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1. KAPSAM VE AMAÇ

kapsam tanımında belirtilmelidir. Bu amaçla kapsama dahil edilecek olan kurum hizmetleri, bu hizmetler

1.1. Yazılım modernizasyon projesi fizibilitesi yatırım türü nedir?

çerçeve çizilmelidir.

kapsamında çalışma yapılacak hizmet birimleri ve proje sonucunda teslim edilecek çıktılar belirlenerek

Yazılım modernizasyon projelerinin kesin yatırım kararının verilmesi ve uygulama projelerinin
hazırlanmasından önce yapılacak fizibilite etüt çalışmasıdır. Bu rehber yazılım modernizasyon projesi
fizibilitesinin kapsamının belirlenmesi, planlaması, nasıl yapılacağı, hangi fizibilite analizleri vb. kullanılacağı

Kapsamda yer alacak hizmetlerin bağlı olduğu ilgili mevzuat ve yönetmelikler, ulusal veya uluslararası
standartlar ve/veya referans modeller dikkate alınmalı, mevcut yazılımın modernizasyonunda bu kaynaklar

ile çalışma sonunda ne tür çıktıların hazırlanması yönelik yapılması önerilen çalışmaları tanımlar.

nedeniyle kazanılması, değiştirilmesi veya düzenlenmesi gereken işlevler ve özellikler kapsama dahil

1.2. Fizibilitesi yapılacak projenin amacı ve gerekçeleri tanımlandı mı?

gerekmektedir.

Yatırım yapılması teklif edilen yazılım modernizasyon projesinin fizibilite çalışmasında başlamadan önce
amaç ve proje gerekçelerinin tanımlanması yapılmalıdır. Amaç ve gerekçeler net olarak açıklanmalı ve tarif

edilmeli, hangi özelliklerin kapsamda olacağı ve paydaşların beklentileri açık bir şekilde belirlenmiş olması

Kapsamın tanımının kalitesi, yapılması planlanan yazılım modernizasyon projesinin başarısını doğrudan

edilmelidir.

etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu amaçla mevcut durum analizinin yapılmalı, kurumun ve etkileşim

Modernizasyonu yapılacak yazılım sistemi ile kurumun işleyiş, hizmet sunumu vb. açılardan hangi kabiliyetleri

edilmelidir.

içinde bulunduğu diğer paydaşların ihtiyaçları belirlenmeli ve tespitler yapılarak kapsam tanımına dahil

kazanacağı ve/veya geliştireceği, yaşanan hangi sorunların ve ihtiyaçların giderileceği belirtilmelidir.

2. YAPILACAK İŞİN TANIMI

1.3. Yazılım modernizasyon projesinin kurumun stratejik hedefleri ilişkisi eşlendi mi?
Fizibilite çalışması yapılacak yazılım modernizasyon projesinin ve projeden beklenenlerin kurumun stratejik

2.1. Yazılım modernizasyon projesi fizibilite yönetim yaklaşımı ve üst seviye iş planı tanımlandı mı?

hedefleri içinde yer bulması ve bu hedeflerle veya bu hedeflerle bağlantılı projelerle eşlenmesi veya ilişkisi

Yazılım modernizasyon projesinin fizibilitesinde hangi faaliyetlerin gerçekleştirileceği, bu faaliyetlerin

kurulmalıdır.

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

1.4. Yazılım modernizasyon projesinin ulusal stratejik planlar, ulusal dönüşüm programları ve üst

belirlenmesi kaynak dengelemesi için gereklidir. Yazılım modernizasyon projesi fizibilitesinde mevcut durum

politika belgeleriyle ilişkisi tanımlandı mı?

ve ihtiyaç analizi, çözüm planlama, teknik, ekonomik ve sosyal, operasyonel, mevzuat fizibilite analizleri,

Fizibilite çalışması yapılacak yazılım modernizasyon projesinin, ulusal stratejik planlar, ulusal dönüşüm

risk analizleri ve maliyet ve performans karşılaştırmaları gibi ana faaliyetler iş planı içinde yer almalı ve

programları ve üst politika belgeleriyle ilişkisi, bu plan ve programlar içinde yer alan projeler ile ilişkisi ve/

yapılmalıdır.

veya eşlenmesi yapılmalıdır.

2.2. Yazılım modernizasyon projesi fizibilitesi mevcut durum analizi uygulama planı yapıldı mı?
1.5. Yazılım modernizasyon projesinden etkilenecek paydaşlar belirlendi mi?

Yazılım modernizasyon projesinin fizibilite çalışmasında mevcut durumun ortaya çıkarılması ve ihtiyaçların

Projeye etki edebilecek ve projenin sonuçlarından etkilenebilecek iç ve dış paydaşlar belirlenmelidir.

belirlenmesi fizibilite yapılmasında ilk aşamadır. Mevcut durum analizi ile ihtiyaçların tespit edilmesi aşaması,
çözümün planlaması için alternatiflerin belirlenmesi, bu alternatiflerden performans karşılaştırmaları

1.6. Yazılım modernizasyon projesinin kurumun hangi hizmet alanlarına yönelik olduğu belirtildi mi?

ve fizibilite analizleri yapılarak uygun seçilmesi ve projenin yapılmasına yönelik yatırım kararına girdi

Modernizasyonu yapılması istenen projenin kurumun mevcutta hangi hizmet alanlarına hizmet ettiği,

oluşturması için önemlidir.

modernizasyon sonrası kapsayacağı hizmet alanlarında bir değişiklik olup olmayacağı belirtilmelidir.
Mevcut durumda hangi kaynak ve kabiliyetlere sahip olunduğu, hangi kabiliyetlere ihtiyaç olduğu,
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1.7. Yazılım modernizasyon projesi kapsamı tanımlandı mı?

hizmet(ler)in mevcut sunumunda mevcut yazılım sistem(leri) kaynaklı yaşanan sorunlar ve hedeflenen

Hem yazılım modernizasyon projesinin fizibilitesi hem de modernizasyon uygulama projesinin hazırlığına

yazılım modernizasyon projesi ile sorunların nasıl çözümleneceği, hedeflenen hizmet sunumu ve kalitesinin

başlamadan önce kapsam belirleme çalışması yapılmalıdır. Kapsam, yapılacak projenin süre, efor ve maliyet

nasıl sağlanacağı, kurum iç işleyişinde etkinlik ve verimlilik açısından neler sağlayacağı, diğer kurumlarla

açısından etkileyeceği için net olarak belirlenmelidir. Kapsama nelerin dahil edildiği, nelerin dahil olmadığı

işbirliği, birlikte çalışabilirlik gibi açılardan sorun ve ihtiyaçların tespit edilmesi sağlanır. Bu doğrultuda
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aşağıda verilen eksenlerin kapsama dahil edilmiş olanları için yazılım modernizasyon projesinin konu
olduğu hizmet birim(ler)i 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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• 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.

2.2.2. Stratejik plan incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?
Yazılım modernizasyon projesinin amacı, gerekçesi ve ihtiyaçlarına ışık tutması için kurumun stratejik
hedefleri ile ilişkisi kurulmalıdır. Kurumun strateji geliştirme birimi ile görüşme gerçekleştirilerek
değerlendirme yapılmalı, yazılım modernizasyon projesinin hedefler, amaçlar ve faaliyetlerle ilişkili noktaları
tespit edilmelidir.

2.2.3. Hizmet envanteri incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?
Yazılım Modernizasyon Projesinin kapsamındaki hizmet birimlerine ait hizmet envanteri incelenerek
projenin kapsamı içindeki ve etkilenen hizmetler mevcut durum analizine dahil edilmelidir. Bu çalışma
gerçekleştirilirken kurumun ilgili olabilecek diğer birimleri ile de görüşmeler yapılabilir. Bu çalışma için her
bir hizmet birimi ile ayrı ayrı görüşme yapılması uygun olacaktır.

2.2.4. İş süreçleri incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?
Yazılım modernizasyon projesi kapsamındaki uygulamada bulunan mevcut iş süreçleri belirlenerek gözden
geçirilir. İş süreçleri incelemesi sırasında aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi önerilir:
• Hizmet birimi ile hizmetin gerçekleştirilmesine yönelik uygulanan iş süreçleri ile ilgili görüşmeler
gerçekleştirilmesi,

2.2.1. Mevzuat incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?

• Görüşmeler ve analiz sonucunda yazılım modernizasyon projesi ihtiyaç analizi kapsamında

Yazılım modernizasyon projesine konu olan hizmet alanları ve hizmet birimleri ile ilişkin mevzuatlar

tanımlanabilecek hususların (iş sürecinin tamamı veya iş sürecinin bir bölümü) tespit edilmesi ve

incelenerek tespitler çıkarılır. Mevzuat incelemesi kapsamında aşağıda verilen kırılımlardan kurum ve

tespitlerin her bir hizmet birimi için ayrıca raporlanması,

hizmet birimleri ile ilgili olanlar dahil edilebilir.

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

• Kanunlar
• Bakanlar Kurulu Kararları
• Yönetmelikler

2.2.5. İç paydaş incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?

• Tebliğler

Yazılım Modernizasyon Proje kapsamında ve projenin gerçekleştirilmesi sonrası etkilenecek paydaş

• Kurul Kararları

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

Mevzuat analizi sonucunda Yazılım Modernizasyon projesi kapsamında yer alan hizmet birimleri ile

yetkiler gözden geçirilir. Yazılım modernizasyon projesi içinde yer alacak, projenin hayata geçirilmesi ve

gerçekleştirilen görüşmeler ve analizler sonucunda tespit edilen mevzuat ile ilgili genel ihtiyaçlar, mevcut

yaygınlaştırılmasından etkilenecek görev ve yetkiler tasnif edilir. İç paydaş incelemesi kapsamında aşağıdaki

duruma göre farklar ve varsa diğer hususlar dokümante edilerek raporlanır.

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

Bu çalışma sırasında;
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• Tasnif edilen görev ve yetkilerin iç paydaşların görev ve yetkileri arasındaki ilişkisinin incelenmesi ve

• Yazılım modernizasyon projesi kapsamında otomasyonu yapılacak süreçler ile etkileşimde bulunacak

ortak veya mükerrer görevler ile koordinasyon gerektiren görevler tespit edilmesi,

Kurum genelinde otomasyonu yapılmış, elektronik ortamda yürüyen süreçler ve işleyişleri hakkında bilgi

• Hizmet birimlerinin birbirleri ile olan iletişimleri analiz edilerek, bilgi yönetim sistemi kapsamında

edinmek,

yürütülebilecek iletişim kanalları tespit edilmesi,
• İç paydaş incelemesi sonucu tespit edilen genel hususlar raporlaması.

Yukarıda verilen bilgilerle birlikte bilgi işlem birimi ve Modernize edilmesi planlanan yazılımları kullanan
diğer birimlerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda entegre olunması ve birlikte çalışılması gereken

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

yazılım envanter listesi oluşturulur ve gerektiğinde güncellenir.

Dış paydaş analizinde aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi önerilir:
• Yazılım modernizasyon projesi ile kurum dışına mevcutta sunulan ve modernizasyonla birlikte yeni

Görüşmeler ve yazılım incelemeleri sonucunda yazılımla ile ilgili tespit edilen genel ihtiyaçlar ve diğer

sunulacak servisler ve veri paylaşımları, birlikte çalışabilirlik ihtiyaçlarına yönelik olarak ilgili tüm dış

hususlar raporlanır.

paydaşlar belirlenerek, görüşmeler gerçekleştirilmesi ve beklentilerinin alınması,
• Her bir hizmet birimi ile dış paydaşların yükümlülükleri ile ilgili görüşmelerin gerçekleştirilmesi,

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

• Dış paydaşların yazılım modernizasyon projesi kapsamında olabilecek yükümlülükleri ve

Gerçekleştirilecek yazılım modernizasyon projesi fizibilitesi kapsamı ile ilgili var olan yurtiçi ve yurtdışı

sorumluluklarının tasnif edilmesi,

örneklerin tespit edilerek incelenmesi çalışmasıdır.

Görüşmeler ve analiz sonucunda yazılım modernizasyon projesi sonucunda ortaya çıkacak yazılım sisteminin

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

mevcut sistemlerle birlikte çalışması için gereken düzenleme ve iyileştirme hususların tespit edilip ve

sundukları hizmetler, kullanılan yazılım geliştirme teknolojileri, yazılım ve sistem mimarileri vb. açılardan

raporlanması.

incelenir ve gerekli görülen yerler için görüşmeler ayarlanır. Görüşmeler ve incelemeler sırasında tespit
edilen hususlar raporlanır.

2.2.7. Mevcut bilişim teknolojilerinin (BT) incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil
edilecek mi?

2.2.10. Mevcut verilerin incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?

Yazılım modernizasyon projesinin kapsamında, ihtiyaçları yönelik olarak mevcut bilişim teknolojilerinin

Mevcut verilen incelenmesinde aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi önerilir:

incelenmesinde aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi önerilir:

• Yazılım modernizasyon projesi kapsamı ile ilişkili olabilecek veri kaynakları tespit edilmesi.

• Yazılım modernizasyon projesi kapsamında, mevcut yazılım sisteminin ve modernizasyon sonrası

- Yazılım modernizasyon projesi kapsamına dahil edilmesi tespit edilen hizmetler analiz edilir. İlgili

olacak ihtiyaçlara yönelik olarak, mevcut bilişim teknolojileri (BT) altyapısı incelenerek, felaket kurtarma

hizmetlere girdi ve çıktı olacak kapsam dahilindeki tüm verilerin nerede saklandıkları ve ne amaçla

merkezi, sunucular, lisanslar, veritabanları ve halihazırda yönetilen envanterin tespit edilmesi,

kullanıldıkları bilgileri tespit edilmeye çalışılır.

• Görüşmeler sonrasında tasnif edilen envanterin detaylı olarak incelenmesi,

- Yazılım modernizasyon projesi kapsamında hizmetlere ait uygulamada bulunan süreçler analiz edilir.

• Yazılım modernizasyon projesi için ihtiyaç duyulan envanter öğeleri ihtiyaçlarının belirlenmesi,

Süreçlerde girdi ve çıktı olacak kapsam dahilindeki tüm verilerin nerede saklandıkları ve ne amaçla

• Görüşmeler ve analizler sonucunda tespit edilen yazılım geliştirme projesi ile ilgili genel ihtiyaçlar ve

kullanıldıkları bilgileri tespit edilmeye çalışılır.

diğer hususların raporlanması.

- Kapsamla ilişkili olabilecek kişiler ile görüşmeler yapılır. Görüşmeler esnasında; kullanılan veriler,
nerede saklandıkları, hangi yazılımları kullandıkları bilgileri öğrenilmeye çalışılır.

2.2.8. Mevcut yazılımların incelenmesi mevcut durum analizi kapsamına dahil edilecek mi?

- Yazılım modernizasyon projesi ile ilişkili olan ve/veya birlikte çalışması gereken mevcut yazılımlar

Yazılım modernizasyon projesi ile birlikte çalışması gereken mevcut yazılım sistemleri aşağıda belirtilen

üzerinden analiz yapılarak yazılımların ilişkili olduğu diğer yazılımlar ve veri kaynakları tespit edilir.

konular dikkate alınarak inceleme çalışmaları yürütülmelidir.

• Veri kaynaklarının kullanım amaçları ve kullanım yerlerinin tespit edilmesi.

• Bilgi işlem biriminin envanter ve kabiliyetleri hakkında bilgi edinmek,

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

• Bilgi işlem biriminin yazılım bakım, işletim ve idamesine yönelik mevcut süreçleri ve bu süreçlerin

görüşlerinin alınması.

işleyişi hakkında bilgi edinmek,

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

• Modernize edilmesi planlanan sistem(ler)in mevcut durumları ve kapasiteleri hakkında bilgi edinmek,

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

• Modernize edilmesi planlanan sistem(ler)in mevcut veri kümelerini belirlemek,
8
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bulunulması.

genişleyebilme ve esneklik, ölçeklenebilirlik sağlamlık, bakımı ve yönetilebilirlik, güvenlikli ve güvenirlilik

• Dış paydaşlardan mükerrer olarak alınan verilerin tespit edilmesi.

özellikleri tanımlanmalıdır.

• Analizler sırasında tespit edilen iş süreçleri ile ilgili genel ihtiyaçlar ve diğer hususların raporlanması.
Ayrıca, kısıt olarak yazılım modernizasyon projesinin hangi tarih aralıklarında hayata geçmesi gerektiği,

2.3. Fizibilitesi yapılacak Yazılım Modernizasyon Projesinin İhtiyaç Analizi yapıldı mı?

özellikler stratejik plan ve üst politika belgeleri ile ilişkili olarak kabul edilebilir zaman periyodu ve

Yukarıda belirtilen eksenlere göre yapılan hizmet alan(lar)ına yönelik mevcut durum analizi sonunda

zamanlaması belirtilmelidir.

ortaya çıkan tespitler, paydaş gereksinimleri, sorunlar, modernize edilecek yazılım sisteminden beklentiler,
yenilikler vb. ile ihtiyaç analizleri yapılarak belirtimi yapılmalıdır. İhtiyaç analizi hem yazılım modernizasyon

2.3.5. Yazılım Modernizasyon Projesinin Mevcut Sistemlerle (İç ve Dış) birlikte çalışabilirlik ihtiyaçları

projesi yatırımının neden yapılması gerektiğine yönelik fizibilite çalışmasında hem de uygulama projesinde

ve kısıtları belirtildi mi?

kapsamı oluşturacağı gibi, projenin ortaya çıkmasını destekleyici tespit ve gereksinimleri ortaya koyacaktır.

Yazılım modernizasyon projesi ile yapılacak sistemin kurumun mevcut iç sistemleri ve veri kaynakları ile dış
sistemler ve veri kaynakları ile birlikte çalışabilirlik ihtiyaçları ve kısıtları analiz kapsamına dahil edilmeli,

2.3.1. Fizibilitesi yapılacak Yazılım Modernizasyon Projesi ile geliştirilecek yazılımdan beklentiler ve

ihtiyaç analizi ile ortaya çıkacak hususlar tarif edilerek fizibilite çalışmasında çözüm önerileri alternatifleri

hedeflenenler tanımlandı/belirlendi mi?

için girdi oluşturulması sağlanmalıdır.

Yazılım modernizasyon projesi ile hangi eksikliklerin ortadan kalkacağı, sorunların çözümleneceği ve/
veya fırsatların yakalanarak hayata geçirileceği net olarak tanımlanmalıdır. Projeden etkilenecek hedef

2.4. Çözüm önerileri alternatifleri yapılması ve bu alternatiflerin teknik analizlerinin yapılması

kitleye yönelik sunulacak hizmetlerden beklenen, sorun ortadan kalkması ve fırsatların hayata geçmesi ile

istendi mi?

hedeflenenler belirtilmelidir.

Yazılım modernizasyon projesinin ihtiyaçlarını karşılayacak birden çok çözüm yolu vardır. Alternatif
çözüm önerileri belirlenmeli, bu alternatiflerin teknik analizleri yapılmalı ve ihtiyaçları nasıl karşıladığı

2.3.2. Yazılım Modernizasyon Projesi yatırımının yapılmadığı durumda yaşanan ve/veya yaşanacak

açıklanmalıdır. Ayrıca bu alternatifler belirlenecek kriterlere göre karşılaştırmalı ve çözümü en iyi sağlayan

kayıp ve zararlar belirtildi mi?

alternatif gerekçeleri ile belirtilmelidir. Yazılım modernizasyon projesi için çözüm alternatifleri yazılım

Yazılım modernizasyon projesinin yapılmaması durumunda kurumsal ve ulusal seviyede meydana gelecek

mimarileri, modernizasyon platformları ve teknolojileri, programlama dilleri, veri yönetim yaklaşımları gibi

kayıp, zarar, verimsizlik, memnuniyetsizlikler vb. net olarak tanımlanmalı, ortaya çıkacak etkileri analizleri

açılardan farklılıklar gösterebilir. Ayrıca, alternatifler belirlenirken ihtiyaçları karşılayabilecek hazır rafta

yapılarak açıklanmalıdır. Ayrıca, varsa ilişkili strateji ve üst politika belgesi, mevzuat ve yasal zorunluluklarda

yazılım ürünlerde araştırılmalı ve değerlendirilmelidir.

belirtilmelidir.
Alternatiflerin içine mevcut kaynaklarla yapılması seçeneği dahil edilebilir. Bu durumda mevcut kaynaklara

2.3.3. Yazılım Modernizasyon Projesi yatırımının Kurumsal ve Ulusal seviyede sağlayacağı fayda

ek olarak modernizasyon projesi için yapılması gereken yatırım maliyetleri belirtilmelidir.

analizlerinin yapılması belirtildi mi?
Yapılacak yazılım modernizasyon projesi fizibilite çalışmasında, yatırımın kurumsal ve ulusal seviyede

Alternatiflerin teknik analizleri yapılırken başlıca dikkate alınacak karakteristikler içine performans, bakım

sağlayacağı faydaların analizlerinin yapılması kapsama dahil edilmelidir.

ve destek kolaylığı, ölçeklenebilirlik, birlikte çalışabilirlik, yaygınlaştırma ve işletim kolaylığı, erişilebilirlik
ve operasyonel yönetim, seçilen teknolojilerin kurulum ve öğrenim kolaylığı vb. dahil edilmelidir.

2.3.4. Fizibilitesi çalışmasında dikkat edilmesi gereken kalite, operasyon, yaygınlaştırma ihtiyaçları,

10

kısıtlar ve varsayımlar belirtildi mi?

2.4.1. Yazılım Modernizasyon Projesinin gerçekleştirilmesine yönelik alternatif çözümler maliyet ve

Yazılım modernizasyon projesinin fizibilite çalışması yapılırken, fizibilite kapsamı ve analizlerine etki

performanslarının karşılaştırılmaları tanımlandı mı?

edebilecek dikkat edilmesi gereken kısıtlar ve varsayımlar belirtilmelidir. Modernizasyonla birlikte yeni

Yazılım modernizasyon projesi ihtiyaçlarını karşılayabilecek çözüm alternatiflerinin belirlenmesi ve analiz

yazılım ürününden beklenen kalite ihtiyaçları, erişilebilirlik ve operasyonel beklentiler ve ihtiyaçlar, yazılımın

edilmesi sonrasında başta maliyet ve performans olmak üzere teknik açıdan da karşılaştırılmalıdır.

yaygınlaştırılmasına yönelik ihtiyaçlar ve kısıtlar tanımlanmalıdır. Kullanım kapasiteleri, kullanıcı profilleri

Karşılaştırma için Teknik Analiz Matrisi ve/veya Çoklu Kriterli Karar Analizi (Multiple-criteria Decision

ve sayıları, performans, beklenen işlem ve veri hacimleri belirtilmelidir. Yazılımın kullanıcılara sunum tek

Analysis) yöntemleri kullanılabilir. Bu yöntemler ile puanlanan alternatifler içinden en iyi puanı alan

bir kanaldan mı farklı kanallardan mı (mobil, masaüstü, web, vb.) sunulacağı belirtilmelidir. Mimarisinin

seçilerek, çözüm için önerilmelidir.
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2.4.2. Önerilen alternatifin bakım ve işletim maliyet analizleri yapılması belirtildi mi?

- Personel giderlerinde tasarruf,

Yazılım modernizasyon projesi için önerilen çözüm alternatifinin tahmini olarak yıllık bakım ve işletim maliyet

- Gelir kayıplarının azalması,

analizleri yapılmalıdır. Mevcut yazılımın bakım ve işletim maliyetleri diğer alternatiflerle karşılaştırma

- Gelir sağlayıcı yeni hizmetlerin sunulması,

tablosunda belirtilmelidir.

- Kırtasiye masraflarının azalması,
- Yayın ve dağıtım giderlerinin azalması,

2.4.3. Önerilen alternatifin ömrü, yenilenme ve/veya modernizasyonuna yönelik süre kestirimleri

- Toplanan vergi miktarının artması,

belirtildi mi?

- Yolsuzlukların azalması,

Yazılım modernizasyon projesi için önerilen çözüm alternatifi için ne kadar sürede ömrünü tamamlayacağı ve

- İletişim maliyetlerinin azalması,

büyük çaplı modernizasyona veya yenilenmeye ne kadar süre sonra ihtiyaç duyacağı kestirimleri yapılmadır.

- Seyahat masraflarının azalması,
• Hizmetlerde etkinlik yolu ile sağlanan faydalar;

2.5. Yasal ve Mevzuat fizibilitesi yapılması belirtildi mi?

- Kurumda gelecekte ortaya çıkabilecek kapasite artırımı ihtiyaçlarının azalması,

Önerilen modernizasyon alternatifinin mevcut yasa ve mevzuatlara uyumluluğu kontrol ve analiz edilmeli,

- Entegre sistemlerle gereksiz yatırım yapılmasının önlenmesi,

yasa ve mevzuatlara uyumluluğu sağlanmalı ve mevzuatlardan kaynaklanan ihtiyaçlar ve sorunlar

- Mevcut kapasitenin daha etkin kullanımı ve kapasite israfında azalma,

belirtilmelidir.

- Veri ve işlemler için ortak standartların belirlenmesiyle azalan işlem sayısı ve maliyetleri,
- Hatalı işlem sayısının azalması,

2.6. Yazılım Modernizasyon Projesi fizibilitesinde ekonomik ve sosyal fizibilite analizleri yapıldı mı?

- Aynı vatandaştan bir defadan fazla veri toplama ihtiyacının azalması,

Yazılım modernizasyon projesinin ekonomik ve sosyal analizinde, projenin faydalı ömrü süresince

- Altyapının ve bilginin paylaşımı ile gelecek projelerin maliyetlerindeki düşüş

gerçekleşmesi beklenen ilgili fayda ve maliyetler dikkate alınmalıdır. İlgili fayda ve maliyetler, yazılım
modernizasyon projesinin hayata geçmesiyle doğrudan ilişkili olan fayda ve maliyetlerdir.

Vatandaş Açısından Sağlanan Faydalar;
- Sunulan hizmetin maliyetinde azalma (ücretli verilen hizmetler için),

Mevcut bir sistemi veya yürütülmekte olan bir projeyi tamamlayıcı nitelikteki yazılım modernizasyon

- Hizmet alanların zaman tasarrufu

projelerinde ilgili fayda ve maliyetler, sistemin bütününe ilişkin olmayıp münhasıran projeyle ilgili fayda ve

- Hizmet alanların maliyet tasarrufu (ulaşım, konaklama vb.)

maliyetler olarak değerlendirilmelidir.
Yazılım Modernizasyon Projelerinde indirgeme oranı, BİT projelerinin ekonomik ve mali analizinde kullanılan
yüzde 10 indirgenme oranı kullanılmalıdır.

2.6.1. Ekonomik Analiz
Teklif edilen yazılım modernizasyon projesi fizibilitesinde ekonomik açıdan analiz edilmesi esastır. Kuramsal
olarak, projenin sağlayacağı çıktılar, girdilerden büyük ise proje kabul, değilse reddedilir. Projelerin ekonomik
analizleri proje girdi ve çıktılarının parasal olarak ifade edilebilmesi halinde fayda-maliyet analizleri, parasal
olarak ifadesinin mümkün olmaması halinde ise maliyet-etkinlik analizi çerçevesinde yapılır. Fizibilite Etüdü
içinde projenin tamamlanması sonrasında beklenen ekonomik faydaları ayrıntılı olarak irdelenmelidir. Olası
ekonomik faydalar ve bunların ölçüm yöntemleri örnek olarak aşağıda verilmiştir.
Kamu Harcamaları Açısından Faydalar;
• Doğrudan sağlanan mali faydalar;
- Operasyonel maliyetlerin düşmesi,

12
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Yazılım modernizasyon projeleri ekonomik faydalarının yanı sıra birtakım sosyal faydaları da beraberinde

Bu planda muhtemel riskler, ortaya çıkma olasılıkları, riskin ortaya çıkmasının projede yaratacağı etkiler,

getirmektedir. Bu sosyal faydaların nicelik olarak ölçülmesi oldukça güçtür. Fizibilite Etüdünün içinde

riski ortadan kaldırmak veya etkisini azaltmak için neler yapılabileceği ve riskin ortaya çıkması durumunda

projenin tamamlanması sonrasında beklenen sosyal faydalar ayrıntılı olarak irdelenmelidir. Olası sosyal

projenin ilerleyebilmesi için alternatif seçeneklerin neler olabileceği düşünülmüş olmalıdır.

2.6.2. Sosyal Analiz

faydalar örnek olarak aşağıda verilmiştir:
• Hizmet kalitesinin artması,

Geleceğe yönelik belirsizliklerden kaynaklanan zararlara meydan vermemek için, ileride değişmesi

• Sunulan hizmetten duyulan memnuniyetin artması,

muhtemel ve etkisi büyük olabilecek değişkenlerin alabileceği yeni değerler göz önünde bulundurularak,

• Sağlık ve eğitim gibi politika alanlarında daha etkin çıktıların elde edilmesi,

proje analizinin yeniden yapılması ve sonuçlara göre son kararın verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla

• Devlet ile vatandaş arasında iletişimin gelişmesi,

kullanılan tekniklerden biri duyarlılık analizidir.

• Bilgi aktarımının gelişmesi ve vatandasın iş süreçlerine aktif katılımının sağlanması ile devlet ve
vatandaş arasındaki güvenin artması,
• Üst düzey karar vericilere hizmet sunumu ve iyi yönetişim konularında reform imkânı sağlayan araçların
sunulması,
• E-devlet hizmetlerinin gelişmesi için kurumsal dönüşüm yoluyla kamuda modernizasyonun sağlanması,
• Tek noktadan tüm hizmetlere erişimin sağlanması,
• Kamudaki hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ile BİT’in diğer ekonomik alanlardaki kullanımının
yaygınlaştırılması,
• Bilgi paylaşım kapasitesinin artması,
• Hizmetlere hızlı, kolay ve sürekli erişimin sağlanması (7 gün, 24 saat).

2.7. Risk analizleri yapılması istendi mi?
Proje planının bir parçası olarak idari, hukuki, teknik ve mali risklerin tespit edilerek bir risk yönetim planı
hazırlanmalıdır.

2.8. Performans değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi yapıldı mı?
Proje hedeflerinin neler olduğu ayrıntılı olarak ortaya konmalıdır. Belirlenen hedefler için ölçülebilir kriterler
ve bunların hedef değerleri verilmelidir. Burada verilen ölçütler, projenin tamamlanmasının ardından
başarısının değerlendirilmesine esas teşkil edecektir.

14
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3. İŞ MODELİ
3.1. Fizibilite çalışması dış kaynak (yüklenici) kullanımı ile mi yapılacak?
Yazılım modernizasyon projesi fizibilitesi dış kaynak (yüklenici) kullanımı ile yapılması kararı verilirken
kurumun proje yönetim tecrübesi yanında, dış kaynak(yüklenici) yönetim tecrübesi ve olgunluğu dikkate
alınmalıdır. Yüklenici yönetimi tecrübesi bulunmuyorsa, yüklenici yönetimi konusunda uzmanlığın
kazanılması için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alınması değerlendirilmelidir. Yüklenici
yönetiminde, performansın beklenen gibi olmama durumlarında yapılacaklar ve politikalar sözleşme
öncesinde belirlenmelidir. Yüklenici tedarikine yönelik hazırlanacak teknik şartnamede işin kapsamının
eksiksiz ve gerekli detayları içerecek şekilde tanımlanmasına, yüklenicinin yetkinliğinin doğru ve tam olarak
tanımlamasına, danışmanın yaptığı işin kabul şartlarına, olası ceza maddelerine ve kontrol noktalarının
gereken periyotlarda tanımlanmasına dikkat edilmelidir.

3.1.1. Piyasa araştırma faaliyetleri (ihtiyacın karşılanma yöntemini belirleme, tedarikçilerin seçimi,
tedarik yöntemini belirleme) plana dahil edildi mi?
Gerçekleştirilecek projenin tamamı yükleniciye yaptırılabilirken, projede yüklenici ile birlikte kurum
personelleri de görev alabilir. Projedeki ihtiyaçlar net olarak belirlendikten sonra bunların ne şekilde
karşılanacağına karar verilmelidir.
Yüklenici seçimi yapılırken çıkarılan ihtiyaçları karşılayabilecek ve yapılacak işe uygun profilde firmalar/
danışmanlar değerlendirilmelidir. Benzer sektörlerde yapılmış çalışmaları, önceki referansları vb. 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 edilmelidir. Bunun
için yüklenici firmalardan projede çalışacak insan kaynağının özgeçmişleri istenerek projedeki rollerle
uygunlukları kontrol edilir.

3.1.2. Tedarik işlemleri faaliyetleri (sözleşme hazırlama, satın alma) plana dahil edildi mi?
Sözleşme, alınacak hizmet kapsamında tedarikçiden beklenen gereksinimleri ve hizmet seviyelerini içeren
belgedir. Örnek bir sözleşme şu içeriğe sahiptir:
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personelinin bu yetkinliklerden hangilerine sahip olduğu tespit edilmeli eğer yeterli seviyede yetkinlik mevcut
değilse, proje öncesinde veya proje süresince bu yetkinliklerin kazanılabilmesi için eğitimler planlanmalıdır.
Yeterli proje personelinin olmayacağı öngörülmekteyse de yeni proje personeli temin edebilmek için gerekli
hazırlıklar gerçekleştirilmelidir.

4. ÇIKTILAR
4.1. Yazılım Modernizasyon Projesi Fizibilitesi Raporu İçeriği tanımlandı mı?
Sözleşme çalışmaları sırasında yüklenici ile birlikte çalışılması, karşılıklı anlaşmaya varılmış olması

Çalışma sonunda fizibilite çalışmasının nasıl yapıldığını, kullanılan teknikleri, ortaya konan tespit ve

önemlidir. Yüklenicinin sağladığı hizmetlerde alt yüklenicilerin kullanılması durumunda, Yüklenici alt

bulguları, alternatif çözüm önerileri, vb. içeren, projenin yapılması için gerekli yatırımın uygunluğunu ve öne

yüklenicilerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından ve bunların izlenmesi ve raporlanmasından

çıkan alternatifin belirtildiği, “Fizibilite Etüdü Gerektiren Proje Teklif Formu”da istenen bilgileri içeren bir

sorumludur.

rapor olmalıdır.

3.1.3. Alt yüklenici yönetimi ve izleme faaliyetleri plana dahil edildi mi?

Yazılım Modernizasyon Projesinin hayata geçmesi sonrasında ortaya çıkacak yeni duruma yönelik, kurumsal

Yüklenici tarafından düzenli aralıklarla performans raporları oluşturularak sunulur ve bu raporlar önceden

ve ulusal seviyede yapılması gerekli veya önerilen değişiklikler, düzenlemeler, gerekçeleri ile dokümanda

planlanan gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir. Bu toplantıların gündeminde aşağıdaki konular

yer almalıdır.

yer alır:
• Hedeflere göre hizmet performansı,

Yazılım modernizasyon projesi fizibilitesi için gerçekleştirilen mevcut durum analizi ile birlikte ortaya çıkan

• Olay ve problem gözden geçirmeleri (yönlendirilen konular dahil),

tespitler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım modernizasyon projesinin için analiz yapılarak gerçekleştirilmek

• Hizmeti etkileyebilecek majör değişiklikler, başarısız değişiklikler, olaylara neden olan değişiklikler ve

istenen proje için hedef durum ve ihtiyaçlar belirlenir. Çözüm önerileri alternatifleri, seçilen alternatif çözüm

planlanan fakat iptal edilen değişiklikler,

ve bu çözüme ait teknik, ekonomik, sosyal, risk analizleri gibi fizibilite analizleri hazırlanarak dokümante

• Tedarikçinin gelecek dönemde özellikle dikkat etmesi gereken konular,

edilir.

• İyi uygulamalar.

4.2. Mevcut durum analizi sonrasında önerilen değişiklikler ve gerekçeleri dokümante edilecek mi?
Bu toplantıların sonunda olası iyileştirme fırsatları belirlenir ve tedarikçinin iyileştirme planları yapması

Yazılım modernizasyon projesi fizibilitesine yönelik yapılan mevcut durum analizi sonrasında elde edilen

sağlanır.

sonuçlar analiz edilir. Analiz sonucunda elde edilen bilgilerin yazılım modernizasyon projesi kapsamında
olup olmadığı değerlendirilerek analiz sonucu elde edilen teknik ve idari hususlar, genel ihtiyaç ve tespitler

3.1.4. Kabul faaliyetleri plana dahil edildi mi?

tanımlanarak raporlanır.

Yüklenici ile yapılan sözleşme şartlarının sağlandığından emin olduktan sonra istenilen çıktının kabulü
yapılır. Kabul işleminden önce sözleşmede tanımlandığı şekliyle gözden geçirmeler yapılır. Gözden
geçirmelerin sonuçları yazılı olarak saklanır. Gözden geçirme çalışmaları sonucunda istenilen kriterlerden
geçemeyen çıktıların düzeltilmesi için aksiyon planı düzenlenerek yüklenici ile üzerinde anlaşmaya varılır.
Aksiyon planındaki maddelerin takibi yapılarak yüklenici tarafından belirlenen sürelerde tamamlanması
garanti altına alınır.

3.2. Fizibilite çalışması iç kaynak (kurum kaynakları) kullanımı ile mı yapılacak?
Proje kurum personeli ile gerçekleştirilecekse öncelikle kurumun insan kaynağı durumu göz önünde
bulundurulmalı ve projeyi geliştirmek için gerekli yetkinliklerin çıkarılması gerekmektedir. Kurum
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