ve gurur arayışını birleştirerek işletmenin 
mükemmellik arayışına katılımını ifade eder. 
 
İşletme tarafında ise yönetim, organizasyonun sürdürülebilirliği, rekabet ise 
motivasyon olarak finansal kârın elde edilmesini gerektiriyor. Karşı tarafta çalışanlar 
bilgi ve anlayış kazanmak için becerilere ihtiyaç duyuyorlar; Yaratıcı ürün sosyal ve 
kültürel sınırlara karşılık geliyor fakat organizasyonel sınırlar dahilinde Kaizen, insan 
özelliklerinin yanı sıra, araçların ve yöntemlerin çalıştırılması ve iyileştirilerek 
uygulanması için de araç ve gereçlere ihtiyaç duyar. Bu iki unsurun - girişim 
tarafı/çalışan tarafı ve araç ve yöntemler - birleşimi, organizasyona nüfuz eden bir 
enerjiyle sonuçlanır ve proaktif değişim ve inovasyona ulaşmak için çalışanlar arasında 
ortak bir zihin durumu yaratır. Bu unsurlardan birinin veya birkaçının yakınlığı veya 
ortadan kaldırılması, organizasyondaki enerji seviyesini ve kaizen aktivitesini 
doğrudan etkileyecektir. Japon kültürü, Japonya merkezli gelişen araç ve yöntemlerin 
satın alınması ve geliştirilmesi ve kaizen ortamının etkinleştirilmesi için direktifler 
sunar.  
 
Kaizen, verimliliği adım adım, kademeli ve ilerici bir şekilde artırır.  Ağırlıklı olarak 
imalat sektöründe kullanılmasına rağmen sağlık, eğitim, kamu idaresi ve diğer 
hizmetlere de uygulanmış olup, mikro ve küçük işletmelerin yanı sıra orta ve büyük 
ölçekli firmalara da uygulanabilmektedir. Yoğun iş gücü gerektiren ülkelerde, yoğun 
emek harcayan sektörlerin gelişmesine yardımcı olan Kaizen, bu ülkelerin kapsayıcı 
ekonomik büyüme elde etmesine yardımcı olurken, sadece üretim maliyetlerini değil, 
yaralanma, makine arızaları ve gecikmeli teslimat vakalarını da azaltmıştır. Moral ve 
hesap verebilirliği geliştirmiştir. Bu kadar çok yönlülük ona felsefi bir imaj kazandırır. 
 
Kaizen'in etkin transferi için, hükümet ve üst düzey liderleri üretkenliği artırma, temel 
uygulama organizasyonunun oluşturulması ve desteklenmesi, yeterli kaynakların 
tahsis edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi kurumsal düzenleme aracılığıyla önemli 
roller üstlenmek üst düzey liderlerin güçlü kararlılığıyla yön veren bir ulusal hareketin 
etkileri ve desteklenmesi gerekmektedir. Kaizen, endüstride uygulanan bir know-how 
seti olduğundan, doğrudan yabancı yatırımlar gelişmekte olan ülkelere transfer için 
bir araç olabilir. Aslında, Asya ülkelerine yatırım yapan birçok Japon özel şirketi 
bölgede Kaizen'i yayıyor.  
 
İşçiler kaizen'i hem süreç odaklı hem de sonuç odaklı olarak kabul etme eğilimindedir, 
ancak ağırlıklı olarak süreç odaklıdır. Kaizen, farklı insanlar için farklı amaçlara hizmet 
eder. Proaktif değişim ve iyileştirme kavramsal söylemlerini gevşetir. Holistik olarak 
bu, Kaizen'in gerçekte ne olduğunu anlamanızı sağlar. Kişilerin kaizen'in değiştiğini 
anlaması, Kaizen'in evrensel bir görüşünün var olmadığı veya olmaması gerekmediği, 
belki de var olamayacağı görüşünü meşrulaştırarak bireysel yorumlara gerçek bir 
hoşgörü göstermektedir. Değişim tetikleyicileri, organizasyonel eğitim ve tanıtım 
programları ve çalışan deneyiminin birikimi olarak tanımlanmıştır.  
 
 



 

40 
 

Japon üreticiler, Kaizen’in toplam üretkenlik bakımı (TPM), toplam kalite yönetimi (T
QM), Toyota Üretim Sistemi (TPS) gibi uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanması  
üzerine kurdukları stratejiler sayesinde yıllar boyunca dünya üzerindeki gücüyle 
tanınıyorlar. Günümüzde imalat sanayilerinin nihai hedefi, Kaizen gibi modern 
teknikleri kullanarak sistem sadeleştirme, örgütsel potansiyel ve artımlı iyileştirmeler 
yoluyla üretkenliği artırmaktır. Üretim sektörlerinin çoğu, hızla değişen müşteri 
ihtiyaçlarına, arzularına ve zevklerine cevap verme zorunluluğuyla karşı karşıyadır.  
 
Sektörler için bu küresel pazarda rekabetçi kalmak ve pazar payını korumak amacıyla, 
üretim sistemi süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi gerekmektedir. Kaizen’in batılı 
kuruluşlarda başarılı (sürekli) bir şekilde uygulanmasına giden yol ise, ancak resmi ve 
gayri resmi eğitim ve öğretimin uygulanması yoluyla sağlanabilir. Resmi eğitim, kurum 
içi (dışarıdan temin edilmek yerine) ve işbaşı gayri resmi mentorluk ve liderliği (hem 
yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya) kapsayan seminerler ve atölye 
çalışmalarını içerir. Eğitim, kurumun tüm seviyelerinde düzenli ve tutarlı olmalıdır.  

 
 

4.4. BİR KAIZEN SEMBOLÜ OLARAK TPS 
 

TPS (Toyota Üretim Sistemi), Toyota'nın yüksek hacimli düşük hacimli bir üretim 
sisteminde maliyet rekabetçiliği elde etmek için kapsamlı düşünmesinden 
kaynaklanan bir üretim sistemidir.  
 
TPS, şirketin Japonya'daki savaş sonrası küçük otomobil pazarında hayatta kalmasını 
sağlamak için tasarlanmıştır. TPS, Ford’un ünlü üretim sisteminden oldukça farklıdır. 
Bu sistem, tek bir ürünün sıralı seri üretimidir ve düşük fiyatla düşük maliyetle üretim 
ve toplu satışlara yol açmaktadır. Bu da kârın artmasına neden olduğu varsayımına 
dayanır. 
 
 TPS’de stok seviyesi, üretim katındaki herhangi bir sorunu görünür kılmak için 
mümkün olan en düşük seviyeye düşürülür, böylece sorunlar, aynı sorunların tekrar 
yaşanmasını önlemek için tasarlanmış tedbirler olarak hızla düzeltilebilir. Bir başka 
ifadeyle, TPS sorunları hızlı bir şekilde çözmek ve daha fazla meydana gelmesini 
önlemek için uygun adımları atmak amacıyla sorunların meydana geldiğini hızlı bir 
şekilde bulmaya çalışırken, bu sorunların ciddiyetini gizleyebilecek stoklarla ilgili 
sorunları giderir.   
 
Toyota'nın fikri, seri üretimin büyüklüğüyle ilgili sağduyuyu göz ardı ederek, kısa 
dönemli üretkenliğin düşmesi anlamına gelse bile, gerekli miktarı üretmenin daha iyi 
olduğudur. Bu fikir, üretim sisteminin ölçümü, analizi ve rasyonelleştirilmesi gibi 
bilimsel yaklaşımlarla sürdürülmektedir. Pek çok şirket, tek bir ürünün seri üretiminde 
ölçek liyakat arayışındadır. Ancak TPS bunun yerine,  kurulum değişiklikleri sayısında 
bir artışa yol açsa bile, TPS envanter düzeyini ve küçük lot üretiminde mümkün olduğu 
kadar sağlama süresini azaltmayı amaçlıyor.  
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Çoğu şirket, ilk süreçte beslenecek hammadde miktarlarının tahmini satış hacmine 
göre belirlendiği bir itme üretim sistemi kullanmaktadır. Buna karşılık TPS, gerçek 
talebe uygun olarak gerekli miktarda ürün üretilmesini sağlamak amacıyla nihai 
prosesten önceki proseslere kadar bir üretim talimatı (Kanban kullanarak) verilen 
çekme üretim sistemidir. Stoğa verme üretim sistemi "üretilen malları satmaya" 
çalışırken TPS de "satılan ürünleri üretmeye" çalışır. . Konveyör bandını içeren sürekli 
üretim durumunda, tüm operasyon, her biri tek bir vasıflı işçi tarafından 
yürütülebilecek bir dizi basit işe ayrılır. Ancak bu tür basit görevler, bir sıkıntı hissini 
artırarak çoğu zaman moralin düşmesine yol açar. TPS ile çalışanların çoklu beceriler 
geliştirmesi teşvik edilir. 
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BÖLÜM 5 

5. KANBAN 

 

5.1. KANBAN NEDİR? 
 
Japonca’da Kart anlamına gelen KAN ve sinyal anlamına gelen BAN kelimelerinin 
birleşimiyle oluşmuş ve süreçlerdeki bilgi ve malzeme akışını düzenlemeye yarayan 
bir kontrol aracı olarak nitelenebilir. Kanban Yalın Üretim tekniklerinden biri olup 
üretimi yönetmek için kullanılan görsel bir metottur.  
 
Kanban sisteminin anlaşılabilmesi için öncelikle tam zamanında üretim kavramı 
anlaşılmalıdır. 
 
 

5.2. TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JIT) 
 
Tam zamanında üretim sistemi; stoksuz üretim, minimum stokla üretim, gibi 
nitelemelerle adlandırılmaktadır. JIT’in ilk uygulayıcısı Taichi Ohno, fabrika içindeki 
malzeme akışını azaltarak operasyonel aksaklıkları gözle görülür hale getirmiştir. Sıfır 
stok, üretim sistemini şeffaf kılmada son derece başarılı bir yöntemdir. Sıfır stokla, 
depolama sorunu ortadan kalkarken israf süreç akışları ortaya çıkacak, bu da yalın 
üretim için gerekli koşulları yaratacaktır.  
 
Tam zamanında üretim felsefesi; sıfır stok hedefine ulaşabilmek için üretimin her 
aşamasında envanter düzeyini azaltmak zorunda olmayı öngörür.  
 
Geniş anlamda bir imalat şirketinde mükemmeli başarmak için sürekli olarak israfların 
elimine edilmesine dayanan bir yaklaşımda, israf, ürüne herhangi bir değer katmayan 

her şeydir.  Daha dar kapsamdaki 
tanımıyla da JIT gerekli olan malzemenin 
gerekli olan zamanda gerekli olan yerlere 
taşınmasıdır. İç ve dış müşterilerin 
istedikleri miktardaki talebi istenildiği ve 
talep edildiği anda üretmek için Kanban 
sistemi JIT için en uygun sistemdir. 
 

 
Tam zamanında üretim sisteminde akış tersine olup, her istasyon kendisinden bir 
öncekine en çok gereksindiği parçaları, miktarını ve elinde olması gereken zamanı 
bildirir. Böylece yalnızca istenen parça, istenen kalitede, istenen zaman ve sayıda 
üretilecektir. Örneğin; 1000 adet oto sol ön kapısı istendi ise, yalnızca 1000 adet kapı 
üretilir. 1001. kapı üretilmez.  
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5.3. KANBAN’DA İTME VE ÇEKME SİSTEMLERİ 
 

Kanban sisteminin anlaşılması için üretim sistemlerinin genel hatlarıyla bilinmesi 
gerekmektedir. Üretim kontrol sistemleri; çeken sistemler ve iten sistemler olarak iki 
çeşittir.  
 

 İten sistemler;  klasik planlama mantığı üzerine kurulmuş sistemler iken, çeken 
sistemler üretim planlaması olmayan veya minimize edilmiş tam zamanında 
üretim sistemleridir. İten sistemlerde üretim ve envanter kontrolü, talep 
tahminlerine dayanır ve ara stokları bulunur. Kanban sisteminde ise hesaplanmış 
minimum kutu adedi mantığına dayalı asgari stok kavramı geçerlidir. 

 

İTME SİSTEMİ ÇEKME SİSTEMİ 
Üretim Gelecekteki talep tahminine 
göre yönlendirilir. 

Üretim mevcut talebe göre 
yönlendirilir. 

Talepteki değişmeler, aşırı ve ölü stoğa 
neden olmaktadır. 

Talepteki değişmeler, sonraki 
prosesten öncekine aktarılabilir. 

Oluşabilecek hatalara yönelik emniyet 
stokları oluşturulur. 

Hatalar oluşmadan önlendiği için 
emniyet stoğuna gerek yoktur. 

Prosesler arası bilgi akışı hızlıdır. Prosesler arası bilgi akışı yavaştır. 
 

Üretilen parçaların üstüne, teslim edilen miktarın belirtildiği bir Kanban veya kart 
konur. Tüm parçalar kullanıldığında, aynı kart işleme konulduğu ilk noktaya döner 
ve sonraki talebi oluşturur. 

 

 Çekme sistemi olarak da tanımlanan sistemin temel yapısı; bir sonraki 
operasyonun ihtiyaç duyduğu anda ve miktarda malzemeyi bir önceki 
operasyondan almasıdır. Bir önceki operasyon da bir sonraki operasyonun çektiği 
kadar üretir. Kısaca, talep son montajdan geriye dönük olarak yapılmaktadır.  

 
 

5.4. ÇEKME TİPİ ÜRETİM (PULL PRODUCTİON) 
 
Akışın sürekliliğinin sağlanamadığı yerlerde, kontrollü standart stoklar ile süreci 
yönetmeli ve akışı sağlanmaya çalışılmalıdır. Bunun için mevcut süreçte itme sistemi 
(push) yerine çekme (pull) sistemi kullanılmalıdır.  
 
Çekme tipi üretim metodu, müşteri prosesin gereksinimlerini, tedarikçi proseslere 
sinyal yolu ile ilettiği bir üretim kontrol metodudur. Çekme tipi üretim, fazla üretimi 
ortadan kaldırmaya çabalar ve Tam zamanında üretim sisteminin üç ana bileşeninden 
birisidir. Çekme tipi üretimde, bir sonraki operasyon, ister aynı tesis içinde isterse ayrı 
bir tesiste olsun, çoğunlukla bir Kanban kartı aracılığıyla, hangi malzeme ya da 
parçanın istendiği, gerekli olan miktar ve ne zaman ve nerede gerekli olduğu hakkında 
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önceki operasyona bilgi sağlar. Müşteri proses bir ihtiyaç sinyali verene kadar 
tedarikçi proses tarafından hiçbir şey üretilmez. Bu, itme tipi üretimin tersidir.  
 
Çekme sisteminde, son süreçte ürünler hazır olarak beklediği için müşterilerin 
beklentilerine hemen cevap verilir. Çekilen ürünler bir önceki sürecin ne üreteceğini 
belirlediği için plan yapılmadan süreç devam eder. Müşteriye cevap verme süresi çok 
daha kısadır. Çekme sisteminin en önemli avantajı, azaltılmış envanter ve dolayısıyla 
ilişkili maliyeti stok azaltmadır. Çekme sistemlerinde, son istasyon nihai ürün talebi 
hakkındaki bilgileri, bilgi akışı üretim hattı aracılığıyla önceki istasyona iletir. Üretim 
hücreleri veya makineler son istasyondan gelen doğrudan talepten haberdar olurlar. 
 
Tam zamanında üretim sistemleri çeken sistemlerdir. Hangi ürünün ne zaman ve ne 
miktarda üretileceğinin sadece son süreç tarafından bilinmesi, bu sürecin önceki 
süreçlerden sadece kendi kendisine gereken parçaları çekmesini sağlayacaktır. Diğer 
taraftan bir sonraki sürecin parça çekimi olmadan bir önceki proseste üretim 
yapılmayacak, sonuç olarak her proses kendisinden sonra gelen proseslerin taleplerini 
karşılamak üzere tam zamanında üretim yapacaktır. Çekme sisteminde, malzemenin 
hareket görmesini veya üretimin başlamasını tetiklemeye yarayan bilgi iletiminde 
kullanılan araçtır. 
  
Kanban’lar daima üretim akışına ters yönde, ancak, fiziksel birimlerle birlikte sondan 
başa doğru hareket ederek üretim aşamalarını birbirine bağlarlar. Bu zincirin, işletme 
dışındaki satıcılara değin uzanması hammadde stoku oluşmamasını da sağlar. Bu 
sistem, geriye giderek ilerleme olarak da adlandırılmaktadır. Kanban sistemi üretimi 
sıkı takip etmek için basit kartlar kullanır. Buradaki basit mantık şudur: Hiçbir iş 
istasyonunun kendisini takip eden istasyondan talep edilmedikçe ürün üretmesine 
izin verilmez yani her istasyon kendinden önceki istasyonun müşterisi durumundadır. 
Bu basit görüş birikmiş envanterle çalışmayı engeller. Bilgisayara hiç gerek duyulmaz. 
 
 

5.5. KANBAN’IN FAYDALARI VE UYGULAMASI 
 
Kanban sisteminin faydaları; 

 

 Dolaşımdaki envanter ve mamulü azaltır. Bu sayede sermaye kaybı ve stoklarla 
ilgili israf faaliyetleri de azaltılmış olur. 

 Değişen müşteri ihtiyaçları ve beklentileri açısından, esnekliği arttırır. 
 Büyük ölçüde üretim yönetimi kolaylaştırır. Kanban, bilgisayar eğitim 

sistemlerine bile ihtiyaç duymaz. Tek ihtiyacımız, kartlar, etkin bir zaman 
planlaması ve disiplindir. 

 Farklı akış hızlarına sahip proseslerin birbirleri ile eşgüdümünü 
(senkronizasyonunu) sağlayan bir araçtır. 

 Her prosesin bir öncesi prosesten ihtiyacı olanı çekmesini sağlar. 
 Üretim planlamayı ortadan kaldırır. 
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Kanban Sistemi uygulaması aşağıdaki beş adımdan oluşur: 
 

1. Analiz ve süreçlerin seçilmesi 
2. Kanban kurallarının tanımlanması 
3. Kanban tipinin seçilmesi 
4. Planlama ve boyutlandırma 
5. Organizasyon araçlarının ve kartların oluşturulması. 

 
Kanban kartları uygulamanın en iyi bilinen ve en genel örneğidir. Bazen şeffaf plastik 
kılıf ile yıpranmaya karşı korunurlar. Kartların üzerinde parça adı, parça numarası, dış 
tedarikçi veya iç tedarikçi proses, paketleme miktarı, stoklama yeri adresi ve müşteri 
proses adresi gibi bilgilere yer verilir. İzleme veya otomatik faturalama için kart 
üzerine bir barkod basılabilmektedir.  
 
Kartların yanı sıra Kanban üçgen metal plakalar, renkli toplar, elektronik işaretler veya 
herhangi bir diğer cihaz olabilir ve bunlar yanlış bilginin prosese girmesini önlerken 
gerekli bilgiyi aktarırlar. Her ne şekilde olursa olsun, Kanban’ın bir üretim 
operasyonunda iki fonksiyonu vardır: ürünleri yapmak için proseslere talimat verirler 
ve ürünleri taşımaları için malzemecilere talimat verirler. Birinci kullanma şeklinde 
üretim Kanbanı, diğer kullanma şekli çekme Kanbanı olarak adlandırılır. 
 
Kanban uygulamalarında en çok rastlanan sorunlar şunlardır: 
 

 Kanban çalışmalarının iyi hazırlık yapılmadan ve erken başlaması 
 Kanban prensiplerinin değişime uğratılması ve melez uygulamalar 

 Çalışanların Kanban sistemini çalışmayacak kadar basit görmeleri 
 İyi düşünülmeden sistemlerin kurulması 
 Kanban etkinliğinin düzenli kontrol edilmemesi ve sonsuza kadar aynı şekilde 

çalışacağı düşüncesi 
 Kanban sistemi stokları azaltamaz önyargısı 
 Sorunlar çıktığında moral bozukluğu ve hemen eskiye dönüş yatkınlığı 
 
 

5.6. KANBAN ÇEŞİTLERİ 
 

Tam zamanında üretim sistemi uygulamasında biri çekme Kanbanı, diğeri de üretim 
sipariş Kanbanı olmak üzere iki çeşit temel Kanban kullanılmaktadır. 
 

 Çekme Kanbanı; 
 

Çekme Kanbanı, Toyota üretim sisteminde, bir sonraki üretim istasyonunun, bir 
önceki istasyondan çekmek istediği parçanın cins ve miktarını belirten ve bunları 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_(development)
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çekmede kullanılan dikdörtgen biçiminde bir karttır. Örnekteki Çekme Kanbanı ile 
söz konusu parça için bir önceki operasyonun dövme işlemi olduğu ve talaşlı 
imalatta bulunan taşıyıcının, tahrik pimini alabilmek için dövme istasyonuna 
gitmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca söz konusu parça için bir sonraki 
operasyon talaşlı imalattır. Kutu kapasitesi 20 adet olup kutu şekli B olarak 
belirtilmiştir. 

 

 
 

 Üretim/Sipariş Kanbanı; 
 

Toyota üretim sisteminde bu kanban, bir önceki üretim istasyonunun üretmesi 
gereken parçaların cins ve miktarını gösterir. Bu kanbana, üretim kanbanı da 
denilmektedir. Üretim kanbanı, önceki prosese bir sonraki proses için yapması 
gereken ürünlerin tipi ve miktarını söyler. En basit durumda, tek bir kart, önceki 
prosesin yapacağı ve bir sonra prosesle arasında ki süpermarkete koyacağı bir 
kasa parçaya karşılık gelir.  Şekilde verilen üretim sipariş kanbanı; SB-8 No’lu 
Talaşlı imalat operasyonunun S X 50BC–150 kodlu araba tipi için krank mili 
üreteceğini göstermektedir. Ayrıca krank milinin F26–18 No’lu stok rafına 
yerleştirileceği belirtilmektedir. 
 

 
 

 Tedarikçi Kanbanı; 
 

Bu Kanban tedarikçilere ürettirilen parçaları çekmek için kullanılmakta olup, 
tedarikçiye gerekli parçaları ne zaman nereye göndermesi gerektiği konusunda 
emir veren bir karttır. Yani dışarıdan tedarik edilecek parçaların teslimi 
konusunda talimatları içeren bir çeşit çekme Kanbanıdır. 
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 Özel Kanban; 
 

Sipariş üretimi için hazırlanan ve her sipariş için dağıtılıp toplanan bir Kanban 
türüdür. 

 

 Acil İhtiyaç Kanbanı; 
 

Talep değişimleri, hatalı işlem ve sonradan yapılan eklemeler nedeniyle geçici 
olarak dağıtılan ve iş sona erdiğinde toplatılan Kanbanlardır. 

 

 Sinyal Kanbanı/İşaret Kanbanı 
 

Parti üretimi yapılan üretim alanlarında kullanılan Sinyal Kanbanı, genellikle 
partideki kutulardan birine iliştirilir ve bulunduğu yer sipariş verme noktasını 
gösterir. Üretim sırasında sinyal Kanbanın iliştirildiği kutuya geldiğinde, o kafile 
için üretim emrinin çıkarılması gerekir. Sinyal Kanbanının; biri dikdörtgen biçimli 
Malzeme İstek Kanbanı, diğeri üçgen biçimli Üçgen Kanban olmak üzere iki çeşidi 
vardır. 

 

 Üçgen Kanban 
 

Üçgen biçimindeki bu Kanban yalın üretim sistemini uygulayan otomobil 
fabrikalarında delme prosesine üretim emri verilmesinde kullanılmaktadır. 

 

 Malzeme-İstek Kanbanı 
 

Parti üretiminde malzeme gereksinimi için kullanılır. Dikdörtgen biçimindeki bu 
kart, üretim süreçlerine malzemeyi ne zaman ne miktarda ve nereden 
sağlayacaklarını belirler. 
 

Kanban uygulamaları basit, kolay anlaşılır, kolayca hayata geçirilebilir, ek maliyet 
doğurmayan bir metot olmasına rağmen uygulamada birçok sorun ile karşı karşıya 
kalınmaktadır.  
 
 

5.7. KANBAN KURALLARI  
 
Kanbanların Tam Zamanında Üretim amacıyla kullanılabilmesi için aşağıda belirtilen 
kurallara uyulması gereklidir.  
 
Kural 1: Sonraki üretim süreci, önceki süreçten gerekli parçalan gerekli miktarlarda ve 
gereken zamanda çekmelidir: 
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Bu kuralın uygulanabilmesi için, üst yönetimin daha önceki üretim, taşıma ve teslimat 
akış yönünü değiştirmeye karar vermesi gereklidir ve bu oldukça kritik bir karardır.  
Bu kuralın uygulanabilmesi için aşağıda belirtilen kuralların da birlikte uygulanması 
gereklidir.  
 

 Üretim hızının zaman boyutunda dengelenmesi  
 Süreçlere ilişkin yerleşim planlarının revize edilmesi  
 Üretim yöntemlerinin standardizasyonlarının gerçekleştirilmesi gereklidir.  
 
Kural 2: Önceki üretim süreci sonraki süreç tarafından çekilen miktar kadar üretim 
yapmak zorundadır: 
 
1 ve 2 no'lu Kanban kuralları yerine getirildiğinde, tüm üretim süreçleri bir konveyör 
hattı gibi birleşmiş olacaktır. Üretim süreçlerinden herhangi birinde bir problem 
olması halinde tüm hattın durması söz konusu olabilecek ancak süreçler arası denge 
yeniden sağlanacaktır. Kural 2'nin uygulanabilmesi için birlikte uygulanması gereken 
kurallar aşağıda verilmiştir:  
 

 Kanbanların sayısından daha fazla üretim yapılmasına izin verilmemelidir.  
 Önceki süreçte farklı parçaların üretimi söz konusuysa bunların üretimi 

Kanbanların geliş sırasına uygun olarak yapılmalıdır.  
 
Kural 3: Hatalı parçalar, hiçbir zaman bir sonraki, üretim sürecine geçirilmemelidir: 
 
Bu kuralın uygulanmaması halinde Kanban sistemi işlerliğini kaybedecektir. Tam 
Zamanında Üretim ortamında üretimin kesintiye uğraması, hat üzerinde çalışanlar 
tarafından derhal fark edilecek ve hatalı üretimin bu denli dikkat çekiyor olması 
hataların tekrarının önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Hatalı operasyonlar 
aynı zamanda hatalı parça üretimine de neden olacağından, üretim operasyonlarının 
standrdizasyonu Kanban sisteminin önemli koşullarındandır.  
 
Kural 4:  Kanban  sayısı  en azlanmalıdır:   
 
Toplam Kanban sayısı, sistem içindeki süreç içi envanter düzeyini belirlediği için, amaç 
bu toplam sayıyı mümkün olan en alt düzeyde tutabilmektir. Üretim süreçlerinde 
sürekli iyileştirmeler yapma çabalarının sürdürülmesi Kural 4'ün uygulanmasına 
yardımcı olacak ve Kural 4'ün gerçekleştirildiği noktada süreç içi envanterler 
sıfırlanacaktır. Esnekliğin sağlanamadığı ortamlarda ise toplam Kanban sayısını ya da 
güvenlik stoku düzeyini artırarak talep artışlarına uyum sağlamak mümkündür. 
Talebin azalması durumunda ise, standart operasyonlar çevrim zamanının arttırılması 
gerekecektir. Ancak, bu durumda ortaya çıkacak boş zamanın önlenebilmesi için 
üretim hattındaki işçi sayısının da azaltılması söz konusu olacaktır.  
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Kural 5: Kanban, talepteki ufak dalgalanmalar karşısında üretim hızını ayarlamak 
amacıyla kullanılmalıdır: 
 
Talep dalgalanmaları karşısında üretim hızının Kanbanla ayarı bu sistemin en önemli 
özelliklerinden birisidir. Kanban sisteminin kullanıldığı ortamlarda üretim çizelgeleri 
sadece son üretim aşamasına gönderilir ve diğer tüm istasyonlar, ne üreteceklerini 
üretim sipariş Kanbanının konteynırdan ayrılması ile öğrenirler. Değişikliklerin anında 
önceki süreçlere aktarılmasında kullanılan araç ise Kanbandır.  
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BÖLÜM 6 

6. YALIN (LEAN) 

 

6.1. YALIN NEDİR? 
 
Yalın’da, ana fikir; israfı en aza indirirken müşteriye sunulan değeri en üst seviyeye 
çıkarmaktır. Basit bir ifadeyle, yalın, daha az kaynakla müşteriler için daha fazla değer 
yaratmak anlamına gelir. Yalın, müşteriye değer katmayan faaliyetleri azaltmaya veya 
ortadan kaldırmaya çalışan bir iyileştirme ve problem çözme metodolojisidir. Yönetim 
gurusu Peter Drucker, "Hiç yapılmaması gereken bir şeyi verimli bir şekilde yapmak 
kadar gereksiz bir şey yoktur." demiştir.  
 
Yalın, bir süreç içinde israfların uzaklaştırılmasını vurgulayan felsefi bir çalışma 
şeklidir. Bu felsefenin özü; son müşteri için değer yaratmak dışında kaynakların 
herhangi bir amaç için harcanmasının savurganlık olduğu ve bu nedenle bir azaltma 
hedefi olması gerektiği ilkesini içerir. Bu ilke, bir ürün veya hizmeti kullanan 
müşterinin bakış açısından uygulanır. 
 
Değer, genelde bir müşterinin ödemek isteyeceği herhangi bir eylem veya süreç 
olarak tanımlanır. Basit bir şekilde, Yalın Süreç değeri daha az işle korumaya odaklanır. 
Bu nedenle amaç, bir süreç boyunca geliştirilmiş süreç akışı ve artan hız ile sonuçlanan 
iyileştirilmiş verimlilik sağlamaktır. Yalın felsefeler bunu, israfların tanımlanmasına ve 
sürekli olarak ortadan kaldırılmasına yardımcı olan bir dizi "araç" uygulayarak başarır. 
İsraf ortadan kalktıkça, üretim süresi ve maliyetler azalır ve kalite artar. Yalın bir süreç, 
israfı en aza indirip değişime kolayca adapte olurken mükemmel, sürdürülebilir iş 
akışına ulaşmak için doğru şeylerin doğru zamanda, doğru miktarda doğru yere 
ulaştırmayı vurgular. 
 
Yalın bir kuruluş, müşteri değerini anlar ve sürekli olarak artırmak için temel 
süreçlerine odaklanır. Nihai hedef, sıfır israf içeren mükemmel bir değer yaratma 
süreciyle müşteriye mükemmel değer sağlamaktır. Tüm değer akışları boyunca israfı 
ortadan kaldırmak; geleneksel sistemler ile karşılaştırıldığında daha az maliyetle ve 
daha az kusurla ürün ve hizmetleri yapmak için, daha az insan çabası, daha az alan, 
daha az sermaye ve daha az zaman gerektiren süreçler yaratır. 
 
Özet olarak, Yalın metodolojisi çok basit 3 fikre dayanır:  
 

 Müşterinin bakış açısından değer sunma, 
 İsrafı ortadan kaldırma (son ürüne değer katmayan şeyler)  
 Sürekli geliştirme 
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6.2. YALIN’IN DOĞUŞU  
 
Yalın düşünce sistemi yirminci yüzyılın ortalarında Japonya’da Toyota üretim 
fabrikasında gelişmeye başlamıştır. Tekniğiyle ve felsefesiyle sanayide çığır açılmasına 
neden olan yalın yönetim sistemi batı da 1980’lerde farkına varılmıştır. Toyota üretim 
sistemi (TPS)  olarak da bilinen yalın yönetim sisteminin sanayi dünyasına yaptığı en 
büyük katkı her şeyi müşterinin isteği ve talebi doğrultusunda üretmek ve gereksiz 
stokların tümüyle ortadan kaldırılması ile ilgili bir felsefe oluşturmasıdır. Sistemde 
stok bir israf olarak değerlendirilmektedir. Sistemin en büyük yeniliklerinden biri, 
çalışanların süreçlerini iyileştirmek ve israfı ortadan kaldırmak için eğitilmiş ve 
yetkilendirilmiş problem çözücüler olarak görülmesidir. 
 
2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Japon fabrika sahipleri bir dizi Amerikan üretim ve kalite 
tekniğini benimsediler ve Toyota da bunlardan biriydi. Henry Ford'un üretim teknikleri 
ve Edwards Deming'in İstatistiksel Kalite Kontrol fikirleri, Toyota’nın üretim sürecinin 
temeli oldu. Amerikan otomotiv endüstrisinin aksine Toyota, çalışanlarını üretim 
sürecinin bir parçası olmaya teşvik etti. Şirket, işyerinin iyileştirilmesini görüşmek için 
bir araya gelen bir grup çalışan olan kalite çemberlerini tanıttı. Kalite çemberi üyeleri 
yönetime üretim kalitesi ile ilgili sunumlar yaparlar. Toyota, kurulum ve geçişler için 
gereken süreyi azaltan bir dizi prosedür geliştirdi. 
 
Toyota tarafından yapılan gelişmeler diğer Japon üreticiler tarafından da benimsendi 
ancak hiçbiri bu kadar başarılı değildi. 1980'lerde Amerikan şirketleri Toyota'nın 
geliştirdiği bazı süreçleri benimsemeye başladılar ve bunlara Tam Zamanında Üretim 
(JIT),  Sürekli Akış Üretim (CFM), Dünya Klasında Üretim (WCM) ve Stoksuz Üretim gibi 
isimler verdiler. 
 
Yalın, üretimdeki hâkimiyetini korumaktadır, ayrıca yeni uygulamalarda; tüm 
endüstrilerdeki işletmelerin atıkları ortadan kaldırmasına, süreçleri iyileştirmesine ve 
yeniliği artırmasına yardımcı olmaktadır.  
 
 

6.3. YALIN METEDOLOJİSİNDE YOL GÖSTERİCİ KAVRAMLAR  
 
Yalın metodolojinin merkezinde iki yol gösterici kavram vardır. Bunlar insana saygı ve 
sürekli gelişimdir. Bir kuruluş, her ikisini de kucaklamadan Yalın uygulayamaz. 
 
1. İnsana Saygı: Yalın düşünürler, en iyi fikirlerin genellikle ürünü üretmekten veya 

hizmetleri sağlamaktan doğrudan sorumlu olan kişilerden geldiğini kabul eder. 
Yukarıdan aşağıya yönetimi baş aşağı çevirir ve ürüne veya müşteriye en yakın 
olanlara eşit söz hakkı verir. Temel bir Yalın uygulama, yöneticilerin çalışma alanı 
koşullarını ve süreç etkinliklerini ilk elden görmek için "gemba" ya da işin yapıldığı 
yere gitmesini içerir ve ön saflardaki çalışanlara iç görülerini paylaşma ve soruları 
yanıtlama fırsatı verir. Bu süreç genellikle gelişme fırsatlarıyla sonuçlanır. 
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2. Sürekli İyileştirme: Yalın liderler, süreçlerin her zaman iyileştirilebileceğine ve 

iyileştirmenin organizasyondaki herkesin sorumluluğu olan günlük bir faaliyet 
olduğuna inanırlar. Yapı, PDSA (Planla, Yap, Çalış, Önle) veya DMAIC (Tanımla, 
Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) gibi bir iyileştirme döngüleri ile uygulanır. Yalın 
etkinlikleri organize etmek, ölçmek ve raporlamak için genellikle sürekli 
iyileştirme yazılımı kullanılır. 

 
 

6.4. YALIN YÖNETİMİN TEMEL İLKELER  
 
Beş ilke, işyeri verimliliğini artırmak için bir reçete olarak kabul edilir ve şunları içerir: 
1) değeri tanımlama, 2) değer akışını eşleştirme, 3) akış oluşturma, 4) çekme sistemi 
kullanma ve 5) mükemmelliğin peşinden gitme. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yalın 
yönetim anlayışının temel ilkeleri arasında bir bağ bulunmaktadır. Yalın yönetim 
anlayışını benimseyen ve uygulamak isteyen işletmelerin bu ilkelerin hepsini birlikte 
uygulaması gerekmektedir. 

 
Yalının Beş İlkesi 

 
1. Değeri Tanımla: Müşteri değerini tanımlamanın ilk ilkesini daha iyi anlamak için 

değerin ne olduğunu anlamak önemlidir. Değer, müşterinin ödemek istediği 
şeydir. Müşterinin gerçek veya gizli ihtiyaçlarını keşfetmek çok önemlidir. Bazen 
müşteriler ne istediklerini bilemeyebilir veya bunu ifade edemeyebilir. Bu, 
özellikle yeni ürünler veya teknolojiler söz konusu olduğunda yaygındır. 
Müşterilerin neleri değerli bulduğunu deşifre etmenize ve keşfetmenize yardımcı 
olabilecek röportajlar, anketler, demografik bilgiler ve web analitiği gibi birçok 
teknik vardır. Bu teknikleri kullanarak müşterilerin ne istediğini, ürün veya 
hizmetin nasıl teslim edilmesini istediklerini ve karşılayabilecekleri fiyatı ortaya 
çıkarabilirsiniz. Tüm değerler üretici tarafından değil müşteri tarafından 
belirlenir. Kuruluş daha sonra, müşterinin istediği şeyi mümkün olan en yüksek 
marjla sağlayabilmek için israfı ortadan kaldırmaya odaklanır. 

YALIN      
İLKELERİ

1.

Değeri 
Tanımla

2. 

Değer 
Akışını 

Haritala

3.

Akışı 
Oluştur

4.

Çekme 
Belirle

5.

Mükemm
eliliği İzle
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2. Değer Akışını Haritala: Değer akışı, ürünün araştırma ve geliştirmeden 

müşterinin ürünü kullanımına kadar tüm yaşam döngüsünün toplamını temsil 
eder. Maksimum değeri elde etmek ve israfı ortadan kaldırmak için değer akışının 
derinlemesine anlaşılması gerekir. Her süreç, kattığı değeri görmek için incelenir. 
Değer katmayan süreçler, özellikler ve malzemeler kaldırılır. Bu adımda amaç, 
müşterinin değerini bir referans noktası olarak kullanmak ve bu değerlere katkı 
sağlayan tüm faaliyetleri belirlemektir. Son müşteriye değer katmayan faaliyetler 
israf olarak kabul edilir. 

 
3. Akışı Oluştur: Atıkları değer akışından çıkardıktan sonra, takip eden eylem, kalan 

adımların akışının kesinti veya gecikme olmaksızın sorunsuz çalışmasını 
sağlamaktır. Değer akışı, kesinti veya gecikme olmaksızın sorunsuz bir şekilde 
akmalıdır. Lean yöntemi, her sürecin birbiriyle tamamen senkronize olmasını 
sağlamayı amaçlar. Sorunsuz bir süreç akışı, tam zamanında üretim için gerekli 
koşullardan biridir. 

 
4. Çekme Belirle: Akışı mümkün kılan şey çekme fikridir. Yalın'da çekme, ihtiyaç 

duyulmadan önce hiçbir şeyin yapılmamasını sağlamak anlamına gelir. Envanter, 
herhangi bir üretim sistemindeki en büyük atıklardan biri olarak kabul edilir. 
Çekme tabanlı bir sistemin amacı, envanter ve iş sürecindeki (WIP) öğeleri 
sınırlarken, gerekli malzemelerin ve bilgilerin sorunsuz bir iş akışı için mevcut 
olmasını sağlamaktır. Başka bir deyişle, çekme tabanlı bir sistem, ürünlerin ihtiyaç 
duyuldukları anda ve sadece ihtiyaç duyulan miktarlarda oluşturulduğu Tam 
Zamanında teslimat ve üretime izin verir. 

 
5. Mükemmelliği İzle: Sürekli iyileştirmenin yol gösterici kavramı doğrultusunda, 

Yalın uygulayıcılar amansız bir mükemmellik arayışı içindedirler. İlk dört adımın 
gerçekleştirilmesi ile atıkların önlenir. Ancak mükemmelliğin peşinde koşmanın 
beşinci adımı, bunların en önemlisidir. Yalın düşünceyi ve sürekli süreç 
iyileştirmeyi organizasyon kültürünün bir parçası haline getirir. Her çalışan, 
müşteri ihtiyaçlarına göre ürünler sunarken mükemmellik için çabalamalıdır. 
Şirket öğrenen bir organizasyon olmalı ve her gün biraz daha iyi olmanın yollarını 
bulmalıdır. 
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Yalın Düşünce 

 
Özetle Yalın düşünme, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen, israftan arındırılmış, 
çalışanlara saygı duyan bir organizasyon yapısı ve kültürünün oluşmasını sağlayan 
kapsamlı bir stratejik yapıyı ifade eder. Değer, değer akışı, akış ilkesi (değer), çekme 
ilkesi ve mükemmellik ilkesi, yalın düşüncenin temel adımlarıdır. Yalın bir düşünce 
sistemini benimsemek isteyen işletmeler, önce bir ürünün değerini belirlemeli ve bir 
değer tanımlamalı, ardından değer akış haritalarını belirlemeli, ardından bu haritalar 
aracılığıyla akışın sürekli olmasını sağlamalı, müşteri isteğine göre ürünü üretmek ve 
daima en iyisini yapmak için son olarak mükemmellik ilkesini doğru bir şekilde 
algılaması gerekmektedir. 
 
 

6.5. YALIN’IN SEKİZ İSRAFI 
 

Yalın'ın sekiz israfı ile ilgili ilkeler, süreç kaynaklarının ve / veya faaliyetlerinin 
optimum kullanımını içerir. Bunlar başlangıçta Toyota’nın Baş Mühendisi Taiichi Ohno 
tarafından Toyota Üretim Sisteminin (TPS) bir parçası olarak geliştirildi ve hem üretim 
hem de hizmet ortamlarında başarıyla uygulanmaktadır. Yalın'ın bu sekiz israfı şu 
şekilde tanımlanmıştır:   
 
1. Aşırı üretim: Müşterinize teslim edilmesi gerekenden daha fazla kaynağın 

harcanması ilkesini içerir. Aşırı üretim, diğerlerinin çoğuna, özellikle de aşırı 
envantere katkıda bulunduğu için özellikle kötü bir atık türü olarak kabul edilir. 
Aşırı üretim sinsi bir israftır çünkü envanter, hareket ve nakliye dahil olmak üzere 
diğer birçok israfa katkıda bulunur. Panzehir, yalnızca ihtiyaç duyulanı 
gerektiğinde üretmektir. 
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2. Gereksiz Taşıma: Bir ürün her hareket ettirildiğinde hasar görme, kaybolma, 
gecikme vb. Risklerinin yanı sıra katma değer içermeyen bir maliyet olma ilkesini 
içerir. Yalın liderler, malzemeler müşteriye değer katmayacak şekilde bir yerden 
başka bir yere taşındığında taşımayı bir atık olarak kabul eder. 

 
3. Aşırı Envanter: Envanterin, kullanım aşamalarının herhangi birinde, üretici veya 

tüketici tarafından henüz gelir üretmemiş bir sermaye harcamasını temsil ettiği 
ilkedir. Değer katmak için aktif olarak işlenmeyen envanter israf olarak kabul 
edilir. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için hemen ihtiyaç duyulmayan ürün veya 
malzeme envanterinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Çok fazla stok;  
depolama, yönetim ve zaman içinde değer kaybı açısından atık oluşturur. 

 
4. Aşırı Hareket: Taşımacılık ile karşılaştırıldığında, hareketin üretici, işçi veya 

ekipman bağlamında ele alınması ilkesini içerir. Aşırı hareket, hasar, aşınma ve 
güvenlik risklerinin artmasına katkıda bulunur. Ayrıca, üretim sürecinde ortaya 
çıkan sabit varlıkları ve giderleri de kapsar. Hareket israfı, insanların, 
malzemelerin veya makinelerin hareketleri daha karmaşık olduğunda veya 
gerekenden daha sık meydana geldiğinde meydana gelir. 

 
5. Kusurlar: Süreç kusurlarının nihayetinde yeniden işleme, onarım, yeniden işleme, 

yeniden planlama üretimi vb. Alanlarda ek maliyetlere yol açması ilkesini içerir. 
Kalite hataları, malzeme, zaman ve insan çabasının bariz bir şekilde israfıdır. 

 
6. Aşırı işleme: Bir mal veya hizmet için müşteri tarafından talep edilenden daha 

fazla iş yapıldığında aşırı işlemenin meydana geldiği ilkesini içerir. Bu, kesinlikle 
gerekenden daha hassas, karmaşık, aşırı veya daha pahalı olan araçları, 
malzemeleri ve / veya sistemleri kullanmayı içerir. Aşırı işleme, ürüne müşteri 
değerlerinden daha fazla iş, özellik veya maliyet koymak anlamına gelir. Yalın 
liderler, gerekli olanı üretmeye çalışırlar, daha fazlasını değil. 

 
7. Bekleme: Malların nakliyede olmadığı veya işlenmediği zaman bekletilmesi 

ilkesini içerir. Bu ilke, bir işlemi veya faaliyeti vb. Gerçekleştirmek için bir şey 
bekleyen işçilere de uygulanır. Bekleme israfı, süreçler senkronize olmadığında 
ve akış kesildiğinde gerçekleşir. Beklemek maliyetli bir verimsizliktir. 

 
8. İnsan Potansiyeli: İnsan potansiyelinin israfı, bir kişinin becerileri, yetenekleri ve 

fikirleri yeterince kullanılmadığında ortaya çıkar. Belki de tanıması en zor israftır, 
ancak tartışmasız en çok zarar verendir. 

 
 
İsrafların azaltılması için kullanılan 5S yöntemi:  
 
5S yöntemi, her iyileştirme programının başlatıcısıdır. İşyeri süreçlerinin analizine 
yardımcı olan bir araçtır. 5S, iyi örgütlenmiş, temiz, yüksek etkili ve kaliteli işyeri 
oluşturma ve sürdürme metodolojisidir. 5S doğru bir şekilde uygulandığında, 
herhangi bir süreç veya iş istasyonundaki birçok atık türünü belirlenebilir ve 
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azaltılabilir. Organize bir çalışma alanı, aşırı hareketi ve doğru aleti aramak için boşa 
harcanan zamanı azaltır. 5S metodolojisinin görsel yönü de çok etkilidir. Her şeyin bir 
yeri olduğunda, alet veya malzeme arama biçimindeki israf ortadan kalkar. 5S'nin bir 
parçası olarak, herhangi bir işlem uygunsuzluğunu bariz ve kolayca tespit edilebilir 
hale getirmek için iyileştirilmiş görsel kontroller uygulanır. 
 
Bunun sonucu, işyerinin etkin organizasyonu, çalışma ortamının küçültülmesi, 
başarısızlık ve bozulmalarla bağlantılı kayıpların ortadan kaldırılması, işin kalitesinin 
ve güvenliğinin geliştirilmesidir. 5S'in felsefesinin kökenleri Japonya'dır. 5S, adını 
aşağıdaki beş Japonca kelimenin kısaltmasından almaktadır. 
 

 Seiri -Sınıflandırma: Önemli olanları gereksiz öğelerden ayırma. 
 Seiton - Sıraya koyma: Temel malzemeleri organize etmek, her şeyin bir yeri 

vardır. 
 Seiso - Parlatma: Çalışma alanını temizleme. 
 Seiketsu -Standartlaştırma: 5S'i bir alışkanlık haline getirmek ve sürdürmek için 

bir sistem kurma. 

 Shitsuke - Sürdürme: Güvenli ve sıhhi bir çalışma ortamı oluşturma. 
 
 
 

6.6. NEDEN YALIN UYGULANMALI? 
 

Günümüzde kuruluşlar daha azıyla daha fazlasını yapmalıdır. Birçok şirket sürekli 
olarak pazarda daha rekabetçi olmanın yollarını arıyor. Her yeni ürün fikrini 
desteklemek için sağlam bir iş vakası olmalıdır. Aksi takdirde, yönetim o projenin 
devam etmesine izin vermeyecektir. Pek çok durumda, bir projenin kaderi maliyete 
karşı piyasa değerine bağlıdır. Yalın, israfı ortadan kaldırırken ürüne değer katmakla 
ilgilidir. Günümüz ekonomisinde uzun vadeli hayatta kalmayı garantilemek için, 
kuruluşların atıkları sürekli olarak azaltması gerekir. 
 
Düzgün uygulandığında Yalın, şirketlerin pazar değişikliklerine daha uyumlu olmasını 
sağlar. Yalın yönetimin uygulanması ile şirketler, modernleştirilmiş süreçler 
oluşturma, daha az atık ve daha düşük operasyonel maliyetlerden faydalanacaktır. 
Ayrıca sürekli iyileştirme kültürü oluşturacaklardır. Ve bunu yaparak, günümüzün hızlı 
tempolu ekonomisinde şirketin uzun vadeli hayatta kalmasını sağlayacaklardır. 
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BÖLÜM 7 

7. ALTI SIGMA (SIX SIGMA) 

 

7.1. ALTI SIGMA NEDİR? 
 
Altı sigma yöntemi, kurumdaki kusurları sürekli azaltarak kuruluşun ürün, hizmet ve 
süreçlerini geliştirmek için proje odaklı bir yönetim yaklaşımıdır. İş dünyasında "iş 
kârlılığını artırmak, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak veya aşmak için 
tüm operasyonların etkinliğini ve verimliliğini artırmak için kullanılan iş stratejisi" ve 
finansal olarak ölçülebilir sonuçlara odaklanarak, müşteri memnuniyetinin artırılması 
ve süreçlerin iyileştirilmesi için bilgi temelli bir metodolojidir.  
 
Motorola'da kullanılan alternatif bir tanım ise farklı bir bakış açısıyla: Bir kurumun 
değerlerini, ücret sisteminde açık hale getirerek, ve maliyetlerin düşürülmesi ve 
müşteri memnuniyetinin artırılması için bir iş stratejisini ortaya koyarak, davranışları 
yönlendirme felsefesidir.  
 
Altı sigma yaklaşımı, ilk olarak üretim faaliyetlerinde uygulanmış ve şirketlerin 
faydalarını fark etmesinden sonra pazarlama, mühendislik, satın alma, servis ve idari 
destek gibi farklı işlevsel alanlara hızla yayılmıştır. Özellikle altı sigmanın yaygın olarak 
uygulanması, kurumların finansal getirilerde sunulan altı sigmanın faydalarını, süreç 
iyileştirmeyi maliyet tasarruflarıyla ilişkilendirerek ifade edebilmeleri sayesinde 
mümkün olmuştur. Müşteri gereksinimlerini anlama, iş sistemleri, üretkenlik ve 
finansal performans konularında iyileştirmeye odaklanan bir iş stratejisidir. Altı Sigma, 
kritik olarak, müşteriler için önemli olan çıktılara odaklanır. Süreç verilerinin ortalama 
değeri etrafında oluşan değişimleri (yayılmasını) azaltmak için iş 
süreçlerinin/sorunlarının temel nedenlerine odaklanır. 
 
Altı Sigma'nın geleneksel anlamda kalite olduğunu düşünmek hata olur. Geleneksel 
olarak iç gereksinimlere uygunluk olarak tanımlanan kalitenin, Altı Sigma ile pek bir 
ilgisi yoktur. Altı Sigma, kurumun daha fazla para kazanmasına yardım etmekle 
ilgilidir. Altı Sigma'nın bu hedefini kaliteyle ilişkilendirmek için yeni bir kalite tanımı 
gerekir. Kalite iki farklı lezzette sunulur: potansiyel kalite ve gerçek kalite. Potansiyel 
kalite, girdi birimi başına eklenebilecek bilinen maksimum değerdir. Gerçek kalite, 
girdi birimi başına eklenen akım değeridir. Potansiyel ve gerçek kalite arasındaki 
farktır. 

 
"Altı Sigma" terimi, bir sistem içindeki arıza oranının istatistiksel bir ölçümünü ifade 
eder. İstatistiksel tekniklerle desteklenen bu yöntem, süreç iyileştirmesine 
yapılandırılmış ve sistematik bir yaklaşım sunarak hata oranını azaltmayı 
amaçlamaktadır. Bir sistemdeki Altı Sigma hata oranlarının anlamını göstermek için 
Pande ve diğerleri (2000) bir dizi farklı durumda yüzde 99 kalite ile altı sigma 
kalitesinin üstün oranı arasındaki farkın bazı faydalı örneklerini sunar. Örneğin, 
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postane yüzde 99 kalite standartlarında çalışıyorsa, teslim edilen her 300 bin mektuba 
karşılık, Altı Sigma seviyesinde çalışıyorsa sadece bir yanlış teslimat yerine 3 bin yanlış 
teslimat meydana gelecektir.  
 
Altı sigmanın etkinliğinin temeli, bilgi toplama, analiz ve yorumlama için istatistiksel 
tekniklerin sağduyulu uygulamasıdır. Altı sigma bir operasyonel problemi istatistiksel 
bir soruna dönüştürür, çözmesi için kanıtlanmış matematiksel araçlardan yararlanır 
ve sonuçları pratik eylemlere geri çevirir. Sigma, σ , istatistikçilerin herhangi bir 
süreçteki değişkenliği ölçmek için kullandığı Yunan alfabesindeki bir harftir. Bir 
şirketin performansı, iş süreçlerinin sigma seviyesi ile ölçülür.  
 
Altı Sigma'nın çok güçlü bir özelliği, performans iyileştirme faaliyetlerinin gerekli 
kaynaklara sahip olmasını sağlayacak bir altyapı oluşturulmasıdır. Bu yazarın görüşüne 
göre, bu altyapının sağlanamaması TQM uygulamalarının %80'inin geçmişte başarısız 
olmasının 1 numaralı nedenidir. Altı Sigma, organizasyon personelinin küçük ama 
kritik bir yüzdesinin tam zamanlı işini iyileştirir ve değiştirir. Altı sigma kalite yönetimi 
ve kalite fonksiyonu dağıtımı, arıza modu ve etki analizi, deneylerin tasarımı, sağlam 
tasarım, hatalara karşı koruma ve istatistiksel süreç kontrolü gibi istatistiksel 
metodolojileri içermesiyle DMAIC çerçevesine entegre olmuş, uygulayıcıların 
anlamalarını, öğrenmelerini ve konuşlanmalarını büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.  
 
 

7.2. ALTI SIGMA UYGULAMASI 
 
1980’lerin ortalarına kadar uzanan altı sigma metodunun uygulamaları, pek çok 
kuruluşun süreçle ilgili bilgilerini istatistik, mühendislik ve proje yönetimiyle 
birleştirerek rekabet avantajlarını sürdürmelerine olanak sağladı. Motorola, kalite 
performans ölçümü ve iyileştirme programı kapsamında 1980'lerde altı sigma terimini 
kullanan ilk organizasyondu. O zamandan bu yana General Electric, Boeing, DuPont, 
Toshiba, Seagate, Allied Signal, Kodak, Honeywell, Texas Instruments, Sony vb. gibi 
diğer imalat kuruluşlarında altı sigma başarıyla uygulanmıştır.  
 
Bildirilen fayda ve birikimler, altı sigmada çeşitli literatürlerin araştırılmasından 
oluşmaktadır. Motorola için, Altı Sigma'nın yaratıcısı "Neden Altı Sigma?" sorusunun 
cevabı basit: hayatta kalma. Motorola, daha düşük maliyetle daha kaliteli ürünler 
üretebilen yabancı firmalar tarafından rekabetçi pazarda sürekli dövüldüğü için Altı 
Sigma'ya geldi. Bir Japon firması 1970'lerde ABD'de Quasar televizyonu üreten bir 
Motorola fabrikasını devraldığında, hemen fabrikanın işleyişinde büyük değişiklikler 
yapmaya başladılar. Japon yönetimi altında fabrika, kısa sürede Motorola yönetimi 
altında ürettikleri kusurların üçte birini içeren televizyon setleri üretiyordu. Bunu aynı 
iş gücü, teknoloji ve tasarımları kullanarak yaptılar ve sorunun Motorola'nın yönetimi 
olduğunu açıkça belirttiler. 1980'lerin ortalarında, Motorola kaliteyi ciddiye almaya 
karar verdi. Motorola’nın CEO’su Bob Galvin, şirkete Altı Sigma olarak bilinen kalite 
yolunda başladı ve büyük ölçüde Motorola’da yaptığı kalite sayesinde iş ikonu oldu. 
Motorola bugün dünya çapında bir kalite lideri ve bir kâr lideri olarak biliniyor. 
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Motorola'nın 1988'de Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülünü kazanmasının ardından 
başarılarının sırrı kamuoyuna duyuruldu ve Altı Sigma devrimi başladı. 
 
Altı Sigma, kuruluşların daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz ürün ve hizmet üretmelerine 
yardımcı olarak kaliteyi artırmaya (yani, atığı azaltmaya) odaklanır. Altı Sigma daha 
geleneksel anlamda defekt önleme, döngü süresi azaltma ve maliyet tasarruflarına 
odaklanır. Değer ve kaliteyi düşüren akılsız maliyet azaltma programlarının aksine Altı 
Sigma, müşterilere değer vermeyen maliyetleri tespit edip ortadan kaldırır ve 
maliyetleri değerlendirir. Kanıtlanmış kalite ilke ve tekniklerinin titiz, odaklı ve son 
derece etkili bir uygulamasıdır. Birçok kalite öncüsünün işlerinden elemanları bir 
araya getiren Altı Sigma, neredeyse hatasız bir iş performansı hedeflemektedir. Altı 
Sigma, kurumsal engelleri aşan büyük iş değeri akışlarını değiştirmeyi içerir. Kuruluşun 
stratejik hedeflerine ulaşma yollarıdır. Bu çaba, organizasyonun bir bütün olarak 
performansından sorumlu olan CEO dışında hiç kimse tarafından yönetilemez.  
 
 

7.3. ALTI SIGMA YÖNTEMLERİ 
 
Altı Sigma, kullanıcıya beş aşamalı bir tanımlama-ölçüm-analiz-iyileştirme-kontrol 
döngüsü (DMAIC) döngüsü boyunca girişimi yönlendirerek Deming'in plan-yap-
kontrol-işlem döngüsünün daha ayrıntılı bir özetini sunarak yapıyı süreç iyileştirmeye 
getirir. Her aşamada, sistemi kontrol altına almak için kritik süreçleri ölçmek, analiz 
etmek ve iyileştirmek için kapsamlı bir teknik araç kutusu sunan istatistiksel süreç 
kontrolü, deneylerin tasarımı ve yanıt düzeyi metodolojisi gibi bir dizi ilgili araç ve 
teknik bulunur. 
 
Altı sigmanın temel ilkesi, "istatistiksel araç ve tekniklerin titiz bir şekilde uygulanması 
yoluyla bir kuruluşu sigma kapasitesinin iyileştirilmiş bir seviyesine taşımaktır". İki 
temel bakış açısına sahiptir. İstatistik ve istatistikçiler. İstatistiksel açıdan bakıldığında, 
sigma terimi, milyon başına 3,4'ten az fırsat veya süreç ortalaması ile ilgili varyasyonu 
temsil etmek için kullanılan sigma teriminin %99,997 başarı oranı olarak tanımlanır 
Bir kuruluş kalite kontrolü için üç sigma düzeyinde faaliyet gösteriyorsa, bu 93'lük bir 
başarı oranı olarak yorumlanır. Bu nedenle, altı sigma yöntemi, birçok kuruluşun üç 
sigma düzeyinde hâlâ performans gösterdiği son derece titiz bir kalite kontrol 
konseptidir. 
 
DMAIC döngüsünü etkin bir şekilde takip etmek ve önemli sonuçlar elde etmek için 
kilit personelin eğitimi kritik önem taşır. Bu eğitimler, girişimin kök salması halinde üst 
yönetimin de katılımıyla gerçekleştirilir. Yönetim, yeni eğitilen Altı Sigma ekibinin 
odaklanacağı projelerin seçiminde aktif rol oynamalı ve gerekli tüm kaynakların 
mevcut olmasını sağlamalıdır. Bundan yola çıkarak, altı sigma yolculuğuna çıkmadan 
önce, uygulama için gerekli roller özel olarak tanımlanmalı ve organizasyon içinde 
açıkça belirtilmelidir; böylece ilgili herkes sorumluluklarını, tam olarak ne yapılması 
gerektiğini ve hangi sırada yapılması gerektiğini bilir. Altı Sigma'nın hem bir felsefe 
hem de bilimsel bir yaklaşım olarak anlaşılması ve bu anlayışın giderek daha fazla 
kabul görmesi esastır. 
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Ar-Ge kuruluşlarında altı sigma uygulamanın amacı maliyetleri azaltmak, pazara giden 
hızı artırmak ve Ar-Ge süreçlerini iyileştirmektir. Kuruluşların altı sigmanın etkinliğini 
ölçmek için veri tabanlı incelemelere, iyileştirilmiş proje başarı oranına ve Ar-Ge'nin 
düzenli iş süreçlerine entegrasyonuna odaklanmaları gerekir. Bir ankette, 2003 yılı 
itibarıyla katılımcıların sadece %37'sinin Ar-Ge örgütlerinde altı sigma ilkesini resmen 
uyguladığı kaydediliyor. Altı sigma prensibi ve sağlık sektörü, hatalara sıfır tolerans 
gösterilmesi ve tıbbi hataların azaltılması potansiyeli nedeniyle oldukça uyumlu. 
Başarıyla hayata geçirilen altı sigma projesinden bazıları zamanında ve doğru tazminat 
ödemelerinin iyileştirilmesi, sağlık hizmetlerinin sunulma sürecinin kolaylaştırılması 
ve cerrahi ekipmanların envanterinin azaltılması ve ilgili maliyetler içermektedir. 
 
Johnson ve Swisher (2003), altı sigma uygulamasının başarılı olması için faydalı 
uygulama ipuçları sunmuştur: 
 

 Sürdürülebilir ve görünür yönetim taahhüdü. 

 Yönetici ve katılımcıların sürekli eğitim ve öğretimi. 
 Açık beklentiler belirlemek ve liderlik becerileri için proje liderlerini özenle seçm

ek. 

 Stratejik açıdan önemli projelerin seçilmesi ve seçilmesi. 
 
Uygulamanın faydalarını en üst düzeye çıkarmak için altı sigma projesi dikkatle 
incelenmeli, planlanmalı ve seçilmelidir.  Proje uygulanabilir, organizasyonel ve 
finansal açıdan faydalı ve müşteri odaklı olmalıdır. Müşteri gereksinimlerini 
karşılamak için açık bir dizi önlem ve ölçüm bulunmalıdır. Projenin durumu ve 
uygulanmakta olan altı sigma araç ve tekniğinin performansı periyodik olarak gözden 
geçirilmelidir. Proje, maliyet, program ve kapsam başta olmak üzere proje 
kısıtlamalarını takip edecek şekilde iyi bir şekilde belgelendirilmelidir. Önceki 
projelerin temel konularını ele almak için öğrenilen bir ders mekanizması da olmalıdır.  
 
Kuruluşlar, altı sigmanın tüm iş sorunlarına evrensel bir cevap olmadığını ve bir 
kuruluşun altı sigmayı anlayıp uygulamak için aciliyet hissi hissettiği en önemli 
yönetim stratejisi olmadığını fark etmelidir. Altı sigma yönteminin uzun dönemli 
sürdürülebilirliğini sağlamak için, kuruluşların güçlü ve zayıf yönlerini analiz edip kabul 
etmesi ve altı sigma prensibini, kavramını ve araçlarını doğru şekilde kullanmaları 
gerekir. Kültürel değişimle karşı karşıya olan insanların ve altı sigmanın uygulanması 
nedeniyle karşılaştığı zorluklardan önce değişikliğin ne olduğunun anlaşılması gerekir. 
Bunun için net bir iletişim planı ve kanalları olması, bireyleri dirençten kurtulmak için 
motive etmesi ve kıdemli yöneticileri, çalışanları ve müşterileri altı sigmanın faydaları 
konusunda eğitmesi gerekir. Başarılar, engeller ve zorluklar dahil olmak üzere altı 
sigma projesinin sonuçlarının duyurulması, gelecekteki projelerin benzer hatalardan 
kaçınmasına ve sadece en iyi uygulamaları benimsemesine yardımcı olacaktır.  
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7.4. ALTI SIGMA PERSONELİ 
 
Eğitim, Altı sigma projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasında önemli bir başarı 
faktörüdür ve entegre bir yaklaşımın parçası olmalıdır. kuşak programı en baştan 
başlamalı ve tüm organizasyona uygulanmalıdır. kuşak programının müfredatı, 
kuruluşun ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini yansıtmalıdır. Ekonomik ve yönetsel 
faydaları içerecek şekilde özelleştirilmelidir. Eğitim ayrıca hem niteliksel hem de 
niceliksel önlemleri ve metrikleri, liderliği ve proje yönetimi uygulamalarını ve 
becerilerini de kapsamalıdır. Örgün eğitimin, farklı kuşak seviyesi uzmanları üretme 
geliştirme planının bir parçası olduğunu not etmek önemlidir.  
 
Katılımcılar, altı sigma'nın en son trendleri, araçları ve teknikleri hakkında iyi 
bilgilendirilmeli ve gerçek veri analizi ile iletişim kurmalıdır. Eğitim ve öğretim, 
insanların altı sigmanın temellerini, araçlarını ve tekniklerini daha iyi anlamaları için 
net bir anlam ifade eder. Eğitim, yöneticilerin ve çalışanların karmaşık altı sigma 
tekniklerini etkin bir şekilde uygulayıp uygulamalarını sağlayan iletişim tekniklerinin 
bir parçasıdır.  
 
Genellikle kuşak sistemi tarafından belirlenen bir uzmanlık sıralaması vardır Dört farklı 
kuşak seviyesi (Master, Siyah, Yeşil, Sarı) altı sigma projesinin sorunsuz bir şekilde 
kurulup yürütülmesini sağlar. Altı Sigma şirketinin özelliği, çalışanlarının arasında 
Blackbelt (Siyah Kuşak) olarak bilinen yüksek profilli bir grubun olmasıdır. (Şirketlerin 
çoğunda Usta Kuşaklar ve Yeşil kuşaklar da bulunur.) Siyah Kuşak, zamanının büyük 
bir kısmını süreç iyileştirme projelerine liderlik etme görevine ayırır. Genellikle bu 
eğitimin dört hafta süreleri vardır: iki haftalık kurslardan veya bir haftalık 4 kurstan 
veya birbirini izleyen daha kısa kurslardan oluşabilir. Çoğu durumda Siyah Kuşak 
eğitimi tamamlayana kadar kalifiye olmaz ve bir ya da iki projeyi başarıyla 
sonuçlandırır. Siyah kuşak statüsüne aday olan kişiler teknik odaklı kişilerdir.  
 
Organizasyonel değişim ve gelişim sürecinde aktif olarak yer almalıdır. Adaylar çok 
çeşitli disiplinlerden gelebilir ve resmi olarak eğitilmiş istatistikçiler veya mühendisler 
olmaları gerekmez. Ancak, görece kısa bir sürede çok çeşitli teknik araçlarda 
ustalaşmaları beklendiğinden, Siyah kuşak adayları muhtemelen üniversite düzeyinde 
matematik, yani kantitatif analizin temel aracı olan bir geçmişe sahip olacaklardır. 
Yeşil kuşaklar, Altı Sigma ekibi oluşturma ve bu ekipleri kolaylaştırma ve Altı Sigma 
projelerini konseptten tamamlanmaya kadar yönetme becerisine sahip Altı Sigma 
proje lideridir. Yeşil kuşak eğitimi, beş günlük sınıf eğitiminden oluşur ve Altı Sigma 
projeleriyle birlikte yürütülür. Eğitim proje yönetimini, kalite yönetim araçlarını, kalite 
kontrol araçlarını, problem çözme ve açıklayıcı veri analizini kapsar. Usta Siyah 
Kuşaklar Altı Sigma'nın teknik liderleridir. Hem Siyah Kuşak hem de Yeşil Kuşak 
konusunda eğitmen olarak görev yaparlar ve proje ekiplerine istatistik 
uygulamalarının uygun olmasını sağlamak için sürekli koçluk ve destek verirler. 
Projeye stratejik ve operasyonel destek sağlarlar. Dövüş sanatları kökenli olan "kara 
kuşak" terimi iş bağlamında kesinlikle yenidir. Tabii ki, süreçleri iyileştirmeye motive 
olan insanlar her zaman olmuştur, ancak tanıtımda bildirilen başarı seviyesine çok az 
kişi ulaşmıştır. 
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Altı Sigma şirketinin bazılarında, performans değerlendirme sistemi, orta yönetimin 
kara kuşak projelerinin başarısına olan bağlılığını teşvik etmek üzere tasarlanmıştır. 
Bununla birlikte, şirket bu avantajdan ancak orta yönetimin hedeflerinin şirketin 
vizyonu, değerleri ve hedefleri ile uyumlu olması halinde yararlanacaktır. Bu nedenle, 
üst yönetim ekibinin şirket genelinde anlamlı bir vizyon ve değer yayımlayarak, 
bunları belirli, anlamlı, anlaşılmış, gerçekçi ve zaman bazlı tüm seviyelerde hedefler 
yaratmak için kullanmış olması şaşırtıcı değildir. Hedeflerin dağıtımı ise önemsiz bir 
görev değildir. Düşük seviyelerdeki insanlar için hedefler belirlemek kolay değildir, 
böylece ortaya çıkan davranışları üst düzey hedeflere ulaşılmasına tam olarak katkıda 
bulunur. Pek çok üst düzey yönetim ekibi ilham verici bir vizyon ve çok değerli üst 
düzey hedefler ortaya koymuş, ancak daha sonra bunları etkin bir şekilde daha düşük 
seviyelerde uygulamak için mücadele etmiştir. 
 
Endüstri veya uygulama ne olursa olsun, bir kalite yönetimi yaklaşımı olarak Altı 
Sigma'nın sürekli gelişime birçok olumlu unsur getirdiği görülebilir. Yönetim 
taahhüdü, açık iletişim gibi faktörler, her türlü sürekli iyileştirme çabasında olduğu 
gibi başarılı bir uygulama için de gereklidir. Buna karşılık, Six Sigma'nın sıralı ve 
disiplinli bir şekilde ölçülebilir finansal getirilere odaklanarak, kurumun içinde "kuşak" 
nitelikleri (yeşil, siyah, usta siyah, vb.) sunarak, veri odaklı karar verme sürecine 
öncülük etmek üzere "şampiyonlar altyapısı" kurduğu söylenebilir. 
 
 

7.5. ALTI SIGMA BAŞARISI  
 
Altı Sigma'yı başarıyla uygulamak için gerekli adımlar: 
 

 Başarılı performans gelişimi üst düzey liderlikle başlamalıdır. Kuruluşlarını 
başarıya hazırlamak için ihtiyaç duyulan ilke ve araçlara ilişkin eğitimi üst düzey 
yöneticilere vererek başlayın. Üst düzey liderler, yeni edindikleri bilgileri 
kullanarak Altı Sigma'yı desteklemek için bir yönetim altyapısı geliştirilmesini 
yönlendirmektedir. Aynı zamanda, organizasyonu "yumuşak-kablolu" hale 
getirmek ve inovasyon ve yaratıcılık için bir ortam yaratmak için adımlar 
atılmaktadır. Bu, organizasyonel hiyerarşinin seviyelerinin düşürülmesini, 
deneylerin ve değişimin önündeki prosedür engellerinin kaldırılmasını ve 
misilleme korkusu olmadan yeni şeyleri denemeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış 
çeşitli diğer değişiklikleri içerir. 

 

 Müşteriler, çalışanlar ve tedarikçilerle yakın iletişim kurmak için sistemler 
geliştirilmiştir. Bu, müşteri, çalışan ve tedarikçi girdilerini elde etmek ve 
değerlendirmek için titiz yöntemler geliştirmeyi de içerir. Başarı noktasını 
belirlemek ve başarının önündeki kültürel, politika ve prosedür engellerini 
belirlemek için temel hat çalışmaları yapılır. 
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 Eğitim ihtiyaçları titizlikle değerlendirilir. Tüm çalışanların yeterli seviyede 
okuryazarlık ve sayısal bilgiye sahip olmasını sağlamak için iyileştirici temel beceri 
eğitimi sağlanmaktadır. Sistem iyileştirme araçları, teknikleri ve felsefeleri ile ilgili 
yukarıdan aşağıya eğitimler gerçekleştirilir. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesi için 
bir çerçeve ve ilerlemeyi ve başarıyı izlemeye yönelik bir gösterge sistemi 
geliştirilmiştir. Altı Sigma ölçümü, organizasyonun stratejik hedefleri, sürücüleri 
ve temel iş süreçlerine odaklanır. 

 

 Geliştirilecek iş süreçleri yönetim tarafından ve kurumun her kademesinde 
mahrem süreç bilgisi olan kişiler tarafından seçilir. Ölçülebilir finansal sonuçlar ile 
bağlantılı iş performansını iyileştirmek için altı Sigma projesi yürütülmektedir. Bu, 
kuruluşun kısıtlamaları hakkında da bilgi gerektirir. 

 

 Altı Sigma projesi, Yeşil Kuşak önderliğinde çalışan ve ekipler tarafından 
yürütülmekte ve Kara Kuşak tarafından desteklenmektedir. 

 
Son birkaç yıldır başarılı uygulama ve altı sigma yöntemine artan organizasyonel ilgi 
artıyor. Başarılı altı sigma projesini etkileyen faktörler arasında yönetim katılımı ve 
organizasyonel taahhüt, proje yönetimi ve kontrol becerileri, kültürel değişim ve 
sürekli eğitim yer alır. Altı sigmanın temel özelliklerini, engellerini ve eksikliklerini 
anlamak, uygulayıcılara altı sigma projesini daha iyi uygulama fırsatı sağlar. 
Kurumlarının stratejik yönünü daha iyi desteklemelerini ve koçluk, mentorluk ve 
eğitim ihtiyaçlarının artmasını sağlar.  
 
Altı sigma, yönetim sürecini iyileştirmeye yönelik temel girişimlerden biri olarak 
kalmaya devam edecektir. Bu girişimler, öncelikli olarak, sadece kusurları tespit edip 
saymak değil, genel yönetim performansını iyileştirmek üzerinde de durmalıdır.  Altı 
sigmanın istatistiksel yönleri, altı sigma projesini başarılı bir şekilde uygulamak için 
işletmenin iş perspektiflerini ve karşılaştığı zorlukları tamamlamalıdır. Veri odaklı, 
yapılandırılmış altı sigma sürecinin kurumlara entegre edilmesi hala iyileştirilebilecek 
alanlara sahiptir. Kültürel değişiklikler, organizasyona güçlü bir şekilde 
yerleştirilmeden önce zaman ve bağlılık gerektirir. Organizasyon kültürünü sürekli 
olarak tanımlayarak etkili altı sigma ilke ve uygulamalarının başarıya ulaşması daha 
olasıdır. Altı Sigma, uzun zamandır, süreç kontrolüne yönelik istatistik-yoğun, teknik 
bir yaklaşım olarak görülmektedir. İyileştirme yaklaşımlarının yeni bir "miyopik 
devrimi" haline gelmesini önlemek için geçmişteki hatalarımızdan ders almalı ve Six 
Sigma'nın yapılandırılmış teknik özelliklerinin ardındaki daha geniş felsefenin 
tanınmasını ve kabul edilmesini sağlamalıyız. 
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BÖLÜM 8 

8. SCRUM 

 

8.1. SCRUM NEDİR? 
 
Günümüzde her hangi bir sektörde proje yönetimiyle ilgilenip Scrum’dan uzak kalmak 
olası değil. Zaman içerisinde projeler büyüyüp karmaşıklaşırken projelerden 
beklenen, değişken koşullara kolay adaptasyon ve hız, klasik yaklaşımların 
sorgulanmasını beraberinde getirdi. 
 
90lı yıllarda pek çok önemli bilişim projesi devasa bütçelere, profesyonel ve yetkin 
ekiplere, gösterilen üstün çabalara rağmen başarısız olmuştu. İş dünyasının rekabetçi 
koşulları, yazılım başta olmak üzere tüm organizasyonların geliştirdikleri ürünleri hızla 
pazara sunmalarını, aynı zamanda değişen gereksinimlere hızlı karşılık vermelerini 
gerektiriyordu. Çevik (Agile) Proje Yönetimi kavramının oluşması tam da bu ihtiyaçlara 
cevap niteliğindedir.  
 
Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu dört temel değer üzerinde şekillendirildi. 
 

 Kişiler ve etkileşimler, süreçler ve araçlardan daha önceliklidir. 

 Yazılım üzerinde çalışmak, doküman üzerinde çalışmaktan önceliklidir. 
 Müşteri ile işbirliği müşteri ile yapılan sözleşmeden önceliklidir. 
 Değişime verilen cevap, bir plana bağlı kalmaktan önceliklidir. 
 
Bu temel değerleri projeye uygulamak amaçlı geliştirilen çevik proje yönetimi 
metodolojilerinden biri de Scrum. Jeff Sutherland kitabı ‘SCRUM: İki Katı İşi Yarı 
Zamanda Yapma Sanatı’nda Ken Schwaber ile beraber geliştirdikleri bu yeni yaklaşımı 
‘daha az insanla, daha az zamanda,  daha kaliteli ve daha fazla şeyi, daha düşük 
maliyette teslim edebilen yeni yöntem’ olarak tanımlıyor.    
 
Vaatlerin büyüklüğü kuşku uyandırsa dahi Scrum, temelleri, insan psikolojisine 
uygunluğu, çalışma şekli ve en önemlisi başarıları incelendiğinde proje yönetiminde 
bir devrim niteliğinde. Üstelik modern dünyanın kanserleşen sorunlarına sahip eğitim, 
sağlık, hükümet yönetimi gibi alanlardaki projelerden de hızlı ve başarılı sonuç 
alınmasını sağlaması yönüyle daha iyi bir dünya için de umut verici. 
 
Scrum’ın ortaya çıkışı birden bire olmuyor elbette. Pek çok çalışmadan ve örnekten 
besleniyor yaklaşım. ‘Scrum’u tasarlarken süper bir performans sergileyen ekiplerin 
yaptığı ve diğerlerinin yapamadığı şeylere baktım’ diyor Jeff Sutherland. ‘Neden diye 
merak ettim, neden bazı ekipler dünyayı değiştiriyor fakat diğerleri vasatlığa 
saplanmış durumda’. 
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Scrum’ın oluşturulması aşamasında özellikle Hirotaka Takeuchi ve Ikujiro Nonaka’nın 
1986 yılında Harvard Business Review’da yer alan “Yepyeni Ürün Geliştirme Oyunu” 
isimli makalelerinin önemli bir yeri var. Dünyanın en üretken ve yenilikçi 
şirketlerinden bazılarındaki ekipleri inceleyen Japon profesörler bu makalede eski 
ürün geliştirme modellerinin hatalı olduğunu anlatıp başarılı ekipleri çapraz 
fonksiyonlu, otonomiye ve öncelikli amaçlara sahip olarak tanımlamışlar. Dahası; 
ekiplerin yaptıklarını bir rugby takımının işleyişi ile karşılaştırmışlar ve en iyi takımın 
bir Scrum’da gibi hep birlikte hareket ettiğini belirtmişlerdi. ‘Biz bu yaklaşıma SCRUM 
diyoruz  – Scrumdown kararı verildiğinde forvetlerin kafa kafaya verdiği pozisyon...' 
 
Tüm araştırmalarının ve gözlemlerinin sonucunda Ken Schwaber ve Jeff Sutherland 
1990'ların başında ‘deneysel süreç kontrol teorisi’ temelinde Scrum’ı geliştirdi. 
‘Scrumda her deneysel süreç kontrol uygulaması üç ayakta desteklenir: şeffaflık, 
denetleme ve uyarlama.’ 
 

 Şeffaflık: Projedeki ilerlemelerin ve sorunların herkes tarafından erişilebilir, 
görüntülenebilir olmasıdır. 

 Denetleme: Projenin parçalarıyla beraber düzenli aralıklarla değerlendirilmedir. 
 Uyarlama: Projenin ihtiyaçları ve ilerleyişi klasik proje yönetim metotlarının 

aksine en baştan değiştirilemez bir biçimde belirlenmez. Tersine süreç içinde 
sürekli değerlendirilir ve duruma göre uyarlamalar yapılır. 

 
 

8.2. SCRUM ROLLERİ  
 
Hirotaka Takeuchi ve Ikujiro Nonaka’nın; ‘başarılı ekipleri çapraz fonksiyonlu, otonom 
ve amaç duygusuna sahip’ olarak tanımladığını belirtmiştik. Bu fikri benimseyen Ken 
Schwaber ve Jeff Sutherland ekipler kavramını daha da detaylandırdı. Ekip içindeki 
rolleri Ürün Sahibi (Product Owner) , Geliştirme Takımı (Development Team) ve Scrum 
Ustası (Scrum Master) olarak belirlediler. 
 

 Ürün Sahibi (Product Owner) 
 
Ürün Sahibi, Geliştirme Takımının işini ve ürünün değerini en üst seviyeye çıkarmakla 
sorumludur. Ürün İş Listesinin (Product Backlog) yönetilmesi sorumluluğu da sadece 
Ürün Sahibindedir. Ürün Sahibi ürünün, hangi özelliklere ve fonksiyonlara sahip 
olacağını belirleyip bunların hangi sırada hayata geçirileceğine karar verir. Belirlenen 
Ürün Vizyonu doğrultusunda hareket ederek tüm ekibin de vizyona uygun hareket 
etmesi için gerekli iletişimi sağlar. Müşteriler ve paydaşlar ile iletişim içinde bulunarak 
onlardan gerekli bilgileri alır ve Ürün İş Listesini bu bilgilerle güncel tutar.  Ürün İş 
Listesinde değişiklik yapmak isteyen herkes Ürün Sahibiyle iletişim kurmak 
zorundadır. Ürün Sahibinin başarılı olabilmesi için kararlarının organizasyondaki 
herkesten saygı görmesi esastır. 



 

69 
 

 
 

 Geliştirme Takımı (Development Team) 
 
Her bir Sprint sonunda ürünün ‘Tamamlandı’ tanımına uyan ve yayınlanabilir bir 
parçasını teslim etmekten sorumlu olan, ürünü tasarlamak için gerekli bilgi ve 
tecrübeye sahip kişilerden oluşan çapraz fonksiyonlu, kendi kendini yöneten ekiptir. 
Takım üyelerinin her biri sadece ‘geliştirici’ unvanına sahip olabilir. Takımın büyüklüğü 
Scrum Guide’da 3 ile 9 arası olarak tanımlanmıştır. ‘En uygun Geliştirme Takımı 
büyüklüğü, hızlı davranabilecek kadar küçük ve bir Sprintte anlamlı bir işi bitirebilecek 
kadar büyük olmalıdır. Üçten az takım üyesi etkileşimi azaltır ve üretkenlik artışını 
sınırlar. Küçük takımlar, Sprint boyunca beceri kısıtlarıyla karşılaşarak potansiyel 
olarak yayınlanabilir bir Ürün Parçası teslim etmekte başarısız olabilir. Dokuzdan fazla 
üyesi olan bir takım ise çok fazla koordinasyona ihtiyaç duyar. Büyük Geliştirme 
Takımları deneysel bir süreçte yönetilebilecekten daha fazla karmaşıklığa neden olur.’ 
(8) 
 

 Scrum Master 
 
Scrum Master, Scrumın anlaşılmasını ve uygulanmasını temin etmekle sorumludur; 
Scrum Takımı için bir ‘hizmetkâr lider’dir.  Scrumu uygulayarak ürün sahibi ile 
geliştirme takımına destek olur. Engelleri kaldırıp süreçteki sapmaları düzenleyerek 
ekibe hizmet eder. 
 
 

8.3. SCRUM ETKİNLİKLERİ  
 
Jeff Sutherland ve Ken Schwaber rolleri belirledikleri gibi bu rollerin nasıl 
uygulanacağını da örneklerle detaylandırdılar. Eksiksiz uygulanması gereken Scrum 
Etkinliklerini (Scrum Events) tanımladılar. Bu şekilde gereksiz toplantılar yapılmasının 
ve verimliliğin düşmesinin önüne geçmeyi hedeflediler. 
 

 Sprint 
 
Bir ay veya daha az zaman sınırı olan, içerisinde “Bitti” durumunda, kullanılabilir ve 
potansiyel olarak yayınlanabilir bir Ürün Parçasının oluşturulduğu Sprint, Scrumın 
kalbidir. Baştan sona bir 
geliştirme çalışması boyunca Sprintlerin süresi sabittir. Önceki Sprint biter bitmez yeni 
Sprint başlar. Bir sprint, sprint hedefine ulaşmak anlamını yitirdiğinde sadece Ürün 
Sahibi tarafından iptal edilebilir. Fakat sprint iptali israftır ve Scrum Takımı için 
yorucudur. Dolayısıyla çok nadir sprint iptalleri olur. 
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 Sprint Planlama (Sprint Planning) 
 
Bir Sprintte ilk yapılması gereken Sprint Planlama toplantısı düzenlemek olmalıdır. 
Geliştirme Takımı, Scrum Ustası ve Ürün Sahibi planlamayı beraber yaparlar. Bir Sprint 
Planlama toplantısının süresi 1 aylık bir Sprint için 8 saatle sınırlıdır. Toplantı iki 
bölümden oluşur. İlk bölümde ‘bu Sprintte neler yapılabilir’ tartışılır. Ürün İş 
Listesinden hangi işlerin Sprint’e alınacağına Geliştirme Takımı karar verir. Geliştirme 
Takımı, Sprintte teslim edeceği Ürün İş Listesi kalemlerini planladıktan sonra Scrum 
Takımı Sprint Hedefini oluşturur. İkinci bölümün konusu belirlenen işlerin nasıl 
yapılacağıdır. İlk bölümde Ürün İş Listesi Sprint İş Listesine dönüştürülmüştü. Şimdi 
yapılması planlanan işler daha ayrıntılı ifade edilir ve daha küçük parçalara bölünür.   
 

 Günlük Scrum (Daily Scrum) 
 
Her gün aynı saatte ve aynı yerde bir araya gelen Scrum takımının önlerindeki 24 saat 
için plan oluşturduğu 15 dakikayı geçmeyen toplantılardır. Geliştirme Takımı aşağıdaki 
3 soruyu cevaplar. 
 

- Geliştirme Takımının Sprint Hedefine ulaşması için dün ne yaptım? 
- Geliştirme Takımının Sprint Hedefine ulaşması için bugün ne yapacağım? 
- Beni veya Geliştirme Takımını Sprint Hedefine ulaşmaktan alıkoyacak bir engel 

var mı? 
 
Günlük Scrum toplantılarını Jeff Sutherland ‘Scrumın kalp atışı’ olarak tanımlar.  
 

 Sprint Değerlendirme (Sprint Review) 
 
Sprint Değerlendirme, her bir Sprintin sonunda; Ürün Parçasının görülüp kontrol 
edildiği planlama toplantısında taahhüt edilen işlerin yapılıp yapılmadığının 
değerlendirildiği toplantıdır. Scrum Takımı ve paydaşlar bu toplantıda Sprintte yapılan 
işi değerlendirir; değerini en üst seviyeye çıkarmak adına yapılabilecekleri belirlemek 
için işbirliği yaparlar. Bir aylık Sprint için bu toplantının süresi 4 saatle sınırlıdır. Sprint 
Değerlendirmesinin çıktısı, sıradaki Sprint için seçilebilecek kalemleri içeren 
güncellenmiş bir Ürün İş Listesidir.  
 

 Sprint Retrospektifi (Sprint Retrospective) 
 
Sprint Gözden Geçirme (Review) toplantısının ardından Sprint Retrospektif toplantısı 
yapılır. Scrum Takımının kendini gözlemlemesi ve sonraki Sprintte yapacağı 
iyileştirmelere ilişkin bir plan oluşturmasını sağlar. Bir aylık Sprint için 3 saatle 
sınırlıdır.  
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8.4. SCRUM YAPITAŞLARI  
 
Yaratıcıları Jeff Sutherland ve Ken Schwaber’in SCRUM’un kimlerle ve nasıl 
uygulanacağına dair tanımlamalarını temel olarak özetlemiş olduk. Tüm yöntemin 
netleşmesi açısından Scrum’ın Yapıtaşlarını da kısaca belirtmekte fayda var. 
 

 Ürün İş Listesi (Product Backlog) 
 
Ürün İş Listesi, üründe ihtiyaç duyulan her şeyin sıralandığı; içeriğinden, 
erişilebilirliğinden ve sıralamasından Ürün Sahibinin sorumlu olduğu listedir. ‘Ürün İş 
Listesi dinamiktir; ürünün kullanışlı, rekabetçi ve faydalı olabilmesi için neye ihtiyaç 
duyduğunu belirlemek amacıyla sürekli değişir’.  Ürün İş Listesini iyileştirme 
(refinement), Ürün İş Listesindeki kalemlere ayrıntı, tahmin ve sıra özellikleri ekleme 
eylemidir.  
 

 Bir Hedefe Doğru İlerlemeyi İzlemek 
 
Ürün Sahibi Sprint Değerlendirme toplantısında geriye kalan toplam işi izler; 
projelendirilen toplam işin istenen zamanda tamamlanıp tamamlanamayacağını 
anlamak için önceki Sprint Değerlendirme toplantısında kalan işle bu rakamı kıyaslar. 
Bu bilgi tüm paydaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşılır. İlerlemeyi öngörmek için aşağı-
tüketim (burn-down), yukarı-tüketim (burn-up) veya kümülatif akış (cumulative flow) 
gibi eğilim ölçen çeşitli planlama araçları kullanılmaktadır.  
 

 Sprint İş Listesi (Sprint Backlog) 
 
Sprint İş Listesi; Sprint için seçilen Ürün İş Listesi kalemlerini ve Ürün Parçasını teslim 
etme ve Sprint Hedefine ulaşma planını içerir. Bu amaç için dört sütunlu bir görev 
tahtası kullanılır: 1. sütun'da Sprint'te bulunan İş Parçacıkları ("Stories"), 2. sütun'da 
görevler ("ToDo"), 3. sütun'da çalışma ("In Progress") ve 4.sütun'da teslime hazır 
("Done") olan iş parçacıkları bulunur. Geliştirme Takımı, Sprint Hedefini 
gerçekleştirmeye ne derece yakın olduğunu görebilmek için her Günlük Scrumda 
toplam kalan işi izler.  
 

 Ürün Parçası (Increment) 
 
Ürün Parçası (Increment) bir Sprint boyunca tamamlanan Ürün İş Listesi kalemlerinin 
ve tüm geçmiş Sprintlerin Ürün Parçalarının değerlerinin toplamıdır. Sprintin sonunda 
Ürün Parçası Scrum Takımının “Tamamlandı” tanımına uygun olmalıdır. Scrum 
Takımlarının birbirinden farklı “Tamamlandı” tanımları olabilir fakat şeffaflığı 
sağlamak için, bir takım içerisindeki herkes işin hangi durumda bitmiş sayılacağına dair 
aynı bilgiye sahip olmalıdır. İşte bu Scrum Takımının Tamanlandı” tanımıdır ve Ürün 
Parçası üzerindeki çalışmanın değerlendirilmesi için referanstır.  
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BÖLÜM 9 

9. COBIT 

 

9.1. ISACA NEDİR? 
 
COBIT, ISACA tarafından geliştirilen bir çerçeve olduğu için önce ISACA hakkında kısa 
bir bilgi vererek başlayalım. Elektronik Veri İşleme Denetçileri Derneği (EDPAA) adıya 
1969’da kurulan ISACA (Information Systems Audit and Control Association) 
bireylerin ve işletmelerin, teknolojinin pozitif potansiyelini ortaya çıkarmalarına 
yardımcı olan küresel bir dernek olarak faaliyetini sürdürmektedir.  
 

 

 

 

                                                                                      
Teknoloji günümüz dünyasına güç katarken, ISACA profesyonelleri kariyerlerini 
ilerletmek ve organizasyonlarını dönüştürmek için bilgi, referans, eğitim ve topluluk 
ile donatmayı amaçlamaktadır.  ISACA, teknoloji aracılığı ile inovasyonun ilerlemesine 
yardımcı olmak için yarım milyon profesyonelin bilgi ve siber güvenlik, yönetişim, 
güvence, risk ve inovasyon konularındaki uzmanlığının yanı sıra kurumsal performans 
iştiraki CMMI Enstitüsü’nün uzmanlığından yararlanmaktadır. ISACA, başta İstanbul 
ve Ankara olmak üzere 217’yi aşkın chapter ve ofisleri ile 188’den fazla ülkede varlık 
göstermektedir. 
 
 

9.2. COBIT İLE NASIL TANIŞTIM? 
 
“Beyaz kâğıt” denen hacmi küçük, ufku büyük dokümanları hep sevmişimdir. İşte 
COBIT de "Kontrol Hedefleri" başlıklı mütevazı bir “beyaz kağıt”tan ortaya çıkmış ve 
kontrol hedeflerine ilişkin daha geniş bir kılavuz olarak geliştirilerek ilk olarak Nisan 
1996’da yayınlanmış. Başlangıçta COBIT'in denetçiler için rehberlik sağlaması 
amaçlanmış, ancak kullanımı arttıkça iç kontrol için de mükemmel bir kılavuz olduğu 
anlaşılmış. Bir sonraki yineleme olan COBIT 2 ise 1998'de yayınlanmış ve kontroller 
için ilave bir rehber sunmuş.  
 
Artık COBIT bir denetim ve kontrol kılavuzu olarak yaygın bir şekilde kullanıldı. 2000 
yılında tüm BT fonksiyonlarının yönetimine yönelik ilave rehberlerle bir yönetim 
çerçevesi olarak COBIT 3 yayınlandı. İşte ben ilk bu sürümü tanıdım. Üniversite 
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mezuniyetinden hemen sonra askere koşmuş, veri tabanı programlama subayı olarak 
vazifemi yapıp teskere almış ve işe başlamıştım.  
 
Denetim kelimesinin ardındaki o geniş dünyayı bilmeden hem teknik hem de sosyal 
yönümü kullanabileceğime sevinerek BT denetçiliğini tercih etmiştim. Ekibimiz 
Türkiye’nin en büyük bankalarından birinin BT denetimlerini yapıyordu ve COBIT 
kullanıyordu. 3. Versiyonu çıkınca “Haydi bakalım Kemal, Türkçe’ye çeviriyoruz, 
denetimlerde kullanacağız” dediler. Google Çeviri’nin, hatta Google’ın kendisinin bile 
olmadığı, moonstar sözlük programını hayretle ve şükranla kullandığımız zamanlardı. 
Tüm COBIT süreçlerini Türkçe’ye çevirmiş ve bankanın iştiraki olan iki büyük sigorta 
şirketinde tüm süreçlerin denetimlerini yapmıştık. Evet biz denetim yaparken çok 
istifade ediyorduk, ama fark ediyordum ki COBIT BT birimlerinin işlerini düzgün, şeffaf, 
ölçülebilir yönetmeleri için de çok güzel cevaplar içeriyordu. 
 

 
 
Zamanla COBIT BT yönetiminin ötesine geçip yönetişim ihtiyacını keşfetti. Madem BT 
aslında iş stratejisi ile uyumlu hale gelmeli idi, 2005’te COBIT 4.0 bir BT yönetişim 
çerçevesi olarak piyasaya sürüldü. 2007 itibariyle bazı karışık bulunan kontrol 
hedefleri azaltılarak COBIT 4.1 çıktı. 
 
 

9.3. COBIT 4.1 VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ 
 
Birçok kurum ve şirket için, bilgi ve onu destekleyen teknoloji en değerli, fakat en az 
anlaşılan varlıklarını temsil etmektedir. Başarılı kurumlar bilgi teknolojilerinin 
faydalarını anlamakta ve onu paydaşlarının değerini artırmak için kullanmaktadır. Bu 
kurumlar aynı zamanda günden güne artan mevzuatlara uyum zorunluğu ve birçok iş 
sürecinin bilgi teknolojilerine (BT) kritik derecede bağımlı hale gelmesi ile ilgili riskleri 
de anlamaya ve yönetmeye çalışmaktadır.  
 
BT'nin değeri, BT ile ilgili risklerin yönetimi ve artan bilgi gereksinimleri hakkında 
güvence ihtiyacı artık kurumsal yönetişimin kilit unsurları arasında sayılmaktadır. 
Değer, risk ve kontrol BT yönetişiminin temelini oluşturmaktadır.  
 
BT yönetişimi, yöneticilerin ve yönetim kurulunun sorumluluğundadır. BT tarafından 
kurum stratejilerinin ve hedeflerinin sürdürülmesini ve genişletilmesini sağlayan 
liderlik, organizasyon yapıları ve süreçlerden oluşmaktadır. 
 
COBIT (Control Objectives for Information and related Technology - Bilgiye ve ilgili 
Teknoloji için Kontrol Hedefleri) etki alanları ve süreçler çerçevesinde iyi 
uygulamaların ne olduğunu tarif etmektedir ve faaliyetleri yönetilebilir ve mantıklı bir 
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yapıda sunmaktadır. Bu iyi uygulamalar daha fazla kontrole ve daha az icraya 
odaklanmıştır. 
 
Bu uygulamalar BT destekli yatırımları optimize etmeye, hizmet sunumunu sağlamaya 
ve işler ters gittiğinde ne tür önlemler alınması gerektiğine karar vermeye yardımcı 
olacaktır.  
 
COBIT, yöneticilerin kontrol gereksinimleri, teknik sorunlar ve ticari riskler arasındaki 
boşluğu kapatmalarını ve bu kontrol seviyesini paydaşlara iletmesini sağlayan bir 
çerçeve ve destekleyici bir araç setidir. COBIT, kurum çapında BT kontrolü için anlaşılır 
politikalar ve iyi uygulamalar geliştirilmesini sağlamaktadır. 
 
 
COBIT 4.1 BT kontrol hedeflerini 4 etki alanı altında 34 süreç halinde tanımlamıştır. 

 
 
 
Bu süreçlerin olgunluğu 5 seviyede değerlendirilmektedir. 
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Olgunluk Seviyesi Açıklaması 

0 Mevcut Değildir 
Bilinen bir sürecin mevcut olmaması halidir. Kurum ele 
alınması gereken bir sorun olduğunu farkında bile değildir. 

1 Başlangıç / Geçici 

Kurumun sorunların var olduğu ve ele alınması gerektiğini 
kabul ettiğine dair kanıtlar mevcuttur. Bununla birlikte, 
standartlaştırılmış süreçler yoktur. Bunun yerine, kişiye 
veya duruma özel geçici yaklaşımlar mevcuttur. Yönetimle 
ilgili genel yaklaşım organize değildir. 

2 Tekrarlanabilir 
fakat Sezgisel 

Süreçler, aynı işi üstlenen farklı kişiler tarafından benzer 
prosedürlerin takip edildiği aşamaya gelmiştir. Standart 
prosedürlerin formal bir eğitimi veya duyurusu yoktur ve 
sorumluluk kişilere bırakılmıştır. Bireylerin bilgisine yüksek 
derecede bağlılık vardır ve bu nedenle hata olasılığı 
yüksektir. 

3 Tanımlı 

Prosedürler standart ve yazılı hale getirilmiş ve eğitim 
yoluyla yaygınlaştırılmıştır. Bu süreçlerin izlenmesi 
zorunludur, ancak izlenmediği durumların saptanması 
yapılamamaktadır. Prosedürler çok yönlü değildir, mevcut 
uygulamaların tanımlı hale getirilmesinden ibarettir. 

4 Yönetilebilir ve 
Ölçülebilir 

Yönetim, prosedürlere uygunluğu izler, ölçer ve süreçlerin 
etkili bir şekilde çalışmadığı durumlarda harekete geçer. 
Süreçler sürekli iyileştirilmekte ve iyi uygulamalar 
sağlamaktadır. Otomasyon ve araçlar sınırlı veya parçalı bir 
şekilde kullanılır. 

5 Optimize Edilmiş 

Süreçler, diğer kurumların sürekli iyileştirme ve olgunluk 
modelleme sonuçlarına dayanarak, iyi uygulama seviyesine 
kadar iyileştirilmektedir. İş akışını otomatikleştirmek, kalite 
ve etkinliği arttıran araçlar sağlamak ve kurumu hızlı bir 
şekilde uyumlandırmak için BT entegre bir şekilde kullanılır. 

 
COBIT Türkiye’deki bankacılık sektörü için başka ülkelere veya sektörlere göre daha 
önemlidir. Çünkü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2010’da 
yayınladığı “Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri 
ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik” içinde COBIT’in tanımı ve 
kullanımı resmen mevzuata girmiştir: 
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 Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 3 
 
f) COBIT: Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği (ISACA) Bilgi Sistemleri Yönetişim 
Enstitüsü (ITGI) tarafından yayınlanmış olan Bilgi Teknolojilerine İlişkin Kontrol 
Hedefleri’nin (COBIT) denetim döneminin başlangıcı itibariyle güncel versiyonunu, 
 
Bilgi Sistemleri Denetimi 
k) Kontrol hedefi: Belirli bir bilgi sistemleri aktivitesi içinde kontrol prosedürleri 
oluşturarak istenen bir sonucun veya bir amacın gerçekleştirilmesini sağlayan 
COBIT’teki kontrol hedeflerini,  
n) Olgunluk modeli: COBIT’teki olgunluk modelini ifade eder. 
 

 Bilgi sistemleri denetimi MADDE 24 
 
(1) Denetçi, bilgi sistemleri genel kontrollerini, önemlilik kriterini esas alarak 
belirlediği kapsam dâhilinde uyumluluk, etkinlik ve yeterlilik açısından incelemeye 
tâbi tutar. 
 
(2) Genel kontroller, tesis edilmelerinde esas alınan çerçeve, standart ya da 
metodolojiden bağımsız olarak; bankalarda bilgi sistemleri yönetiminde esas alınacak 
ilkelere ilişkin Kurum tarafından yapılan düzenlemelerdeki hükümler gözetilerek, 
COBIT’e göre denetlenir. 
 
(3) Genel kontrollerin uyumluluk, etkinlik ve yeterliliğine ilişkin inceleme çalışmalarını 
tamamlayıcı bir unsur olarak; olgunluk modeli çerçevesinde ilgili kontrol hedefine 
ilişkin sürecin olgunluk seviyesi de belirlenir. İlgili kontrol hedefine ilişkin sürecin 
olgunluk seviyesi değerlendirilirken süreci oluşturan detaylı kontrol hedeflerinin 
tamamı dikkate alınır. 
 

 Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 42 
 
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; BDYFY (Bankaların Bağımsız 
Denetimi Hakkında Yönetmelik), uluslararası denetim standartları ve COBIT’te yer 
alan usul ve esaslar uygulanır. 
 
Böylece 2010’da bankalarda COBIT’e göre denetimler yapılmış, BT süreçlerinin 
olgunlukları değerlendirilmiş, bulgularla ilgili düzeltici aksiyonlar COBIT’e uygun 
alınmaya başlamıştır. Her ne kadar 2012’de COBIT’in yeni sürümü çıkmış olsa da 
mevuzatta yapılan değişiklikle COBIT 4.1 günümüze kadar banka denetimlerinde 
kullanılmaya devam edilmektedir. 
 
 
 
 
 



 

78 
 

9.4. COBIT 5 
 

COBIT 5, kurum BT'sinin yönetişimi için kapsamlı bir iş çerçevesi sağlamak üzerine 
2012'de yayınlandı. COBIT 5, kurumun genel stratejisinin BT stratejisiyle 
uyumlulaştırılması için bir model sunar, beş ilke ile yedi gerçekleştiriciden oluşan 
nispeten basit bir temelde çalışır ve ISO / IEC ve ITIL gibi birkaç önemli uluslararası 
kabul görmüş standart kuruluşuyla uyumludur. 
 

                              
         COBIT5 İlkeleri                           COBIT5 Gerçekleştiricileri 

 
COBIT 5’in yönetici özetinde, “yönetişim” teriminin iyi yönetişimin önemini gösteren 
örnekler ile ölçeğin diğer ucunda yer alan küresel iş kazalarının görülmesiyle işe bakış 
biçiminde ön safhalara yerleştiği vurgulanmıştır. Başarılı kuruluşlar, yönetim kurulu 
ve yöneticilerin, BT’yi de işletmenin diğer kayda değer parçaları gibi kucaklamaları 
gerektiğini fark etmişlerdir. Yönetim kurulu ile yönetim –hem iş ve hem de BT 
fonksiyonlarındakiler- BT’nin yönetişim ve yönetim yaklaşımı içinde yer alması için 
işbirliği yapmalı ve beraber çalışmalıdır. Ayrıca, bu ihtiyaca yönelik olarak giderek 
daha fazla mevzuat onaylanmakta ve düzenlemeler uygulanmaktadır. COBIT 5, 
kuruluşların kurumsal BT yönetişim ve yönetimine ait hedeflerine ulaşmalarını 
destekleyen kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. 
 
COBIT 5 çerçevesi yönetişim ve yönetim arasında açık bir ayrım yapar. Bu iki disiplin 
farklı tip faaliyetleri çevreler, farklı organizasyon yapıları gerektirir ve farklı amaçlara 
hizmet eder. COBIT 5’in yönetişim ve yönetim arasındaki bu anahtar ayrım için görüşü 
şöyledir: 
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 Yönetişim: Yönetişim, ulaşılmak istenen dengeli, üzerinde anlaşılmış kurumsal 
amaçların belirlenmesinde, paydaş ihtiyaçlarının, koşullarının ve seçeneklerinin 
değerlendirildiğini garanti altına alır; önceliklendirme ve karar verme aracılığıyla 
yön belirler; üzerinde anlaşılmış yön ve amaçlara karşı performansı ve 
uyumluluğu izler. Çoğu kuruluşta, yönetişim kurul başkanın liderliği altındaki 
yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Özelikle daha büyük, karmaşık 
kuruluşlarda belirli yönetişim sorumlulukları özel örgütsel yapılara 
devredilebilir. 
 

 Yönetim: Yönetim, kurumsal amaçlara ulaşmak için yönetişim organının 
belirlediği yönle uyumlu olarak faaliyetleri planlar, kurar, yürütür ve izler. Çoğu 
kuruluşta yönetim icra kurulu başkanının (CEO) liderliğindeki yönetici kadronun 
sorumluluğudur. 

 
COBIT 5 süreç referans modeli, kuruluş BT’sinin yönetişimi ve yönetimi süreçlerini iki 
ana süreç etki alanına ayırır: 
 

 Yönetişim: Bu etki alanı beş yönetişim süreci içerir; her süreç dâhilinde 
değerlendir, yönlendir ve izle (DYİ) uygulamaları tanımlanır. 
 

 Yönetim: Dört etki alanı içerir; planla, kur, yürüt ve izle (PKYİ) sorumluluk 
alanlarıyla uyumludur ve BT’nin uçtan uca kapsanmasını sağlar. Bu etki alanları, 
COBIT 4.1 etki alanları ve süreç yapısının geliştirilmiş biçimidir. Etki alanlarının 
adları, tahsis edildikleri ana alanlarla uyumludur ancak kendilerini tanımlayacak 
daha fazla fiil içerirler: 
- Hizala, Planla ve Düzenle (APO) 
- Kur, Edin ve Uygula (BAI) 
- Sağla, Hizmet sun ve Destek ver (DSS) 
- İzle, Tespit Et ve Değerlendir (MEA) 

 



 

80 
 

 
COBIT 5 Süreçleri 

 
 

9.5. COBIT 2019 
 

2018 yılında COBIT 2019 yayınlanmıştır. Artık COBIT, kurumun tamamına yönelik bilgi 
ve teknolojinin yönetişimi ve yönetimi için bir çerçevedir. Burada dikkat ettiyseniz BT 
(bilgi teknolojileri) yerine artık B&T (bilgi ve teknoloji) ifadesi kullanılmaya başlamıştır. 
BT temel sorumluluğu teknoloji olan organizasyon departmanı için kullanılırken, B&T 
ise kuruluşun amaçlarına ulaşmak için ürettiği, işlediği ve kullandığı tüm bilgilerin yanı 
sıra bunu kuruluş genelinde desteklemek için kullanılan teknolojiye atıfta bulunmak 
için kullanılmaktadır. Kurumsal B&T, kurum içinde gerçekleştirildiği yerden bağımsız 
olarak, kurumun hedeflerine ulaşmak için koyduğu tüm teknoloji ve bilgi işleme 
anlamına gelir. Bir başka deyişle kurumsal BT, organizasyonun BT birimi ile sınırlı 
değildir, ancak elbette bu birimi içerir. 
 
COBIT, bir yönetişim sistemi kurmak ve sürdürmek için bileşenleri tanımlar: süreçler, 
organizasyon yapıları, politikalar ve prosedürler, bilgi akışları, kültür ve davranışlar, 
beceriler ve altyapı. Hatırlarsanız bu bileşenler COBIT5’te kolaylaştırıcılar olarak 
adlandırılmıştı. COBIT, en uygun yönetişim sistemini oluşturmak için kurum tarafından 
göz önünde bulundurulması gereken tasarım faktörlerini ve yönetişim bileşenlerini 
tanımlar.  
 
Peki, COBIT ne değildir? 
 

 COBIT, bir kurumun tüm BT ortamının tam bir açıklaması değildir. 
 COBIT, iş süreçlerini organize etmek için bir çerçeve değildir. 
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 COBIT, tüm teknolojiyi yönetmek için bir (BT) teknik çerçevesi değildir. 
 COBIT, BT ilişkili herhangi bir karar vermez ve önermez. En iyi BT stratejisinin ne 

olduğuna, en iyi mimarinin ne olduğuna veya BT’nin ne kadara mal olabileceğine 
veya mal olması gerektiğine karar vermez. Aksine, COBIT hangi kararların nasıl ve 
kim tarafından alınması gerektiğini belirten tüm bileşenleri tanımlamaktadır. 

 
Bilgi ve teknolojinin kurumsal hedeflere katkıda bulunması için, bir dizi yönetişim ve 
yönetim hedefine ulaşılmalıdır. Yönetişim ve yönetim hedefleri ile ilgili temel 
kavramlar şunlardır: 
 

 Bir yönetişim veya yönetim hedefi, hedefin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak 
için, her zaman (aynı veya benzer bir adı taşıyan) bir süreç ile ilgilidir ve diğer 
türlerden bir dizi bileşenle ilgilidir. 

 Bir yönetişim hedefi, (aşağıdaki şekilde koyu mavi olarak gösterilen) bir yönetişim 
süreci ile ilgiliyken, bir yönetim hedefi ise (aşağıdaki şekilde açık mavi olarak 
gösterilen) yönetim süreçleri ile ilgilidir. Yönetişim süreçlerinin hesap vereni 
genellikle yönetim kurulları ve üst yönetim iken, yönetim süreçleri üst ve orta 
yönetimin alanıdır. 

 
COBIT 2019’daki yönetişim ve yönetim hedefleri COBIT5’teki gibi beş alanda 
gruplandırılmıştır.  
 

 

COBIT 2019 Modeli 
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BÖLÜM 10 

10. ITIL 

 

10.1. ITIL HİKÂYESİ? 
 
Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL- Information Technology Infrastructure 
Library), BT servislerini sağlamak için en iyi pratikler çerçevesini açıklayan ciltlerden 
oluşan bir kütüphanedir.   ITIL, tarihinde çeşitli revizyonlardan geçmiştir ve şu anda 
her biri BT servis yaşam döngüsünün çeşitli süreçlerini ve aşamalarını kapsayan beş 
kitaptan oluşmaktadır. ITIL’in BT servis yönetimine yönelik sistematik yaklaşımı; 
işletmelerin riski yönetmesine, müşteri ilişkilerini güçlendirmesine, uygun maliyetli 
pratikler oluşturmasına ve büyüme, ölçekleme ve değişime olanak tanıyan istikrarlı 
bir BT ortamı oluşturmasına yardımcı olabilmektedir. 
 
ITIL, 1980'lerde İngiliz hükümetinin Merkezi Bilgisayar ve Telekomünikasyon Ajansı 
(CCTA) tarafından geliştirilmiştir. ITIL, ilk olarak bilgi teknolojisindeki dünyanın dört 
bir yanındaki birçok kaynaktan toplanan en iyi pratikleri kodlayan zaman içinde 
geliştirilen ve yayınlanan 30'dan fazla kitaptan oluşuyordu. Örneğin IBM, Sarı Kitaplar 
olarak bilinen, sistem yönetimi kavramları hakkındaki dört ciltlik serisinin,  orijinal ITIL 
kitaplarına hayati bir girdi sağladığını söylemektedir. 
 
Nisan 2001'de CCTA, şimdi Kabine Ofisi olarak bilinen Devlet Ticaret Ofisi'ne (OGC) 
dahil edildi. OGC, projeyi verimlilik elde etmek, ticari faaliyetlerde paranın karşılığını 
almak ve programların ve projelerin sunumunda iyileştirilmiş başarı elde etmek için 
bir katalizör olarak İngiltere kamu sektörü ile çalışma misyonunun bir parçası olarak 
benimsedi. Amaç, ticarileştirilebilecek özel bir ürün yaratmak değildi; daha çok, 
hükümetin BT'ye artan bağımlılığı ve maliyetleri artıran ve hataların devam etmesine 
izin veren acı verici standart prosedürlerin eksikliği olarak gördüğü şeye yardımcı 
olabilecek en iyi pratikleri toplamaktı. Bu en iyi pratiklerin dağıtımının hem kamu hem 
de özel sektör kuruluşlarına fayda sağlayacağı kısa sürede anlaşıldı. Bu en iyi 
pratiklerin dağıtımının hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarına fayda sağlayacağı 
kısa sürede anlaşıldı. 
 
Yıllar geçtikçe, ITIL'in güvenilirliği ve faydası tanındı ve 2005 yılında pratikleri, BT servis 
yönetimi için ilk uluslararası standart olan ISO / IEC 20000 Servis Yönetimi standardına 
katkıda bulundu ve bu standartla uyumlu hale geldi; İngiliz standardı BS15000'e 
dayanmaktadır. 
 
ITIL, 2013 yılından bu yana, Kabine Ofisi ve Capita arasındaki bir ortak girişim olan 
Axelos'a aittir. 2018'de Axelos, tüm çerçevede büyük bir revizyon içeren ITIL 4'ü 
duyurdu. 2019'un 1. çeyreğinde piyasaya sürülmeye başlayan ITIL 4,  daha çevik, 
esnek ve özelleştirilebilir bir sürüm sunuyor. En son sürüm, daha az silo, daha fazla 
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işbirliğini, tüm işletme genelinde iletişimi ve çevik ve DevOps'u ITSM (IT Service 
Management) stratejilerine entegre etmeyi teşvik ediyor. 
 
 

10.2. ITIL-4 NEDİR? 
 
Son on yılda BT endüstrisindeki gelişme hızı, ITIL'in baştan sona yeniden tanımlanmış 
bir sürümüne ihtiyacı hızlandırdı. Büyük ilerleme kaydeden sadece teknoloji ve BT'nin 
iş dünyasındaki rolü değildi, aynı zamanda BT endüstrisinde kullanılan uygulamalar da 
Agile ve DevOps yaklaşımları, bulut teknolojisi ve BT'nin diğer birçok alanla 
birleştirilmesiyle birlikte ciddi bir evrim geçirdi. 
 
Yeni ITIL-4 ile en son gelişmeleri kapsayan büyük bir adım atıldı. ITIL-4 kılavuzu, 
müşteri odaklı bir ortamda Çevik bir yaklaşım kullanarak, paydaşların aktif işbirliği 
içinde birlikte değer yaratmalarının modern yollarını desteklemektedir.  
 
ITIL-4, belirlenmiş ITSM pratiklerinin çoğunu müşteri deneyimi, değer akışları ve dijital 
dönüşüm bağlamında yeniden şekillendirmenin yanı sıra Yalın, Çevik ve DevOps gibi 
yeni çalışma yöntemlerini benimseyerek ITIL'i günümüze uygun hale getirmektedir. 
Bütünsel yaklaşımı yalnızca BT servislerinin yönetimini desteklemekle kalmaz, aynı 
zamanda diğer alanları da destekleyerek BT'nin işletme ve diğer destek alanlarıyla 
entegrasyonunu sağlar. 
 
 

10.3. ITIL-4 ÇERÇEVESİ  
 
ITIL-4 çerçevesinin temel bileşenleri, ITIL Servis Değer Sistemi (SVS-Service Value 
System) ve servis yönetiminin dört boyutlu modelidir. 
 
 
10.3.1. SERVİS YÖNETİMİNİN DÖRT BOYUTLU MODELİ 
 
ITIL 4, servis yönetimine bütüncül bir yaklaşım sağlamak için, servis yönetiminin dört 
boyutunu ana hatlarıyla açıklamaktadır. Bir kuruluş, dört boyutun her birine uygun 
miktarda odak vererek, SVS'nin dengeli ve etkili kalmasını sağlar.   
 
Dört boyut şunlardır: 
 

 Kuruluşlar ve İnsanlar 

 Bilgi ve Teknoloji 

 Ortaklar ve Tedarikçiler 

 Değer Akışları ve Süreçler 
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Servis Yönetiminin Dört Boyutu 

 
 
Her boyut, hem servis yönetimi için hayati önem sağlar hem de Servis Değer 
Sisteminin (SVS) kendisine denge getirir. Bu boyutlardan herhangi biri doğru şekilde 
ele alınmazsa, bağlı ürün veya servis kullanılamayabilir ve müşterilerin kalite ve 
verimlilik beklentilerini karşılamayabilir. Dört boyut, servis yönetimine bütüncül bir 
yaklaşımı temsil eder ve kuruluşlar, her boyut arasında bir odak dengesi olmasını 
sağlamalıdır. Dış faktörlerin dört boyut üzerindeki etkisi de dikkate alınmalıdır. Dört 
boyutun tamamı ve onları etkileyen dış faktörler, ortaya çıkan trendler ve fırsatlar göz 
önünde bulundurularak ele alınmalıdır. Bir boyutun ya da bir dış faktörün yeterince 
ele alınmaması ya da hesaba katılmaması optimumun altında ürün ve servislere yol 
açabileceğinden, bir kuruluşun SVS'sinin dört boyuttan da değerlendirilmesi esastır. 
 

 Kuruluşlar ve İnsanlar; İşi yapan ve yöneten insanları kapsar. Kuruluşlar ve 
insanlar boyutu, servis sunumlarını tasarlarken, çalıştırırken ve değiştirirken 
dikkate alınması gereken servis yönetiminin insan yönlerini belirler. Kişiler; 
çalışanları, yöneticileri, yetkilileri, müşterileri, tedarikçi çalışanlarını veya 
servislerin yaratılması veya kullanımıyla ilgili olan herkesi içerir. 

 

 Bilgi ve Teknoloji;  Bilgi ve araçlar değer yaratmaya nasıl yardımcı olur. Bilgi 
Çağında, bilgi ve bilgiyi depolayan ve işleyen teknolojiler değer dağıtımının kritik 
unsurlarıdır. Aslında, çoğu durumda bilgi değerdir. Bilgi ve teknoloji hakkında 
düşünürken iki bakış açısını dikkate almalıyız: Bilgi ve teknoloji her bir servis değer 
akışlarını nasıl destekler ve daha geniş servis yönetimi yeteneklerini nasıl 
destekler. Dikkate almanız gereken diğer hususlar beceriler ve güvenliktir. 
Getirdiğiniz teknolojiyi inşa etmek, sürdürmek, güvence altına almak ve 
desteklemek için doğru insanlara sahip misiniz? Örneğin, büyük veri mimarilerine 
dayalı yeni bilgi servisleri başlatan kuruluşlar, doğru becerilere sahip kişileri 
bulmakta zorlanıyor. 
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 Ortaklar ve Tedarikçiler; Her kuruluş bir servis sağlayıcısı ve tüketicisidir - kendi 
servislerini sunmaya yardımcı olacak ortaklara ve tedarikçilere ihtiyaçları vardır. 
Bununla birlikte, kuruluşların tedarikçileri değer zincirlerine entegre ettikleri 
genişlik ve derinlik, kurum içi yeteneklere, kaynak sağlama önyargılarına ve yasal 
gerekliliklere bağlı olarak değişir. 

 

 Değer Akışları ve Süreçler; İş nasıl olur ve neden. Değer Akışları ve Süreçleri, ITI-
4'ün merkezinde yer alan yeni Servis Değer Zincirini sunar. ITIL-4 servis değer 
zinciri modeli esnektir, doğrusal akışları ve yinelemeli yaklaşımları (Çevik gibi) 
desteklemek için geliştirilmiştir. Her servis değeri akışı (müşteri için bir sonuç 
çıkaran faaliyet zinciri) farklı etkinlik türlerini farklı bir sırayla birleştirir. 
Kuruluşlar, değerin nasıl yaratıldığına dair bütünsel bir resim sağlamak için her 
ürün veya servis için bir değer akışı planlamalıdır. ITIL-4: servis değer zinciri 
işletim modelinin; olay çözümü, bir yazılım sorununu çözme, bir BT servisi 
oluşturma ve yeni yazılım geliştirme dahil farklı değer türlerinin yaratılmasını 
nasıl desteklediğine dair örnekler sağlar. 

 
 
10.3.2. ITIL4 SERVİS DEĞER SİSTEMİ (SVS) 
 
ITIL servis değer sistemi (SVS), organizasyonun tüm bileşenlerinin ve faaliyetlerinin 
değer yaratmayı mümkün kılmak için bir sistem olarak nasıl birlikte çalıştığını açıklar. 
SVS'nin temel girdileri fırsat ve taleptir. Fırsatlar, paydaşlar için değer katacak veya 
organizasyonu başka şekilde iyileştirecek seçenekleri veya olasılıkları temsil eder. 
Talep, iç ve dış tüketiciler arasında ürün ve servislere duyulan ihtiyaç veya arzudur. 
SVS'nin sonucu değerdir, yani bir şeyin algılanan faydaları, faydası ve önemidir. 
 
ITIL SVS'nin temel bileşenleri şunlardır: 
 

 ITIL Servis Değer Zinciri 
 ITIL Pratikleri 

 ITIL Kılavuz İlkeleri 
 Yönetişim 

 Sürekli İyileştirme 

 
ITIL Servis Değer Sistemi (SVS) 



 

87 
 

 

 ITIL Servis Değer Zinciri; bir kuruluşun tüketicilerine değerli bir ürün veya servis 
sunmak ve değer gerçekleştirmeyi kolaylaştırmak için gerçekleştirdiği, birbiriyle 
bağlantılı faaliyetler bütünüdür. Servis sağlayıcılar için altı temel faaliyeti 
kapsayan bir işletim modeli sağlar ve sağlanan değerleri sürekli olarak iyileştirmek 
için pratikler uygular. 

 

 ITIL Pratikleri; işi gerçekleştirmek veya bir hedefi gerçekleştirmek için tasarlanmış 
kurumsal kaynaklar kümesidir. Servis değer zincirindeki faaliyetler belirlenmiş 
pratiklere dayandırılabilir. 

 

 ITIL Kılavuz İlkeleri; hedeflerindeki, stratejilerindeki, iş türündeki veya yönetim 
yapısındaki değişikliklerden bağımsız olarak bir kuruma her koşulda rehberlik 
edebilecek önerilerdir. ITIL kılavuz ilkeleri, kuruluşun tutarlı, etkili ve verimli bir 
şekilde çalışmasını sağlar. 

 

 Yönetişim, bir organizasyonun yönetildiği ve kontrol edildiği araçtır. Kuruluşun 
yönetişimi, tutarlı bir dizi ilkelere dayanmaktadır. Yönetişim, kuruluşun 
faaliyetlerinin her zaman stratejisiyle uyumlu olmasının sağlanmasına olanak 
verir. 

 

 Sürekli iyileştirme, bir kuruluşun performansının sürekli olarak paydaşların 
beklentilerini karşılamasını sağlamak için her düzeyde gerçekleştirilen, yinelenen 
bir kurumsal faaliyettir. 

 
 
10.3.2.1. ITIL4 KILAVUZ İLKELERİ 
 
ITIL Servis Değer Sisteminin en önemli bileşenlerinden biri ITIL Kılavuz İlkeleridir. Yol 
gösterici ilke, hedeflerindeki, stratejilerindeki, iş türündeki veya yönetim yapısındaki 
değişikliklerden bağımsız olarak her koşulda geçerli olan bir kuruluşa evrensel ve kalıcı 
rehberlik sağlayan bir tavsiyedir. Kılavuz ilke evrensel ve kalıcıdır. Burada tanımlanan 
kılavuz ilkeler, her türden ve her düzeyde başarılı eylemleri ve iyi kararları 
destekleyen, ITIL'in ve genel olarak servis yönetiminin temel mesajlarını somutlaştırır. 
Bir servis yönetimi yaklaşımı benimserken ve ITIL kılavuzunu kendi özel ihtiyaçlarına 
ve koşullarına uyarlarken kuruluşlara çalışmalarında rehberlik etmek için 
kullanılabilirler. Kılavuz ilkeler, kuruluşları her düzeyde sürekli iyileştirmeye teşvik 
eder ve destekler. 
 
ITIL’in 7 Kılavuz İlkeleri aşağıdaki gibidir: 
 Değere odaklan 

 Olduğun yerden başla 

 Geri bildirimle yinelemeli ilerle 

 İşbirliği yap ve görünürlüğü artır 

 Bütünsel düşün ve çalış 
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 Basit ve pratik tut 

 Optimize et ve otomatikleştir 

 
ITIL Kılavuz İlkeleri 

 

 Değere odaklan: Kuruluşun yaptığı her şey doğrudan veya dolaylı olarak 
paydaşlar için değer oluşturması gerekir. Değer ilkesine odaklanma; müşterilerin 
ve kullanıcıların deneyimleri de dâhil olmak üzere birçok bakış açısını kapsar. 

  

 Olduğun yerden başla: Sıfırdan başlamayın ve hâlihazırda kullanılabilecek olanı 
düşünmeden yeni bir şey inşa etmeyin. Mevcut servislerde, süreçlerde, 
programlarda, projelerde ve istenen sonucu oluşturmak için kullanılabilecek 
insanlarda büyük olasılıkla vardır. Tam olarak anlaşıldığından emin olmak için 
mevcut durum araştırılmalı ve doğrudan gözlemlenmelidir. 

 

 Geri bildirimle yinelemeli ilerle: Her şeyi aynı anda yapmaya kalkışmayın. Çok 
büyük girişimler bile yinelemeli olarak gerçekleştirilmelidir. Çalışmaları, 
zamanında yürütülebilen ve tamamlanabilen daha küçük, yönetilebilir bölümler 
halinde organize ederek, her çabaya daha keskin bir odaklanma sağlamak daha 
kolaydır. Her yineleme öncesinde, boyunca ve sonrasında geri bildirim kullanmak, 
koşullar değişse bile eylemlerin odaklanılmış ve uygun olmasını sağlayacaktır. 

 

 İşbirliği yap ve görünürlüğü artır: Sınırların ötesinde birlikte çalışmak, daha fazla 
katılım sağlayan, hedeflerle daha fazla alakalı ve uzun vadeli başarı olasılığını 
artıran sonuçlar üretir. Hedeflere ulaşmak bilgi, anlayış ve güven gerektirir. 
Çalışmalar ve sonuçlar görünür hale getirilmeli, gizli gündemlerden kaçınılmalı ve 
bilgiler mümkün olan en üst düzeyde paylaşılmalıdır. 

 

 Bütünsel düşün ve çalış: Bir servis sağlamak için kullanılan hiçbir servis veya öğe 
tek başına durmaz. Servis sağlayıcı ve servis tüketicisi tarafından elde edilen 
sonuçlar, kuruluş yalnızca parçaları üzerinde değil, bir bütün olarak servis 
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üzerinde çalışmadıkça zarar görecektir. Sonuçlar, etkin ve verimli yönetim ve 
bilgi, teknoloji, organizasyon, insanlar, uygulamalar, ortaklar ve anlaşmaların 
dinamik entegrasyonu yoluyla iç ve dış müşterilere sunulur ve bunların tümü 
tanımlanmış bir değer sağlamak için koordine edilmelidir. 

 

 Basit ve pratik tut: Bir süreç, servis, eylem veya ölçüt değer sağlamada veya 
yararlı bir sonuç üretmede başarısız olursa, onu ortadan kaldırın. Bir süreç veya 
prosedürde, hedef/hedefleri gerçekleştirmek için gereken minimum adım 
sayısını kullanın. Sonuçlar sağlayan pratik çözümler üretmek için her zaman sonuç 
odaklı düşünmeyi kullanın. 

 

 Optimize et ve otomatikleştir: Başta İK olmak üzere her türden kaynak en iyi 
şekilde kullanılmalıdır. Gerçekten savurgan olan her şeyi ortadan kaldırın ve 
yapabileceği her şeyi başarmak için teknolojiyi kullanın. İnsan müdahalesi 
yalnızca gerçekten değer kattığı yerde gerçekleşmelidir. 

 
 
10.3.2.2. YÖNETİŞİM 
 
Her kuruluş, bir yönetim organı, yani kuruluşun performansı ve uygunluğundan en üst 
düzeyde sorumlu olan bir kişi veya grup tarafından yönetilir. Her büyüklükte ve türde 
organizasyon yönetişim faaliyetlerini gerçekleştirir. Yönetim organı, kuruluşun 
politikalara ve herhangi bir harici düzenlemeye uymasından sorumludur. Kurumsal 
yönetişim, servis yönetimi dahil olmak üzere kuruluşun tüm faaliyetlerini 
değerlendirir, yönetir ve izler. 
 
Yönetişimin gerçekleştirildiği üç ana faaliyet vardır: 
 

 Yön Vermek 

 İzlemek 

 Değerlendirmek 
 

 Yön Vermek: İş strateji ve politikalar için sorumluluk atamasını ve bunların 
hazırlanması ve uygulanması yönünü içerir. Strateji; vizyon, misyon ve planlar 
dahil olmak üzere organizasyonel faaliyet için yön ve önceliklendirme belirler. 
Politikalar; ister personel, ister satıcı, ister yüklenici olsun, organizasyonel 
faaliyetlere katılanların davranışları için gereksinimleri belirler. 

 

 İzleme: Kuruluşun performansının ve uygulamalarının, ürünlerinin ve 
servislerinin doğrudan faaliyette belirlenen strateji ve politikalarla uyumlu olup 
olmadığının belirlenmesini içerir. 

 

 Değerlendirmek:  Organizasyonun, stratejisinin, portföylerinin ve diğer taraflarla 
ilişkilerin, değişen dış koşullar ve paydaş gereksinimlerinin hesaba katılmasıyla 
ilgili düzenli incelemelerin gerçekleştirilmesini içerir. 
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Servis Değer Sistemi (SVS), tüm bir kuruluşa veya bir veya daha fazla birim veya 
ürününe uygulanabilen evrensel bir modeldir. Bu nedenle, yönetişim otoritesini farklı 
düzeylerde devrediyorsanız, o zaman yönetişim organı, kuruluşun hedefleri ve 
öncelikleriyle uyumu sağlamak için gözetimi elinde tutmalıdır. ITIL Servis Değer 
Sisteminde (SVS) yönetişimin rolü ve konumu, SVS'nin bir organizasyonda nasıl 
uygulandığına bağlıdır. SVS, bir kuruluşun tamamına veya bir veya daha fazla birimine 
veya ürününe uygulanabilen evrensel bir modeldir. Farklı durumda, bazı kuruluşlar 
farklı düzeylerde yönetişim faaliyetlerini gerçekleştirmek için yetki verir. 
Organizasyonun yönetim organı, organizasyonun hedefleri ve öncelikleri ile uyumu 
sağlamak için bunun denetimini elinde tutmalıdır. 
 
ITIL 4'te, ITIL kılavuz ilkeleri ve sürekli iyileştirme, yönetişim dâhil olmak üzere SVS'nin 
tüm bileşenleri için geçerlidir. Bu nedenle, yönetişim organı kılavuz ilkeleri 
benimseyip uyarlayabilir ve bunları "doğrudan" faaliyetin bir parçası olarak kuruluş 
genelinde iletebilir. Yönetişim organı ayrıca sürekli iyileştirme faaliyetlerinin ve değer 
ölçümünün sonuçlarını "izleyebilir". 
 
 
10.3.2.3. SERVİS DEĞER ZİNCİRİ (SVC) 
 
Servis Değer Sistemi'nin (SVS) temel unsuru, ürün ve servislerin yaratılması ve 
yönetilmesi yoluyla talebe yanıt vermek ve değer gerçekleştirmeyi kolaylaştırmak için 
gereken temel faaliyetleri özetleyen bir işletim modeli olan Servis Değer Zinciridir 
(SVC). Servis Değer Zinciri (SVC), servis çıktıları ve sonuçları aracılığıyla servis değerine 
ulaşmak için yapılması gereken tüm temel faaliyetlere sahip SVS’in temel parçasıdır. 
SVC, birden çok servis yönetimi modeline olan ihtiyacı karşılamak için birden çok 
yaklaşıma uyarlanabilecek kadar esnektir. Değer zincirinin uyarlanabilirliği; 
kuruluşların paydaşlarından gelen değişen taleplere en etkili ve verimli yollarla tepki 
vermesini sağlar. 
 
SVC servislerin oluşturulması, sunulması ve sürekli iyileştirilmesi için bir işletim 
modelidir. Ürün ve servislerin yaratılması ve teslimi yoluyla talebe yanıt olarak değer 
yaratmak için gereken temel faaliyetleri ana hatlarıyla belirtir.  
 
Altı servis değer zinciri aktivite ve etkileşimleri; 
 

 Planlama 

 Geliştirme (İyileştirme) 
 Dahil olma 

 Tasarım ve Geçiş 

 Edinme ve İnşa Etme 

 Sunma ve Destekleme 
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ITIL Servis Değer Zinciri (SVC) 

 

 Planlama: Planlama değer zinciri aktivitesinin amacı, kuruluş genelindeki tüm 
ürünler ve servisler ile dört boyutun tümü için; vizyon, mevcut durum ve 
iyileştirme yönünün ortak bir anlayışını sağlamaktır. Bir kuruluş tarafından 
sunulan servis veya ürünler, istenilen bir amaca sahip olacak ve belirli hedeflere 
hitap edecektir. Bu, bir organizasyonun yönetim organı tarafından belirlendiği 
şekliyle, her zaman organizasyonun vizyonu ve yönü ile uyumlu olacaktır. 

  

 Geliştirme (İyileştirme): Geliştirme değer zinciri aktivitesinin amacı, tüm değer 
zinciri faaliyetlerinde ve servis yönetiminin dört boyutunda ürünlerin, servislerin 
ve uygulamaların sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Tüm servisler ve ürünler 
belirli seviyelerde performans gösterir ve sürekli olarak iyileştirilmelidir. 
İyileştirme tek değil, çok katlıdır. Yani süreçleri, uygulamaları, servisleri, ürünleri, 
bireysel becerileri vb. İyileştirmek esastır. Bu, servis yönetiminin dört boyutunun 
da dikkate alınmasını gerektirir. 

 

 Dâhil Olma: Bağlılık değer zinciri aktivitesinin amacı, paydaş ihtiyaçları, şeffaflık 
ve tüm paydaşlarla sürekli etkileşim ve iyi ilişkiler konusunda iyi bir anlayış 
sağlamaktır. Paydaşlar değerin farkına vardığında servis başarılı olarak 
adlandırılabilir. Değer her zaman müşteri bakış açısıyla tanımlanır. Ancak tüm 
paydaşların ihtiyacı göz ardı edilemez. Değerin gerçekleştirilmesi kritiktir ve ancak 
o zaman tanımlanan servis ve garanti mantıklı olacaktır. Paydaşlarla sürekli 
etkileşim kurmak çok önemlidir. Bu, paydaşların ihtiyaçlarının iyi anlaşılmasına 
yardımcı olacak ve şeffaflık yaratacak ve paydaşlarla iyi bir ilişki kuracaktır. 

 

 Tasarım ve Geçiş: Tasarım ve geçiş değer zinciri aktivitesinin amacı, ürün ve 
servislerin paydaşların kalite, maliyet ve pazara sunma süresi beklentilerini 
sürekli olarak karşılamasını sağlamaktır. Servis ve ürünlerin zamanında piyasaya 
sürülmesi, servis ve ürünlerin kullanımını sağlamak için çok önemli bir faktördür. 
Ayrıca, ürün özellikleri, işlevleri ve performansı gibi gerekli kalite yönleri, 
tanımlanan beklentileri karşılamalı ve tanımlanan bütçe dahilinde üretilmelidir.  
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 Edinme ve İnşa Etme: Edinme ve İnşa Etme değer zinciri aktivitesinin amacı, 
servis bileşenlerinin ihtiyaç duyuldukları zaman ve yerde mevcut olmasını ve 
üzerinde anlaşılan spesifikasyonları karşılamasını sağlamaktır. Bu aktivite, 
mimarilerde belirlenen spefikasyona uygun olması gereken servisleri oluşturmak, 
entegre etmek, test etmek ve performansı onaylamak için gerekli kaynakları elde 
etmeye odaklanır. 

 

 Sunma ve Destekleme: Sunma ve Destekleme değer zinciri aktivitesinin amacı 
servislerin kararlaştırılan spefikasyonlara ve paydaşların beklentilerine göre 
sunulmasını ve desteklenmesini sağlamaktır. Bu faaliyet, servislerin veya 
ürünlerin müşterilere sunulmasına odaklanır ve yaşam döngüleri boyunca 
desteklenmelerini sağlar. Müşterilerin gereken değeri almalarını sağlamak çok 
önemlidir. 

 
 
10.3.2.4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 
 
Stratejiden operasyonel olana kadar organizasyonun tüm alanlarında ve her seviyede 
sürekli iyileştirme gerçekleşir. Servislerin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için, bir 
servisin sağlanmasına katkıda bulunan her kişi, sürekli iyileştirmeyi akılda tutmalı ve 
her zaman iyileştirme fırsatları aramalıdır. Sürekli iyileştirme modeli, SVS'nin tamamı 
için olduğu kadar kuruluşun tüm ürünleri, servisleri, servis bileşenleri ve ilişkileri için 
de geçerlidir. Sürekli iyileştirme modeli, bir bütün olarak SVS'nin yanı sıra kuruluşun 
tüm ürünleri, servisleri, servis bileşenleri ve ilişkileri için geçerlidir. 
 
Tüm düzeylerde sürekli iyileştirmeyi desteklemek için, ITIL SVS şunları içerir: 
 

 ITIL sürekli iyileştirme modeli; Kuruluşlara iyileştirmeleri uygulamak için 
yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. 

 İyileştirilmiş servis değer zinciri aktivitesi; Sürekli iyileştirmeyi değer zincirine 
katar. 

 Sürekli iyileştirme pratiği; kuruluşları günlük iyileştirme çabalarında destekler. 
 
ITIL sürekli iyileştirme modeli; iyileştirme girişimlerini desteklemek için üst düzey bir 
kılavuz olarak kullanılabilir. Modelin kullanılması, ITSM (IT Servis Yönetimi) 
girişimlerinin başarılı olma olasılığını artırır, müşteri değerine güçlü bir odaklanma 
sağlar ve iyileştirme çabalarının kuruluşun vizyonuyla ilişkilendirilebilmesini sağlar. 
Model, işi aşamalı olarak elde edilebilecek ayrı hedeflerle, yönetilebilir parçalara 
bölerek iyileştirmeye yönelik yinelemeli bir yaklaşımı destekler.  
 
ITIL sürekli iyileştirme modeli; modelin her adımının kapsamının ve ayrıntılarının 
konuya ve iyileştirme türüne göre önemli ölçüde değişeceğini unutmamak önemlidir. 
Bu modelin bir iş akışı olarak servis edebileceği kabul edilmelidir, ancak aynı zamanda 
iyileştirmelerin düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sağlam bir düşünce 
sürecinin üst düzey hatırlatıcısı olarak da kullanılabilir. Akış, iyileştirmelerin kuruluşun 
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hedefleriyle bağlantılı olmasını ve uygun şekilde önceliklendirilmesini ve iyileştirme 
eylemlerinin sürdürülebilir sonuçlar üretmesini amaçlar. 
 

 
ITIL Sürekli İyileştirme Modeli 

 

 Adım 1: Vizyon nedir? : Her iyileştirme girişimi, kuruluşun amaç ve hedeflerini 
desteklemelidir. Sürekli iyileştirme modelinin ilk adımı, girişimin vizyonunu 
belirlemektir. Bu, sonraki tüm kararlar için kaynak sağlar ve her bir eylemi 
kuruluşun gelecek vizyonuyla birleştirir. 

  

 Adım 2: Şu an neredeyiz? : Bir iyileştirme girişiminin başarısı, başlangıç noktasının 
ve girişimin etkisinin net ve doğru bir şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Bir 
iyileştirme, A Noktasından B Noktasına bir yolculuk olarak düşünülebilir ve bu 
adım, A Noktasının neye benzediğini açıkça tanımlar. Başlangıç noktası 
bilinmiyorsa bir seyahatin haritası çıkarılamaz. 

 

 3. Adım: Nerede olmak istiyoruz? :  Önceki adımın (Adım 2) iyileştirme 
yolculuğundaki A Noktasını tanımlaması gibi, Adım 3 de yolculuğun bir sonraki 
adımı için hedef durum olan B Noktasının nasıl olması gerektiğini ana hatlarıyla 
belirtir. Varış yeri net değilse yolculuk haritası çıkarılamaz. 

 

 4. Adım: Oraya nasıl gideriz? : Adım 4 için plan, tek ve basit bir iyileştirmeyi 
tamamlamaya yönelik basit ve doğrudan bir yol olabilir veya daha kapsamlı 
olabilir. İyileştirmeyi yürütmek için en etkili yaklaşım net olmayabilir ve bazen 
hangi seçeneklerin en fazla potansiyele sahip olduğunu test edecek deneyler 
tasarlamak gerekebilir. İzlenecek yol açık olsa bile, işi, her biri iyileştirmeyi yolun 
ileriye taşıyacak bir dizi yinelemeyle yürütmek en etkili yöntem olabilir. Her 
yinelemede, ilerlemeyi kontrol etme, yaklaşımı yeniden değerlendirme ve 
uygunsa yönü değiştirme fırsatı vardır. 
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 Adım 5: Harekete Geçin : Adım 5'te iyileştirme planı üzerinde hareket edilir. Bu, 
geleneksel şelale tarzı bir yaklaşımı içerebilir, ancak deneyler yaparak, 
yineleyerek, yön değiştirerek ve hatta önceki adımlara geri dönerek Çevik bir 
yaklaşımı izlemek daha uygun olabilir. 

 

 Adım 6: Oraya vardık mı? : Çoğu zaman, bir iyileştirme planı uygulamaya 
konduğunda, beklenen faydaların elde edildiği ve bu dikkatin bir sonraki girişime 
yönlendirilebileceği varsayılır. Gerçekte, iyileştirmeye giden yol çeşitli engellerle 
doludur, bu nedenle başarının doğrulanması gerekir. 

 

 Adım 7: İvmeyi nasıl sürdürürüz? : İyileştirme beklenen değeri sağladıysa, 
girişimin odağı bu başarıları pazarlamaya ve getirilen yeni yöntemleri 
pekiştirmeye kaydırılmalıdır. Bu, kaydedilen ilerlemenin kaybolmamasını 
sağlamak ve sonraki iyileştirmeler için destek ve ivme oluşturmak içindir. 

 
 
10.3.2.5. ITIL4 YÖNETİM PRATİKLERİ 
 
Yönetim pratikleri, ITIL- 4 Servis Değer Sisteminin (SVS) başka bir temel bileşenini 
oluşturur. ITIL'de, bir yönetim pratiği; işi gerçekleştirmek veya bir amacı 
gerçekleştirmek için tasarlanmış bir dizi kurumsal kaynaktır. 
 

 
ITIL4 yönetim Pratikleri 

 
ITIL Sservis Değer Sistemi (SVS), tümü servis yönetiminin dört boyutuna tabi olan 14 
genel yönetim pratiği, 17 servis yönetimi pratiği ve üç teknik yönetim pratiği içerir. 
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 Genel Yönetim Pratikleri; genel işletme yönetimi alanlarından (14 alan) servis 
yönetimi için benimsenmiş ve uyarlanmıştır. 

 Servis Yönetimi Pratikleri, servis yönetimi ve ITSM ((IT Service Management) 
endüstrilerinde (17 alan) geliştirilmiştir. 

 Teknik Yönetim Pratikleri,  odaklarını teknoloji çözümlerinden BT servislerine (3 
alan) genişleterek veya kaydırarak servis yönetimi amacıyla teknoloji yönetimi 
alanlarından uyarlanmıştır. 
 

 
a) Genel Yönetim Pratikleri 
 
1. Mimari yönetim: Mimari yönetim pratiğinin amacı, bir organizasyonu oluşturan 

tüm farklı unsurların ve bu unsurların birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunun 
anlaşılmasını sağlamak ve organizasyonun mevcut ve gelecekteki hedeflerine 
etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Bir organizasyonun karmaşık 
değişiklikleri yapısal ve Çevik bir şekilde yönetmesini sağlayan ilkeleri, standartları 
ve araçları sağlar. 

 
2. Sürekli iyileştirme: Sürekli iyileştirme pratiğinin amacı, ürünlerin, servislerin ve 

uygulamaların sürekli iyileştirilmesi veya ürün ve servislerin yönetiminde yer alan 
herhangi bir unsur aracılığıyla kuruluşun uygulamalarını ve servislerini değişen iş 
ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmektir. 

 
3. Bilgi güvenliği yönetimi: Bilgi güvenliği yönetimi pratiğinin amacı, kuruluşun işini 

yürütmek için ihtiyaç duyduğu bilgileri korumaktır. Bu, bilgilerin gizliliği, 
bütünlüğü ve kullanılabilirliğine ilişkin risklerin yanı sıra kimlik doğrulama ve inkar 
edilmeme gibi bilgi güvenliğinin diğer yönlerinin anlaşılmasını ve yönetilmesini 
içerir. 

 
4. Bilgi yönetimi: Bilgi yönetimi pratiğinin amacı, organizasyon genelinde bilgi ve 

bilginin etkili, verimli ve uygun kullanımını sürdürmek ve iyileştirmektir. 
 
5. Ölçüm ve raporlama: Ölçüm ve raporlama pratiğinin amacı, belirsizlik seviyelerini 

azaltarak iyi karar vermeyi ve sürekli iyileştirmeyi desteklemektir. Bu, çeşitli 
yönetilen nesneler hakkında ilgili verilerin toplanması ve bu verilerin uygun bir 
bağlamda geçerli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla elde edilir. Yönetilen 
nesneler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünler ve servisler, 
uygulamalar ve değer zinciri etkinlikleri, ekipler ve bireyler, tedarikçiler ve 
ortaklar ve bir bütün olarak kuruluş yer alır. 

 
6. Kurumsal değişiklik yönetimi: Organizasyonel değişiklik yönetimi pratiğinin 

amacı, bir organizasyondaki değişikliklerin sorunsuz ve başarılı bir şekilde 
uygulanmasını ve değişikliklerin insani görüşlerini yöneterek kalıcı faydalar elde 
edilmesini sağlamaktır. 

 



 

96 
 

7. Portföy yönetimi: Portföy yönetimi pratiğinin amacı, kuruluşun finansman ve 
kaynak kısıtlamaları dahilinde kuruluşun stratejisini yürütmek için doğru 
program, proje, ürün ve servis karışımına sahip olmasını sağlamaktır. 

 
8. Proje yönetimi: Proje yönetimi pratiğinin amacı, organizasyondaki tüm projelerin 

başarıyla teslim edilmesini sağlamaktır. Bu, bir projenin tüm yönlerinin 
planlanması, yetkilendirilmesi, izlenmesi ve kontrolünün sürdürülmesi ve dahil 
olan kişilerin motivasyonunun sürdürülmesiyle elde edilir. 

 
9. İlişki yönetimi: İlişki yönetimi pratiğinin amacı, organizasyon ve paydaşları 

arasında stratejik ve taktik düzeylerde bağlar kurmak ve beslemektir. Paydaşlarla 
ve paydaşlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, analizi, izlenmesi ve sürekli 
iyileştirilmesini içerir. 

 
10. Risk yönetimi: Risk yönetimi pratiğinin amacı, kuruluşun riskleri anlamasını ve 

etkili bir şekilde yönetmesini sağlamaktır. Risk yönetimi, bir kuruluşun sürekli 
sürdürülebilirliğini sağlamak ve müşterileri için değer yaratmak için çok 
önemlidir. Risk yönetimi, tüm organizasyonel faaliyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır 
ve bu nedenle organizasyonun SVS'sinin merkezinde yer alır. 

 
11. Servis finansal yönetimi: Servis finansal yönetimi pratiğinin amacı, kuruluşun 

mali kaynaklarının ve yatırımlarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak 
kuruluşun servis yönetimi stratejilerini ve planlarını desteklemektir. 

 
12. Strateji yönetimi: Strateji yönetimi pratiğinin amacı, kuruluşun hedeflerini 

formüle etmek ve bu hedeflere ulaşmak için gereken eylem yollarını ve 
kaynakların tahsisini benimsemektir. Strateji yönetimi, kuruluşun yönünü 
belirler, çabaya odaklanır, kuruluşun önceliklerini tanımlar veya netleştirir ve 
ortama yanıt olarak tutarlılık veya rehberlik sağlar. 

 
13. Tedarikçi yönetimi: Tedarikçi yönetimi pratiğinin amacı, kuruluşun 

tedarikçilerinin ve performanslarının, kaliteli ürün ve servislerin sorunsuz bir 
şekilde sağlanmasını desteklemek için uygun şekilde yönetilmesini sağlamaktır. 
Bu, yeni değeri ortaya çıkarmak ve gerçekleştirmek ve başarısızlık riskini azaltmak 
için kilit tedarikçilerle daha yakın, daha işbirliğine dayalı ilişkiler oluşturmayı 
içerir. 

 
14. İşgücü ve yetenek yönetimi: İş gücü ve yetenek yönetimi pratiğinin amacı, 

kuruluşun iş hedeflerini desteklemek için uygun becerilere ve bilgiye sahip doğru 
kişilere ve doğru rollere sahip olmasını sağlamaktır. Uygulama, planlama, işe 
alma, işe alma, öğrenme ve geliştirme, performans ölçümü ve yedekleme 
planlaması dahil olmak üzere kuruluşun çalışanları ve insan kaynakları ile başarılı 
bir şekilde etkileşim kurmaya odaklanan geniş bir faaliyetler dizisini kapsar. 
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b)  Servis Yönetim Pratikleri 
 
1. Kullanılabilirlik yönetimi: Kullanılabilirlik yönetimi pratiğinin amacı, servislerin 

müşterilerin ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için kararlaştırılmış 
kullanılabilirlik düzeyleri sunmasını sağlamaktır. 

 
2. İş analizi: İş analizi pratiğinin amacı, bir işletmeyi veya onun bir unsurunu analiz 

etmek, ilgili ihtiyaçlarını tanımlamak ve bu ihtiyaçları karşılamak ve / veya 
paydaşlar için değer yaratmayı kolaylaştırması gereken bir iş problemini çözmek 
için çözümler önermektir. İş analizi, bir kuruluşun ihtiyaçlarını anlamlı bir şekilde 
iletmesine, değişimin gerekçesini ifade etmesine ve kuruluşun hedefleriyle 
uyumlu bir şekilde değer yaratmayı mümkün kılan çözümleri tasarlayıp 
tanımlamasına olanak tanır. 

 
3. Kapasite ve performans yönetimi: Kapasite ve performans yönetimi pratiğinin 

amacı, servislerin üzerinde anlaşılan ve beklenen performansı elde etmesini, 
mevcut ve gelecekteki talebi uygun maliyetli bir şekilde karşılamasını sağlamaktır. 

 
4. Değişiklik kontrol: Değişiklik kontrol pratiğinin amacı, risklerin doğru bir şekilde 

değerlendirilmesini sağlayarak, değişikliklerin devam etmesine izin vererek ve 
değişiklik programını yöneterek başarılı servis ve ürün değişikliklerinin sayısını en 
üst düzeye çıkarmaktır.  

 
5. Arıza yönetimi: Arıza yönetimi pratiğinin amacı, normal servis işletimini mümkün 

olan en kısa sürede geri yükleyerek olayların olumsuz etkilerini en aza indirmektir. 
 
6. BT varlık yönetimi: BT varlık yönetimi pratiğinin amacı, kuruluşa aşağıdaki 

konularda yardımcı olmak için tüm BT varlıklarının tüm yaşam döngüsünü 
planlamak ve yönetmektir: 

 Değeri maksimize etme, 
 Maliyetleri kontrol etme, 

 Riskleri yönetme, 

 Varlıkların satın alınması, yeniden kullanılması, emekliye ayrılması ve elden 
çıkarılması hakkında karar vermeyi destekleme, 

 Düzenleyici ve sözleşmeye dayalı gereksinimleri karşılama. 
 
7. İzleme ve Olay yönetimi: İzleme ve olay yönetimi pratiğinin amacı, servisleri ve 

servis bileşenlerini sistematik olarak gözlemlemek ve olay olarak tanımlanan 
seçilmiş durum değişikliklerini kaydetmek ve raporlamaktır. Bu uygulama 
altyapıyı, servisleri, iş süreçlerini ve bilgi güvenliği olaylarını tanımlar ve 
önceliklendirir ve potansiyel hatalara veya olaylara yol açabilecek koşullara yanıt 
verme dahil olmak üzere bu olaylara uygun yanıtları oluşturur. 

 
8. Problem yönetimi: Problem yönetimi pratiğinin amacı, olayların gerçek ve 

potansiyel nedenlerini belirleyerek ve geçici çözümleri ve bilinen hataları 
yöneterek olayların olasılığını ve etkisini azaltmaktır. 
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9. Sürüm yönetimi: Sürüm yönetimi pratiğinin amacı, yeni ve değiştirilmiş servisleri 

ve özellikleri kullanıma sunmaktır. 
 
10. Servis katalog yönetimi: Servis katalog yönetimi pratiğinin amacı, tüm servisler 

ve servis teklifleri hakkında tek bir tutarlı bilgi kaynağı sağlamak ve ilgili hedef 
kitle için erişilebilir olmasını sağlamaktır. 

 
11. Servis konfigürasyon yönetimi: Servis konfigürasyon yönetimi pratiğinin amacı, 

servislerin yapılandırılması ve bunları destekleyen CI'ler (konfigürasyon öğesi) 
hakkında doğru ve güvenilir bilgilerin ihtiyaç duyulduğu zaman ve yerde mevcut 
olmasını sağlamaktır. Bu, CI'lerin nasıl yapılandırıldığına ve aralarındaki ilişkilere 
ilişkin bilgileri içerir. 

 
12. Servis sürekliliği yönetimi: Servis sürekliliği yönetimi pratiğinin amacı, bir afet 

durumunda bir servisin kullanılabilirliğinin ve performansının yeterli düzeyde 
tutulmasını sağlamaktır. Uygulama, kilit paydaşların çıkarlarını ve kuruluşun 
itibarını, markasını ve değer yaratan faaliyetlerini koruyan etkili bir yanıt üretme 
yeteneği ile kurumsal direnç oluşturmak için bir çerçeve sağlar. 

 
13. Servis tasarımı: Servis tasarımı pratiğinin amacı, amaca uygun, kullanıma uygun, 

kuruluş ve ekosistemi tarafından sağlanabilecek ürün ve servisler tasarlamaktır. 
Bu, yeni veya değiştirilmiş ürün ve servisler için insanları, ortakları ve tedarikçileri, 
bilgileri, iletişimi, teknolojileri ve uygulamaları ve kuruluş ile müşterileri 
arasındaki etkileşimi planlamayı ve organize etmeyi içerir. 

 
14. Yardım masası: Yardım masası pratiğinin amacı, olay çözümü ve servis taleplerine 

yönelik talebi yakalamaktır. Ayrıca, servis sağlayıcı için tüm kullanıcıları ile giriş 
noktası ve tek iletişim noktası olmalıdır. 

 
15. Servis seviye yönetimi: Servis seviyesi yönetimi pratiğinin amacı, servis seviyeleri 

için net iş temelli hedefler belirlemek ve servis sunumunun bu hedeflere göre 
uygun şekilde değerlendirilmesini, izlenmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. 

 
16. Servis talep yönetimi: Servis talebi yönetimi pratiğinin amacı, önceden 

tanımlanmış, kullanıcı tarafından başlatılan tüm servis taleplerini etkili ve 
kullanıcı dostu bir şekilde ele alarak bir servisin üzerinde anlaşılan kalitesini 
desteklemektir. 

 
17. Servis doğrulama ve test etme: Servis doğrulama ve test pratiğinin amacı, yeni 

veya değiştirilmiş ürün ve servislerin tanımlanmış gereksinimleri karşılamasını 
sağlamaktır. Servis değerinin tanımı, müşterilerden gelen girdilere, iş hedeflerine 
ve yasal gerekliliklere dayanır ve tasarım ve geçişin değer zinciri faaliyetinin bir 
parçası olarak belgelenir. Bu girdiler, garanti kriterlerinin ve test 
gereksinimlerinin tanımlanmasını destekleyen ölçülebilir kalite ve performans 
göstergeleri oluşturmak için kullanılır. 
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c)  Teknik Yönetim Pratikleri 
 
1. Dağıtım yönetimi: Dağıtım yönetimi pratiğinin amacı, yeni veya değiştirilmiş 

donanım, yazılım, dokümantasyon, süreçler veya diğer herhangi bir bileşeni canlı 
ortamlara taşımaktır. Bileşenlerin test veya hazırlık için diğer ortamlara 
dağıtılmasına da dahil olabilir. 

 
2. Altyapı ve platform yönetimi: Altyapı ve platform yönetimi pratiğinin amacı, bir 

kuruluş tarafından kullanılan altyapı ve platformları denetlemektir. Düzgün bir 
şekilde yürütüldüğünde, bu uygulama, dış servis sağlayıcıların teknolojisi de dahil 
olmak üzere kuruluşa sunulan teknoloji çözümlerinin izlenmesini sağlar. 

 
3. Yazılım geliştirme ve yönetimi: Yazılım geliştirme ve yönetim pratiğinin amacı, 

uygulamaların işlevsellik, güvenilirlik, sürdürülebilirlik, uyumluluk ve 
denetlenebilirlik açısından iç ve dış paydaş ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaktır. 

 

 

10.4. SONUÇ OLARAK ITIL-4 
 

ITIL, kuruluşların servis yönetiminde başarılı olmasına yardımcı olur. Kurumsal 
başarı, büyük ölçüde bir kuruluşun ürünlerini ve servislerini pazara aşağıdaki şekilde 
ne kadar verimli ve etkili bir şekilde sunabileceğiyle tanımlanır: 
 

 Müşteri beklentilerini karşılar 

 Rakiplerin tekliflerini geçer 

 Yasal ve düzenleyici gereksinimlerle uyumludur 
 
Bunu bugün yapmak için, 2020'lerde şirketler, tüketicilerin sürekli değişen 
ihtiyaçlarına ayak uydurmak için daha hızlı hareket etmelidir. Bu özellikle sosyal 
medya çağında doğrudur, kullanıcı tercihleri ve seçenekler katlanarak çoğalmakta ve 
kontrolsüz bir şekilde değişmektedir. 
 
Birçok kuruluş için bu dijital dönüşüm, bir üründen dijital bir servis şirketine geçişi de 
içerir. Bu çağ, "Dördüncü Sanayi Devrimi";  dünyanın dijital dönüşümü ile ve insanlar, 
dijital teknolojiler ve fiziksel varlıklar arasındaki kaçınılmaz etkileşim ile karakterizedir. 
Pazarınızın ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi, uygun maliyetli ürün ve servisler 
sunmaya devam ederken, teknolojideki değişikliklere ayak uydurmalısınız. 
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BÖLÜM 11 

11. BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) 
 

11.1. BULUT BİLİŞİME GİRİŞ 
 
Bulut bilişim, üçüncü taraf bir lokasyonda (sağlayıcı) veya kurumların veri merkezinde 
(konsolide) barındırılan servislere (iş /uygulamalar) internet üzerinden erişme modelidir. 
Bu servislere (sunucular, uygulamalar, depolama, vb.) istenildiğiinde, çeşitli kanallardan (iş 
istasyonları, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler) ve her yerden geniş bir şekilde 
erişilebilir. Bu servisler, birden fazla kuruluş tarafından kullanılabilen ve gereksinimlere 
göre küçültülebilen veya genişletilebilen bir kaynak havuzundan (sanal / fiziksel) sağlanır. 
Servis ölçülür, yani kuruluşlar yalnızca kaynakların kullanıldığı süre için ödeme yapar. 
 
Kurumların bulut bilişim stratejisini kullanmadaki hedefleri aşağıda verilmiştir. 
 
a. Altyapının optimum kullanımı. 
b. Uygulamamaların geliştirilmesi ve uygulanmasını hızlandırma. 
c. Benzer uygulamaların geliştirilmesinde efor ve maliyetin tekrarlanmasını önlemek 

için benzer kuruluşlar arasında başarılı uygulamaların kolayca çoğaltılması. 
d. Tek bir yerde ortak standartları sahip sertifikalı uygulamaların kullanılabilirliği. 
 
Bulutun kullanılması hedefleri göz önüne alındığında, kurumlar aşağıda belirtilen iş ve 
teknoloji avantajlarını anlayabilmelidirler: 
 
a. Sadece bir kuruma servis vermek yerine daha geniş kullanıcı kitlesine uygun çözüm 

kullanarak kurumlar içindeki birliği kolaylaştırmak. 
b. Standartlaştırılmış uygulamalar, yasal gereklilikler ve kısıtlamalar, bulut çözümü 

aracılığıyla tüm kurumlara yayılabilirken, aynı zamanda her kurumun özerkliğini de 
koruyabilir. 

c. Çapraz işbirlikleri arasında iş çözümü yoluyla daha iyi bir işbirliği yapılması. 
d. BT'ye büyük yatırımlar yapmaya gerek kalmadan servis sunmaya daha fazla 

odaklanılması. 
e. Yeni servisler sunmak için pazara daha çabuk girilmesi. 
f. Donanım, yazılım ve lisans maliyetlerinde azalma ile daha düşük operasyonel 

maliyetler. 
g. Servislerin geliştirilmesinde, servislerin barındırılmasında ve yeni özelliklerden 

kaynaklanan geliştirmelerde maliyetlerin azaltılması. 
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11.2. BULUT BİLİŞİM İLKELERİ 
 
Bulut bilişimi kullanma çerçevesinin ilkeleri bir yönetim temelini oluşturur. Kurumlar, 
bulutu birinci strateji olarak göz önünde bulundurup bulutu kullanmalıdır. Birinci bulut 
stratejisi, paylaşılan altyapı ve servisleri kullanmanın avantajlarından yararlanarak BT 
maliyetlerini azaltmaya odaklanır. Kurumlar yalnızca tüketilen kaynaklar için ödeme 
yapacaklardır. Aşağıda kurumları için bulut bilişimin kullanılmasına yönelik temel ilkeler 
belirtilmiştir. 
 
a. Etkinleştirme: Kurumlar, bulut bilişim için; dış kaynak düzenleme veya teknik 

platform yerine, stratejik bir sağlayıcı olarak planlama yapmalıdır.  
 

b. Maliyet / Fayda: Kurumlar, diğer teknoloji platformu iş çözümlerinin maliyetleriyle 
karşılaştırıldığında bulut maliyetlerinin tam olarak anlaşılmasına dayanarak bulutun 
kullanılmasının faydalarını değerlendirmelidir. 

 
c. Kurumsal Risk: Kurumlar, bulutun kabullenilmesini ve kullanımını yönetmek için bir 

Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) perspektifini dikkate almalıdır.  
 
d. Yetenek: Bulutu kullanan kurumlar, kapsamlı bir teknik destek ve dağıtım çözümü 

sağlamak için bulut sağlayıcılarının dahili kaynaklarla sunduğu yeteneklerin tamamını 
entegre etmelidir. 

 
e. Hesap Verebilirlik: Kurumlar, iç sorumlulukları ve sağlayıcı sorumluluklarını açıkça 

tanımlayarak hesap verebilirlikleri yönetmelidir. 
 
f. Güven: Kurumlar güveni; bulut çözümlerinin önemli bir parçası haline getirmeli ve 

bulut bilişime bağlı tüm iş süreçlerine güven duymalıdır. 
 
 

11.3. BULUT BİLİŞİM MODELLERİ 
 
Bulut bilişim; kullanılabilirliği artırır ve beş temel özellik, üç ana servis modeli ve dört 
kullanım modeli ile tanımlanır.  

Bulut Bilişim Modeli 
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11.3.1. BULUT BİLİŞİM TEMEL ÖZELLİKLERİ 

 
Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST- National Institute of Standards and 
Technology) tarafından tanımlanan bulut bilişimin beş temel özelliği, bunları geleneksel 
BT'den ayırır ve küresel olarak kabul edilir. Beş özellik aşağıda kısaca tanımlanmıştır: 
 
a. İsteğe bağlı self servis: Kurum/kuruluşlar, bir servis sağlayıcı ile insan etkileşimi 

olmadan gerektiğinde otomatik olarak sunucu saati ve ağ depolaması gibi bilgi işlem 
yetenekleri sağlayabilir. 
 

b. Geniş ağ erişimi: Herhangi bir servis (iş/destek/uygulamalar) ağ üzerinden 
kullanılabilir ve kuruluşlar tarafından cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve 
iş istasyonları aracılığıyla erişilebilir 

 
c. Kaynak havuzu oluşturma: Sağlayıcının bilişim kaynakları, çok kiracılı bir model 

kullanan kuruluşlara servis vermek üzere toplanacak ve farklı fiziksel ve sanal 
kaynaklar isteğe göre dinamik olarak atanıp yeniden atanacak. 

 
d. Hızlı esneklik: Herhangi bir servis, bazı durumlarda otomatik olarak, talep ile 

orantılı olarak hızla dışa ve içe doğru ölçeklendirilebilir. Kuruluşlara, kurulum için 
mevcut yetenekler sınırsız ve herhangi bir zamanda herhangi bir miktarda tahsis 
edilebilir görünecek. 

 
e. Ölçülen servis: Bulut sistemleri, servis türüne (örn. Depolama, işleme, bant 

genişliği ve etkin kullanıcı hesapları) uygun bir soyutlama düzeyindeki ölçüm 
yeteneğinden yararlanarak kaynak kullanımını otomatik olarak kontrol eder ve 
optimize eder. Kaynak kullanımı izlenebilir, kontrol edilebilir ve raporlanabilir, 
böylece hem servis sağlayıcı hem de kullanılan servisin münferit kurumları için 
şeffaflık sağlanır. 

 
Çok kiracılık, NIST tarafından yaygın olarak tanınmayan, ancak halen dünya çapında 
kabul gören bir diğer özelliktir. Farklı kuruluşlara (hem kamu hem de özel) ait 
olabilecek birden fazla kuruluş tarafından aynı kaynakların veya uygulamanın 
kullanılmasıdır ve genel bulutun çok önemli bir özelliğidir. 
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11.3.2. BULUT BİLİŞİMİN KULLANIM MODELLERİ 

 
Kuruluşların bulutun kullanılmasına yönelik ilk adımı, servislerin sunulacağı dağıtım 
modelini seçmektir. Bulut üzerindeki servisler, aşağıdaki modellerden herhangi biri 
benimsenerek kullanılabilir: 
 
a. Genel (Public) Bulut: Bir servis sağlayıcının, uygulamalar ve depolama gibi 

servisleri, kullanım başına ödeme modunda İnternet üzerinden kuruluşların 
kullanımına sunacağı genel bir bulut olarak. 
 

b. Özel (Private) Bulut: Kurumların veri merkezinde barındırılacak özel bir bulut 
olarak veya harici olarak sanal özel bulut olarak da bilinen bir üçüncü taraf 
sağlayıcı tarafından barındırılacak özel bir bulut gibi. Özel bulut, kurumlara kendi 
en iyi uygulamalarını standartlaştırma ve uygulama yeteneğini koruma fırsatı 
verecektir.  

 
c. Karma (Hybrit) Bulut: Özel ve genel bulutun kombinasyonu, karma bir bulut 

olarak. 
 
d. Topluluk (Community) Bulut: Bulut altyapısının aynı alandaki birkaç devlet 

kuruluşu (örneğin hükümetler, bağımlı kurumlar, vb.) tarafından paylaşılacağı bir 
topluluk bulutu olarak. 

 

 
Bulut’un Kullanma Modelleri 
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11.3.3. BULUT BİLİŞİMİN SERVİS MODELLERİ 
 

Kuruluşlarda bulutun kullanımı 3 farklı servis türünde gerçekleşir. 
a. Servis olarak Yazılım (SaaS) 
b. Servis olarak Platform (PaaS) 
c. Servis olarak Altyapı (IaaS) 
 
Her servis, temel bulut servisi modelinin üzerine inşa edilmiştir ve altındaki 
servislerin yapısını ve standartlarını gerektirir. 
 
a. SaaS ile temel altyapı ve platformlar servis sağlayıcı tarafından sağlanır ve yönetilir. 

Sağlayıcı tüm yazılım geliştirme, bakım ve yükseltme işlemlerini üstlenecektir. 
Kuruluşlar böyle bir servisi seçerken yalnızca yazılım lisanslarının ücretini abonelik 
esasına göre ödemek zorundadırlar. SaaS örnekleri Office 365, CRM, ERP, 
GoToMeeting vb. 

 
b. PaaS, kuruluşların sağlayıcı tarafından sağlanan bir dizi araçla internet üzerinden 

uygulama ve servis oluşturması için ideal olan IaaS'tan bir düzey daha yüksektir. 
Kuruluşlar, gereksinimlerine uygun uygulamalar oluşturmak için araçlar arasından 
seçim yapabilir. Altta yatan altyapı ve uygulamalar kuruluşlar için sağlayıcı tarafından 
desteklenecektir. PaaS Örnekleri sanallaştırma platformları, Java, MySQL servisleri vb. 

 
c. IaaS’de, herhangi bir servis oluşturmak veya dağıtmak için temel altyapı sağlayıcı 

tarafından sağlanır. Kuruluşların bu servisleri oluşturmak için ara katman yazılımı, 
işletim sistemleri ve ilgili lisanslarla ilgilenmeleri gerekir. IaaS örnekleri Amazon Elastik 
Bilişim (AWS EC2), Rackspace ayrılmış depolama alanı (DAS, SAN, NAS çözümleri). 

 
Üç ana servis modelinden türetilmiş, yukarıdaki üç servis modeline dayalı çözümleri olan 
belirli bulut servis modelleri vardır. Yukarıdaki bulut modellerinin örnekleri aşağıda 
belirtilmiştir. 
 
a. Servis Olarak İş Süreci (BPaaS-Business Process as a Service) ile kuruluşlar; birleşik 

iletişim merkezi, zaman kartı yönetimi gibi SaaS üzerine kurulan iş servisleri için olan 
uygulamaları kullanabilirler. 
 

b. Servis Olarak Felaket Kurtarma (DRaaS-Disaster Recovery as a Servise),; insan yapımı 
veya doğal bir felaket durumunda kuruluşların servislerinin çalışırlılığının devamını 
(bir değerlendirmeden sonra veya verilerin önemine ve sınıflandırmasına bağlı olarak) 
sağlamak için lokasyon dışında ve bulut içinde kopyalanmasını ve barındırılmasını 
tercih edebileceği bir çözümdür.  

 
c. Servis olarak Güvenlik (SECaaS-Security as a Service)  bulutta, geleneksel BT 

kurulumlarında olduğu gibi Internet üzerinden güvenli sistemler ve veriler 
sağlamak için bir çözümdür. Bulut servisi sağlayıcısı, virüsten korunma, Kimlik ve 
Erişim Yönetimi (IDAM–Identity and Access Management) gibi servisleri 
kuruluşlara sunacaktır. 
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d. Servis olarak Masaüstü (DaaS-Desktop as a Service) sanal bir masaüstünün 

arkaplanda sağlanmasıdır. Bulut servisi sağlayıcısı depolama, yedekleme, 
güvenlik ve güncellemeleri yönetir. Sağlayıcı tüm arkaplan altyapı maliyetlerini ve 
bakımını idare ederken, kuruluşlar kendi masaüstü görüntülerini, uygulamalarını 
ve güvenliğini yönetmelidir.  

 
 

11.4. BİR BULUT MODELİNİN KULLANIM UNSURLARI 
 

Kurumlar bir bulut modelini kullanmayı düşünmeden önce, belirli bir bulut modelinin 
kendileri için neden uygun olacağını belirlemek için gereksinimlerini değerlendirmeleri 
gerekecektir. 
 

 Bulut için SaaS dağıtım modelini seçmeyi tercih eden kuruluşlar aşağıdakileri dikkate 
almalıdırlar: 
 
a. Kuruluşlar, bir yazılım veya teknolojiyi benimseme süreçlerinden ziyade işle ilgili 

süreçlere daha fazla konsantre olabilmek suretiyle, işle ilgili süreçlerinin 
verimliliğini artırmak ve sunulan farklı e-servislerinde işbirliğini geliştirmek 
istediklerinde SaaS'ı seçmelidirler. 
 

b. Kuruluşlar SaaS yazılım servislerinden tam olarak ne istediklerini ve yazılım 
servislerinin sahip olması gereken özellikleri bilmelidir. Örneğin, kuruluşlar bir e 
‐ servis için harcanan zamanı azaltmak amacıyla çalışanlar arasındaki işbirliğini 
geliştirmek istiyorsa, çalışanların tek bir platformda olacağı bir servis olarak 
işbirliği yazılımını seçebilir, gerçek zamanlı iletişim kurabilir ve etkili ve verimli bir 
şekilde bir sorunu çözebilir.  

 
c. Kuruluşlar, SaaS sağlayıcısının ne sunacağını ve servislerde kabul edilen 

standartları sağlayamazlarsa ne gibi sonuçlarla karşılaşacaklarını açıkça 
tanımlayan servis seviyesi sözleşmesini dikkate almalıdır. 

 
d. SaaS ile kuruluşlar donanım ve yazılım için daha düşük maliyet ödeyecek. 

Örneğin, kuruluşun yalnızca 100 kullanıcısı olduğunu varsayarak, bulutta Office 
365'i çözüm olarak seçiyor. Kuruluş, bulutta aktif bir Ofis 365 servisi için sadece 
100 kullanıcı lisansı öder, çevresel bakım maliyeti tüm kuruluşlar arasında 
bölünür. 

 
e. Servis sağlayıcı, yazılım güncellemelerini ve güvenlik yamalarını sağlamaktan 

sorumlu olacaktır, bu esnada kuruluşların artık güncelleme maliyetlerini 
karşılaması gerekmeyecek, ayrıca güncellemeleri, yamaları test etmek ve 
doğrulamak için teknik personele daha az bağımlı olacaktır. 
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 Kuruluşlar bulut uygulamaları için uygulamalar ve servisler geliştirmeyi planlıyorsa 
PaaS modeli yararlı olacaktır. Kuruluşlar, dağıtım modeli olarak PaaS'ı seçmeden önce 
aşağıdakileri göz önünde bulundurmalıdır: 

 
a. Kuruluşlar için PaaS seçim modeli, uygulamaya ve iş stratejisine bağlı olmalıdır. 

Örneğin, bazı PaaS sağlayıcıları araçlarla entegrasyon sunar. Yüksek düzeyde 
entegrasyon, uygulamaların dağıtım süresini azaltmaya yardımcı olabilir. 
Kuruluşlar ayrıca PaaS ortamındaki bir uygulamanın diğer uygulamalarla nasıl 
entegre olacağını ve verileri paylaşabileceğini de düşünmelidir. 
 

b. Kuruluşlar için PaaS; uygulama geliştirme, veri tabanı, entegrasyon, destek ve 
güvenlik servisleri sağlamalıdır. Kuruluşlar, söz konusu servislerin her birinde her 
başvuru için neye ihtiyaç duyduğuna karar vermelidir. Örneğin, herhangi bir 
yedek depolamaya ihtiyaç duyulursa, özel bulut servisleri daha iyi bir seçim 
olabilir. 

 
c. Kuruluşlar seçim için PaaS (taşınabilir veya dikey olarak entegre) türüne karar 

vermek zorundadır. Kuruluşlar için en iyi seçenekler açık kaynaklı PaaS 
platformlarını seçmek olacaktır. Açık kaynak platformlarına örnek olarak 
Cloud Foundry, OpenShift, Stackato vb. verilebilir. Dikey olarak entegre 
edilmiş platformlar IaaS ve Paas ürünlerini sorunsuz bir şekilde birleştirir ve 
taşınabilir değildir. Bu teklifler genellikle Azure ve AWS platformlarında 
bulunabilir. 

 
d. PaaS'ta desteklenecek geliştirme çerçeveleri ve dilleri. Kuruluşların PaaS'ta 

desteklenen geliştirme dillerini ve çerçevelerini kontrol etmesi ve belirlemesi 
önemlidir. 

 
e. Maliyet; PaaS ile uygulamaların geliştirilmesi ve sürdürülmesi için 

maliyetlerin karşılanması için düşünülmesi gereken ve kuruluşların 
sorumluluğunda olan bir diğer faktördir.  

 

 Kuruluşlar için IaaS; ağ, depolama ve sunucuların kullanılabildiği durumlarda 
talep üzerine servisler sunmak için idealdir. Kuruluşlar dağıtım modeli olarak 
IaaS'yi seçmeden önce aşağıdakileri dikkate almalıdır. 

 
a. IaaS, yoğun iş yükleri yürütme ihtiyacı olan ve aynı zamanda kaynakları hızlı 

ve düzenli bir şekilde yukarı veya aşağı ölçeklendiren kuruluşlar için ideal 
olacaktır  
 

b. Sağlayıcı tarafından sunulan altyapı ve veri güvenliği, kuruluşların 
standartlarını karşılar  

 
c. IaaS ile kuruluşlar, herhangi bir veri kaybı olmadan hızlı bir şekilde kurtarma 

ile sonuçlanan, düşük maliyetlerle birleştirilmiş bir felaket kurtarma altyapısı 
seçebilir 
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d. Kuruluşlar için cihaz bakım veya değiştirme maliyeti daha düşüktür. 

Kuruluşların artık çalışma süresi konusunda endişelenmesine gerek 
kalmayacak, çünkü güncellemeler ve bakım döngüleri için çalışma süresinden 
sorumlu sağlayıcı olacaktır. 

 
Kuruluşlar, bulutun kullanılmasının etkenleri ve engelleyicilerine karşı, bir bulut 
servisinin uygulanabilirliğini belirlemeyi içeren bir bulut yakınlık bilgi formu 
değerlendirmesi yapmalıdır. 
 

 
Bulut Yakınlık Değerlendirmesi 

 
Yukarıdaki tablo, güçlü önleyicilerden güçlü sürücülere kadar ‐3 ila 3 arasında bir ölçek 
göstermektedir. Önleyici ağırlığı sürücü ağırlığından daha yüksekse, kuruluşlar belirli bulut 
benimseme modellerinden kaçınmayı düşünmelidir. Örneğin, hassas verileri özel bir 
bulutta depolamak ve kullanmak daha iyidir. Bunun tersi doğruysa ve sürücünün ağırlığı 
daha yüksekse, bulut karar süreci daha geniş bir potansiyel kullanma modeliyle devam 
edilmelidir. 
 
 

11.5. BULUT MODELİNİN ÖZELLİKLERİ 
 
Bulut modelini kuruluşlar için çekici kılacak birkaç ilgi uyandıran özellik aşağıdadır: 
 
a. Esneklik: Bulut tabanlı servisler, değişen BT gereksinimlerine sahip kuruluşlar için 

idealdir. Herhangi bir servisin ölçeklendirilmesi veya azaltılması gerektiğinde, 
gereksinimlere göre esnek bir şekilde ayarlanabilir. Bu çeviklik düzeyi, bulut bilişim 
kullanan kuruluşlara kısa sürede yeni servisler sunmak için gerçek bir avantaj 
sağlayabilir. 
 

b. CapEx azaltma: Bulut bilişim, yüksek donanım maliyetini azaltır. Kuruluşlar, kullanılan 
kaynaklar ve servisler için yalnızca sunucuları ve servisleri dakikalar içinde ayarlama / 
ölçeklendirme kolaylığıyla ödeme yapar.  
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c. Varlık kullanımı: Bulut bilişim, kuruluşlar için yüksek verimli BT varlık kullanımını 
teşvik edecektir. Kuruluşlar ve daireler arasında ekipmanın ve eforun önemli ölçüde 
tekrarlanmasının azaltılmasına yardımcı olacaktır. Uygulamaları, depolamayı ve bilgi 
işlem gücünü paylaşabildikleri için kuruluşlar en üst düzeyde kullanım için 
yapılanmaları gerekmeyecek. 

 
d. Felaket Kurtarma (DR- Disaster Recovery): sınıflandırılmış ve gizli olabilecek pek çok 

kamusal veriyi işlemek ve ele almak zorunda olduklarından Kuruluşlar için bir DR 
oluşturmak çok önemlidir.  Gerekli yatırım, kaynak ve uzmanlığa sahip olmayan daha 
küçük kuruluşlar için buluttaki bir DR çözümü gerçeklikten daha idealdir. Günün her 
saatinde sunulan sağlayıcı desteği ile büyük peşin yatırımlara gerek kalmadan geri 
dönüş senaryoları kolay olacaktır.  

 
e. Geliştirilmiş Performans: Yüksek performanslı bir bulut platformu, kaynak yoğun 

uygulamaları destekleyebilir ve aynı zamanda Umman'daki kuruluşlar için Servis 
Seviye Anlaşmaları (SLA) elde edilmesine yardımcı olabilir. 

 
i. Daha hızlı işleme ile kuruluşlar, bulutta kritik uygulamaları CapEx ve OpEx'teki 

tasarruflarla daha uygun maliyetli ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilir ve aynı 
zamanda varlıkların kopyalanmasını önleyebilir ve varlık kullanımını iyileştirebilir. 

ii. Daha hızlı disk erişimi, bellek ve işlem hacmi sayesinde büyük veri, analiz, 
modelleme ve simülasyon daha verimli çalışabilir. 

 
f. Otomasyon: Otomasyon, kuruluşların bir sunucuda öz kaynak sağlamalarını (CPU, 

RAM, disk alanı vb.) sağlayacak ve bu sayede kuruluşların gerekli performansla ve 
herhangi bir müdahale olmadan servisleri verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı 
olacaktır. 

 
g. Geliştirilmiş işbirliği: Tüm belgeler tek bir yerde merkezi olarak depolanabilir ve her 

kuruluş aynı anda belgeleri çalıştırabilir ve güncelleyebilir. Bulut, dağınık çalışanların 
bilgileri gerçek zamanlı olarak ve kolayca paylaşmalarına olanak tanıyacak ve 
işbirliğinin ilerlemesini sağlayacaktır. 

 
h. Servis ve kaynak güncellemeleri: Kuruluşların, işletmeyi sürdürmek için gereken 

güvenlik yamalarını veya uygulama güncellemeleri konusunda endişelenmelerine 
gerek yoktur. Güncellemeler ve yamalar testlerden sonra sağlayıcı tarafından test 
edilir ve kuruluşlara sunulur. 

 
i. Yeşil BT: Bulut bilişim ile kuruluşlar kendi veri merkezlerinin boyutunu azaltabilir veya 

veri merkezini tamamen ortadan kaldırabilir. Sunucu sayısının, yazılım maliyetinin ve 
bakım personeli sayısının azaltılması, BT yeteneklerini etkilemeden BT maliyetlerini 
önemli ölçüde azaltabilir. 
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11.6. GELENEKSEL BT’NİN BULUT İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Bulutu benimsemenin geleneksel veri merkezi yaklaşımıyla karşılaştırıldığında kendi 
yararları vardır. Kuruluşlar, fizibilite değerlendirmeleri, maliyet fayda analizi, vb. 
uygulayarak bulutu kullanmanın faydalarını geleneksel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 
kuruluşların aşağıdakileri dikkate alması gerekir: 
 
a. Bir veri merkezine sahip olmak büyük bir ön yatırım gerektirecek ve barındırılan 

servisleri yönetmek ve sürdürmek için nitelikli insan gücü gerektirecektir. 
 

b. Veri merkezi kabinet ve rafı dışında, alternatif bir kaynak aracılığıyla servisleri bir 
yedekleme sistemi ile yerinde tutmak ve çalıştırmak için enerji gereksinimi vardır. 

 
c. Sorun olmadan altyapıyı çalışır durumda tutmak için verimli soğutma ve kablo 

dolapları gereksinimleri vardır. 
 

d. Sürekli artan servis ihtiyacı ve talebi nedeniyle her zaman daha fazla alan talebi vardır. 
 
e. Ayrıca, kuruluşlar ağ, sunucu ve depolama altyapısını temin etmek ve en son 

yükseltmeler ve yamalar, istihdam/dış kaynak yönetimi ve bakım personeli ile güncel 
tutmak zorunda kalacaklar. Ayrıca, servislerin satın alınması ve oluşturulması, 
kullanıcı sayısına bağlı olarak lisans maliyetlerini gerektirecektir ve bu maliyet, 
kullanıcı sayısında ve servis yeteneklerinde bir artışla artmaya devam edecektir. Kabul 
edilebilir RTO (geri dönüşümdeki kesinti süresi) ve RPO (geri dönüşümdeki veri kaybı) 
ihtiyaçlarına göre servislerin kullanılabilirliğini izlemek ve yönetmek için kalifiye 
personel gereksinimi ile izleme ve yönetim araçlarıyla ilişkili maliyetler olacaktır. 

 
f. BT yenilemesi; çözümlerin, servislerin ve ürünlerin kullanım ömrünün sonunda 

olacağı ve OEM'lerin güncelleme ve güvenlik yamaları yayınlamayacağı için 
kuruluşların bu süre boyunca takip etmesi gereken başka bir büyük çalışma olacaktır. 

 
Aşağıdaki tablo, geleneksel BT'nin bulut ile servis modeli olarak karşılaştırılmasını sağlar. 
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Geleneksel BT’nin Bulut ile Karşılaştırılması 

 
 

11.7. BULUT BİLİŞİM’DEKİ ZORLUKLAR 
 
İş ve BT paydaşları; kuruluşların en çok güvenlik, yatırım getirisi'ni (ROI-Return on 
Investment) ölçme ve çözümün doğru ekonomik değerini belirleme konusunda zorluk 
çektiklerini ve bunu takiben bulut tabanlı servislerin hükümet ve küresel standartlara göre 
yönetişimi ile ilgilenmektedir. 
 
Aşağıda güvenlik, entegrasyon zorlukları ve bilgi yönetişimi ile ilgili endişeleri içeren tipik 
zorluklar listelenmiştir. 
 
a. Servis kalitesi: Sağlayıcıların Servis Seviye Anlaşmaları (SLA'lar), servislerin istenen 

kullanılabilirlik, performans ve güvenilirlik düzeyinde çalışmasını sağlamak için sıkı ve 
yeterli değildir. Kuruluşların akılda tutması gereken belirli yönler vardır ve bulut 
sağlayıcısı, servis kalitesi ile ilgili olarak: 
 
• Bir kuruluş tarafından istenen minimum servis seviyeleri 
• Bir arıza oluştuğunda mevcut olan çözümler 
• Felaket kurtarma ve iş sürekliliği prosedürleri 
• Kuruluş verilerinin taşınabilirliği 
• Sağlayıcının izlediği değişiklik yönetimi süreci 
• Sağlayıcının altyapı ve güvenlik standartları 
• Sağlayıcı tarafından sorunları tanımlamak ve izole etmek için geçen süre 
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• Bulut sağlayıcı ile yükseltme işlemi 
• Rol ve sorumluluklar dahil olmak üzere sağlayıcıyla çıkış stratejisi 
• Sağlayıcı ile sözleşme feshi süreci. 

 
b. Satıcı Kilitleme: Bulut servis sağlayıcıları, bulutlarının kullanımı konusunda esnek 

olmaları ve diğer sağlayıcılarla veya şirket içi servislerle kolayca entegre edilebilmeleri 
için kuruluşların güvence altına alınmasını sağlar, ancak başka bir sağlayıcıya geçiş 
(anahtarlama sağlayıcı) tamamen gelişmemiştir. Bu nedenle kuruluşlar, sağlayıcılar 
arasındaki birlikte çalışabilirlik ve destek sorunları nedeniyle servisleri bir satıcıdan 
diğerine taşımayı zor bulabilir. 
 

c. Kesinti ve Erişilebilirlik: Kuruluşlar, yerel bir bağlantı yerine bir internet bağlantısı 
üzerinden servislere ve verilerine erişmelidir. Bu, ağ veya internet bağlantısı 
kesildiğinde, bulut servislerinin kesileceği anlamına da gelecektir. Bulut altyapısının 
performansı yük, ortam ve kullanıcı sayısından etkilenebilir. Bulut altyapısının 
kesintilere dayanıklı olmasını sağlamak kuruluşlar için hayati önem taşır. Tüm 
kesintileri azaltmak neredeyse imkânsız olsa da, hükümet verilerini korumak için 
güçlü ve esnek önlemlere sahip bir sağlayıcı seçilmelidir. 

 
d. Ağ bağımlılıkları: Kuruluşlar karma bulut entegrasyon modelini seçmeye karar verirse 

ağ bağımlılıkları aşağıdaki parametreleri içeren özenli bir tasarım gerektirir: 
 

• Özel bulut ve genel bulut altyapısı arasındaki gecikmenin (zaman gecikmesi 
olarak da bilinir) etkisi 

• Geniş alan ağları üzerinde çalışmak için mücadele edecek bant genişliği kullanan 
uygulamalarının belirlenmesi 

• Büyük veri gruplarını aktarmak için bant genişliği 
• Hibrit bir topolojide mevcut IP bloklarının kullanımı ve gerektiğinde IPv6 

kullanımı  
• Geleneksel BT/özel bulutta kullanılan güvenlik cihazlarını ve çözümlerini genel 

bulutta kullanma. 
 
e. Buluta geçiş: Buluta geçiş karmaşık ve kapsamlı bir süreçtir, kuruluşlar önerilen 

çözümün iş modellerini tamamladığından emin olmalıdır. Kuruluşların bir bulut 
sağlayıcısının bilmek isteyeceği belirli yönler vardır: 
 
• Kuruluşlar için servis talep modelleri 
• Kuruluş için en büyük veri akışı 
• Kuruluşlar için yıllık veri büyümesi 
• Verilerin lokasyonu olan kuruluşlar için kısıtlamalar 
• Kuruluş tarafından talep edilen veriler üzerindeki kontrol 
• Kuruluşların SLA beklentileri. 

 
f. Sistem Yönetimi: Hibrit bulut sistemlerinin yaşam döngüsü yönetimi, yanlış yapılırsa 

zor olabilir ve kuruluşların aşağıdakileri anlamak ve başarmak için kapsamlı bir şekilde 
hazırlanması gerekir: 
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• Altyapı kaynakları, ortamlar arasında self servis olarak sağlandığında etkili 

yapılandırma yönetimi 
• Birden fazla ortamın güvenliğini sağlama ve yamalama 
• Esnek kaynak havuzlarıyla uğraşırken kapasite planlamasının doğası değişir 
• Hibrit bulutta entegre ve etkili izleme 

 
 

11.8. BULUT BİLİŞİM’DEKİ RISKLER 
 
Teknolojinin her kullanılması, bilinen ve bilinmeyen faktörlerden kaynaklanabilecek bazı 
engeller getirir. Aşağıda, bulutun kullanılması ile ilişkili riskler verilmiştir. 
 
a. Güvenlik ve Gizlilik: Buluttaki veri ve bilgi güvenliği genellikle en uygun düzeydedir 

olup genellikle güvenilir ve yeterlidir. Hem kamu hem de özel bulut sağlayıcıları çeşitli 
standartlarla uyumludur, ancak kuruluşlar kısıtlı ve gizli verilerle uğraşırken önemli 
verileri üçüncü taraf bir sağlayıcıya teslim etmekte daha isteksiz olabilir ve buluttaki 
veriler herhangi dünyada bir yerde saklanabilir ve yedeklenebilir Kuruluşlar 
tarafından dikkate alınması gereken birkaç güvenlik durumu: 
 
• Buluttaki veri konumu 
• Verilerin güvenliği ve şifrelenmesi 
• Bulut sağlayıcısının güvenlik ve yönetişim politikaları 
• Kuruluşların verileri ve ortam üzerindeki kontrolü 
• Kuruluşun verilerini bulutta yedeklemek için geçen süre 
• Sağlayıcının veri denetim prosedürleri 
• Veri bozulması durumunda veri kurtarma 
• Servisin kurum içinde veya başka bir bulut sağlayıcıya taşınması gerekiyorsa 

kurumlar için veri çıkarma prosedürleri. 
 
b. Sınırlı Kontrol: Bulut altyapısı tamamen servis sağlayıcıya ait olduğu, yönetildiği ve 

izlendiği için genel bulutlarda kuruluşlara minimum kontrol verilebilir.  Kuruluşlar, 
arkaplan altyapısını değil, yalnızca bunun üzerinde çalışan uygulamaları, verileri ve 
servisleri kontrol edebilir ve yönetebilir. Kuruluşlar, sağlayıcının yönetişim, uyum ve 
yönetim politikalarını kabul etmek zorundadır. 

 
c. Verilerin lokasyonu: Bulut bilişim, sınırsız bir kavramdır ve çoğu sağlayıcı verisi veya 

verinin bir kopyası, bir terslik veya felaketten kurtulmak için temel konumdan farklı 
bir coğrafi yerde saklanır. Umman'da kuruluşların aşağıdakileri dikkate alması gerekir: 

 
• Veri sahipliği, erişilebilirlik, gizlilik ve güvenlik ile ilgili koşullar. 
• Verilerin depolanması ve farklı bulut modellerine iletilmesine ilişkin karar.. 
• Uygulama hassasiyeti, veri sınıflandırması ve diğer ilgili gizlilik ve güvenlik 
• Barındırma yetkisinin düzenleyici ve yasal çerçevesi. 
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d. Birlikte Çalışabilirlik ve Uyumluluk: Herhangi bir kuruluş farklı bir bulut sağlayıcısına 
veya belki de içerde farklı altyapıya geçmeye karar verirse, farklı çözümlerin farklı 
altyapı ve yazılım yığınları çalıştırma olasılıkları olabilir. Bu, aynı değişiklik yönetimi 
süreçlerinin karma bulutta kullanılıp kullanılmadığını veya sağlayıcıya bağlı olarak her 
birinin benzersiz olup olmadığını dikkate alma riski taşır. 
 

e. Yasal düzenlemeler: Kuruluşlar için yasal ve yasal standartlara uyum çok önemlidir. 
Bulut sağlayıcısı ve kuruluşlar yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Herhangi bir 
kuruluş bir bulut modeli kullandığında ve uyguladığında, kuruluşun sözleşme 
sürecinin tüm aşamalarında aşağıdaki gibi düşünmesi gereken bazı sorunlar vardır: 

 
• İlk durum tespiti 
• Sözleşme görüşmesi 
• Uygulama 
• Fesih (bitiş veya anorma durumda) 
• Tedarikçi devri. 

 
 

11.9. BULUT’UN KULLANIMI İÇİN YOL HARİTASI 
 
Kuruluşların bulutu kullanmaları için aşağıdaki sayfadaki sunuda belirtilen beş aşama 
ve yirmi bir aşamadan geçmeleri gerekecek. 
 
a. İlk aşama, kuruluşların bulut servislerini iş perspektifinden anlaması ve bulutu 

kullanmanın mevcut BT üzerindeki etkisini içerir 
 

b. Kuruluşlar için ikinci aşama, mevcut BT ortamının iş süreçlerini anlanması, mevcut 
uygulama ortamı ve taşıma senaryolarının değerlendirmesi, gerekli personel ve 
kaynaklar, servis sağlayıcıların desteği ve benzeri bir iş vakası oluşturmak için 
hedefe yönelik planlamaların değerlendirmesi olacaktır. 

 

 
Bulut Kullanımı için Yol Haritası 



 

115 
 

 
c. Kabullenme ve taşıma aşaması, BT ve veri yönetişim mimarilerini, çözüm 

mimarileriyle politikaları tanımlamayı ve buluttaki güvenliği tanımlamayı ve 
anlamayı içerecektir. 

 

d. Bir sonraki aşama, kuruluşların garanti edilen SLA'larını yönetmek için sağlayıcı ile 
birlikte çalışılması gereken servis yönetimidir. Herhangi bir zamanda kuruluşların 
ek kaynaklar için bir gereksinimi olabilir ve bulut isteğe bağlı kaynakların 
kullanılabilirliğine odaklanır. Servis sunumundaki herhangi bir uzlaşma veya 
başarısızlık için sağlayıcı, kuruluşu hatanın niteliği ve etkisi hakkında 
bilgilendirmesi ve güncellemesi için mekanizmalar belirlemelidir. 

 

e. Bir servis olarak bulut yıllar içinde gelişti. Kuruluşlar, sağlayıcı bulutunun kuruluş 
için uygunluk gereksinimlerine göre süreçler ve teknolojilerin nasıl geliştiğini ve 
gelişeceğini anlamak için sağlayıcıyla birlikte çalışmalıdır. Bu açıkça belgelendikten 
sonra kuruluşlar ve sağlayıcılar servislerin taşınması için çalışmalıdır. 
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BÖLÜM 12 

12. VUCA 

“En çok ortada görmeniz gereken zaman,  
en az ortada görünmek isteyeceğiniz zamandır.” 

12.1. VUCA GENEL BAKIŞ 
 
VUCA, Volatility (değişkenlik), Uncertainty (belirsizlik), Complexity (karmaşıklık) ve 
Ambiguity (tanımlanamazlık) kelimelerinin kısaltılmasıdır. 
 
Bazı zor koşulların ve durumların doğasını karakterize eden niteliklerin bir 
kombinasyonu olan değişkenlik, karmaşıklık ve belirsizlik anlamına gelen bir 
kısaltmadır. Terimin aynı zamanda başka sıfatlarla açıklanması mümkündür: uçucu, 
karmaşık ve belirsiz. 
 

 Değişkenlik, sık, hızlı ve önemli değişime maruz kalmanın kalitesidir. Örneğin, 
değişken bir piyasada, hammadde fiyatları kısa bir süre içinde önemli ölçüde 
yükselebilir/düşebilir ve bir eğilimin yönü aniden tersine dönebilir.  

 

 Belirsizlik, olayların ve sonuçların tahmin edilemez olduğu bu durumun bir 
bileşenidir.  

 

 Karmaşıklık, bazıları karmaşık bir şekilde birbirine bağlı olabilen çok sayıda sorun 
ve etken içerir.  

 

 Tanımlanamazlık, net, açık bir ifadenin olamadığı durumları kapsar. 
 
VUCA, aynı zamanda kaotik bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirsizlik, netlik 
eksikliği ve durumun tam olarak ne olduğunu anlamanın zorluğu ile kendini gösterir. 
 
VUCA kavramı, Soğuk Savaş'tan kaynaklanan koşulları tanımlamak için Birleşik 
Devletler Ordu Savaş Koleji'nden doğmuştur. VUCA terminoloji olarak, liderlik ve 
strateji planlamasına rehberlik etmek için birçok sektörde, sektördeki kurum ve 
kuruluşlarda benimsenmiştir. VUCA modelinde temsil edilen güçlerin ve neden 
olabilecekleri zararları azaltma stratejilerinin bilinci, kriz yönetimi, acil durum eylem 
planları ve felaket kurtarma planlamasının ayrılmaz bir parçasıdır. 
 
VUCA dünyası bazı işletmeler için zorluklar yaratmış olabilir, ancak bu, girişimci ve 
inovatif şirketlerin krizi fırsata çevirmesine de imkân tanımıştır. Bu dönemde özellikle 
çevikliğe ve işbirliğine önem veren şirketler VUCA dünyasına daha kolay adapte 
olabilmektedir. 
 
VUCA dünyasında alınacak stratejik kararlar, kolektif bir bilinç oluşumu ile koordineli 
bir dizi eylemi beraberinde getirmektedir. Küreselleşme, kurum ya da kuruluş bazında 
liderlik ve girişimcilik üzerinde önemli bir baskı oluşturmuştur; hızlı karar verme, 
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kurum veya kuruluşun kültürünün korunması, farklılıkları adapte etme yeteneklerini 
ve hızla işbirliğine dayalı inovasyonu teşvik etmeyi gerektirmektedir. 
 
12.1.1. DEĞİŞKENLİK (VOLATİLİTY) 
 
Net ve öngörülebilen bir eğilim olmadığında yaşanan hızlı değişimdir. Pazardaki, 
endüstrideki veya dünya genelindeki değişim hızını temsil etmektedir. Karşılaşılan 
zorluklar genelde beklenmedik anda ortaya çıkmaktadır ve süresi bilinmemektedir. 
Değişimin doğasını ve hızını tahmin edip, tepki vermeyi gerektirir. Riskler ve 
dengesizlikler, vizyon gerektiren yaklaşımların benimsenmesi ihtiyacını doğurur. 
Gelecek odaklılık, şeffaflık, açık iletişim ve daha iyi bir geleceğe inanç gibi yetkinliklerin 
varlığı değişkenliğin öngörülebilmesinde en önemli yetkinliklerdir. 
 
12.1.2. BELİRSİZLİK (UNCERTAİNTY) 
 
Sıklıkla karşılaşılan ve anlaşılıp, öngörülemeyen değişiklikler ve kestirim yapılamayan 
sonuçları temsil etmektedir. Bu değişken zamanlar, geçmişteki sorunların ve olayların, 
gelecekteki sonuçların öngörüleri olarak kullanmasını zorlaştırmaktadır, bu da 
tahmini ve karar vermeyi son derece zorlaştırır. Aşırı veri yüklenmesi yön kaybına 
sebep olabilir. Belirsizliğin etkilerini aza indirmek için; net bir yön belirleme, kesinlik 
olmasa da yapılan eylemde kararlılık ve alternatif planların gözden geçirilmesini 
gerekir. Kurum ya da kuruluşların bağlılık, esneklik, işbirliği ve değerlerde çeşitlilik 
yapılarını sağlam temelli oluşturmaları önem arz etmektedir. 
 
12.1.3. KARMAŞIKLIK (COMPLEXİTY) 
 
Birbirine bağlı nedenlerin ve etkileri karmaşıklığı ifade eder. Karmaşıklık ve kaosu 
yönetebilmek en etkin eylemdir. Kurum ya da kuruluşlar tarafından “netlik” yeniden 
yapılandırma süreci ile tanımlanmalıdır. Veri analizi, etkin iletişim, karar verme, netlik 
ve şeffaflık gerektirir. 
 
12.1.4. TANIMLANAMAZLIK (AMBİGUİTY) 
 
Bir olayın anlamı hakkındaki netlik eksikliğini veya meydana gelen şeylerin ardındaki 
“nedenler”, “kim, “ne”, “nerede”, “nasıl” ve “neden” gibi sorulara verilemeyen 
yanıtlar, belirsiz ve anlaşılması zorlukları temsil etmektedir.  
VUCA modelindeki tanımlanamazlık genellikle “tehditleri ve fırsatları ölümcül hale 
gelmeden önce doğru bir şekilde kavramsallaştırma yetersizliği" olarak 
tanımlanmaktadır. “Gerçek” ve “doğru” hakkında netlik kaybına ve farklı yorumlara 
neden olmaktadır. Şüphe, gecikmeli kararlar, değişime karşı tedirginlik, inovasyon ve 
sürekli gelişimde yavaşlama ortamını doğurur. “Çeviklik” strateji olarak 
benimsenmeli, sürprizler sürekli hale gelse de kurum ya da kuruluşlar etkinliğini 
sürdürebilme kararlılığında olmalıdır. Güvenilirlik,  kararlılık, inovatif düşünce yapısı, 
değişime inanç, teknoloji odaklılık gerektiren bir yapı oluşturulmalıdır. 
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12.2. VUCA ORTAMINDA GEREKLİLİKLER 
 
12.2.1. VİZYON 

 
Oynaklık vizyonu geliştirir. Vizyon geliştirmek için yapılması gerekenler; 
 Düzenli vizyon paylaşımını gerektirir.  
 Şeffaflık ilkesini barındırmalıdır. 

 Çalışanlar için vizyonun anlamlı olması ve değerler 
setinin oluşturmak, 

- Güven ortamı: İnsanların kendilerini güvende 
bilgili ve yararlı hissetmeleri için ihtiyaçları 
belirlemek ve hâkim olmak, 

- İş protokolleri, görev tanımları ve beklentilerin 
tanımlı olması, 

 Ekip çalışması: Birliktelik, iş birliği gerektirir. “Herhangi birimiz, birbirimizden 
daha akıllıyız” 

 Hedefler ve performans kriterlerinin vizyonla uyumu sağlanmalıdır. 
 
12.2.2. ANLAMA 

 
Yeniliklerin takibi, rakip analizi, müşteri (hizmet 
sunulan) beklentilerinin karşılanma durumunun 
bilinmesi, olası senaryoların tahmini, buna karşı 
hazırlıklı olma ve olası tepkilerin karşılanması gerekir. 
Kriz Yönetimi, Oyun Teorisi ve simule edilmiş 
senaryoların kullanılması “anlama”yı sağlayacaktır. 
 
12.2.3. NETLİK 
 
Önceliklerin analiz edilip belirlenmesi ve basit ama işlevsel bir plan çıkarılması “netlik” 
sağlamada yardımcı olacaktır. Aciliyet ve önemli olma durumu arasında, önceliklerin 

birbiri arasında dengeler kurulmalıdır. Amaca göre 
plan yapabilmek, planın bugün ya da geleceğe ilişkin 
olup olmayacağına karar vermek önemlidir. 
Ekibinizdeki ekip liderlerinin belirlenmesi ve 
planların tüm kurum ya da kuruluş tarafından 
bilinmesi gerekir. 

 
12.2.4. ÇEVİKLİK 

 
Öğrenen organizasyon yapısı oluşturup, tepeden inme 
kararlar yerine kararların içinde yer alan bir ekip 
oluşturma hedeflenmelidir. Yenilikçi ve inovatif bir 
vizyon gerektirir. Önceden yapılmış planların 
yaramayacağı bilinciyle “farkındalık” oluşturulmalıdır. 

VİZYON 

ÇEVİKLİK 

NETLİK 

ANLAMA 
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Kurum ya da kuruluşun uygulayıcılar ve tüm ekosistemlerde iletişim gerektirir. 
Standart operasyonlar ile inovatif yaklaşımlar arasında denge kurularak çözüm 
üretilmelidir. Hedeflerin, ekipler tarafından benimsenmesi önemlidir. 

 
 

12.3. BELİRSİZLİĞİ FIRSATA ÇEVİRMEK 
 
Wheatley’e göre organizasyonlarda belirsizlik, karmaşıklık ve dalgalanmalar sonucu 
en korkutucu durumun ortaya çıktığını, bunun ortaya çıkması ile yaratıcılık 
kaynaklarının belirlendiğini, gelişimin denge ile değil, dengenin azaldığı ya da yok 
olduğu durumda gerçekleştiğini vurgulamıştır. Bu ve benzeri belirsizlik koşullarda, 
liderlerin korkmaması, bu durumları fırsatların tespiti için veri olarak ele almaları, 
inovatif ve yaratıcı yaklaşımların gelişiminde belirleyici faktörler olarak ele 
alınabileceğini önermiştir. 
 
VUCA ortamı liderlerin kurum ya da kuruluşların eksiklerini belirlemesini, yönetsel 
süreçlerde göz ardı edilebilen ya da öngörülemeyen noktaları görmelerini de 
sağlamaktadır. Sistem aksaklıklarının görülebilmesi, farkına varılması ve sistemin 
güçlendirilmesi gerekliliğinin görülmesi kurum ya da kuruluşlar için bir fırsat olarak 
düşünülmektedir. Geleneksel liderlik yaklaşımının yetersiz kaldığı VUCA ortamında 
“kalpten liderlik”in önemi, yeniden değerlendirme, gözden geçirme, sistem 
körlüğünün giderilmesi, “oyun”u değiştirme fırsatı ve yeni başlangıçlara yelken açma 
açısından krizi fırsata çevirme bir öğrenme sürecidir. 
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BÖLÜM 13 

13. YAPAY ZEKA (ARTIFICIAL INTELLEGENCE) 

 

13.1. GENEL BAKIŞ 
 
Literatürde "Artificial Intelligence" olarak adlandırılan Yapay zekâ, 
bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli 
faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti. Başka bir 
deyişle, Yapay zeka bilgisayarın insanlar gibi düşünmesini sağlar. Makinelerin 
karmaşık sorunları insana benzer şekilde çözmesine yardımcı olur. 
 
Bilgisayarlar, insan zekâsının bazı basit fonksiyonlarını daha iyi yapabilirler; matematik 
hesapları yapabilirler, rakamları ve harfleri işleyebilirler, basit kararlar verebilirler ve 
değişik bilgi saklama ve erişim fonksiyonlarını yürütebilirler. Bu tür uygulamalarda 
bilgisayarlar oldukça iyidir ve genellikle de insanların performansını geçerler.  
 
YAPAY ZEKA'nın amacı, normal olarak insan zekasını gerektiren görevleri yapabilecek 
makinalar yapmaktır. Çünkü evlerde kullanılan bilgisayarlar bile 5-6 haneli iki sayının 
çarpa işlemini nano saniyeler seviyesinde yapmaktadır. Veya bir kitap içindeki belli bir 
kelimenin kaç tane olduğunu insanın algılamasının çok altında hemen çıkarmaktadır. 
Yapay zeka teknoloji uygulamaları ile elle yapılan kompleks işlemleri daha da 
genişletmemize yada otomatik olarak yapmamıza imkan sağlar. Ayrıca yapay zeka 
teknolojileri, diğer bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri ile bütünleştirilerek bilgisayarların 
yetenekleri ve uygulanabilirlikleri hızla arttırılmaktadır. 
 

 Sembolik yapay zekâ 
 

Geliştirilen programların gerçek sorunlarla değil sembolik üretilen sorumlar ile 
geliştirilmesi sebebiyle çok kötü bir başarım göstermiştir. Temel neden, bu 
programların yalnızca sentaktik süreçleri benzeşimlendirerek anlam çıkarma, bağlantı 
kurma ve fikir yürütme gibi süreçler konusunda başarısız olmasıydı.. Bu yetersizlikler 
aslında insan beynindeki semantik süreçlerin yeterince incelenmemesinden 
kaynaklanmaktaydı. 
 

 Sibernetik yapay zekâ 
 

Yapay sinir ağları çalışmalarının dâhil olduğu sibernetik cephede de durum aynıydı. 
Zeki davranışı benzeşimlendirmek için bu çalışmalarda kullanılan temel yapılardaki 
bazı önemli yetersizliklerin ortaya konmasıyla birçok araştırmacılar çalışmalarını 
durdurdular. Sibernetik akımın uğradığı başarısızlığın temel sebebi de benzer 
şekilde Yapay Sinir Ağının tek katmanlı görevi başarması fakat bu görevle ilgili 
vargıların veya sonuçların bir yargıya dönüşerek diğer kavramlar ile bir ilişki 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Robot
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zek%C3%A2
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sentaktik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Semantik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_sinir_a%C4%9Flar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sibernetik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sibernetik
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kurulamamasından kaynaklanmaktadır. Bu durum aynı zamanda semantik süreçlerin 
de benzeşimlendirilememesi gerçeğini doğurdu. 
 

 Uzman sistemler ile Yapay Zeka 
 
Her iki akımın da uğradığı başarısızlıklar, her sorunu çözecek genel amaçlı sistemler 
yerine belirli bir uzmanlık alanındaki bilgiyle donatılmış programları kullanma fikrinin 
gelişmesine sebep oldu ve bu durum yapay zekâ alanında yeniden bir canlanmaya yol 
açtı. Uzman sistemler bir konuda belli ön koşullar aynı anda var olduğunda konunun 
bir uzmanın (bazen ne olasılıkla) ne karar alacağını belirleyen kuralların tümünü içeren 
bir programı gelen problemlere uygulamak temellidir. Bunun bir avantajı her verilen 
kararın hangi kurallar uygulanarak verildiğinin kolayca bilinmesi idi. 
 
 

13.2. YAPAY ZEKA VE DOĞAL ZEKA KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Yapay zekanın potansiyel değeri ve gelecekteki ufukları, YZ’nın doğal zeka ile bazı 
alanlarda karşılaştırılmasıyla daha net bir şekilde algılanabilir. 

 

 Yapay Zeka daha fazla kalıcıdır: Doğal zeka zaman içinde çalışanlar yer 
değiştirdikçe değişebilir veya doğal zekaya sahip olan insanlar sahip oldukları 
bilgileri unutabilirler. Yapay zeka, buna karşılık kalıcıdır ve bilgisayar sistemleri ve 
programları değişmediği sürece kaybolması, unutulması söz konusu değildir. 
 

 Yapay Zeka kolaylıkla kopyalanabilir ve geniş kitlelere yayımlanabilir: Doğal zeka 
söz konusu olduğunda bir uzmanlığın bir kişiden diğerine aktarılması uzun süreli 
bir çıraklık dönemini gerektirir. Bu sağlansa bile uzmanlık tam anlamıyla diğer 
kişiye transfer edilemez. Ama bilgi bir bilgisayar sisteminin içine sokulursa, bu 
kolayca bir bilgisayardan diğerine kopya edilebilir ve kullanım alanı 
genişletilebilir.  

 

 Yapay Zeka doğal zekadan daha ucuza elde edilebilir: Birçok alanda bilgisayarın 
satın alınması ve kullanılması, insanın eğitilip kullanılmasından çoğu alanda, çok 
daha ucuza sağlanabilir. 

 

 Yapay Zeka bir bilgisayar teknolojisi olarak bütünüyle tutarlıdır onda tutarsızlık 
yoktur: Buna karşılık doğal zeka kararsız, değişken ve düzensizdir. Bu, doğal 
zekanın sahibi olan insanın tabiatından kaynaklanır. 

 

 Yapay Zeka dokümante edilebilir: Bilgisayar tarafından verilen kararlar kolaylıkla 
sistemin faaliyetleri takip edilerek belgelenebilir. Doğal zekanın tekrar üretimi 
zordur. Örneğin bir insan ulaştığı bir karara belli bir süre geçtikten sonra tekrar 
ulaşamaz; bu karara nasıl ulaştığını, hangi varsayımlardan yola çıktığını 
hatırlamayabilir. 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Semantik
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 Bütün bunlara karşın doğal zekanın da yapay zekadan üstün olduğu durumlar ve 
alanlar vardır. Bunlara şu örnekleri gösterebiliriz: 

 

 Doğal zeka yaratıcı ve doğurgandır: Yapay zekada ise yaratıcılık ve doğurganlık 
yoktur: Bilgiyi kazanma yeteneği insanın doğal zekasının doğal bir haliyken, yapay 
zekada bilgi, sistemin içine özenle yerleştirilmelidir. 

 

 Doğal zeka, insanlara duyuları yoluyla öğrendiği deneyimleri kullanma ve 
bunlardan faydalanma yeteneği sağlar: Buna karşılık yapay zeka sistemlerinin 
çoğu sembolik girdilerle çalışırlar. 

 

 Doğal zeka avantajlarının en önemlisi, insan muhakeme gücünün, problemleri 
çözmek için geniş tecrübeleri, karşılaşılan konuya göre hemen kullanma 
yeteneğidir: Yapay zeka sistemleri ise kendilerine sağlanan nispeten dar çözüm 
yöntemlerini kullanmaya mahkumdurlar. 

 
 

13.3. YAPAY ZEKÂNIN YAKIN GELECEĞİ VE KULLANIM ALANLARI 
 

 Eğlence: Gelecekte kanepenizde otururken, seçtiğiniz sanal aktörleri içeren özel 
bir film sipariş edebilirsiniz. Gelişmiş tahmin programları ise, bir film 
senaryosunun hikayesini analiz ederken, gişe potansiyelini de tahmin edebilir. 

 

 Tıp: Yapay zekâ algoritmaları, doktorların ve hastanelerin verileri daha iyi analiz 
etmesini ve sağlık hizmetlerini her hastanın genlerine, ortamına ve yaşam tarzına 
göre özelleştirmesini sağlayacaktır. Beyin tümörlerini teşhis etmekten, hangi 
kanser tedavisinin bir birey için en iyisi olacağına karar vermeye kadar, AI 
kişiselleştirilmiş tıp devrimini yönlendirecektir. 

 

 Siber Güvenlik: Şirketler bilgisayar korsanlarından bir adım önde olmak için 
mücadele ediyor. USC uzmanları, yapay zekâ tarafından sağlanan kendi kendine 
öğrenme ve otomasyon yeteneklerinin, verileri daha sistematik ve uygun fiyatlı 
bir şekilde koruyabileceğini ve insanları terörizmden veya daha küçük ölçekli 
kimlik hırsızlığından daha güvenli tutabileceğini söylüyor. 

 

 Yaşamsal Görevler: AI asistanları, yaşları gereği birinin yardımına ihtiyaç duyan 
kişilerin bağımsız kalmasına ve kendi evlerinde daha uzun süre yaşamasına 
yardımcı olacak. Yapay zekâ araçları; besleyici yiyecekleri hazır tutacak, yüksek 
raflardaki nesnelere güvenli bir şekilde ulaşacak ve kişilerin evindeki hareketlerini 
izleyecektir. 

 

 Ulaşım: AI’nın yakın gelecekte en büyük etkiye sahip olabileceği nokta 
otomobillerdir. İnsanlardan farklı olarak AI sürücüleri; asla radyoya bakmamakta 
veya arka koltuktaki çocuklarıyla tartışmamaktadır. Google sayesinde 
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günümüzde kullanılan otonom araçların 2030 yılına kadar kullanımının daha da 
artması bekleniyor. 

 

 Yapay Zekâ ve Turizm: Turizm ve kültür koruma bölgeleri için özel olarak 
geliştirilen Yapay Zekâ ve Turizm sanal asistanları, turistlerin ziyaret, eğlence, 
yolculuk, etkinlik ve benzer tatil aksiyonlarının başlangıcından sonuna kadar 
ziyaretçi memnuniyetini artırarak, beklentilerini karşılamaktadır. Böylece kişiler, 
ilgili turistik bölgeye ait eserler, restoranlar, servisler ve etkinlikler gibi ziyaret 
noktaları hakkında güncel bilgiler alabilir veya ilgili tanıtım videolarını izleyebilir 
ve turistik alanlar kapsamında gitmek istedikleri her noktaya navigasyon 
yönlendirmesi ile ulaşabilirler. 

 

 Yapay Zekâ ve Müşteri Hizmetleri: Yapay Zekâ ve Müşteri Hizmetleri deneyimi 
sayesinde kullanıcılar, mevcut ürünler hakkında bilgi ve çevrimiçi teknik yardım 
alabilir ve hatta teknik servis randevusu oluşturabilir. Yapay Zekâ Akıllı Müşteri 
Asistanları, insan zekâsı ve doğal konuşmayı taklit ederek, sesle veya yazıyla aktif 
edilebilmektedir. Sesli komut sistemi ile sizinle iletişim kurduklarında, sesinizi 
yorumlayarak sorularınıza uygun danışmanlık servisi sağlayabilirler. 

 

 Yapay Zekâ ve Havaalanı: Yapay Zekâ Havaalanı deneyimi ile kullanıcılar, 
belirlenen tarih aralığında, başlangıç noktasından hedef noktasına olan uçuşları, 
fiyatlarıyla birlikte öğrenebiliyor, uçuş numarasını kullanarak mevcut uçuş 
durumlarını izleyebiliyor ve havaalanı içerisinde gitmek istedikleri noktaya iç 
mekan navigasyon yönlendirmesi ile ulaşabiliyorlar. 

 

 Yapay Zekâ ve Akıllı Şehirler: Belediye hizmetlerinin daha az maliyetle daha 
verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayan Yapay Zekâ ve Akıllı Şehirler 
teknolojileri, vatandaşa daha etkin hizmet sunulmasına imkan tanıyor. Akıllı 
şehirler, insan hayatına değer katarken, yaşam kalitesini de iyileştiriyor. Birçok 
belediyede kullanılmaya başlanan akıllı şehir uygulamaları; daha çok çevre, 
ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında 
yoğunlaşmakta. 

 

 Yapay Zekâ ve E-ticaret: Yapay Zekâ teknolojileri, E-ticaret sitelerinde arama 
konsollarının kişiye özel hale getirilmesi amacıyla kullanılıyor. Yapay zekâ, 
müşterilerin alışveriş alışkanlıkları ve ilgi alanları gibi bilgileri bir araya getiriyor ve 
tüketicilere kişiselleştirilmiş ürün önerilerinde bulunabilmesini mümkün kılıyor. 
Bu sayede kullanıcıların web sitesine yönlendirilmesi de sağlanıyor. Yapay zekâ, 
e-ticaret sektöründe farklı müşterilere farklı indirimlerin sunulması ya da farklı 
müşterilere farklı ürünlerin gösterilmesi gibi amaçlar için kullanılıyor. 

 

 Yapay Zekâ ve Etkinlikler: Yapay Zekâ ve Etkinlik Asistanları; kullanıcıların, 
etkinlik, sinema filmleri ve dahası hakkında güncel bilgiler almasını veya konu ile 
ilgili tanıtım videolarını izleyebilmelerini sağlıyor. Bunun yanı sıra kişilere; hava 
durumu ve trafik durumu ayrıntılarını inceleyebilme, kafe ve mağazalardaki 
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promosyonları kontrol edebilme ve mevcut kampanyalar hakkında bilgi sahibi 
olabilme fırsatı sunuyor. 

 

 Yapay Zekâ ve Bankacılık ve Finansal Hizmetler: Yapay Zekâ ve Bankacılık ve 
Finansal Hizmetler deneyimi, kullanıcıların iş verimliliğini arttırarak, yatırımcıları 
hesap işlemlerinden, hisse senedi önerilerine kadar birçok konuda asiste ediyor. 
Hisse senetleri takibi, alım satım süreci, fon takibi ve benzeri süreçlere ayrılan 
zamanı daha etkili kullanabilmeniz adına; kullanıcı hesap bilgileri, kredi bilgileri, 
güncellemeler, yatırım raporları ve daha fazlası hakkında bilgi almanızı sağlıyor ve 
bu süreci sizin için denetliyor. 

 

 Yapay Zekâ ve Eğitim: Yapay Zekâ ve Eğitim teknolojileri, öğrencilerin eksik 
alanlarını analiz edebileceği için oluşturacağı programı bireye uygun bir şekilde 
tasarlayabiliyor. Kişiye özel oluşturulan eğitim programı ile öğrencilerin, hem 
daha verimli olacağı hem de gelecekte işini seven bir birey olarak çevresine katma 
değer sağlayacağı öngörülmekte. Eğitim yazılımlarını öğrenci ihtiyaçlarına göre 
kişiselleştiren yapay zekâ, öğrencilerin eksiklerini daha iyi anlıyor ve gelişim için 
kişiye özel destek avantajı oluşturuyor. Akıllı bilgisayar sistemleri ile desteklenen 
akıllı veri toplama, günümüzde aktif olarak birçok okul tarafından uygulanan bir 
işlem. Bugün bazı okullar, öğrencilerin gelişim sürecini takip edebilmek ve bu 
analiz ile öğrencinin performansını artırabilmek için de yapay zekâ teknolojisini 
kullanıyor. 

 
 

13.4. YAPAY ZEKÂNIN GELECEĞİ 
 

 İş dünyası liderlerinin yüzde 72’si, AI’nın avantaj sağlayacağını söylüyor. 
 2020’ye kadar 1 milyar video kameranın yapay zekâya bağlanması bekleniyor. 
 Şu anda kullanımda olan 4 milyar cihaz AI ses özelliklerini içeriyor. 
 AI sayesinde 2,3 milyon yeni iş kolu yaratılırken, 2020’ye kadar 1,8 milyon iş kolu 

ortadan kaldırıldı. 
 2021’de yapay zekâ artırımı 2,9 trilyon dolar iş değeri yaratacak ve çalışan 

verimliliğinin 6,2 milyar saati geri kazanılacak. 
 2014 yılında yapay zekâ girişimlerine 300 milyon dolarlık girişim sermayesi 

yatırımı yaptı. Bu rakam önceki yıla göre yüzde 300 arttı. 
 Redwood Software ve Sapio Research’ün 2017 çalışmasına katılanlar, 

işletmelerin yüzde 60’ının önümüzdeki beş yıl içinde otomatikleştirilebileceğine 
inandıklarını söylediler. Öte yandan Gartner, 2020 yılına kadar AI’nın daha fazla 
iş üreteceğini öngörüyor. Yeni işler yaratmanın yanı sıra AI, insanların işlerini daha 
iyi yapmalarına da yardımcı olacak. 
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13.5. HEDEFLER: 
 
İnsanlar; küçük yeteneklere, sınırlı depolama yapabilen beyinlere ve sınırlı bir yaşam 
süresine sahip olduklarından, bilim adamları yapay zekâ alanında daha fazla araştırma 
yapıyor. Saniyede binlerce kitap okuyabilen bir zihin hayal edin… Sadece okumakla 
kalmayıp aynı zamanda onu farklı bilim alanları arasında yeni bir bağlantı ve 
muhakeme yaparak anlar, algılar ve analiz ederse sonuç ne olurdu? 
 
Tıbbi endüstri sıçraması, tüm kronik hastalıkları tedavi edebilir ve insan ömrünü 
uzatabilir. Diğer evrenlerin keşfi ve tüm sektörlerde teknik ilerleme; şirketlerin 
faaliyetlerini daha iyi planlamalarına ve ve onları daha iyi anlamalarına yardımcı olarak 
geliri ve müşteri memnuniyetini artırmalarına ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı 
olacaktır. 
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BÖLÜM 14 

14. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK (AUGMENTED REALITY) 

 

14.1. GENEL BAKIŞ 
 
IT Governance Turkey Ekibi olarak dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan 
Artırılmış Gerçeklik (AR) hakkında detaylara inmeden bilgi aktarmaya çalışacağım. 
Gerçek yaşam ile sanal dünya arasındaki farkı yaşatmaya ve hissetmeye çalışan bir 
sanal dünya olarak tanımlayabiliriz. Örnek vermek gerekirse: alışverişe ya da bir 
markete gittiniz ama bu mağaza veya market hakkında fazla bir bilginiz yok. Akıllı 
cihazlarımızda bulunan kameraların mağazaya tuttuğumuzda mağaza ile ilgili bilgileri, 
analizleri,  indirimleri ve kampanyaları, duyuruları vb.  görebilirsiniz ve  
okuyabildiğinizi düşünün işte bu artırılmış gerçekliğin ufak bir uygulaması ve 
tanımıdır. 
 
 

14.2. ÇALIŞMA MANTIĞI NASILDIR? 
 
Kamera, asıl dünyadaki verileri okur(anlamaya çalışır) sonra okuduğu bu verileri sanal 
bir sunucuya aktarır ve AR tecrübeyi aktarmak için bir başka reellik katını oluşturur. 
Böylece kendimizi sanal dünyada hissederiz AR kurmak için iki ana yöntem vardır: 
 
1. İşaretlenmeyen İzleme: İşaretsiz teknoloji, özel algoritmalarını kullanır. Kameranız 

tarafından tutulan görüntüye sanal bir “arka ekran” yansıtılır. Otomatik analiz, 
konumu kesin tespit etmek veya onlara sanal bir modele aktarmak için muhtelif 
noktaları bulur. İşaretsiz teknolojinin en ehemmiyetli avantajı, asıl nesnesinin 
kendiliğinden göster geç olarak kullanılabilmesidir. Böylece eşsiz görsel 
oluşturmak zorunda kalmazsınız. Umarım anlamışsınızdır. 

 
2. Marker Tabanlı Teknoloji: Bir diğer çalışma mantığı ise marker tabanlı teknolojidir 

bu teknoloji kısaca şudur, Marker tabanlı teknolojileri işaretler ve kamera 
tarafından daha basit algılamasını sağlamaktadır. Ek olarak, göster geçlerle, emin 
bir noktaya bağlı daha kararlı bir görüntü elde edersiniz. Diğer, AR sistemleri 
veyahut uygulamaları her türlü göster geçleri belirleyecek biçimde planlanabilir. 
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14.3. AR HAYATIMIZI NASIL ETKİLEYECEK? 
 
Artırılmış gerçekliğin bir mesleki açıdan önemli bir eğitim yöntemi olarak kullanıldığını 
biliyoruz. Bununla birlikte, okullar için, öğrencilerin pratikte ilk elden bilgilerini 
anlamaları da çok önemlidir. Çoğu öğrenci dersleri dinlemek yerine bir şeyler yaparak 
ve pratik yaparak daha iyi öğrenir ve sanal gerçeklik onlara geleneksel eğitim 
programlarının sağlayamayacağı pratikliği kazanma fırsatı yaratır bu fırsat ile eğitimde 
yeni bir çağ yaratmaya aday bir teknolojidir. Uygulamalı eğitim farklı sektörlerde 
(özellikle eğitim sektörü için) çok önemli hale gelecek olsa da ilerleyen dönemlerde 
lise, ortaokul, hatta ana okul öğrencileri arasında popüler olacaktır. Bununla birlikte 
artırılmış gerçekliğin önemli bir faktör olduğunu ve önemli bir rol oynayabileceğini 
söyleyebiliriz. Sonuçta, uygulamalı eğitim sadece işin nasıl yapılacağını öğrenmekten 
daha fazlasını ifade eder. Öğrencilere fizik kanunlarının nasıl çalıştığını anlatın ve fizik 
kanunlarının nasıl çalıştığını keşfetmelerine veya o dersin mantığını öğrenmelerine 
sadece izin verin. Bu teknoloji ile birçok soruna veya çözüme kesin çözümler bulmaya 
adaydır. 
 
 

14.4. HANGİ ALANLARDA KULLANILIR? 
 
Artırılmış Gerçeklik, kolay bir oyundan zor ameliyat uygulamalarına kadar ilgili karmaşık 
bir yapıya ve bir o kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Örnek vermek gerekirse: başta 
eğitim, sağlık ve teknoloji olmak üzere birçok alanda kullanılır. 
 
14.4.1. AR’IN ENDÜSTRİDE KULLANIMI 
 
Endüstri alanında kullanılmaya başlanan AR birçok yenilik ve fırsat doğurmuştur bu 
sektörde. Endüstrideki ana amaçları verimlilik, ürün kalitesi artırma, maliyetleri 
düşürme, kaliteyi artırma ve son olarak kar olmaktadır. Fabrikalarda başta olmak 
üzere endüstriyel ürünleri göstermek, piyasa araştırması ve fikir toplamak için 
kullanılıyordur. Yakın gelecekte daha da farklılıklar katarak verimlilik oranlarını 
artırmak amaçlı kullanımı artmaktadır. 
  
14.4.2. AR’IN PAZARLAMA SEKTÖRÜNDE KULLANIMI 
 
Pazarlama alanında kullanımı son derece popüler olan AR pazarlama sektöründe 
adeta yeni bir çağ açmış bulunmaktadır pazarlama alanında tüm herkesin sevdiği bir 
teknoloji olan AR ‘ pazarlamacıların satışlarını artırmıştır. Pazarlamacılar satacaklarını 
ürünleri AR kullanarak etkileyici bir şekilde alıcılara sunmakla beraber havalı sunum 
ile alıcıları etkilemeyi başarmışlardır. Böylelikle pazarlama alanının teknoloji kısmında 
popüler olmaya başlamıştır. Yakın zamanda çok büyük yenilikler olacağı şimdiden 
bellidir. 
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14.4.3. AR2IN EMLAK SEKTÖRÜNDE KULLANIMI 
 
Pazarlama alanında büyük çığır açan AR emlak sektöründe de aynı etkiyi göstermiştir. 
Örnek vermek gerekirse artık günümüzde satıcılar evleri AR yardımıyla gösterip 
alıcılara anlatmaya çalışmışlardır. Böylelikle hem alıcı zaman kaybı, evi görmek gibi 
şeyleri hissetmiş hem de satıcı içinde olumlu gelişmeler göstermiştir. Artık evimize bir 
ürün almadan önce evimizde nasıl olduğunu görebildiğimiz için gönül rahatlığıyla 
alışveriş yapıyoruz. Yakın gelecekte büyük değişimlere açacağı belli ve olan AR emlak 
sektöründe de yeni bir çağ açmıştır. 
 
14.4.4. AR’IN SİNEMA SEKTÖRÜNDE KULLANIMI 
 
Emlak dedik pazarlama dedik sinema sektörü demesek olmazdı tahmin ettiğiniz üzere 
sinema sektöründe de kullanılan AR bu sektörde de köklü değişikler ve yenilikler 
yapmıştır. Telefon veya akıllı cihazlarımızdan filmlerin fragmanları, gösterişleri 
reklamları gibi çalışmalar için kullanılan AR çok büyük derecede etkilemiştir. Genel 
amacı satışları artırmak ve izleyicileri etkilemeye çalışmaktadır. 
   
14.4.5. AR’IN SATIŞ SEKTÖRÜNDE KULLANIMI 
 
İnsanoğlu bir ürün alırken bazen karamsarlık içinde kalıyor bu da ister istemez 
satıcıları etkiliyor ve zarara uğratıyordur AR ile kullanıma başlayan birkaç uygulama ile 
bir ürünü almandan önce evinizde görebilir hatta rengini boyutunu değiştirip sizin 
istediğiniz zevklerinize göre dizayn edebilirsiniz, bu teknoloji hem satıcıları hem de 
alıcıları olumlu etkilemiştir. Örnek vermek gerekirse ülkemizde popüler olan ikea adlı 
bir firma bunu kullanmıştır ve yayınladıkları raporlara göre ciddi derecede satışları 
etkilemiştir bu teknoloji. 
 
 

14.5. SANAL GERÇEKLİK VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK FARKLARI 
 
Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik tamamen farklı kavramlardır. Artırılmış 
gerçeklik aracılığıyla kurgusal dünyada sanal unsurların gerçek dünya ile birleştiğini 
göreceksiniz. Sanal gerçeklikte, tüm deneyim simüle edilmiş bir şekilde sunulur. 
Artırılmış gerçeklik teknolojisinde, bu sihri gerçek zamanlı olarak simüle etmek için 
özel uygulamalarla birlikte bir kulaklık veya mobil cihaz kamera sensörü ile aktırıyor 
veya kullanılıyor. Temel geliştirme aşamasında olan veya olmayan nesneler gerçek 
dünyaya gösterilir. Bu yüzden, mobil uygulamalar gibi artırılmış gerçeklik 
uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, sanal gerçeklik uygulamasının 
gerektirdiği donanım, tüm görüş alanınızı kapsayacak ve duyduğunuz sesi kontrol 
edebilirsiniz. 
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14.6.  AR ÜZERİNE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER 
 
Sanal dünyalar söz konusu olduğunda, bir oyun düşünebilirsiniz. Bu teknoloji aynı 
zamanda oyunlarda da kullanılmaktadır. Pokemon oyunlarında da artırılmış gerçeklik 
teknolojisi kullanılmaktadır. Ülkemizde oynanmış oyunlardan biridir ve belki de şu an 
bile oynanmaktadır. Oyun, artırılmış gerçeklik üzerine ve birlikte kameraya rastgele 
yerleştirilen Pokemon'a bakarak Pokemon'u yakalamaya çalışıyor ve mobil mağazada 
zamanında en çok indirilen oyun kategorisinde ilk sırada yer alıyordu. Bunlar elbette 
ilk izlenimlerimiz. Bu teknolojinin yani kısacası bu işin askeri yönü de var! Evet, savaş 
pilotları bu teknolojiyi kokpit ekranlarında kullanmaya başlamışlar ve piyadelerin 
kullandığı ekipmanlara uyumlu gözlük takmışlardır. Yer tespiti, hız, yükseklik ve 
sıcaklık gibi veriler kullanıcıya ekranda ve gözlükte gösterilirmiştir. 
 
 

14.7. AR ÜZERİNE TÜRKİYE’DE YER ALAN GİRİŞİMLER 
 
Ülkemizde örneklerini verdikten sonra Artırılmış Gerçeklik Üzerine girişim örnekleri 
aşağıdadır: 
 

 ARPandora 
 
Pandora, iki girişimci tarafından, artırılmış gerçeklik işlevlerine sahip bina modellerini 
sergilemeyi amaçlayan ve farklı uygulamalarda hazırlanmış olan iki girişimci 
tarafından kurulmuştur. Pandora'yı diğer AR uygulamalarından farklı kılan nedir? 
Uygulama, bina tanıtımları için özelleştirilmiştir ve mobil cihazlarda yüksek 
performans ve görüntü kalitesi ile yüksek poligonlu yapı modellerini işleyebilir. 
 

 Hangaar Lab 
 
Hangaar Lab, başta giyilebilir teknoloji ve AR olmak üzere yazılım üzerine araştırma 
sağlar. Medikal ve milli savunma endüstrileri hedef pazarlardır. Hızla büyümekte olan 
bu girişim güzel fonlar ve destekler almaktadır. 
 
 

14.8. AR UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 

 MondlyAR 
 

Bir yabancı dil öğretmek için kurulan bir platform olan Mondly, konuşma becerilerinizi 
kişisel gerçek olmayan dil asistanınızla test edip öğrenmenize yardımcı olabilecek bir 
AR uygulaması oluşturmuştur. Bu gerçek olmayan dil asistanı sizinle altı farklı dilde 
sohbet edip sizinle konuşabilir ve MondlyAR'ın gelişmiş özellikleri (ses tanıma, sohbet 
robotu teknolojisi ve yapay zeka gibi) sayesinde AR teknolojisini kullanabilirsiniz. 
Derslerinizi olabildiğince ilginç hale getirebilirsiniz. 
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 Inkhunter 
 
Inkhunter, dövme yaptırmak isteyenler için oldukça kullanışlı bir uygulamadır. 
Inkhunter adlı bu artırılmış gerçeklik uygulaması, daha rahat dövme kararları 
vermenize yardımcı olabilir. Inkhunter galerisinden bir tasarım seçtikten sonra, 
yapmanız gereken tek şey dövme yaptırmak istediğiniz yere kamera ile göstermek ve 
işaretlemek ardından dövmenin vücudunuzda nasıl göründüğünü böylelikle daha iyi 
görebilirsiniz. 
 

 Star Chart 
 

Astronomiye ve uzaya biraz ilginiz varsa, bakmak sizin için çok keyifli bir aktivite. Ne 
yazık ki, benim gibi astronomi çalışmadıysanız, gök cisimlerini anlamak çok zor 
olacaktır. Ancak, "Yıldız Haritası" adı verilen artırılmış gerçeklik uygulaması yardımıyla, 
güneş sistemindeki herhangi bir gök cismi, takım yıldız, veya gezegeni tespit 
edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken telefonunuzu gece gökyüzüne doğrultmak. 
Ardından, uygulama otomatik olarak hareketinizi takip edecek, gökyüzünü çizecek ve 
size uzay hakkında bazı ilginç bilgiler öğretecek. 
 

 Holo 
  
Bir sonraki uygulamamız Holo, fotoğraflara ve videolara artırılmış gerçeklik 
görüntüleri yerleştirmenize olanak tanır. Bununla birlikte, holo'nun diğer 
uygulamaları arasındaki temel fark, Holo'nun artırılmış gerçeklik görsel efektlerinin 
veya hologramlarının ünlüler ve ünlü kurgusal karakterlerden oluşmasıdır. Kısacası 
Holo uygulaması ile en sevdiğiniz süper kahramanlarla fotoğraf çekebilirsiniz. 
 

 Euclidean Lands 
 
Euclid's Land, popüler mobil oyun 2048'in üç boyutlu bir versiyonu gibidir. Oyunu 
kazanmak için mekansal farkındalığınızı, geometrik becerilerinizi ve perspektif 
yakalamanızı geliştirmeniz gerekir. Neyse ki, herhangi bir büyük ve açık alanda 
oynayabilirsiniz, bu da her seviyeyi kazanmanıza yardımcı olabilecek bir strateji 
geliştirmeyi kolaylaştırır. 
 
 

14.9. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GELECEĞİ  
 
Görmüş olduğunuz üzere birçok sektör ve büyük firmalar kullanıyor veya kullanmaya 
başlıyor. Girişimlerden, fabrikalara kadar geniş bir yelpazeye sahip olacak ve olmaya 
devam ediyor. Peki bunun sonrası ne olacak ya da ne gibi konular gelecek? 
 
Artırılmış gerçeklik teknolojisi bize pek çok alanda kolaylık sağlıyor gibi görünüyor 
hatta artırılmış gerçeklik ile ilgili bir film bile var filmi merak edenler için filmin ismi 
Sight. 
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Son olarak sıhhat alanının da ise beklenen AR çalışmaları, bilgisayar âlemi ve asıl 
kâinat arasındaki çizgiyi flulaştırıp; görme, sezme, değme, koklama, dinleme 
duyularımızın aktarıp oluşturan yeni bir dünyada harekete geçmenizi sağlar. 
 
Yakın gelecekte AR ağrıyan midemizde neler olduğunu tahmin edip veya bilip canlı 
olarak izleyebilecek hale geleceğiz bakar mısınız harikulade bir teknoloji olduğunu 
şimdiden belli, gözlüklerimizi ya da başlıklarım bir yerine reel zamanlı seyahat 
edebilecek ya da bir strateji oyunu oynayabilecek en ehemmiyetlisi de hayal 
eforumuzu bu teknolojiyle birleştirip yaşamımızı basitleştirecek birbirinden değişik ve 
yeni mahsuller ortaya koyabileceğiz. Dünyada yeni bir çağ açacağı şimdiden belli 
yerinizi alın ve biz IT Governance Turkey ailesi olarak yerimizi aldık. 
 
Özet olarak, AR, yaşamımıza birkaç sene içinde günlük hayatta daha kullanılabilir 
olacak. Fabrika ve işyerlerinde, teknisyenler teçhizatları hâkimiyet ederken ellerindeki 
tablet bilgisayarla aygıtların önlerinden geçmeleri yeterli olacak. Cebimizdeki, 
elimizdeki ve gözümüzdeki ekranlarda gerçeklik yalnızca bir görüntü olmanın ötesine 
çıkacak ve bir gün konut ve bürolarımızdaki aynalar, belki duvarlar birer AR 
uygulamasına ya da belgeye dönüşecektir. 
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BÖLÜM 13 

15. NESNELERİN INTERNETİ (IoT) 
 

15.1. NESNELERİN INTERNETİ (IoT) 
 
 
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), fiziksel nesnelerin birbirleri ile bağlantı 
kurup veri alışverişi yaptığı iletişim ağıdır. Söz konusu iletişim ağının içerisindeki 
nesneler bir tekil anahtarla işaretlenir. Tekil anahtarla işaretlenme eyleminin en 
büyük sorunu, bu işaretleme için günümüzde yaygın olarak kullanılan IP adreslerinin 
sınırlı oluşudur. Ipv6’nın kullanımıyla beraber Nesnelerin İnterneti’nde bu sorunun 
aşılacağı düşünülmektedir. 
 
IoT’de ağ içerisindeki her birim, birbiriyle bağlantılı olmak zorunda değildir. Temelde 
iletişim ağının her birimi, kendinin hâlihazırda yapabildiğinden daha büyük bir değer 
ortaya koyabilmek için birlikte çalışır. 
 
Nesnelerin İnterneti sayesinde akıllı cihazlar birbiriyle iletişim halinde kalır ve 
kullanıcılardan veri toplayarak kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkartır. Toplanan 
bu veriler, ağdaki nesnelerin tekil işlevleri için ve bu nesnelerin oluşturduğu tüm 
sistemin amacı dâhilinde işlenir. 
 
Ürünlerin geliştirilme amaçları doğrultusunda birçok hazır veriden ve ürün 
kullanımıyla birlikte toplanacak verilerden yararlanabilirler. Ortaya koyulacak olan 
toplam veri olasılığının büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda; IoT 
teknolojilerinin büyük ölçüde Büyük Veri teknolojisi ile ilişki içerisinde olduğu da göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
 
İletişim ağı içerisindeki her bir elemanın veri alışverişi yapabilmesi için bir transfer 
protokolünden yararlanabilmesi gerekmektedir. Hiçbir alıcı veya verici işlevi olmayan 
nesneler bu ağın getirdiği sonuçlardan etkilenebilirler fakat söz konusu iletişim ağın 
içerisinde bulunamazlar. 
 
Bir nesnenin veri alışverişinde bulunup “akıllı” olarak nitelendirilebilmesi için; 
nesnenin tekil anahtarı olması, bağlanabilir olması ve alıcı veya verici işlemini 
gerçekleştirebilecek bir sensörünün olması gerekmektedir. Bu akıllı nesneler, IoT 
iletişim ağı içerisinde yer alabilir ve bu ağın getirdiği sonuçlardan etkilenebilir.  
 
Nesnelerin İnterneti’nin kullanım alanlarına sağlık, akıllı ev sistemleri, akıllı tarım, akıllı 
çevre,  akıllı enerji, akıllı hayvancılık, akıllı ölçümler, akıllı şehirler, endüstriyel 
kontroller, güvenlik ve acil durumlar, lojistik ve alışveriş gibi birçok örnek verebiliriz. 
Söz konusu teknoloji, bu alanlarda daha kaliteli hizmet verebilmek için veriler toplar 
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ve topladığı verileri işler. Bu teknoloji, şimdilik, farklı çalışma amaçları olan ürünler var 
olsa da, genellikle denetim ve kontrol yapan ürünlerin üretimi için kullanılıyor. 
 
IoT artık kullanıcıların rahatlıkla erişebileceği teknolojilerden biri halinde diyebiliriz. 
Bunun yanı sıra, son kullanıcının da tercihleri artık Nesnelerin İnterneti’nin kullanıldığı 
sektörlerde önemli hale geliyor. Akıllı ev sistemleri de bunlara en güzel örneklerden 
biri.  
 
Akıllı ev; kullanıcının eve olan uzaklığına göre evin iç ısısını ayarlar, saate göre 
perdeleri açar ya da kapatır, isteğiniz doğrultusunda ses sisteminizden şarkı çalar... 
Kısacası evinizi neredeyse tamamen otomatikleştiren bir teknolojidir. 
Günümüzde Amazon, Samsung, LG gibi dünya devi teknoloji şirketleri dahi Nesnelerin 
İnterneti kapsamında ürünler geliştiriyor. Özellikle akıllı ev sistemleri ve giyilebilir akıllı 
cihazlar, söz konusu şirketlerin IoT alanında en fazla geliştirme yaptıkları ürün 
kategorileri. 
 
Kendi bağlantı kurabilen cihazımızı kendimiz de yapabiliriz. Bunun için bir I/O (Input 
Output) kartı ve bu kartın yazılımının yapılabileceği bir platforma ihtiyacımız var. 
Günümüzde bu teknolojinin en fazla kullanılan ürünleri Arduinolar. 
 
Arduino I/O kartlarının içerisinde genellikle bir mikrodenetleyici ve programlama ve 
diğer devrelere bağlantısının sağlanabilmesi için yan elemanlar bulunur. Her kartta bir 
regüle entegresi ve bir kristal osilator bulunur. I/O kartlarının çeşidine göre FTDI 
yardımı ile ya da FTDI olmadan direkt bilgisayara bağlanmak suretiyle bu kartları 
bağlayıp Arduino geliştiricisi üzerinden kodlamalarını yazabiliriz. 
 
Kodlamayı yapmadan önce; ortaya çıkartmak istediğimiz sistemin birimlerinin teker 
teker neye ihtiyaç duyduklarını çıkartıp bu ihtiyaçların hangi modüllerle 
giderilebileceğini öğrenmek gerekir. Örneğin ses düzeyiyle çalışan bir ışıklandırma 
sistemi için I/O kartının yanı sıra ses modülü ve ışık kaynağı da gerekecektir. 
 
İhtiyacımız doğrultusunda gereken modüllerin seçimi sonrasında elektrik devresinin 
kurulması, gereken kartların ve modüllerin birbirine bağlanması gerekmektedir. Bu 
işlem sonrasında I/O kartının bilgisayara bağlanılmasıyla kodlamalar 
gerçekleştirilebilir. 
 
Şekil 1’de Arduino I/O kartı ile birkaç modül arasında nasıl breadboard aracılığıyla 
bağlantı kurulduğunu görebilirsiniz. 
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Arduino I/O kartı örneği 
 
 

Arduino ile geliştirilebilirdiği gibi; Raspberry Pi, mRobot gibi I/O kartları ve modüllerle 
de IoT ürünler geliştirilebilir. Geliştirilen ürünler, daha sonra birbirleriyle bağlantılı 
hale getirilip bir sistem içerisinde çalışabilirler. 
 
Nesnelerin birbiriyle iletişim kurabilmesinin en büyük sonuçlarından biri de yeni bir 
iletişim kanalının ortaya çıkmış olmasıdır. İnsandan makineye ve makineden insana 
iletişim, genellikle alışık olduğumuz iletişim kanalıdır. Fakat Nesnelerin İnterneti 
sayesinde makineden makineye şeklinde yeni bir iletişim kanalının da yolu açılmıştır. 
 
Makineden makineye iletişim kanalının ortaya çıkmış olmasıyla birlikte birbirine 
komut veren, birbirinden komut alan ve alınan ya da verilen komutları sentezleyip 
sonuçları yapay zeka teknolojileriyle işleyen nesnelerin var olmasının yolu açılmıştır. 
 
Günümüzde yaklaşık 70 milyar nesnenin birbiriyle iletişim halinde olduğu tahmin 
ediliyor. Bu nesnelerin topladığı verilerin, düzenlenmesinin yapay zeka ve büyük veri 
teknolojilerinin büyük gelişme kat etmesinde faydası olduğunu söyleyebiliriz. 
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