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1. KAPSAM VE AMAÇ

faydalanılabilir. Bu veriler mevcut değilse piyasa araştırması yapılabilir.

1.1. Yazılım geliştirme nedir?

2.3. Yazılım isterleri tümüyle ele elındı mı?

Yazılım geliştirme analiz, tasarım, kodlama, test gibi süreçleri içeren ve operasyonel olarak bir veya birden
fazla ihtiyacı karşılaması düşünülen yazılım ürününün ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen faaliyetler
bütünüdür. Bu süreç yazılım sistemlerinin mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarımının yapılmasını,
geliştirilmesini ve ürün haline getirilmesini sağlar. Genel anlamıyla yazılım geliştirme; araştırma, yeni
bir geliştirme, prototipleme, yazılım modernizasyonu, bakım faaliyetlerini içerse de bu rehberde “Yazılım
Geliştirme” yatırım türü; hazır yazılım tedariki dışında kurumun mevcutta yazılım üzerinden karşılanmayan

İsterler fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler olarak ikiye ayrılmaktadır. Fonksiyonel
gereksinimler sistemin veya bileşenin bir fonksiyonunu (kullanıcı sistemde kurum tanımlayabilecektir gibi)
tanımlamaktadır. Fonksiyonel olmayan isterler ise işlevden çok yazılımın sağlaması gereken bir kriteri
belirleyen gereksinimlerdir. Temel olarak kalite, performans, güvenlik, kullanılabilirlik, genişleyebilirlik
düşünülmesi gereken önemli fonksiyonel olmayan gereksinimlerdir.

ihtiyaçlarının kurum içi geliştirme veya dış kaynak kullanımı yöntemleri ile karşılanmasıdır.

Fonksiyonel gereksinimlerde de yazılımın temel fonksiyonlarının yanı sıra kurumun kullandığı iç sistemlerle

1.2. Yazılım geliştirme projesinin paydaşları belirlendi mi?

entegrasyon da göz önünde bulundurulmalıdır.

Projeye etki edebilecek ve projenin sonuçlarından etkilenebilecek iç ve dış paydaşlar belirlenmeli, onlardan

entegrasyon, kurum tarafından sağlanan verilerin dışa açılması, kurumun kullandığı dış sistemlerle

beklentiler anlatılmalı ve bu paydaşlardan gerekli taahhütler alınmalıdır.

Geliştirilecek yazılım daha önceden kullanılan bir yazılımın yerine geçecekse veri aktarım faaliyetleri

1.3. Yazılım geliştirme projesinin kapsamı net olarak belirlendi mi?

sistemle ilgili çalışan teknik ekibin deneyiminden faydalanmak aktarım faaliyetlerine katkı sağlayacaktır.

Yazılım geliştirme planlama çalışmalarına başlamadan önce kapsam belirleme çalışması yapılmalıdır. Bu
amaçla kapsama dahil edilecek olan kurum hizmetleri, bu hizmetler kapsamında çalışma yapılacak hizmet
birimleri ve proje sonucunda teslim edilecek çıktılar belirlenerek çerçeve çizilmelidir. Bu çerçeve çizilirken
mevcut durum analizinin yapılması yani kurumun ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu konuda tespitlerin
yapılması gerekmektedir.
Analiz sırasında, Uluslararası İş Analizi Enstitüsü (IIBA) tarafından BABOK Version 3‘te (https://www.
iiba.org/babok-guide.aspx) belirtilmiş olan iş analiz teknikleri kullanılabilir. Bu faaliyetler kapsamında
kullanılabilecek on dört farklı iş analizi tekniği Kurumsal Dijital Dönüşüm Planlama rehberinde verilmiştir.
Mevzuatların zorunlu kıldığı ulusal veya uluslararası standartlar ve/veya referans modeller dikkate alınarak,
ürün veya ürünlerin hangi özelliklerden oluşacağı, paydaşların ürün(ler)den beklentilerinin açık bir şekilde
belirlenmiş olması gerekmektedir. Üst seviye isterlerin belirlenmesi süre, bütçe ve kaynak tahminlemesinin

de planlanmalıdır. Veri aktarımında verinin aktarılacağı önceki sistemin hızlı incelenebilmesi için bu
Veri aktarımında verileri set olarak aktarmak veya veriye ihtiyaç duyuldukça web servislerle aktarımı
gerçekleştirmek seçenekleri analiz sırasında değerlendirilmelidir. Veri aktarım işinin projenin süresine ve
maliyetine etkisi değerlendirilmelidir.

2.4. Konfigürasyon yönetimi yapılması planlandı mı?
Konfigürasyon yönetimi yapılacak ürünün yaşam döngüsü boyunca konfigürasyonunun izlenmesi ve kontrol
edilmesi gerekmektedir. Bir konfigürasyon ögesinin fiziki ve işlevsel karakteristiklerini belirlemek ve
belgelemek, bunlar üzerinde meydana gelen değişiklikleri kontrol etmek, değişiklik sürecini, uygulama
durumunu raporlamak ve belli gereksinimlere uygunluğunu doğrulamak amacıyla planlanmalıdır.
Konfigürasyon yönetiminde geliştirme ortamı, test ortamı ve ürün ortamı olmak üzere 3 farklı ortam
değerlendirilmelidir. Geliştirme ortamının işi yapacak yükleniciden bağımsız bir ortamda da kurulabilmesi

daha sağlıklı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacaktır.

ileride yazılımla ilgili bakım ve idame faaliyetleri için önem arz etmektedir. Test ortamı ve ürün ortamının

2. YAPILACAK İŞİN TANIMI

yazılımla ürün ortamındaki yazılımın aynı versiyona veya bazı geliştirmeleri önce görmek açısından daha

2.1. Gerçekçi bir planlama yapılabilmesi için üst seviyedeki faaliyetlerin kırılımı yapılarak detaylı
faaliyetler değerlendirilmelidir. Detaylı faaliyetler belirlendi mi?
Faaliyetler, sorumluları, görev alacaklar, ihtiyaç duyulan kaynaklar ve faaliyetler arasındaki öncül ardıl
ilişkiler ile bağımlılıkları belirlenmelidir. Öncül ardıl ilişkiler ve bağımlılıklar çalışma takvimini etkiler ve
bunların belirlenmesi kaynak dengelemesi için gereklidir.
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nerede yer alması gerektiği (kurum sunucuları, bulut sunucular vb.) da düşünülmelidir. Test ortamındaki
ileri bir versiyona sahip olması sağlanabilir. Ayrıca test ortamı yüklenici tarafından verilen eğitimler dışında
uygulama ile ilgili eğitimler vermek için de kullanılabilir. Test ve ürün ortamına yapılacak donanım ve
yazılım kurulumu ile güncellemelerinin sorumluluğunun da kimde olacağı konfigürasyon planlamasında
belirlenmelidir.
Konfigürasyon yönetimi kapsamında ürün ortamıyla ilgili ayrıca felaket kurtarma senaryosunun yapılması
olası problemlere karşı tedbirler alınabileceğinden gereklidir. Kurtarma senaryolarının belirli aralıklarla
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Projede izlenecek yazılım geliştirme yaşam döngüsünün belirlenmesi, planlama aşamasında faaliyetlerin

ilgili paydaşların teknik ekibiyle birlikte yapılması da senaryoların güncelliği açısından önem arz etmektedir.

ilişkilerini, iterasyonları ve aşamaları belirleyebilmek için daha yapısal bir yaklaşım sunar. Proje
karakteristikleri, riskleri, yazılım bileşenlerinin karmaşıklık seviyeleri ve bağımlılıkları ile isterlerin hangi

2.5. Proje Teklif Formu’nda projede önerilen alternatif çözümlerin olası riskleri çıkarıldı mı?

aşamada ne kadar netleşeceği değerlendirilerek bir yazılım geliştirme yaşam döngüsü (şelale, spiral,

Form’da belirtilen risk kategorilerinde riskler belirlenirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

artırımlı yinelemeli, vb.) seçimi yapılmalı ve bu seçime yönelik gerekçeler açıklanmalıdır.
İdari riskler: Üst yönetimin desteğinin olmaması, yeterli ve yetkin insan kaynağı bulunamaması, yüklenici
Yazılıma ilişkin kapsam belirleme çalışmalarında mümkün olduğunca yüklenici personeli ile ortak

performansının beklenen gibi olmaması

çalışılmalıdır. Buna yönelik aktiviteler ve kaynaklar planlanmalıdır.

Hukuki riskler: Mevzuatların eksik olması, mevzuat altyapısının olmaması
Teknik riskler: Seçilen teknolojilerin kendini kanıtlamamış olması, teknolojilerin ihtiyacı karşılamaması,

Paydaşların katılımı ve iletişimi 2.11’de belirtildiği biçimde plana yansıtılmalıdır. Risk yönetimi faaliyetleri

teknolojiler hakkında bileşen kütüphanesi veya tecrübe gibi alanlarda destek bulunamaması

proje planlama aşamasında göz önünde bulundurulmalı ve buna yönelik insan kaynağı, iş gücü ve araç gibi

Mali riskler: Kur artışı

konular değerlendirilmelidir.
2.6. Projede takip edilecek kalite, ölçme – analiz ve izleme – değerlendirme faaliyetleri planlandı mı?
Kurulum / geçiş faaliyetlerinin planlanması gerekmektedir. Konfigürasyon yönetim planı ve kurulum/geçiş

Projede takip edilecek ölçümler/metrikler belirlenmelidir. Bu metriklerin plandan sapması durumunda

planı yapılırken kullanılacak araç, ortam, çevresel faktörler dikkate alınmalıdır. Geliştirme, test ve ürün

alınacak düzenleyici/önleyici faaliyetler tespit edilmelidir. Proje performans hedefleri belirlenerek plana

ortamı konfigürasyonlarının, operasyonel verinin gizlilik seviyesi değerlendirilerek verilerin yedeklenmesi

yansıtılmalıdır. Proje ölçme ve analiz faaliyetlerinin periyodik olarak yapılması ve performans hedeflerinin

ve geri kurtarma senaryolarının planlanması gerekmektedir.

güncellenmesi planlanmalıdır.

Kalite, ölçme – analiz ve izleme – değerlendirme faaliyetleri 2.6’da belirtildiği biçimde plana yansıtılmalıdır.

Süreç denetimleri, iş ürünü gözden geçirmeleri, konfigürasyon denetimleri ve kritik iş ürünlerine (Yazılım
Gereksinimleri Belirtim Dokümanı, Yazılım Tasarım Dokümanı, Test Prosedürleri, Proje Planları vb.) yönelik

2.2. Proje için efor, süre ve maliyet tahminlemesi yapıldı mı?

onay/taahhütler için gerekli faaliyetler tanımlanmalıdır.

Efor tahminlerken literatürde tanımlı bir yöntem kullanılması önerilmektedir. Kullanılan varsayımlar
açıklanmalıdır. Örnek yöntemler şunlardır: Uzman Değerlendirmesi, karşılaştırmalı tahminleme, 3 nokta

Süreç denetimlerinin tercihen organizasyonda geliştirme ekibinden bağımsız uzmanlar tarafından yapılması

tahminleme (3-point estimation), COCOMO, Delphi.

tavsiye edilmektedir. Denetim ve gözden geçirme sonucunda çıkan bulguların durumları takip edilmelidir.

Tahminleme aktivitelerinde kişilerin görüşlerine başvurulması durumunda bu kişilerin mümkün olduğunca

2.7. Proje süresince ihtiyaç duyulabilecek yetenek kümeleri ve uzmanlık alanları belirlendi mi?

çok sayıda ve benzer projelerin farklı aşamalarında çalışmış olmasına dikkat edilmelidir.

Projede görev alacak personellerin nasıl karşılanacağı belirlendi mi?
İhtiyaç duyulan uzmanlık alanları ve yetenek kümelerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Kurumun/

Kurumun benzer projelerine ilişkin verilerin (üretkenlik verisi, sprint hızı, test mühendisliği verileri, gözden

yüklenicinin işe alım prosedürleri değerlendirilmelidir. Bazı uzmanlık alanları ile ilgili uzmanlara erişim

geçirme verileri vb.) kullanılması önerilmektedir. Kurum verilerinin literatürde yer alan endüstri verilerinin

kısıtlı olabileceğinden bu alanlarda tedariğe dikkat edilmelidir.

kullanımına göre daha sağlıklı olacağı değerlendirilmektedir.

2.8. Projede görev alacak personellerin ihtiyaç duyacakları eğitimler planlandı mı?
Efor ve maliyet tahmini için yazılıma işletim ve kullanıcı desteği verilecek mi, ne seviye de verilecek

Proje ihtiyaçları ve çalışacak kişilerin profillerine göre eğitim ihtiyaçları belirlenmelidir. Bilişim teknolojileri

belirlenmelidir.

alanının hızla gelişen bir alan olduğu değerlendirilerek yeni teknolojiler ve yaklaşımlara yönelik eğitimler
düşünülmelidir.

Maliyet tahminlemesinde, maliyete etki edebilecek farklı kalemler (donanım, hazır yazılım, güvenlik ve
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ağ altyapısı vb.) düşünülmelidir. Bunların yanı sıra, enflasyon ve olası kur artışı gibi ekonomik verilerdeki

2.9. Yazılımla ilgili verilecek destekler ve değişiklik yönetimi planlandı mı?

değişiklikler de değerlendirilmelidir. Birim fiyatların belirlenmesine yönelik mevcut ve güncel verilerden

Yazılım kullanılmaya başlanmadan önce yazılımla ilgili fonksiyonların son kullanıcılara aktarılması için
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çeşitli faaliyetler gerçekleştirilebilir. Bu faaliyetler yazılımla ilgili kullanıcı kılavuzlarının hazırlanması,

Yönetim gözden geçirme toplantısı, proje ilerleme toplantısı, dış sistem entegrasyonlarına yönelik toplantılar,

çağrı merkezi kurulması, gelen isteklerin kaydedilmesi için talep yönetim sisteminin kurulması ve yazılım

gözden geçirme toplantıları gibi faaliyetlerde de ilgili paydaşların katılımı değerlendirilmelidir.

içerisinden kolayca erişilebilecek şekilde dinamik yardımın sağlanması olarak düşünülebilir. Yazılımla ilgili
sağlanacak çağrı merkezi desteğinin seviyesi belirlenmeli, bu seviyeye göre maliyetin değişeceği göz önünde

3. İŞ MODELİ

bulundurulmalıdır. Talep yönetim sisteminin kurulmasıyla yazılımla ilgili sorulara cevap verilebildiği gibi
gelen hata ve önerilerin de kayıt altına alınması sağlanacaktır. Yazılım geliştirme yöntemi olarak çevik yazılım

3.1. Yazılım geliştirme yüklenicilere mi yaptırılacak?

geliştirme yöntemi kullanılacaksa ilgili taleplerin son kullanıcılarla görüşülerek netleştirilmesi neticesinde

Projede yüklenici kullanımı düşünülüyorsa kurumun yüklenici yönetimindeki tecrübesi ve olgunluğu ile

proje planı göz önünde bulundurularak önceliklendirilmesi ve önceliklendirmelerin yazılım ihtiyaçları

yüklenici performansının beklenen gibi olmama durumunda yapılacaklar göz önünde bulundurulmalıdır.

doğrultusunda sık sık güncellenmesi gerekmektedir. Bu işlemler yazılım parçalarının planlamasına da katkı

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

sağlayacaktır.

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

Yazılımla ilgili eğitimlerin de interaktif olarak verilmesi ve daha sonra da eğitimlerin pratiğini yapmak adına

tanımlanmasına dikkat edilmelidir.

bir test ortamı sağlanması faydalı olacaktır.

3.1.1. Piyasa araştırma faaliyetleri (ihtiyacın karşılanma yöntemini belirleme, yüklenicilerin seçimi,
Kullanıcıları yazılımla ilgili değişiklikler ve güncellemeler konusunda bilgilendirmek, sıkça sorulan soruların

tedarik yöntemini belirleme) plana dahil edildi mi?

cevaplarını yayınlamak, destek faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler için yazılımla ilgili bir portal kurulması

Alınacak yazılım geliştirme hizmeti kapsamında adam kiralama, birlikte geliştirme ve çıktı taahhütlü

da göz önünde bulundurulmalıdır.

(tamamen karşı taraf geliştirmesi) gibi alternatif ihtiyaç karşılama yöntemleri değerlendirilir. Bunların her
birinin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır.

İhtiyaçlar doğrultusunda çağrı merkezi kurulumu, talep yönetim sistemi kurulumu, son kullanıcı eğitimlerinin
verilmesi ve portal kurulumu hususlarının projeye olası maliyetlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yöntem belirlendikten sonra alınacak hizmet kapsamında gereksinimleri açık şekilde gösteren bir şartname
ilgili iş birimleri ve BT birimlerinden destek alınarak oluşturulur ve yüklenicilere tekliflerini hazırlamaları

2.10. Proje planlamasında ve yapılacak faaliyetlerde (gereksinim yönetimi, tasarım, test,

için yeterli süre verilir. Teknik şartnamenin tedarik edilecek ürünün ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonlarını

konfigürasyon yönetimi vb.) kullanılacak araçlar belirlendi mi?

kapsaması gerekmektedir. Teknik şartname maddelerinin, gereksinimlerin eşit büyüklükte verilmesi

Proje boyunca yürütülecek olan faaliyetlerde ilgili faaliyete odaklı bir araç kullanmak hem geliştirme hızını

gerekir. Büyük bir gereksinim alt tanımlı parçalara ayrılıp uygun büyüklükte verilmelidir. Belirsiz ve taraflarca

arttıracak hem de konfigürasyon yönetimini kolaylaştıracaktır. Gereksinim yönetimiyle ilgili kullanılacak

yanlış anlaşılacak ifadelerden kaçınılması gerekmektedir. Mümkün olduğunca yalın bir dil kullanılmalıdır.

bir araç gereksinimlerin geliştirme süreci boyunca sürekli güncellenebilmesini ve geliştirilen yazılımla

Şartnamelerin kurumun teknik altyapısı ile uyumlu olmasına dikkat edilmeli, bu nedenle BT birimlerinin

gereksinimlerin senkronize olmasını sağlayacaktır. Tasarım faaliyetlerinde kullanılacak araç geliştirilen

kontrolü önemli ve kritik olmaktadır.

ürünle ilgili tasarıma kolay erişimi sağlayacak, geliştirme ekibi tarafından tasarımın şeffaf bir şekilde
takip edilebilmesini ve gerektiğinde güncellenebilmesine katkı sağlayacaktır. Test aracının kullanılması

Yüklenici değerlendirme kriterleri ve karar alma süreçleri belirlenir. Bu kriterlere örnek olarak geçmiş

testlerin diğer yazılım geliştirme ürünleriyle eşleştirilmesini sağlayacak ve geliştirilen yazılımın testlerinin

başarıları, tecrübe yıl sayısı, referansları, kabiliyetleri, büyüklüğü, finansal durumu, lokasyonu, teklif bedeli,

yapılabilmesini kolaylaştıracaktır. Ölçme ve analiz altyapısının kurulması ve ölçüm verilerinin toplanabilmesi

ihtiyaçları karşılama durumu, personel yeterlilik durumu, sertifikalar, teslimatlara olan duyarlılığı, çalışma

için ihtiyaç duyulacak araç ve destek teknolojileri değerlendirilmelidir. Yazılım geliştirme süresinde

uyumu ve duyarlılığı, referans memnuniyetleri verilebilir. Çıktı taahhüdü ile çalışma şekli seçilmiş bile olsa

kullanılacak bu ve buna benzer ürünlerin seçilmesi ve proje bütçesine eklenmesi gerekmektedir.

yüklenicilerin kurumsal kabiliyeti, personel profili ve projeye bakış açısı anlamında (iç süreçleri, metodolojik
yaklaşım gibi) değerlendirme kriterlerinin de göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.
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2.11. İlgili paydaşların projeye katılımı ve projenin mevcut durumunun iletişimi planlandı mı?

Yüklenici değerlendirme kriterlerine ek olarak bakım fiyat teklifi de istenebilir. İşin tamamlandıktan sonra

Projenin mevcut durumunu (riskler, çalışma takvimi, ölçümler, performans hedefleri ve bütçe)

sürdürülebilirliği açısından, teklif edilecek bakım fiyatının da öğrenilerek bunun değerlendirmeye katılması

değerlendirmek ve alınacak aksiyonları belirlemek üzere karar alma yetkisine sahip paydaşların katılımıyla

sonradan çıkabilecek yüksek fiyatların önüne geçebilmektedir. Bu noktada verilen teklifin geçerlilik süresinin

gerçekleştirilecek toplantıların planlanması önerilmektedir.

hizmet alımı sonrasına denk gelmesine dikkat edilmesi gerekir.
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Şartname için gönderilen teklifler, belirlenen değerlendirme kriterlerine uygun şekilde değerlendirilir.
Değerlendirmelere ilişkin kanıtlar toplanır. Bu noktada ilgili belgelerin (kurumsallığını gösterir belgeler,
örnek sürüm planı gibi) yüklenici tarafından temin edilmesi beklenir. Adayların sundukları referanslar
doğrulanır.
Değerlendirme tamamlandıktan sonra yüklenici seçimine karar verilir. Bu karar yazılı bir şekilde kayıt altına
alınarak iletişimi sağlanır ve devamında sözleşme hazırlama aşamasına geçilir.

3.1.2. Tedarik işlemleri faaliyetleri (sözleşme hazırlama, satın alma) plana dahil edildi mi?
Sözleşme, alınacak hizmet kapsamında yükleniciden beklenen gereksinimleri ve hizmet seviyelerini içeren
belgedir. Örnek bir sözleşme şu içeriğe sahiptir:

Sözleşme hazırlanırken belirlenen hizmet standartlarının, iş birimleriyle üzerinde anlaşılan HSA’larla
uyumlu olması sağlanır. Bu sayede yüklenicinin iş ihtiyaçlarına uygun çalışması güvence altına alınmış olur.
Sözleşmeler üzerine özelikle sahiplik ve fikri hakların lisanslanması konularında hukuk birimlerinden
görüş alınarak gerekli eklemelerin yapılması uygun olur.
Sözleşmede, projede çalışacak personelin görevleri ve nitelikleri net bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.
Çıktı taahhütlü bir anlaşma yapılması durumunda, işin sonunda kodların kurum bünyesine alınması önemli
olur ve buna ilişkin maddelerin sözleşmeye eklenmesi önemlidir. Bu noktada Kod muhafaza - emanet hizmet
alımı gibi alternatifler değerlendirilebilir. Benzer şekilde iş sonlanmadan yüklenicinin ortadan kalkması
durumunda neler yapılacağının da sözleşmede ele alınması gerekir.
Sözleşme kurgulanırken alınacak yazılım geliştirme hizmeti sonrası bakım iş modeli belirlenmesi önemlidir,
bakım dahil olacak mı olmayacak mı gibi konuların sözleşmede netleştirilmesi gerekir.
Sözleşme çalışmaları sırasında yüklenici ile birlikte çalışılması, karşılıklı anlaşmaya varılmış olması
önemlidir.
Sözleşmede yer alan gereksinimlere temel iş hedeflerinin geçerliliği ve yüklenici performansının beklenene
uygun olup olmadığı en az yılda bir kez olacak şekilde gözden geçirilir.

3.1.3. Yüklenici yönetimi ve izleme faaliyetleri plana dahil edildi mi?
Hizmet alımı yapılan yüklenicinin yönetimi iş yapış şekline göre farklılık gösterebilir. Adam kiralama
yönteminde çıktı taahhüdü yerine hizmet taahhüdü olduğu için kurum bünyesinde teknik yetkinliğin iyi olması
8
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sürecin takibi açısından önem kazanmaktadır. Süreç kurum personeli ile birlikte yürütüldüğü için işlerin

planı düzenlenerek yüklenici ile üzerinde anlaşmaya varılır. Aksiyon planındaki maddelerin takibi yapılarak

daha hızlı ilerlemesi ve iletişimin kolay olması sağlanır. Çalıştırılacak kişilerin kuruma özel yazılım geliştirme

yüklenici tarafından belirlenen sürelerde tamamlanması garanti altına alınır.

süreçleri, kullanılan platformlar ve ortamlarla ilgili eğitilmesi gerekmektedir. Haftalık toplantılarla ve iş
takibi yapılan ortamlarla bu kişilerin sürekli kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Bilgi güvenliğinin sağlanması

Sözleşmede kabule esas başka hususlar belirtildiyse bunlar da dikkate alınır. Bunlar teknik olmayan

ve çalışacak kişilerin kurumun bilgi güvenliği politikalarına uyması konuları göz önünde bulundurulmalıdır.

taahhütleri de kapsar. Örnek: uygun lisanslama, garanti şartları, sahiplik, kullanım, destek veya bakım
faaliyetleri ve gerekli materyallerin temin edilmesi gibi.

Çıktı taahhütlü gerçekleştirilen işlerde ise sürece değil çıktıya odaklanıldığı için, izleme ve kontrol faaliyetleri
daha zor olabilmekte, çıktının kabulü aşamasında uygunsuzluklar daha geç tespit edilebilmektedir.

Kabul gerçekleştikten sonra ise devreye alma ile ilgili olarak, ürünün teslim alınması, saklanması, entegre

Süreç üzerinde kontrol olmadığı için işlerin sürdürülebilir olması zorlaşmakta ve sürekli hizmet alımına

edilmesi ve idame ettirilmesi için gerekli ortam oluşturulur. Bu faaliyetlerden sorumlu olacak kurum

mecbur kalınabilmektedir. Ayrıca kurum bu konudaki teknik kabiliyetlerini geliştirme ve kullanma fırsatı

personeline uygun eğitimlerin verilmesi sağlanır. Devreye alma işlemi sözleşmeye uygun bir şekilde kurum

bulamamaktadır.

ve yüklenici personeli katılımıyla tamamlanır.

Yüklenici tarafında işin ana sorumlusunun belirlenmesi, işlerin takibi ve karşılıklı olarak sağlıklı

3.2. Yazılım geliştirme kurum personeli ile mi gerçekleştirilecek?

yönetilebilmesi açısından önemlidir. Hizmet alımı yapılan işle ilgili kurumun uzmanlığı yoksa bile işlerin

Proje kurum personeli ile gerçekleştirilecekse öncelikle kurumun insan kaynağı durumu göz önünde

takip edilebilmesi için kurum bünyesinde uzman alımı değerlendirilmesi gereken bir konudur.

bulundurulmalı ve projeyi geliştirmek için gerekli yetkinliklerin çıkarılması gerekmektedir. Kurum
personelinin bu yetkinliklerden hangilerine sahip olduğu tespit edilmeli eğer yeterli seviyede yetkinlik mevcut

Yüklenicilerle birlikte çalışmada takvimlendirme önemli olmaktadır. Belirlenen kilometre taşlarının

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

sürelerinin daha kısa tutularak arada gözden geçirmelere, güvence faaliyetlerine pay bırakılması uygulama

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

anlamında faydalı olmakta ve kurumun beklenen hizmetinin kalitesini garanti altına almaktadır.

hazırlıklar gerçekleştirilmelidir.

Yüklenicinin izlenmesi amacıyla, yüklenici tarafından düzenli aralıklarla performans raporları oluşturularak
kuruma sunulur ve bu raporlar önceden planlanan gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir. Bu

Yazılım projelerinin başarıya ulaşması açısından önem taşıyan yetkinlikler mutlaka değerlendirilmelidir.

toplantıların gündeminde aşağıdaki konular yer alır:

Kurumun yazılım proje yönetimi alanındaki tecrübesi, geliştirme faaliyetlerindeki olgunluk seviyesi, test
mühendisliği disiplinindeki tecrübesi, konfigürasyon yönetimi işleyişi ve kalite yönetim sistemi göz önünde

• Hedeflere göre hizmet performansı

bulundurulmalıdır.

• Olay ve problem gözden geçirmeleri (yönlendirilen konular dahil)

4. ÇIKTILAR

• İş birimleri ve kullanıcı geri dönüşleri
• Hizmeti etkileyebilecek majör değişiklikler, başarısız değişiklikler, olaylara neden olan değişiklikler ve
planlanan fakat iptal edilen değişiklikler

4.1. Proje iş ürünleri belirlendi mi?

• Yüklenicinin gelecek dönemde özellikle dikkat etmesi gereken konular

Yazılım geliştirme projesinde tipik iş ürünleri aşağıdakilerdir:

• İyi uygulamalar
• Yazılım Gereksinimleri Belirtimi Dokümanı
Bu toplantıların sonunda olası iyileştirme fırsatları belirlenir ve yüklenicinin iyileştirme planları yapması

• Mimari Tasarım / Detaylı Tasarım Dokümanı

sağlanır.

• Test Prosedürleri
• Test Sonuç Raporları

10

3.1.4. Devreye alma ve kabul faaliyetleri plana dahil edildi mi?

• Proje Planları (Proje Yönetim Planı, Konfigürasyon Yönetim Planı, Kalite Güvence Planı vb.)

Yükleniciyle yapılan sözleşme şartlarının sağlandığından emin olunduktan sonra istenilen ürünün kabulü

• Proje İlerleme Raporları

yapılır. Kabul işleminden önce sözleşmede tanımlandığı şekliyle kabul testleri, gözden geçirmeler ve

• Kullanıcı Kılavuzu

konfigürasyon denetimlerinin tamamlanmış olması beklenir. Kabul testleri ve gözden geçirmelerin

• Kurulum Kılavuzu

sonuçları yazılı olarak saklanır. Kabul testlerinden geçemeyen iş ürünlerinin düzeltilmesi için aksiyon

• Kurulum / Geçiş Planı vb.
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