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1. KAPSAM VE AMAÇ
1.1. Kurumsal Dijital Dönüşüm Planlama Yatırım Türü nedir?
Kurumda gerçekleştirilecek dijital dönüşüm çalışmalarının kapsamının belirlenmesi, ne şekilde
gerçekleştirileceği ile ilgili planlamanın yapılması, yol haritasının hazırlanması vb. gibi çalışmaları
kapsamaktadır.

1.2. Kurumsal Dijital dönüşüm planlama projesinin kapsamı net olarak belirlendi mi?
Bir kamu kurumunda kurumsal dijital dönüşüm planlama çalışmalarına başlamadan önce kapsam belirleme
çalışması yapılmalıdır. Bu amaçla kapsama dahil edilecek olan kurum hizmetleri, bu hizmetler kapsamında
çalışma yapılacak hizmet birimleri, inceleme yapılacak eksenler ve proje sonucunda teslim edilecek çıktılar
belirlenerek çerçeve çizilmelidir.

1.3. Mevcut durum analizi faaliyetleri için gerekli zaman ve insan kaynağı planlaması ihtiyaca uygun
ve gerçekçi olarak yapıldı mı?
Mevcut durum analizinde belirlenen kapsam doğrultusunda mevcut durumun belirlenmesi çalışmaları
gerçekleştirilir. Mevcut durum analizi, “neredeyiz?” sorusunun cevabının bulunduğu adımdır. Geleceğe
yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi ve aksiyon alınabilmesi için öncelikle, geçmişte konu ile
ilgili nelerin gerçekleştirildiği, nerelerde hedeflere ulaşılamadığı ve bunun nedenleri, mevcut durumda hangi
kaynaklara sahip olunduğu ya da hangi yönlerinin gelişmeye açık olduğu ve dış faktörlerin değerlendirilmesi
gerekir. Bu doğrultuda aşağıda verilen eksenlerin kapsama dahil edilmiş olanları için kurum genelinde ve/
veya hizmet birimleri özelinde analizi yapılır.
1. Mevzuat
2. Stratejik plan
3. Hizmet envanteri
4. İş süreçleri
5. İç paydaşlar
6. Dış paydaşlar
7. Mevcut BT (Bilişim Teknolojileri) altyapısı
8. Mevcut yazılımlar
9. Yurtiçi ve yurtdışı örnekler
10. Mevcut veriler
Mevcut durum analizi faaliyetleri sırasında, iş analiz tekniklerinden proje kapsamına uygun olanlar
belirlenerek kullanılabilir.

Aşağıda temel iş analiz teknikleri ile hangi durumlarda kullanılabileceklerine

dair bilgiler verilmiştir.
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2. YAPILACAK İŞİN TANIMI
2.1. Mevzuat incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?
Kurumla ilişki mevzuatlar incelenerek tespitler çıkarılır. Mevzuat incelemesi kapsamında aşağıda verilen
kırılımlardan kurum ve hizmet birimleri ile ilgili olanlar dahil edilebilir.
• Kanunlar
• Bakanlar Kurulu Kararları
• Yönetmelikler
• Tebliğler
• Kurul Kararları
Mevzuat analizi sonucunda kurumun hizmet birimleri ile gerçekleştirilen görüşmeler ve analizler sonucunda
tespit edilen mevzuat ile ilgili genel ihtiyaçlar ve diğer hususlar dokümante edilerek raporlanır.
Bu çalışma sırasında;
• Resmi yazı, belge, kanun, yönetmelik, yönerge, mevzuat gibi hukuki belgelerin incelenmesi,
• Müşteri kurumun yerinde incelenmesi ile var olan süreçlere dair bilgilerin edinilmesi,
• Lokasyon dağınık ise örneklem seçimi ile farklı şehir / birim / bölüm vb. yapılarda incelemelerin
yapılması,
• Gerekli belgelerin kopyalarının alınması ve güncelliğinin sağlanması,
tavsiye edilmektedir.

2.2. Stratejik plan incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?
Kurumun strateji geliştirme birimi ile görüşme gerçekleştirilerek değerlendirme yapılır. Ayrıca Kurumun
Stratejik Planı ile ilişkili olan ulusal stratejik belgeler ve ulusal/uluslararası raporlar incelenir, kurumsal
dijital dönüşüm faaliyetlerini etkileyecek hedef, amaç ve faaliyetler tespit edilir.

2.3. Hizmet envanteri incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?
Proje kapsamındaki hizmet birimlerine ait hizmet envanteri incelemesi gerçekleştirilerek, kurumun dijital
dönüşümü kapsamına dahil olabilecek hizmetler tasnif edilir. Bu çalışma gerçekleştirilirken kurumun
ilgili olabilecek birimleri ile de görüşmeler yapılabilir. Ayrıca hizmet envanteri incelemesi faaliyetleri
gerçekleştirilirken kapsamdaki her bir hizmet birimi ile ayrı ayrı görüşme yapılması uygun olacaktır.
Görüşmeler ve analiz sonucunda kurumsal dijital dönüşüm kapsamında gerçekleştirilebilecek hususlar
(hizmetin tamamının veya hizmetin bir bölümünün otomasyona alınması) tespit edilir ve raporlanır.
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2.4. İş süreçleri incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?

2.7. Mevcut bilişim teknolojilerinin (BT) incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek

Kurumun ilgili birimleri ile mevcut iş süreçleri gözden geçirilir ve kurumsal dijital dönüşüm kapsamında

mi?

olabilecek iş süreçleri tasnif edilir. İş süreçleri incelemesi sırasında aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Mevcut bilişim teknolojilerinin incelenmesinde aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi önerilir:

önerilir:
• Kurumun bilgi işlem birimi ile yapılan görüşmeler doğrultusunda mevcut bilişim teknolojileri altyapısı
• Her bir hizmet birimi ile tasnif edilen iş süreçleri ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmesi,

incelenerek, felaket kurtarma merkezi, sunucular, lisanslar, veritabanları ve halihazırda yönetilen envanterin

• Tasnif edilen her bir iş süreci ile hizmet envanteri arasındaki ilişkinin incelenmesi,

tespit edilmesi,

• Görüşmeler ve analiz sonucunda kurumsal dijital dönüşüm kapsamında gerçekleştirilebilecek

• Görüşmeler sonrasında tasnif edilen envanter detaylı olarak incelenmesi,

hususların (iş sürecinin tamamı veya iş sürecinin bir bölümü) tespit edilmesi ve tespitlerin her bir hizmet

• Kurumsal dijital dönüşüm için ihtiyaç duyulan envanter öğeleri ihtiyaçlarının belirlenmesi,

birimi için ayrıca raporlanması,

• Görüşmeler ve analizler sonucunda tespit edilen BT altyapısı ile ilgili genel ihtiyaçlar ve diğer hususların

• Görüşmeler sırasında tespit edilen iş süreçleri ile ilgili genel ihtiyaçlar ve diğer hususların ayrıca

raporlanması.

raporlanması.

2.8. Mevcut yazılımların incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?
2.5. İç paydaş incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?

Aşağıda belirtilen konular dikkate alınarak mevcut yazılımları inceleme çalışmaları yürütülmelidir.

Proje kapsamında paydaş olarak tanımlanan kurumun hizmet birimlerine ait organizasyon şeması ve görev
tanımlarını içeren belge ve dokümanlar incelenir. Proje İdare Personeli ile yapılan çalışmalarda birimlerin

• Kurumun bilgi işlem biriminin gelecek planlaması ve vizyonu hakkında bilgi edinmek,

mevcut görev ve yetkiler gözden geçirilir ve kurumsal dijital dönüşüm kapsamına dahil olabilecek görev ve

• Bilgi işlem biriminin envanter ve kabiliyetleri hakkında bilgi edinmek,

yetkiler tasnif edilir. İç paydaş incelemesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi önerilir:

• Bilgi işlem biriminin mevcut süreçleri ve bu süreçlerin işleyişi hakkında bilgi edinmek,
• Sistemlerin mevcut durumları ve kapasiteleri hakkında bilgi edinmek,

• Her bir hizmet birimi ile paydaşların görev ve yetkileri ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmesi,

• Sistemlerdeki mevcut veri kümelerini belirlemek,

• Tasnif edilen görev ve yetkilerin iç paydaşların görev ve yetkileri arasındaki ilişkisinin incelenmesi ve

• Kurum genelindeki süreçler ve işleyişleri ile onların elektronik ortamdaki gerçekleştirimi hakkında

ortak veya mükerrer görevler ile koordinasyon gerektiren görevler tespit edilmesi,

bilgi edinmek,

• Hizmet birimlerinin birbirleri ile olan iletişimleri analiz edilerek, BYS kapsamında yürütülebilecek

• Kurumun elektronik ortama yatkınlığı hakkında bilgi edinmek,

iletişim kanalları tespit edilmesi,

• Elektronik düzeyde entegre olunan dış paydaşlar ile entegrasyonların sebebi ve içeriği hakkında bilgi

• İç paydaş incelemesi sonucu tespit edilen genel hususlar raporlaması.

edinmek.

2.6. Dış paydaş incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?

Yukarıda verilen bilgilerle birlikte bilgi işlem birimi ve yazılımları kullanan diğer birimlerle gerçekleştirilen

Dış paydaş analizinde aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi önerilir:

görüşmeler sonucunda yazılım envanter listesi oluşturulur ve gerektiğinde güncellenir.
Görüşmeler ve yazılım incelemeleri sonucunda yazılımla ile ilgili tespit edilen genel ihtiyaçlar ve diğer

• Kurum için önemli ve öncelikli dış paydaşlar belirlenerek, görüşmeler gerçekleştirilmesi ve

hususlar raporlanır.

beklentilerinin alınması,
• Her bir hizmet birimi ile dış paydaşların yükümlülükleri ile ilgili görüşmelerin gerçekleştirilmesi,

2.9. Yurtiçi ve yurtdışı örneklerin incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?

• Dış paydaşların mevcut yükümlülükleri ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ve kurumsal dijital

Gerçekleştirilecek çalışmanın kapsamı ile ilgili var olan yurtiçi ve yurtdışı örneklerin tespit edilerek

dönüşüm kapsamında olabilecek yükümlülük ve sorumlulukların tasnif edilmesi,

incelenmesi çalışmasıdır.

Görüşmeler ve analiz sonucunda mevcut sistemlerde yapılması gereken iyileştirmeler ve kurumsal dijital

Benzer fonksiyonları gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar; sahip oldukları süreçler, organizasyon yapıları ve

dönüşüm kapsamında gerçekleştirilebilecek hususların tespit edilip ve raporlanması.

sundukları hizmetler vb. açılardan incelenir ve gerekli görülen yerler için görüşmeler ayarlanır. Görüşmeler
ve incelemeler sırasında tespit edilen hususlar raporlanır.
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2.10. Mevcut verilerin incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?

/ danışmanlar değerlendirilmelidir. Benzer sektörlerde yapılmış çalışmaları var mı, önceki referansları

Mevcut verilen incelenmesinde aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi önerilir:

nelerdir… v.b. kriterlere bakılmalıdır. Bir yüklenici daha önce benzer çalışmaları yapmış ve yapılacak işe
uygun profile sahip olsa da proje süresince çalıştıracağı insan kaynağı profilinin uygunluğu da ayrıca kontrol

• Kurumsal dijital dönüşüm kapsamı ile ilişkili olabilecek veri kaynakları tespit edilmesi.
- Mevcut hizmet envanteri analiz edilir. Hizmet envanterinde girdi ve çıktı olacak kapsam dahilindeki

edilmelidir. Bunun için yüklenici firmalardan projede çalışacak insan kaynağının özgeçmişleri istenerek
projedeki rollerle uygunlukları kontrol edilir.

tüm verilerin nerede saklandıkları ve ne amaçla kullanıldıkları bilgileri tespit edilmeye çalışılır.
- Mevcut süreçler analiz edilir. Süreçlerde girdi ve çıktı olacak kapsam dahilindeki tüm verilerin nerede

Sözleşme, alınacak hizmet kapsamında yükleniciden beklenen gereksinimleri ve hizmet seviyelerini içeren

saklandıkları ve ne amaçla kullanıldıkları bilgileri tespit edilmeye çalışılır.

belgedir. Sözleşme çalışmaları sırasında yüklenici ile birlikte çalışılması, karşılıklı anlaşmaya varılmış

- Kapsamla ilişkili olabilecek kişiler ile görüşmeler yapılır. Görüşmeler esnasında; kullanılan veriler,

olması önemlidir. Yüklenicinin sağladığı hizmetlerde alt yüklenicilerin kullanılması durumunda, yüklenici

nerede saklandıkları, hangi yazılımları kullandıkları bilgileri öğrenilmeye çalışılır.

alt yüklenicilerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından ve bunların izlenmesi ve raporlanmasından

- Mevcut yazılımlar üzerinden analiz yapılarak yazılımların ilişkili olduğu diğer yazılımlar ve veri

sorumludur.

kaynakları tespit edilir.
• Veri kaynaklarının kullanım amaçları ve kullanım yerlerinin tespit edilmesi.

3.1.2. Kabul faaliyetleri plana dahil edildi mi?

• Verilerin ve veri akışının doğru olup olmadığı konusunda alan uzmanlarının/iş birimi personelinin

Yüklenici ile yapılan sözleşme şartlarının sağlandığından emin olduktan sonra istenilen çıktının kabulü

görüşlerinin alınması.

yapılır. Kabul işleminden önce sözleşmede tanımlandığı şekliyle gözden geçirmeler yapılır. Gözden

• Verilerde bulunan mükerrerlikler ve bozukluklar konusunda hizmet birimleri ile görüşülerek, verideki

geçirmelerin sonuçları yazılı olarak saklanır. Gözden geçirme çalışmaları sonucunda istenilen kriterlerden

bozukluk ve mükerrerliklerin iş yapış, hizmet kalitesi ve kurum için olası etkileri ile ilgili tespitlerde

geçemeyen çıktıların düzeltilmesi için aksiyon planı düzenlenerek yüklenici ile üzerinde anlaşmaya varılır.

bulunulması.

Aksiyon planındaki maddelerin takibi yapılarak yüklenici tarafından belirlenen sürelerde tamamlanması

• Dış paydaşlardan mükerrer olarak alınan verilerin tespit edilmesi.

garanti altına alınır.

• Analizler sırasında tespit edilen iş süreçleri ile ilgili genel ihtiyaçlar ve diğer hususların raporlanması.

3.2. Kurumsal dönüşüm planlama çalışması kurum personeli ile mi gerçekleştirilecek?

3. İŞ MODELİ

Proje kurum personeli ile gerçekleştirilecekse öncelikle kurumun insan kaynağı durumu göz önünde
bulundurulmalı ve projeyi geliştirmek için gerekli yetkinliklerin çıkarılması gerekmektedir. Kurum

3.1. Kurumsal dönüşüm planlama çalışması yüklenicilere mi yaptırılacak?

personelinin bu yetkinliklerden hangilerine sahip olduğu tespit edilmeli eğer yeterli seviyede yetkinlik mevcut

Projede yüklenici kullanımı düşünülüyorsa kurumun yüklenici yönetimindeki tecrübesi ve olgunluğu ile

değilse, proje öncesinde veya proje süresince bu yetkinliklerin kazanılabilmesi için eğitimler planlanmalıdır.

yüklenici performansının beklenen gibi olmama durumunda yapılacaklar göz önünde bulundurulmalıdır.

Yeterli proje personelinin olmayacağı öngörülmekteyse de yeni proje personeli temin edebilmek için gerekli

Yüklenici tedarikine yönelik hazırlanacak teknik şartnamede işin kapsamının eksiksiz ve gerekli detayları

hazırlıklar gerçekleştirilmelidir.

içerecek şekilde tanımlanmasına, yüklenicinin yetkinliğinin doğru ve tam olarak tanımlamasına, yüklenicinin
yaptığı işin kabul şartlarına, olası ceza maddelerine ve kontrol noktalarının gereken periyotlarda

4. ÇIKTILAR

tanımlanmasına dikkat edilmelidir.

4.1. Mevcut durum analizi sonrasında önerilen değişiklikler ve gerekçeleri dokümante edilecek mi?
3.1.1. Piyasa araştırma faaliyetleri (ihtiyacın karşılanma yöntemini belirleme, yüklenicilerin seçimi,

Mevcut durum analizi sonrasında elde edilen sonuçlar analiz edilir. Analiz sonucunda elde edilen bilgilerin

tedarik yönetimini belirleme) plana dahil edildi mi?

kurumsal dijital dönüşüm kapsamında olup olmadığı da değerlendirilerek analiz sonucu elde edilen teknik

Gerçekleştirilecek projenin tamamı yükleniciye yaptırılabilirken, projede yüklenici ile birlikte kurum

ve idari hususlar, genel ihtiyaç ve tespitler tanımlanarak raporlanır.

personelleri de görev alabilir. Projedeki ihtiyaçlar net olarak belirlendikten sonra bunların ne şekilde
karşılanacağına karar verilmelidir.

4.2. Tespit ve gerekçelerden yola çıkılarak çözüm önerileri sunulacak mı?
Mevcut durum ile birlikte ortaya çıkan tespitler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kurumun dijital dönüşümü

8
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çözüm bileşenleri de bu aşamada tanımlanmaktadır. Hedef durum ve çözüm önerileri tanımlanırken;
mevzuat, süreç, yazılım, veri ve BT altyapısı eksenlerinde ele alınabilir. Bu eksenler için farklı detaylarda
çözümler ve öneriler hazırlanarak dokümante edilir.

4.3. Önerilen çözümleri hayata geçirmek için bir yol haritası hazırlanacak mı?
Hedef durum doğrultusunda hazırlanan çözüm önerisinin hayata geçirilebilmesi için projeler tanımlanarak
bu projelerin gerçekleştirilmesine ilişkin öncelikler ve aşamalar belirlenir. Yol haritasının hazırlanması
aşamasında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir.
• Önerilen çözümler doğrultusunda bu çözümlerin nasıl gerçekleştirilebileceği belirlenir.
• Çözümlerden anlamsal bütünlük oluşturabilecek bir veya birkaçı paketlenerek projelendirilir. Her bir
proje için aşağıdaki tanımlamalar yapılabilir:
- Öngörülen süre,
- Önerilen gerçekleştirme yöntemi,
- Temel paydaşlar,
- Mevcut durumdan geçiş planı,
- Riskler.
• İş paketi mevcut olan projeler için iş paketleri arasındaki entegrasyonlar ve öncelik kıyaslaması yapılır.
• Projeler arasında önem, risk, maliyet ve aciliyet parametrelerine göre kıyaslaması yapılarak hangi
projenin öncelikli olarak gerçekleştirilmesi konusunda öneri hazırlanır.
• Tanımlanan projelerin gerçekleştirilmesi için zaman planlaması yapılır.
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