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YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 

 

Sürekli geliĢim ve değiĢim içinde olan bilim ve teknoloji, kurum ve kuruluĢlar 

tarafından yürütülmekte olan mevcut faaliyetler ile geliĢtirmekte oldukları ürünlerin, 

daha etkin ve verimli bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesinde ve gereksinimlerin 

karĢılanmasında önemli roller oynamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da yaĢam 

ve iĢ yapıĢ tarzlarımızda her geçen gün bilim ve teknoloji ile daha iç içe bir hayat 

sürdürmekteyiz.  

Bu değiĢimden, benzer Ģekilde tüm kamu kurum ve kuruluĢları da 

etkilenmekte, etki ve ilgi sahaları içinde yer alan birçok iĢ ve hizmetin 

gerçekleĢtirilmesinde bilim ve teknolojiden yoğun bir Ģekilde istifade etmektedirler. 

Bu süreç; sunulan ürün ve hizmetlere yönelik kimi zaman tanımlanmıĢ faaliyetler 

zincirini teknolojik çözümlerle boĢa çıkarmakta, kimi zaman da süreçlerde 

kullanıcıya daha fazla zaman kalmasını sağlayacak tarzda süreçlerin teknoloji esaslı 

optimizasyonu sağlanmakta, böylece kullanıcıya zamanın mekanik iĢlerden daha 

çok yaratıcı düĢünceye ayrılmasını sağlayacak çözümler sunulmaktadır. Öngörülen 

bu değiĢim ve geliĢim ağırlıklı olarak biliĢim projelerinin gerçekleĢtirilmesi sayesinde 

sağlanmaktadır.  

Tanımlanan biliĢim projelerinin, öngörülen zamanda ve maliyette 

tamamlanabilmesi ve gereksinimin arzu edildiği Ģekli ile karĢılanabilmesi için, biliĢim 

projelerinin iyi bir Ģekilde hazırlanması büyük önem taĢımaktadır. Projelerin iyi 

hazırlanması ne demektir? Hazırlık süreci ne kadar büyüklükte bir zaman dilimini 

kapsamalıdır? Bu kapsamda ne tür çalıĢmalar yapılması gereklidir? Bu süreçte 

kimler görev almalıdır? Nelere dikkat edilmelidir? Tüm bu soruların cevapları ve 

biliĢim projesi gereksiniminin karĢılanması amacı ile yapılacak planlama ve 

çalıĢmaların esas ve usulleri Türkiye BiliĢim Derneği Kamu Bilgi ĠĢlem Birimleri 

Platformu bünyesinde oluĢturulan 3 üncü ÇalıĢma Grubu tarafından hazırlanarak bu 

raporda kullanıcılara sunulmuĢtur. 

BiliĢim projelerinin baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢme oranlarının düĢük 

olmasının nedenleri incelendiğinde, en büyük sebebin metodoloji eksikliği olduğu 

görülmüĢtür. Ayrıca  “Acil ihtiyaç”, “Kervan yolda düzülür.”, “Hele bir baĢlasın 

zamanla yolunu bulur.”, “Kullanılmaz ise ödeneğin bir daha kullanılamayacağı” ve 
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“Ayrılan ödenekle projenin ancak bu kadarlık kısmı yapılabilir.” Ģeklindeki söylemler 

de metodoloji eksikliğinin görülmesini perdelemektedir. Acil ihtiyacın düĢünülmemiĢ 

ihtiyaç olduğu bilinmelidir. Bir projenin iyi planlanması, kaynaklarının doğru olarak 

kullanılması, geliĢtirme sürecinde gereken önlemlerin zamanında eksiksiz alınması, 

muhtemel risklerin hem görünürlülüğünün hem de yönetilebilirliliğinin sağlanabilmesi 

için Proje Yönetim Enstitüsü tarafından hazırlanmıĢ, “Project Management Book-

PMBOK” gibi bir rehbere, modele ve standartlara ihtiyaç duyulması da  herkes 

tarafından bilinen bir gerçektir.  

Bu raporda; biliĢim projeleri için yapılacak hazırlık sürecinde, biliĢim proje 

gereksiniminin ortaya çıkıĢından, geliĢtirilerek kullanıma alınması, 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kullanımdan kaldırılması da dahil tüm proje 

yaĢam döngüsünü bir bütün olarak ele alan bir metodoloji öngörülmüĢtür. Yapılan 

çalıĢmada, tek bir metodolojinin tüm biliĢim projelerine uygunluğunun 

değerlendirilmesi amacı ile kamuda biliĢim projelerinin ortaya çıkıĢ nedenleri 

incelenmiĢtir. Bu kapsamda mevzuat değiĢiklikleri, üst yönetim talepleri, kurum 

içinden gelen talepler ve iç denetimler sonunda ortaya çıkan nedenler iç nedenler, 

mevzuat değiĢiklikleri, teknolojideki değiĢimler ile dıĢ denetimler sonunda ortaya 

çıkan nedenler de dıĢ nedenler olarak gruplandırılmıĢtır. Tüm nedenler dikkate 

alınarak hepsinde geçerli olabilecek bir metodoloji geliĢtirilmiĢtir.    

GeliĢtirilen metodoloji kapsamında proje hazırlık süreci, sırasıyla; proje 

gereksiniminin tanımlanması, proje gereksiniminin analiz edilmesi, proje ön 

olurluğunun yapılması, proje olurluğunun hazırlanması, proje tanımlama 

dokümanının tamamlanması, ihale yönetim sürecinin uygulanması, Proje Yönetim 

Planının (PYP) hazırlanması ile projenin sürekliliğinin sağlanması ve konfigürasyon 

yönetimi, alt süreçlerinden meydana gelmiĢtir.    

Ayrıca projelerin hazırlık sürecinde karĢılaĢılması muhtemel zorluklar ve bu 

zorlukların yaratacağı etkiler örnekleri ile sunulmuĢtur. Bu kapsamda baĢarılı bir 

biliĢim projesi için üst yönetim desteğinin Ģart olduğu, proje hazırlık ve yönetim 

sürecinde mevzuatın kimi zaman projenin yürütülmesine olumsuz etkiler 

oluĢturduğu, kullanıcı direnci, ilgisizliği ve isteksizliğinin de projenin baĢarısı üzerine 

olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiĢtir. BiliĢim projelerinin maliyetlerinin doğru 

olarak tahmin edilmesinin, geliĢtirilen modüle iliĢkin personelin eğitilmesinin, uygun 

yetenekte personelin görevlendirilmesinin ve sürekliliğinin sağlanmasının da kolay 

olmadığı vurgulanmıĢtır.  
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BiliĢim teknolojilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, biliĢim projelerinin 

güncel ve uygun teknolojilerinin seçimi, projenin tamamlanması sürecinde seçilen 

teknolojinin güncelliğini yitirmesi, projenin süresinin tahmini ve planlanan zaman 

diliminde projenin gerçekleĢtirilememesi bu kapsamda karĢılaĢılacak diğer 

zorlukların bir bölümüdür. Mücbir sebepler, firma baskıları, siyasi irade değiĢimi 

nedeni ile projeye olan desteğin kesilmesi, iyi tanımlanmamıĢ kapsam, deneyimlerin 

yeterince yansıtılamaması ve koordinasyon eksikliği biliĢim projelerinin 

gerçekleĢtirilmesi sürecini yavaĢlatan ve hatta durduran önemli bariyerler olarak 

belirlenmiĢtir. Anılan bariyerlerle karĢılaĢmamak ya da karĢılaĢıldığında bariyerlerin 

nasıl aĢılacağının ortaya konması hususu ayrıntılı olarak bariyerler bölümünde 

tanımlanmıĢtır. 

TanımlanmıĢ bu bariyerler ıĢığında; özellikle kamuda gerçekleĢtirilen biliĢim 

projelerindeki baĢarı oranının artırılması için, çalıĢma grubumuz tarafından 

öngörülen metodoloji ıĢığında, projeyi öneren, sahiplenen, proje için kaynak 

sağlayan çalıĢan ve yöneticilerden oluĢmuĢ, birbirleri ile uyum içinde çalıĢacak 

kurum ve kuruluĢların, proje baĢarı durumuna göre motive edilmesini sağlayacak ya 

da baĢarısızlıkları durumunda sebep ve sonuçlar üzerinden hesap vermesine 

yönelik esas ve usuller tanımlanmalıdır. Projenin kurum dıĢında, özel sektör 

bünyesinde gerçekleĢtirilmesi durumunda da yine baĢarı durumu esaslı motivasyon 

ve hesap sorma mekanizmasının oluĢturulması, özellikle baĢarısızlık durumunda 

ihalelerden yasaklanmaya varacak boyutlarda çeĢitli mekanizmaların geliĢtirilmesi 

büyük önem taĢımaktadır. Böylece proje baĢarısı için, birlikte çalıĢma, iĢbirliği ve iĢ 

bölümü kültürü devreye girmiĢ olacaktır. 

BiliĢim teknolojileri ile kalkınma için yapılan biliĢim projelerinin, kalkınma 

yolunda ayak bağı değil, itici bir güç olması amacı ile çalıĢma grubumuz tarafından 

hazırlanan, “Kamu BiliĢim Projeleri Nasıl Hazırlanmalı?” isimli raporda önerdiğimiz 

metodolojinin, biliĢim paydaĢları tarafından, baĢarılı biliĢim projelerinin 

gerçekleĢtirilmesi için izlenmesini, geliĢtirilen bu dokümanın da bir baĢvuru 

dokümanı olarak kullanılmasını temenni ediyoruz. 

Sevgi ve saygılarımızla. 
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BÖLÜM 1 

1.GiriĢ 

1.1. Amaç 

 Kurum ve/veya kuruluĢların, paydaĢlarının beklentilerini karĢılamak, değiĢen 

çevre Ģartları içinde kendilerine uzun dönemde rekabette üstünlük sağlamak amacı 

ile belirlemiĢ olduğu yön ve kapsam, kurum ve/veya kuruluĢların stratejilerini 

oluĢturmaktadır[1]. Belirli dönemler için ortaya konan stratejiler; organizasyonun 

stratejik planı içinde yer almaktadır. Stratejik planlar, organizasyonun misyonu 

doğrultusunda öngörülen vizyonun gerçekleĢtirilmesine iliĢkin yapılması gerekli tüm 

çalıĢmaları içermektedir.  

 Stratejik planlar; misyon ve vizyon kapsamında gerçekleĢtirilmesi 

kararlaĢtırılan stratejik amaçlar, stratejik amaçlara ulaĢılabilmesi için gereken 

stratejik hedefler, tanımlanan hedeflerin gerçekleĢtirilme oranlarının ortaya 

konabilmesi için performans ölçütlerini içermektedir. Bu ölçütlerdeki baĢarının 

kümülatif olarak değerlendirilmesi kurumun stratejik amaçlarına ulaĢılma derecesini 

ortaya koymaktadır[2]. Stratejik planlamaya iliĢkin çalıĢmaların, sadece özel kurum 

ve kuruluĢlarda değil kamu idarelerinde de gerçekleĢtirilebilmesi konusunda 

ülkemizde hukuksal düzenlemeler yapılmıĢ ve stratejik planlamaya iliĢkin hükümler 

01 Ocak 2005 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiĢtir[3]. Kamu kurum ve kuruluĢları 

tarafından hazırlanan stratejik planların incelenmesi halinde, hemen hemen tüm 

kurum ve/veya kuruluĢlarda özellikle “Kurumsal Altyapının GeliĢtirilmesine” 

yönelik bir stratejik amaç belirlenmiĢ, kurum ve/veya kuruluĢun geliĢtirmekte ve 

üretmekte olduğu ürün ve/veya hizmetlerin etkin ve verimli Ģekilde 

gerçekleĢtirilmesine yönelik projeler bu baĢlık altında tanımlanmıĢtır. Anılan 

projelerin büyük bir bölümünün biliĢim projesi olduğu görülmüĢtür.   

 Günümüzde sayıları gittikçe artan biliĢim projelerinin temel amacı; kurum 

ve/veya kuruluĢun iĢ süreçleri ile biliĢim teknolojisinin bütünleĢtirilmesini sağlamak 

sureti ile kurum ve/veya kuruluĢun etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunmaktır. 

Günümüz organizasyonlarında artık birçok iĢ, biliĢim teknolojileri desteği olmadan 

yürütülemez hale gelmiĢtir. Tüm iĢ süreçleri ġekil-1’de yer aldığı Ģekilde bilgi 

teknolojileri ile iliĢkilendirilmiĢ, iletiĢimler kurulmuĢ, iĢ süreçleri sahipleri ile bilgi 
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teknolojileri sorumlularının uzlaĢmaları ıĢığında yeni iĢ süreçleri tanımlanmıĢ, bu 

süreçlerin gerçekleĢtirilmesine yönelik de biliĢim projelerinin tanımlanması gereği 

ortaya çıkmıĢtır.  

 

ġekil 1: ĠĢ Süreçleri ve Bilgi Teknolojilerinin ĠliĢkilendirilmesi 

 

  Bu nedenle biliĢim teknolojileri sadece biliĢim alanındaki uzmanların değil, 

tüm çalıĢanların bir Ģekilde dâhil olduğu, kurum genelinde tüm personeli etkileyen 

yatay bir fonksiyon haline gelmiĢtir. Gerek zaman gerek maliyet açısından 

benzerlerine göre ciddi büyüklükleri içeren biliĢim projelerinin gerçekleĢtirilme 

oranının artırılmasının büyük öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir.  

  Gartner Institute’un BiliĢim Teknolojileri sektörü araĢtırmasına göre; biliĢim 

teknolojileri projelerinin %74’ünün baĢarısız olduğu ya da maliyet/zaman hedeflerini 

aĢtığı ve anılan projelerin %51’inin bütçesini %200 oranında aĢtığı ve projelerin 

hedeflenen özelliklerin ancak %75’ini karĢılayabildiği belirlenmiĢtir[4]. Benzer Ģekilde 

Standish Group International tarafından hazırlanan, 2000 yılında ABD’deki 30.000 

uygulama yazılım projesine yönelik araĢtırma sonuçlarını kapsayan çalıĢmada[5]; 

projelerin yalnızca %28’inin baĢarılı, yani tanımlanan zamanda, bütçesi sınırları 

içerisinde ve baĢlangıçta tanımlanan iĢlevsel amaçları karĢılayacak biçimde 

tamamlanan projeler olduğu hususları yer almıĢtır. Yapılan çalıĢmada ayrıca, 

projelerin %23’ünün tümüyle baĢarısız olarak iptal edildiği, %49’unun ise öngörülen 

bütçesini ve öngörülen zamanı aĢtığı belirlenmiĢtir. Bazı biliĢim projelerinin de 

baĢlangıçta tanımlanan amaç ve iĢlevleri tümüyle karĢılayamayacak Ģekilde 

tanımlandığı ve böylece iĢletime alınmadığı tespit edilmiĢtir. BiliĢim projelerindeki 
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baĢarısızlıkların; sadece maliyet ve zamanla iliĢkili yapılan hatalı tahminlerden değil, 

projelerin yönetim sürecinde birbirini etkileyen, raporda müteakiben ayrıntılı olarak 

açıklanacak birçok nedenden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Yukarıdaki 

istatistikler, biliĢim projelerinin hazırlanmasına yönelik takip edilmesi gerekli bir 

metodolojinin mutlaka olması ve eksiksiz olarak uygulanması gerektiği hususunu bir 

kez daha vurgulamaktadır. 

BiliĢim projelerinin gerçekleĢtirilememesine neden olan engellerin tanınması, 

bu engellerle karĢılaĢmamak için önlemler alınması ya da karĢılaĢıldığında 

engellerin nasıl aĢılacağının ortaya konması, tüm bunlara paralel olarak da biliĢim 

projelerinin gerçekleĢtirme oranının artırılması için alınacak tedbirlerin ve izlenecek 

metodolojinin planlama safhasında bilinmesi büyük önem taĢımaktadır.  

  BiliĢim projelerinde daha projenin planlama safhasında; projelerin fikir olarak 

ortaya çıkıĢından, gerçekleĢtirilmesi, envantere alınarak kullanılması, belirli 

zamanlarda ihtiyaçlara paralel güncellenmesi ve kullanımdan kaldırılması dahil tüm 

sürecin ayrıntılı planlamasını içerecek bir metodoloji ihtiyacı olduğu 

değerlendirilmektedir. 

  Bu nedenle bu dokümanın amacı; “kamuda biliĢim projelerinin baĢarı 

oranlarının artırılabilmesi ve kullanımının yaygınlaĢtırılabilmesi için biliĢim projesinin 

yaĢam döngüsüne iliĢkin esas ve usullerin projenin planlama safhasından itibaren 

düĢünülmesini ve ele alınmasını sağlayacak bir metodolojiyi geliĢtirmek sureti ile 

metodolojiyi ve uygulama esaslarını içeren kılavuz dokümanı kamu kurum ve/veya 

kuruluĢlarındaki görevli tüm biliĢim projeleri paydaĢlarına sunmak” olarak 

belirlenmiĢtir. 

1.2. Kapsam 

 BiliĢim projeleri, biliĢim teknolojisinin sağladığı olanaklar kullanılarak, kurum ve 

iĢletmelerin iĢlerinin daha hızlı, etkin ve verimli hale getirilmesini amaçlamaktadır. 

Örneğin, bir bankanın Ģube iĢlemlerini otomasyona geçirmesi bir biliĢim projesidir. 

Burada bankanın amacı, elle (manüel) yürüttüğü iĢleri, biliĢim teknolojisi kullanarak 

gerçekleĢtirmek ve bunun getireceği üstünlüklerden yararlanmaktır.  

  Bu çalıĢma kapsamnda, sadece verimlilik ve etkinlik artıĢına doğrudan katkıda 

bulunan biliĢim projeleri ele alınmıĢ, bilinen bir ürünün, donanımın ve alt parçalarının 

tedariği gibi rutin satın alma iĢlemleri ile çözümlenen biliĢim iliĢkili tedarik projeleri,  

dokümanın kapsamı dıĢında tutulmuĢtur.  
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1.3. Tanımlar 

BiliĢimsizlik Maliyeti: BiliĢim teknolojilerinin hiç kullanılmaması veya verimli 

ve etkin olarak kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı kayıpların 

tümüne biliĢimsizlik maliyeti denir[6]. Bu maliyetlerle biliĢim projelerinin yaĢam 

döngüsü boyunca karĢılaĢılabilir. Örneğin baĢlamıĢ bir biliĢim projesinde yaĢanan 

gecikmeler, beklemeler vb. sebepler; biliĢim projesinin kullanıcılarına sağlayacağı 

faydalardan kullanıcıların gecikme veya bekleme süresi kadar yararlanamamasına, 

dolayısı ile biliĢimsizlik maliyetine yol açacaktır.     

BiliĢim Projeleri: Kurum ve/veya kuruluĢun biliĢim teknolojisinin sağladığı 

olanakları kullanarak, kurum ve kuruluĢların iĢ süreçlerini daha hızlı, verimli ve etkin 

hale getirmek üzere gerçekleĢtirilen projelerdir[7]. Diğer bir ifade ile biliĢim projeleri 

iĢ süreçleri ile biliĢim teknolojilerinin bütünleĢtirilmesidir.  

 Doğrulama (verification): Bir ürünün (üretilmiĢ mal, hizmetin), o ürünü 

oluĢturması öngörülmüĢ iĢlemin hedeflediği niteliklere uygunluğunu, o ürünün bir 

baĢka iĢlemde de kullanılacak olması durumunda, müteakip iĢlemin gerektirdiği 

niteliklere sahip olduğunu, o ürünü oluĢturan iĢlemlerin, daha önce tanımlandığı 

Ģekilde icra edildiğini, gerek ürünün gerekse de üretilme sürecinin kendi içinde 

doğruluk, bütünlük, uyumluluk, tamamlık, belirginlik gibi hususları sağladığını, ilgili 

standart ve kurallara uyulduğunu denetlemek, incelemek, hatalarını ve eksiklerini 

tespit etmek iĢlemidir.  

Geçerleme (validation): Üretilen bir mal veya hizmetin, o mal ve hizmete 

baĢlangıçta duyulan ihtiyaçlarını ve kullanım niyetlerini karĢılama derecesinin 

tespitidir. 

 Proje: Özgün ürün veya hizmet yaratmak veya öngörülen hedeflere ulaĢmak 

üzere baĢta insan, zaman ve maddi olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm kaynakları bir 

araya getiren, kendi içinde bir bütünlük yaratan, belirli bir sürede tamamlanması 

öngörülen geçici faaliyetler bütünüdür. 

 Proje Yönetimi: Proje kapsamında belirlenmiĢ hedeflere ulaĢmak, bu süreçte 

paydaĢların ihtiyaç ve beklentilerini karĢılamak amacı ile ihtiyaç duyulan faaliyetlerin; 

zaman, performans ve kaynak kısıt koĢulları altında gerçekleĢtirilebilmesine yönelik 

sürdürülen, planlama, organizasyon, yönetim, kaynakların tahsisi ve kullanımı, 

uygulama, izleme, kontrol ve değerlendirme faaliyetlerinin bir bütünüdür.    
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 Proje Yöneticisi: Bilgi Teknolojileri konusunda uzman, kurumun mevcut ve 

gelecekteki genel resmini görebilen ve kurumun genel iĢleyiĢine vakıf, yönetim 

tecrübesine sahip, risk alabilecek, pozitif düĢünebilen, kriz yönetimine yatkın kiĢidir. 

 SözleĢme: GerçekleĢtirilecek proje kapsamında; tarafların görev, sorumluluk, 

yükümlülük, hak ve kısıtlarını; teknik, idari, mali ve hukuki açıdan ortaya koyan, 

içerdiği hususların yerine gelmemesi durumunda yaptırım uygulanabilen ve 

tarafların yetkili makamlarınca imza altına alınmıĢ belgedir. 

1.4. BiliĢim Proje Gereksinimini Ortaya Çıkaran Nedenler 

 Kamu kurum ve kuruluĢlarında, biliĢim projelerine olan gereksinimi ortaya 

çıkaran nedenlerin bilinmesinin, biliĢim projelerinin hazırlanması sürecine önemli 

katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Zira bu doküman vasıtası ile biliĢim 

projelerinin hazırlanması süreci ile ilgili paydaĢlara önerilecek metodolojide; biliĢim 

projelerinin ortaya çıkıĢ nedenlerine göre bir farklılığın olup olmadığı hususunda da 

önerilerde bulunulması hedeflenmiĢtir.  

 BiliĢim projelerine olan gereksinimin ortaya çıkıĢına iliĢkin nedenleri ġekil-2’de 

sunulduğu Ģekli ile iç ve dıĢ nedenler olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: BiliĢim Projeleri Gereksinimini Ortaya Çıkaran Sebepler 

İç Nedenler

* Mevzuat Değişiklikleri
* Dış Yönetim Talepleri

* Teknolojide Meydana Gelen Değişiklikler

Dış Nedenler

* Mevzuat Değişiklikleri
* Üst Yönetim Talepleri
* Kurum İçi Talepler
* İç Denetim
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1.4.1. Ġç Nedenler 

  Kamu biliĢim proje gereksinimini ortaya çıkaran iç nedenler; mevzuat 

değiĢiklikleri, üst yönetim tarafından öngörülen talepler, kurum bünyesinden gelen 

talepler ve iç denetim faaliyetleri olmak üzere dört ana grupta toplanmaktadır.  

  Kurum ve/veya kuruluĢlar; yasaların kurumlara verdiği yetki çerçevesinde; 

yönetmelik, tüzük, iç genelge, usul ve esaslar gibi ikincil mevzuatı hazırlama, 

onaylama, yayımlama ile uygulama ve takipte bulunmakta, bazı durumlarda da 

öngörülen mevzuat değiĢikliklerini yerine getirmek zorunda kalmaktadırlar. 

Mevzuat değiĢiklikleri, kurumun kendi kanunundaki görev, kapsam ve amaç 

maddelerini uygularken hızlı, ekonomik ve verimli Ģekilde sorunları çözme 

ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Özellikle ikincil mevzuat çerçevesinde veya 

kurum ve/veya kuruluĢların hazırlama zorunluluğunda bulunduğu kurum stratejik 

planları gereği; yeni biliĢim projelerinin hazırlanması ve/veya mevcut biliĢim 

projelerin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Aksi takdirde kurum ve/veya 

kuruluĢlar ortaya çıkacak biliĢimsizlik maliyetine katlanmak zorunda kalırlar.  

Üst yönetimin talep ve ihtiyaçları; kurum ve/veya kuruluĢların yönetilmesi, 

denetlenmesi ve vatandaĢ ile kurum ve/veya kuruluĢların arasındaki 

sorunların/taleplerin hızlı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi amacı ile ortaya çıkmakta, bu 

nedenlerden dolayı çeĢitli biliĢim projelerinin gerçekleĢtirilmesi üst yönetimler 

tarafından talep edilmektedir. Üst yönetimler, ağırlıklı olarak kurum ve/veya 

kuruluĢların etkin bir Ģekilde yönetimi ve denetimi sürecinde, mali ve kurumsal 

denetim boyutlarında biliĢim projelerine ihtiyaç duymaktadır. Örneğin, herhangi bir 

kurum ya da kuruluĢta harcama yetkilisinin görevini ifa ederken, yapılan ödemenin 

gerçek ve doğru sahibine yapılıp yapılmadığının kontrolü de bir biliĢim projesi 

ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Özetle üst yönetimin kurum ve/veya kuruluĢun yönetim 

ve denetim süreçlerinde kullanacağı yönetim bilgi sistemleri ve karar destek 

sistemleri gibi ana yöntemleri içeren biliĢim proje talepleri sık sık rastlanabilecek bir 

durum olarak değerlendirilmelidir.  

 Kurum ve/veya kuruluĢ içinde çalıĢanlar; biliĢim projelerine olan 

gereksinimlerini, kurumların iĢ süreçlerini ve bu süreçlerin iĢleyiĢlerini hızlandırmak 

amacı ile talep edebilirler. Örneğin, muhasebe biriminin personelinin fazla 

mesailerinin belirlenmesi, insan kaynakları biriminin iĢe baĢvuru, performans 

değerlendirme gibi modüllerinin geliĢtirilmesi bu bağlamdaki proje talepleri olarak 

algılanmalıdır.  
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 Ġç denetim faaliyetleri, belirlenmiĢ politikalara ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve 

kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 

malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak 

üzere, organizasyon, yöntem  ve sürece yönelik malî ve diğer kontroller bütünüdür. 

Bu sürecin etkin bir Ģekilde yönetiminde de biliĢim projelerine ihtiyaç duyulabilir. Ġç 

denetim sürecinde, sistemlerin koordinasyonunun sağlanması, kamu idarelerine 

rehberlik hizmeti sunulması, kurumunun etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

yürütülmesi için iç denetçilerin hazırlayacağı raporlarda kurumun eksiklikleri ile 

yolsuzluğa uygun bölümlerin azaltılması ve risk analizlerinin yapılması için de çeĢitli 

biliĢim projelerine ihtiyaç duyulmaktadır.   

1.4.2. DıĢ Nedenler 

  Kamu biliĢim proje gereksinimini ortaya çıkaran dıĢ nedenleri de iç nedenlere 

benzer Ģekilde mevzuat değiĢiklikleri, dıĢ denetim faaliyetleri ve teknolojide 

meydana gelen değiĢimler olarak üç ana grupta toplamak mümkündür. Bu 

bölümdeki mevzuat; kamu kurum ve/veya kuruluĢlarının kendi görev alanları ile 

doğrudan ilgili olmayan hususları içermektedir. Bir diğer ifade ile diğer kamu kurum 

ve kuruluĢlarının görev alanlarında ortaya çıkan yeni bir mevzuat yada mevzuat 

değiĢikliklerinden etkilenme hususunu içermektedir. Örneğin ülkemizde, sosyal 

güvenlik alanında değiĢik hedef kitlelere, kendi esas ve usullerine göre hizmet 

vermekte olan Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve BağKur, daha sonra 

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurumu olarak tek bir çatı 

altında toplanmıĢtır. Bu tür bir değiĢim otomatik olarak üç ayrı sistemin 

bütünleĢtirilmesi zorunluluğunu dikte ettirmiĢ, bu kapsamda Emekli Sandığı, SSK, ve 

Bağ-Kur’un BaĢkanlık kapsamında birleĢmesi yeni proje taleplerini ortaya 

çıkarmıĢtır.   

 DıĢ nedenlerden mevzuat kapsamında diğer bir örnek de birçoğumuzun 

yakından bildiği 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kabulü ile 

Maliye Bakanlığı bünyesinde olan mali hizmetlerin bir bölümünün yürütülmesinin 

bakanlıklar ve ilgili kurum ve/veya kuruluĢlara bırakılmasıdır. Bu nedenle 

Bakanlıkların Bütçe Daireleri kapatılarak yerlerine Strateji BaĢkanlıkları kurulmuĢtur. 

Kurulan bu baĢkanlıklar ödenek, ödeme iĢlemleri, demirbaĢ ve taĢınır kayıt iĢlemleri 

ile personele ait çeĢitli ödemeler için biliĢim projeleri yaptırmak zorunda kalmıĢtır. 

Aynı kanun gereği; tüm kamu kurum ve kuruluĢları stratejik planlarını hazırlamıĢ 

olup, bu planlarda tanımlanan stratejik hedeflere ulaĢma konusundaki 
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performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda kurumsal 

performansı ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 

karar destek sistemlerini içeren biliĢim projeleri yaptırma ihtiyacı doğmuĢtur[8]. 

 DıĢ nedenler kapsamındaki diğer baĢlık, çeĢitli vesilelerle yapılan dıĢ 

denetimlerdir. Bu denetimler, TBMM adına SayıĢtay tarafından yapılan dıĢ 

denetimleri, bağımsız dıĢ denetim firmaları tarafından yapılan denetimler ile 

uluslararası denetim kuruluĢları tarafından yapılan denetimleri içermektedir. 

Denetimlerde ortaya çıkan birçok problemin giderilmesine veya mevcut 

performansın geliĢtirilmesine iliĢkin biliĢim projeleri ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Her 

yıl bütçe dönemlerinde kurum ve/veya kuruluĢların bütçeleri TBMM adına SayıĢtay 

tarafından yapılan dıĢ denetim kapsamında denetlenmekte ve yeni yıla iliĢkin 

ödenekler tahsis edilmektedir. Bu denetim faaliyetleri sadece mali boyutta değil, 

kamu kurum ve kuruluĢlarının iĢ süreçleri ile ilgili veya geliĢtirdikleri ürün ve 

sundukları hizmetlerle de doğrudan iliĢkili olabilir. DıĢ denetimlerde ortaya çıkan 

sorunların giderilmesi sürecinde de çözümler biliĢim projelerini içerebilir.   

 Teknolojide meydana gelen değiĢimlere ayak uydurma da önemli bir dıĢ 

nedendir. Günümüzde teknolojinin geliĢim ve değiĢim hızı, bu alt nedeni hayli önemli 

kılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluĢları teknolojideki geliĢmelerden istifade etmek 

suretiyle, sağlamakta oldukları mal ve hizmetlerde sürekli iyileĢmeler yapmak 

durumundadır. Bu kapsamda ortaya çıkan projelerin bir bölümü, çoğu zaman yeni 

ve eski sistemlerin bütünleĢik bir ortamda çalıĢmasının sağlanmasına yönelik 

olabilir. Örneğin daha önce çeĢitli ortamlar kullanılarak manüel olarak derlenen ve 

kullanılan bir yazılımın, ihtiyacı olan bilgilerinin belirli bölümünü toparlayan ve 

derleyen otomatik sistemlerin kullanıma geçmesi ile birlikte veri setlerini toplayan bu 

sistemlerle birlikte çalıĢabilirliliğinin sağlanması bir biliĢim projesi ihtiyacını ortaya 

çıkaracaktır.  

 BiliĢim projelerinin ağırlıklı olarak karar destek sistemlerini içermesi halinde, 

sistem tarafından sunulacak karar destek alternatiflerinin doğruluklarının yanı sıra 

bu alternatiflerin nekadar hızlı bir Ģekilde karar vericiye ulaĢtığı da büyük önem 

taĢımaktadır. Bu tür beklentiler de biliĢim teknolojilerinin yakından takip edilmesini 

ve mevcut sistemlerin teknolojideki geliĢmeler ıĢığında gözden geçirilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu bağlamda, kendi içinde herhangi bir sorunu olmadan mevcut bilgi 

teknolojileri ile problemsiz yaĢamını sürdürmekte olan kamu kurum ve kuruluĢunun 

birden fazla kamu kurum ve kuruluĢunun bir araya geldiği ortak projelerdeki 

teknolojik uyumunun sağlanması amacı ile de biliĢim projelerinin tanımlanması söz 

konusu olabilir.   
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 BiliĢim projelerinin ortaya çıkıĢ nedenleri incelendiğinde; bu nedenlerin biliĢim 

projelerinin hazırlanması ve yürütülmesine iliĢkin süreç açısından farklılıklar 

yaratmayacağı belirlenmiĢtir. Ancak iç nedenlerden mevzuat değiĢiklikleri ile 

kurum çalıĢanlarından kaynaklanan biliĢim projeleri konusunda; ihtiyaç sahibi 

makamın projeye iliĢkin bilgi seviyesinin daha fazla olması nedeni ile projelerinin 

gerçekleĢme olasılıklarının daha yüksek olacağı değerlendirilmektedir.  
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BÖLÜM 2 

2. Kamuda BiliĢim Projeleri Proje Yönetimi YaĢam Döngüsü 

2.1. Proje Yönetimi YaĢam Döngüsü 

 Kamu kurum ve kuruluĢlarında biliĢim projelerinin baĢarı ile tanımlanması, 

müteakiben tamamlanarak kullanıma alınması büyük önem arz etmektedir. Bu 

nedenle kurum ve/veya kuruluĢta biliĢim projeleri ile hedeflenen verimlilik ve 

etkinliğin sağlanabilmesi için biliĢim projelerinin nasıl hazırlanacağına yönelik 

yapılan bu çalıĢmaların temel dayanağını, “Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü” 

süreci oluĢturmaktadır. Proje yönetimi yaĢam döngüsü sürecinde yapılan 

değerlendirmeler neticesinde, bu süreçteki tüm alt adımlar ve ayrıntılarının önceden 

bilinmesi, analiz ve sentez fonksiyonları vasıtası ile süreçteki muhtemel problem 

alanlarının önceden tahmin edilmesi ve problemlerin çözümüne yönelik gereken 

önlemlerin pro-aktif bir yaklaĢımla ele alınması öngörülmektedir.   

 BiliĢim projelerinin gerçekleĢmesi sürecine yönelik negatif etkiler yapan 

bariyerler raporun müteakip bölümünde ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. Yapılan 

bu çalıĢmada baĢarı ile geliĢtirilerek tamamlanan projelerden elde edilen iyi 

uygulamalar ve öğrenilen dersler ıĢığında; ortaya çıkacak olumsuzlukların alınacak 

önlemlerle ortadan kaldırılması amacı ile bir metodolojinin geliĢtirilmesi 

hedeflenmiĢtir. Örneğin büyük biliĢim projeleri ihtiyacı, genelde kurum ve/veya 

kuruluĢun uzun vadeli stratejik planlarında belirli bir zaman öncesinde yer alması 

gerekmesine rağmen, uygulamada plan dıĢında, acil diğer bir ifade ile 

düĢünülmemiĢ bir ihtiyaç olarak karĢımıza çıkmakta ve projenin kısa sürede 

gerçekleĢtirilmesi beklenmektedir. Bu süreçte ön olurluk, olurluk gibi ayrıntılı 

çalıĢmalar yapılarak ihtiyacın ne olduğu anlaĢılmadan, nasıl giderileceğine iliĢkin 

çözümler üretilmekte ve doğrudan ileri safhaları, sonucu hedefleyen çözümler 

üretilmekte ve dolayısı ile de baĢarısız projelere adım atılmaktadır. Bu çalıĢmanın 

dolayısı ile bu raporun temel iskeletini oluĢturacak Proje Yönetimi YaĢam Döngüsü 

ġekil-3’de sunulmuĢtur.    
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Gereksinimin Ortaya Çıkması

Gereksinimin Ortaya 
Çıkması ve Gereksinim 

Analiz Dökümanının 
Hazırlanması

Bilişim Projesi (BP) 
İhtiyaç Var mı?

BP Fizibilitesinin 
Hazırlanması

BP Ön Fizibilite Sonucu 
Uygun Mu?

BP Gereksinimi 
Uygun Değildir

BP Ön Fizibilite 
Sonucu Uygun 

Değildir

BP Ön Fizibilite Uygundur 1

HAYIR

EVET

HAYIR

EVET
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1

BP Fizibilite 
Dokümanının 
Hazırlanması

BP Projesi 
Fizibilite Sonucu 
Uygun mudur?

BP Fizibilite Sonucu 
Uygun Değildir

BP Proje Tanımlama 
Dokümanının 
Hazırlanması

BP Teknik ve 
İdari 

Şartnamenin 
Hazırlanması

BP için İhaleye 
Çıkış ve 
İhalenin 

Sonuçlandırılm
ası

BP Yönetim 
Dokümanının 
Hazırlanması

BP Proje Yönetimi
Bilişim Projesi 

Tamamlandı mı?

Bilişim 
Projesinin 
Envantere 
Alınması

Bilişim 
projesinin 

Sürekliliğinin 
Sağlanması

HAYIR

EVET

HAYIR

EVET

 

ġekil 3: Proje Yönetimi YaĢam Döngüsü 
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2.2. ÇalıĢma Metodolojisi 

 Kamu biliĢim projelerinin hazırlanması sürecinde göz önüne alınması 

gereken hususların belirlenmesi amacı ile geliĢtirilen bu dokümanda, terminoloji 

birliğini sağlamak ve projelerin yönetilmesine iliĢkin tüm safhalarda yapılacak 

önerileri bir bütün halinde birbirleri ile uyumlu bir yapıda sunabilmek amacı ile süreç 

bazlı bir metodolojinin uygulanması esas alınmıĢtır. Metodoloji kapsamında;   

a. BiliĢim projeleri hazırlama sürecindeki iç ve dıĢ paydaĢlar belirlenmiĢtir. 

b. Proje yönetimi yaĢam döngüsü içinde yer alacak her ana/alt adım ve/veya 

süreç için;  

 Sık kullanılan tanımlar ve kısaltmaların, söz konusu dokümanın ilk 

bölümünde ilgili kısımlara dahil edilmesi, 

 Girdilerin neler olduğu ve bu girdilerin hangi paydaĢlar tarafından 

sağlanacağı, 

 Süreçteki paydaĢlardan beklenen bilgi, beceri, yetkinliklerin 

tanımlanması, 

 Süreçteki temel adımlar ve faaliyetlerin belirlenmesi,  

 Varsa hazırlanacak raporların içerikleri ve raporlaĢma yöntemlerinin 

tanımlanması,  

 Hazırlama, planlama, izleme, kontrol, değerlendirme vb. Ģekilde 

tanımlanacak sorumlu paydaĢların tespiti, 

 Ne tür kaynakların kullanılacağının belirlenmesi,  

 Destekleyen dokümanların tespiti,  

 Hazırlanan dokümanların sıra ve içeriklerinin tanımlanması,  

 Muhtemel çıktılar ve çıktıların kullanıcılarının belirlenmesi, 

 Bir önceki ve bir sonraki adım ile iliĢkilendirmelerin yapılması, 

hususlarının yer alması planlanmıĢtır.         

 Yukarıda ifade edilen hususların tümü dikkate alınarak, proje yaĢam döngüsü 

içindeki ana/alt süreçler tanımlanmıĢ, söz konusu alt süreçlerde, metodoloji 

kapsamındaki maddelerin yer almaması durumunda da, anılan maddeler atlanarak 

tanımlama yapılmıĢtır. GeliĢtirilen Metodolojinin Kavramsal Modeli ġekil-4’de 

sunulmuĢtur.      
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PAYDAŞLAR KAYNAKLAR

GİRDİ ÇIKTILAR
ADIMLAR

FAALİYETLER

S O R U M L U L U K L A R

 

ġekil 4: Metodolojinin Kavramsal Modeli 

2.3. Proje Yönetimi YaĢam Döngüsü PaydaĢları 

 Terminoloji birliğini sağlamak ve projelerin yönetimine iliĢkin farklı safhalarda 

yapılacak önerileri birbirleri ile uyum içinde anlamlı bir Ģekilde birleĢtirebilmek amacı 

ile tüm süreçte bir Ģekilde yer alacak iç ve dıĢ paydaĢlar; 

a. Gereksinim Sahipleri 

b. BiliĢim (BĠM) Yöneticileri 

c. Kurum Üst Yöneticileri  

d. Kurum Bünyesinde Projenin Yapılmasından Etkilenenler  

e. Proje Konusunda Kamudaki Öncü Kurum ve KuruluĢlar 

f. Kalkınma Bakanlığı, TÜBĠTAK vb. Resmi Kurum ve KuruluĢlar 

g. Son Kullanıcılar 

h. Tedarikçiler 

i. DıĢ Denetçiler 

j. Ġç Denetçiler 

k. DanıĢman KiĢi, Kurum ve/veya KuruluĢlar 

l. Mevzuat 

m. Kurum Satın Alma TeĢkilatı 

n. Basın, 

olarak belirlenmiĢtir. 
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BÖLÜM 3 

 

3. Kamuda BiliĢim Projelerinin Hazırlanması 

3.1. Projenin Tanımlanması 

 Proje tanımlama sürecinde; projenin fikir olarak ortaya çıkıĢından geliĢmesine 

paralel olarak biliĢim projelerinin tanımlanmasını sağlayacak bazı faaliyetlerin 

yapılması ve bazı dokümanların hazırlanması öngörülmektedir. Söz konusu 

dokümanların hazırlanmasındaki en önemli husus, bu dokümanların zamandan 

bağımsız olarak diğer bir ifade ile herhangi bir zaman sınırlaması olmadan 

hazırlanmasıdır. Bugün gerek projelerin yürütülmesinde gerekse projelerin ihale 

sürecinde yaĢanan problemlerin temelinde, dokümanların yaĢanan zaman 

sınırlaması nedeni ile arzu edilen doğruluk ve ayrıntıda hazırlanamamıĢ olması yer 

almaktadır. Bu nedenle anılan dokümanlar kurumun planlama, programlama ve 

bütçeleme sürecine entegre olmadan önce tam olarak hazırlanmalı, uygunluğu 

onaylanmalı ve izleyen sürece uygun anlarda bütünleĢtirilmelidir.   

3.1.1. Proje Gereksinim Tanımlama Dokümanı’nın Hazırlanması 

 Projenin tanımlanmasındaki ilk adım; projeye olan gereksinimin iyi anlaĢılması 

ve gereksinim tanımlamasının yapılmasıdır. BiliĢim projelerinin tanımlanmasında 

esas; gereksinimin öncelikle gereksinim sahibi birim tarafından tanımlanmasıdır. 

Bilgi iĢlem birimleri koordinasyonu ile yapılması öngörülen bu tanımlama; plan, 

program ve proje ile ilgili alt birim koordinatörlüğünde gereksinim sahibi diğer teknik 

alt birimlerin katılımı ile yapılabilir. Kurum bünyesinde bilgi sistem birimleri 

haricindeki diğer birimlerde ise biliĢim projeleri gereksiniminin tanımlanması yine 

aynı birimin planlama ve programlama ile ilgili biriminin koordinatörlüğünde, asıl 

gereksinimi olan alt birimin katılımıyla ve gerektiğinde bilgi sistemlerinden sorumlu 

birimin teknik desteğiyle yapılmalıdır. 

 Gereksinim sahibi birim tarafından yapılacak gereksinim tanımlamasında; 

özellikle gereksinimi ortaya çıkaran nedenler ile gereksinimin iliĢkili olduğu kurumun 

stratejik hedefleri ve iĢ süreçleri detaylı olarak ortaya konulmalıdır. Ayrıca, 
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gereksinime iliĢkin iĢlevsel isterler, gereksinimin karĢılanmasıyla kazanılacak 

yetenekler ve sağlanacak fayda, çalıĢma ortamı ve mevcut sistemlerle entegrasyon 

hususları, faydalanacak birim ve muhtemel kullanıcılar ile gereksinimin 

karĢılanmasına yönelik alternatif çözümler de gereksinimin tanımlanmasında yer 

almalıdır. 

 BiliĢim projesi gereksinimleri, yasal zorunluluklar dahil gereksinimin karĢılanma 

süresi ve kaynak durumu da dikkate alınarak kurumun planlama süreçlerine uygun 

olarak tanımlanıp, gereksinim sahibi birimin yöneticisi tarafından onaylanarak bilgi 

sistemlerinden sorumlu birime gönderilmelidir. Gereksinim Tanımlama Dokümanı 

için geliĢtirilen örnek format EK-A’da sunulmuĢtur.  

3.1.2. Proje Gereksinim Analizi 

 Gereksinim Tanımlama Dokümanı ile ana hatları ortaya konan gereksinimin ön 

olurluk ve olurluk safhalarına geçmeden önce, gereksinimin tam olarak 

anlaĢılabilmesi için analiz edilmesi gerekmektedir. Analizlerde elde edilen bulgular, 

ön olurluk ve olurluk etütlerine girdiler sağlayacaktır. Gereksinim analizi, bilgi 

sistemlerinden sorumlu birimin koordinatörlüğünde gereksinim sahibi birimin ve ilgili 

diğer teknik birimlerin desteğiyle hazırlanmalı ve kurum bünyesindeki ilgili birimler ile 

koordine edilip yetkili kurullarda onaylanarak ön olurluk ve olurluk çalıĢmalarına 

baĢlanılmalıdır. Yapısal ve köklü değiĢiklikleri içeren gereksinimlerin analizleri; 

analiz yapabilecek teknik nitelikte personelin kurum bünyesinde bulunmaması 

halinde, konuya iliĢkin uzman özel sektör firmalardan danıĢmanlık desteği alınarak 

yapılmalıdır. Gereksinim Analiz Dokümanı için geliĢtirilmiĢ örnek format EK-2’de 

sunulmuĢtur.  

3.1.3. Proje Ön Olurluğunun Hazırlanması 

 Gelinen bu noktada, biliĢim projesine iliĢkin gereksinim analiz edilmiĢ ve 

gereksinim analiz dokümanı hazırlanmıĢtır. BiliĢim projesine iliĢkin ayrıntılı bir 

tanımlamaya gitmeden önce projenin gerçekleĢtirilip, gerçekleĢtirilemeyeceğine 

iliĢkin bir ön değerlendirmenin yapılması, proje ön olurluk safhasında 

gerçekleĢtirilecektir. Ön olurluk çalıĢması, bir sonraki safhada çok daha ayrıntılı bir 

Ģekilde icra edilecek ve farklı bir maliyet kalemi olan olurluk safhasına geçme 

öncesinde, biliĢim proje gereksiniminin gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceğine iliĢkin ilk 

temel değerlendirmenin yapıldığı safhadır. Olurluk etütlerinde, ön olurluk etütlerinin 

sonuçlarına paralel, projeye olan gereksinimi karĢılayacak bir biliĢim projesi 
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tanımlama kararının alınması ve bu kararın ayrıntılandırılması önem taĢımaktadır. 

Ön olurluk çalıĢmaları; ihtiyacın giderilmesine yönelik alternatif sistemler ve bu 

sistemlerin mevcut iĢleyiĢe katkılarının tespit edilmesi çalıĢmalarının sonuçlarını 

içerecektir. Yapılacak ön olurluk çalıĢmasında; projeye olan talebi belirleyen temel 

nedenler ve göstergeler, projeye olan talebin geçmiĢteki büyüme eğilimi, mevcut 

talep düzeyi hakkında bilgiler, mevcut kapasite ve geçmiĢ yıllar kapasite kullanım 

oranları ile talebin gelecekteki geliĢim potansiyeli ve talebin tahminine ait çalıĢmalar 

yer alacaktır. 

Ön olurluk çalıĢmaları, ihtiyaca iliĢkin olurluğunun hazırlanmasından önce yapılan 

durum, teknik ve mali analizleri içerecektir. Ön olurluk kapsamında;  

a. GeliĢtirilecek projenin içinde yer alacağı çevrenin durumu, iĢleyiĢ Ģekli, 

kullanıcıları, entegrasyonu, olası etkileĢimleri, bilgi ihtiyaçları ve proje 

kapsamındaki geliĢtirilecek biliĢim projesinin diğer birimlerde 

kullanılabilirlikderecesini saptamayı amaçlayan durum analizi, 

b. DüĢünülen projenin teknik olarak yapılabilirliğini inceleme ve araĢtırmayı 

amaçlayan,  projenin gerçekleĢtirilmesi için alternatif teknolojiler varsa, 

bunların değerlendirilmesi ve uygun olan teknolojinin seçilmesini amaçlayan 

teknik analiz,  

c. Projeye iliĢkin finansal kaynak ihtiyacını, proje önerisinin ekonomik açıdan 

arzu edilebilirlik derecesini (kârlılık ve fayda düzeyini) ve iĢletme idameye 

iliĢkin kaynak ihtiyaçlarını ortaya koyan mali analizler, 

icra edilmelidir[9]. 

 Yapılan analizler neticesinde; projenin değerlendirilmesi sonucu, eğer istenilen 

seviyede verimlilik sağlanamamıĢsa projeden vazgeçmek gerekecektir. Çünkü 

kaynakların böyle bir projeye bağlanması akılcı olmayacaktır. Aksi durumda yani 

projenin kârlı olması durumunda ise, projenin olurluk çalıĢmalarının icra edilerek 

uygulamaya konulması gereklidir. Ön olurluk safhasında, yapılan analiz sonuçlarına 

göre biliĢim proje gereksiniminin gerçekleĢtirilmesine yönelik engellerin varlığı 

kontrol edilmedir. Bu engeller; 

 Yeterli insangücünün olmayıĢı,  

 Bilgi birikimindeki yetersizlik,  

 Teknolojinin mevcut olmayıĢı ve elde edilmesinin mümkün olmayıĢı,  

 Gereksinimin gerçekleĢtirilmesine iliĢkin çözüm alternatiflerinin 

bulunamaması,  
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 BiliĢim projesinden beklenen etkinin öngörülen zaman dilimi içinde ortaya 

çıkamaması,  

 BiliĢim proje gereksiniminin gerçekleĢtirilmesine iliĢkin maliyetlerin planlı 

kaynak limitleri içinde olamaması, 

 BiliĢim proje gereksiniminin gerçekleĢtirilmesi ile elde edilecek birim 

faydaya ödenecek maliyetlerin anlamlı seviyede olmaması,  

olarak sıralanabilir.        

 Ön olurluk ve olurluk çalıĢmaları uzmanlık gerektirir. Genellikle birden fazla 

disiplinden uzmanların bir araya gelmesi ile çözüme kavuĢturulan çalıĢmalardır. Ön 

olurluğunun hangi konular üzerinde yoğunlaĢacağı (örneğin; pazar,  teknoloji, 

yatırım maliyetleri vb) ve ön olurluğunun nasıl, kimlerle, hangi tahmini maliyetlere 

katlanılarak gerçekleĢtirileceği hususlarının açıklığa kavuĢturulması önemlidir.  

 Her zaman yüksek maliyetlere sahip biliĢim projeleri ön olurluk çalıĢmalarının, 

özellikle yeterli yetkinliklerdeki uzmanlara sahip olunamaması durumunda kurum öz 

kaynakları ile gerçekleĢtirilmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda otomatik olarak 

ilgili kurum ve kuruluĢlar tarafından, danıĢmanlık firmalarından ücret karĢılığında 

hizmet alımı yapılır. Genel olarak bu kapsamda yürütülecek çalıĢmalar; çekirdek 

Proje Yönetim Ofisi tarafından gerçekleĢtirilecektir. Bu süreçte faaliyet gösteren 

çekirdek kadronun, projenin baĢlaması halinde proje yönetimini gerçekleĢtirilecek 

kurum personeli içerisinde yer alması önem taĢımaktadır. Çekirdek olarak 

oluĢturulan bu ofis, ilerleyen aĢamalarda farklı disiplinleri ve farklı paydaĢları 

içerecek Ģekilde büyüyecek, süreç içindeki alt süreçlere göre proje yönetiminde 

ortaya çıkacak görevleri yerine getirebilmek üzere geliĢtirilecektir. Çekirdek ofisin 

Bilgi ĠĢlem Birimleri koordinatörlüğünde, ihtiyaç sahibi makam, projenin kurum içi 

muhtemel paydaĢları ve ön olurluk etüdü hazırlayabilecek yetkinlikte personeli 

içerecek Ģekilde tesis edilmesi esastır.  

3.2. Proje Olurluğunun Hazırlanması 

 BiliĢim projelerinin hazırlanması sürecinde, ön olurluk sonuçlarının pozitif olması 

diğer bir ifade ile biliĢim proje gereksiniminin gerçekleĢtirilmesinin mümkün 

olacağının belirlendiği durumlarda; yapılan ön olurluk etüdü ayrıntılandırılarak, 

olurluk etüdü hazırlanmalıdır.  

 Olurluk etüdü; biliĢim projesi gereksiniminin ekonomik potansiyelini ve pratik 

olarak uygulanabilirliğini belirlemek amacı ile gereksinimin teknik, finansal ve 
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ekonomik verilerinin saptanmasına dayalı olarak yatırım sürecini tahmini olarak 

öngörmeye dayalı bir rapordur[10]. Proje olurluğunun baĢarılı bir biçimde 

hazırlanması, sadece projenin hazırlığının yapıldığı analiz aĢamasına değil, aynı 

zamanda projenin uygulama aĢamasına da önemli katkılar sağlamakta ve kilit bir rol 

oynamaktadır. Proje uygulamasını yönlendirecek olan ana çizgiler proje yapılabilirlik 

etüdü hazırlama aĢamasında belirginleĢmektedir. Bu çerçevede, proje hazırlama 

sürecine özel bir önem verilmeli ve sonradan giderilmesi mümkün olmayacak veya 

son derece pahalıya mal olacak hataları ortadan kaldıracak Ģekilde bir hazırlık 

yapılmalıdır[11]. 

 Olurluk çalıĢmaları süresince ihtiyacı karĢılayacak alternatif sistemler dikkate 

alınacak, biliĢim projesi gereksinimlerini karĢılayacak maliyet etkin çözüm 

belirlenecek ve biliĢim projesi ile ulaĢılması öngörülen hedeflere ulaĢabilmek amacı 

ile biliĢim projesi gereksiniminin vazgeçilmez ve arzu edilen nitelikleri sayısal bazda 

ortaya konacaktır. Bu kapsamda ihtiyacı karĢılayacak sistemlerden kaç taneye 

ihtiyaç olacağı, temin edilen sistemlerin mevcut iĢleyiĢe katkısının ne olacağı gibi bir 

çok konu açıklığa kavuĢturulacaktır.   

 Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri 

Projeleri Hazırlama Kılavuzu’nda; kurumun yıl içindeki yazılım ve donanım 

ihtiyaçlarını karĢılamaya  yönelik “toplu proje” olarak nitelendirilen bazı projeler için 

olurluk etüdü talep edilmemekte, “etüd-proje” niteliğinde olan projeler ve proje mali 

büyüklüğü itibarı ile 5.000.000 TL’nin üzerindeki projelerde olurluk hazırlanması 

zorunlu kılınmaktadır. Ancak yaĢanan deneyimler, biliĢim projesi gereksiniminin 

niteliği ve mali portresinin büyüklüğüne bakılmaksızın tüm projelerde olurluk 

yapılmasının, projenin baĢarılı bir Ģekilde uygulamaya konulması açısından bir 

zorunluluk olduğunu ortaya koymuĢtur. BiliĢim proje niteliği ve mali boyutunun 

büyüklüğünün, olurluk yapılıp yapılmamasına değil, yapılacak oluruğun içerik 

ayrıntısına etki edeceği değerlendirilmektedir.       

 Olurluk çalıĢmalarında kullanılması amacı ile ayrıntıları Kalkınma Bakanlığı 

tarafından hazırlanan Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama 

Kılavuzu’nda yer alan ve EK-C’de sunulan Olurluk Dokümanı ana baĢlıklarının, 

biliĢim projelerine iliĢkin sonraki aĢamada yapılacak olurluk çalıĢmalarında 

kullanılması önerilmektedir. Olurluk çalıĢmalarında da, kurum ve/veya kuruluĢta 

yeterli yetkinliklerdeki uzmanlara sahip olunamaması durumunda danıĢmanlık 

firmalarından ücret karĢılığında hizmet alımı yapılması ya da bu çalıĢmaların; 

çekirdek Proje Yönetim Ofisi tarafından gerçekleĢtirilmesi önerilmektedir. Çekirdek 
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ofisin Bilgi ĠĢlem Birimleri koordinatörlüğünde, ihtiyaç sahibi birim, projenin kurum içi 

muhtemel paydaĢları ve olurluk etüdü hazırlayabilecek yetkinlikte personeli içerecek 

Ģekilde oluĢturulması esastır.  

3.3. Proje Tanımlama Dokümanının Hazırlanması 

 Kamuda biliĢim projelerinin hazırlanması sürecinde, olurluğu yapılmıĢ ve 

gerçekleĢtirilmesi, özellikle de teknik ve mali açılardan gerçekleĢtirilmesi uygun 

görülen bir biliĢim proje gereksinimi artık proje olmaya hak kazanmıĢtır. 

GeliĢtirilmesi fizibıl görülen biliĢim gereksinimine iliĢkin projelendirme ve projenin 

gerçekleĢtirilmesi, envantere alınması, envanterde bulunduğu süredeki iĢletme ve 

idame dahil, envanterden çıkarılması sürecinde onaylanmıĢ ve bir baĢvuru 

dokümanı olarak kullanılabilecek bir dokümana ihtiyaç olacağı değerlendirilmektedir. 

Proje Tanımlama Dokümanı olarak ifade edeceğimiz bu doküman gereksinimin 

duyulduğu kurum ve/veya kuruluĢun en yüksek yöneticisi tarafından onaylanmalıdır. 

Anılan gereksinimin karĢılanmasına iliĢkin ihaleye çıkılması sürecinde gerekli 

dokümantasyonun hazırlanması, ihale sonucu yüklenicilerin belirlenerek projenin 

geliĢtirilmesi süreci ve bu süreçte yaĢanacak anlaĢmazlıkların özümünde, kurum 

ve/veya kuruluĢ içinde gereksinim sahibi, bilgi iĢlem ve diğer paydaĢlar arasında 

çıkan problemler, projeye iliĢkin ortaya çıkacak değiĢikliklerin yönetimi gibi birçok 

konuda baĢvuru dokümanı olarak geliĢtirilecek proje tanımlama dokümanı 

kullanılmalıdır.  

 Proje tanımlama dokümanı; gereksinim sahibinden gereksinimin fikir olarak 

ortaya çıkıĢından olurluk dokümanının hazırlanmasına kadar yapılan çalıĢmalardan 

elde edilen bilgiler, ihaleye çıkıĢ sürecinde ihtiyaç duyulacak Ģartnamelerin 

hazırlanması kapsamında ihtiyaç duyulacak bilgiler, projenin yürütülmesine yönelik 

esaslar ile biliĢim projesinin geçerleme, doğrulama, test ve kabulüne iliĢkin esasları 

içerecektir. Ġdeal kurallar çerçevesinde yazılı hale getirilmiĢ, en üst makam 

tarafından onaylanmıĢ ve projeye iliĢkin ayrıntıları içeren proje tanımlama 

dokümanının projenin baĢarıya ulaĢmasındaki önemli faktörlerden biri olduğu 

unutulmamalıdır. Projenin kimlik kartı olarak ifade edebileceğimiz, bu dokümandaki 

değiĢiklikler bir prosedüre bağlanmalı ve gerekli değiĢimler konfigürasyon yönetimi 

mantığı ile gerçekleĢtirilmelidir.  

 Proje ile ilgili her türlü bilgiyi sistematik bir Ģekilde içeren ve tüm süreçte temel 

baĢvuru dokümanı olarak kabul edilen Proje Tanımlama Dokümanı formatı EK-D’de 

sunulmuĢtur. Proje Tanımlama Dokümanı; proje tanıtım bilgileri, projenin amaç ve 

kapsamı, projenin dayandığı ihtiyaç, projenin mali bilgileri, projenin uygulama 
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esasları ve sorumlulukları, projenin risk analizi ve sözleĢmeye eklenecek hususlar 

olmak üzere yedi ana bölümden oluĢmuĢtur. Ağırlıklı olarak projenin 

gerçekleĢtirilmesi safhasına iliĢkin esasları içerecek Proje Yönetim Planı, Proje 

Tanımlama Doküman’ının eki olarak hazırlanacaktır. Özellikle bu dokümanın Proje 

Yönetim Planı olan kısmı ağırlıklı olarak ihale sürecinin tamamlanmasından sonra 

nihai hale getirilecektir. Proje Tanımlama Dokümanının yaĢayan bir doküman olarak 

algılanması ve sürekli güncel halde tutulması çok önemlidir. Onay makamı 

açısından kurumun en üst birimi tarafından onaylanacak olması nedeni ile de 

değiĢikliklerin sık sık yapılması için ayrıntılı planlama ve kontrol gibi tedbirler 

alınmalıdır.        

 Proje Tanımlama Dokümanı, projeden elde edilecek ürün ve/veya hizmetin 

açık olarak tanımlanmasını içermelidir. Projenin amaçları yeterince detaylandırılmalı 

ve ölçülebilir hedefler konulmalıdır. Proje gerçekleĢtirme sürecinde maliyet, süre ve 

performans hedeflerini kontrol altında tutacak planlamalar önem kazanmaktadır. 

Projede tüm tanımlar anlaĢılır, yoruma kapalı ve sade olmalıdır. Proje bir bütün 

halinde tanımlanmalı, gerçekçi olmalı ve büyüklüğü ve fiziksel yapısı ölçülebilir 

sınırlar içinde olmalıdır. Proje genel yapısı ile kolayca ulaĢılabilir, rahat kullanılabilir 

bir yapıda olacak Ģekilde tasarlanmalıdır. Proje, tartıĢmalara yer verilmeyecek 

düzeyde gerçek verilerle ve yapılabilir tanımlamaları içermelidir. Projenin mutlaka bir 

baĢlangıç bir de bitiĢ tarihlerini içeren zaman planı olmalıdır. Projenin kapsamı iyi bir 

Ģekilde tespit edilerek, projenin sınırları belirlenmelidir. Böylece hangi aĢamaların 

projeye dahil edildiği ve hangi aĢamaların projenin dıĢında kalmıĢ olduğu belirlenmiĢ 

olacaktır. Raporlama, projenin kontrol sürecini tanımlamak için hazırlanması 

gereken bölümdür. Kontrol edilmek istenen kıstaslar belirlenmeli ve yapılacak 

kontrol sonucunda ortaya çıkacak verilerin kimlere, ne sıklıkla ve hangi formatlarda 

iletilmesi gerektiği raporlarda tanımlanmalıdır.  

 Proje Tanımlama Dokümanı içeriğinde bulunacak ana konu baĢlıklarına iliĢkin 

hususlar madde baĢlıkları Ģeklinde aĢağıya çıkarılmıĢtır.   

 Proje Tanıtım Bilgileri, bölümünde projenin adı, proje sahibi makam, 

projenin oluĢum sürecinde icra edilen çalıĢmalar ve dokümantasyon, bu 

dokümanı hazırlayan ekip ve güncelleyenler, kısaltmalar ve terimler yer 

alacaktır.   

 Projenin Amaç ve Kapsamı, bölümünde projenin genel ve özel amaçları ile 

projenin kapsamı yer almalıdır.  

 Projenin Genel Amacı, projenin Kurum’un hangi ihtiyaçlarına cevap 

verceğine ve ileride nasıl sonuçlar doğuracağına iliĢkin hususları içermelidir. 
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“Hangi ihtiyaçtan dolayı proje gündeme gelmiĢtir?” sorusuna cevap 

vermelidir.  

 Projenin Özel Amacı, proje kapsamında gerçekleĢmesi beklenen amaçtır, 

projenin genel amacına katkı sağlayan bir basamaktır. Projenin kısa vadede 

yapacağı, nihai amaca ulaĢmak için yapılacak çalıĢmaların (faaliyetlerin) 

baĢlık olarak yer aldığı bölümdür. “Genellikle hangi Ģartlar yerine 

getirilmezse, proje uygulanamaz?” sorusuna cevap verilmelidir. 

 Projenin Dayandığı Ġhtiyaç bölümünde; projenin gerçekleĢmesi ile 

sağlanacak olan faydalar, fonksiyonel ihtiyaçlar, yazılım ve donanım 

ihtiyaçları, güvenlik, emniyet ve gizlilik ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları, personel 

ihtiyaçları, entegrasyon ihtiyaçları, ihtiyaç öncelikleri ve kritiklik düzeyleri yer 

almalıdır.  

 Projenin Uygulanacağı Yer; planlanan projenin Merkez veya 

yaygınlaĢtırma ile Türkiye çapında hizmet verilecekse belirtileceği veya diğer 

Kamu Kurumları ile yapılacak iĢ birliği platformlarının anlatıldığı bölümdür. 

Bu bölüm kapsamında;  

1- Kurumun hangi bölümlerinin proje içerisinde yer alacağı? 

2- Sadece merkez teĢkilatını mı içereceği? 

3- Ġleri vadede taĢra teĢkilatına yaygınlaĢtırma yapılıp yapılmayacağı, 

gibi soruların cevapları yer alır. Diğer kurumlar ile sağlanacak entegrasyon 

vb. bilgiler de bu bölümde yer alacaktır. 

 Projenin Süresi;  projenin hangi tarihte baĢlayıp hangi tarihte biteceği 

hususlarını içermelidir. Genellikle donanım alımlarında daha net olmakla 

birlikte hizmet alımları ve yazılım alım kalemlerinde Ģartnamede ve proje 

dokümanlarında iĢin baĢlama ve bitiĢ sürelerinin tanımlanmıĢ olması, 

projenin sağlıklı yürütülmesi, zaman planı içerisinde tamamlanması 

önemlidir.  

 Projedeki Hedef Gruplar ve Nihai Yararlanıcılar; yapılan projede elde 

edilmek istenen fayda ile hangi gruplara, kitleye ulaĢılacağı bilgisinin 

verildiği ölçeklenebilir bilgilerden oluĢmalıdır. Hedef gruplar, projeden 

doğrudan fayda sağlayacak kiĢi ya da gruplardır. Örneğin; kurum 

içerisindeki bölümler, daire baĢkanlıkları, ilgili daire personeli ile mal ve 

hizmet alımı yapılacak olan yararlanıcıları iĢaret eder. Nihai yararlanıcılar,  

projeden orta ve uzun vadede dolaylı fayda sağlayacak olan gruplardır. 
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Örneğin, projenin uygulamaya girmesi ile uzun vadede çıkar elde edecek, 

fayda sağlayacak kesimleri iĢaret eder.  

 Proje Öncesinin Kısa Tanımı ve Ġhtiyaç Duyulan Altyapının 

Özetlenmesi, kapsamında projeyle ortaya çıkarılmak istenen ürün ve 

hizmetin tanımı, projenin ortaya çıkıĢ nedenlerinin açıklanması, projenin 

ortaya çıkıĢında etkin rol oynayan kaynakların kimler ve neler olduğu 

hususları yer almalıdır.  

 Proje Yönetim Metodolojisi; her projedeki ihtiyaca göre Ģekillenmeli ve 

planlanmalıdır. Bu maddeler proje olurluk çalıĢmaları sırasında detaylı 

olarak ortaya konur. Bu bölüm; projenin tanımlanması, ihalesinin 

sonuçlandırılıp, projenin geliĢtirilmesi safhasından baĢlayarak projenin 

envantere giriĢine kadarki süreyi kapsamalıdır. Proje Yönetimi 

metodolojisinin amacı, projelerin standart bir metod ve yöntemle, disiplinli, 

iyi yönetilen, ürünlerin ya da sonuçların kaliteli teslimini güvence altına 

alarak belirli bir bütçe ve zaman kısıtlılığı altında gerçekleĢtirilmesini 

sağlayan devamlı bir süreçtir. Büyük küçük demeden tüm projeler için proje 

yönetim metodolojisi geliĢtirilmelidir. Projelerin genel yapısı üzerinden 

tasarlanması planlanan metodolojilerin, içerik ve nitelik itibariyle incelenerek 

büyük ve karmaĢık projelerde izlenecek yol ile daha küçük projelerde 

izlenecek yolun birbirinden ayrılması gerekmektedir. Unutulmaması 

gereken büyük ve karmaĢık projelerin yönetimsel kontrole ve gözden 

geçirmelere daha çok ihtiyacı olduğudur. Küçük projelerde ise kontrolden 

çok uygulama temelli iĢ gerçekleĢtirmelerine yönelinmesinde fayda vardır. 

Metodoloji ile ilgili bu düzenlemeler ve uygun görülen uygulamalar proje 

yöneticisi tarafından yazılı bir Ģekilde proje ekibine bildirilmelidir. GeliĢtirilen 

bu metodolojiler güncellenebilmelidir. 

 Proje Performans Göstergeleri ile Projenin Beklenen Sonuçları 

bölümünde; projenin beklenen sonuçlarını test edebilmek için elde edilecek 

veri setlerini ölçeklendirmemiz gerekecektir. Performans göstergeleri, proje 

sonuçlarının ne ölçüde elde edildiğini ve etkinliğini, proje amacına ne 

ölçüde ulaĢıldığını, genel amaca ne ölçüde katkı sağladığını ortaya 

koymaktadır. Proje tanımlama dokümanında, ulaĢılacak hedeflerin, bu 

projenin bitiĢi sonunda değerlendirilmesine imkân tanıyacak tanımlamaların 

basit ve net olarak verilmesi gerekmektedir. Her projenin olmazsa olmazı 

olan baĢarı göstergeleri, projenin baĢtan baĢarısının sorgulanacağı, nelere 
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göre değerlendirileceğinin kesin göstergeleridir. BaĢarı göstergelerine iliĢkin 

proje gerçekleĢtirilmeden önceki mevcut durum ifade edilir ve projenin 

gerçekleĢmesinden sonraki beklenen durum tahmin edilir. Örneğin; Maliye 

Bakanlığı bünyesinde vergi toplanmasına iliĢkin geliĢtirilen bir biliĢim projesi 

kapsamında, proje öncesi toplanan vergi miktarının A TL olduğunu, 

projenin uygulamaya girmesi ile toplanan vergi miktarının B TL olmasının 

beklendiği tahmin edilmiĢse ve bu biliĢim projesi ile B-A TL kadar toplanan 

vergi miktarında artıĢ olması beklenecekse bu husus proje tanımlama 

dokümanında yer almalıdır. BiliĢim projesi öncesi ve sonrasında dönemsel 

karĢılaĢtırmalarda kullanılabilecek örnek baĢarı kriterleri aĢağıda yer 

almaktadır: 

 Bilgiye eriĢme süresi, 

 Toplanan vergi miktarı, 

 Günlük iĢlem hacmi, 

 Hizmet verilen mükellef sayısı. 

Faaliyetler; Projenin amacına ulaĢması ve hedeflediği sonuçları elde etmesi 

için yapılması gereken hususlardır. Faaliyetler; süresi, kapsamı ve bütçesi belirli 

iĢlerdir. Faaliyetler, proje tanımlama dokümanında kısa özet olarak yer almalı, 

faaliyete iliĢkin ayrıntılar ilgili bölümlerde detaylı olarak ifade edilmelidir. Bir projedeki 

karmaĢıklığı azaltabilmek ve düĢünceyi projenin geneli içindeki alt aĢamalara 

odaklayabilmek için proje iĢ planının geliĢtirilmesi sureti ile faaliyetlerin ayrıĢtırılması 

yöntemi kullanılmalıdır.  

 Proje yönetimindeki en önemli adım projenin tanımlanması ise planlamanın en 

önemli adımı da proje iĢ planının ayrıĢtırılması ile bir projenin tüm alt düzeylerinin bir 

üst düzeyin daha ayrıntılı bir kırılımı olacak Ģekilde parçalanmasıdır. AyrıĢtırma planı 

oluĢturulurken her proje; elemanlarının sorun çıkmadan organizasyonel birimlere 

atanabilmesini sağlayacak Ģekilde alt birimlere bölünmelidir. Böylece proje, 

adımlarında görevlendirilen personelden hesabı sorulabilir iĢ paketlerine bölünmüĢ 

olur. Proje planını ayrıĢtırma süreci, projeyi önce ana gruplara, sonra bu ana 

grupları görevlere sonra bunları daha küçük iĢ birimlerine bölme Ģeklindedir. 

 Proje iĢ planını ayrıĢtırırken dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlisi, 

proje planlamacısının iĢ planını ayrıĢtırma esnasında öncelikle tanımladığı 

aktiviteleri kontrol edebileceği seviyeye kadar oluĢturmasıdır. Detaylandırmada ikinci 

önemli etken “Anlamlılık Düzeyidir.” Örneğin, seneler sürmesi düĢünülen bir projeyi 

hiçbir planlamacı dakika bazında tanımlanmıĢ süreçlerle planlamaya çalıĢmaz. 
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Böyle bir projede anlamlı süre, ay veya hafta olarak kabul edilmelidir. ĠĢ planı 

ayrıĢtırmasında öncelikle projenin ana aĢamaları tanımlanmalıdır. Aslında bu 

aĢamalar Proje Tanımlama Dokümanının (PTD) içindeki kapsam bölümündeki 

ifadeden elde edildiğinden genel olarak ayrıĢtırma planının çatısı oluĢturulmuĢ 

sayılabilir. PTD’ de belirlenen ana aĢamalar, projenin birinci detay seviyesi olacaktır. 

Bundan sonra yapılması gereken iĢlem, bu ana aĢamaların tanımlanması için 

yapılması gereken süreçleri belirlemektir. 

 Proje iĢ planının ayrıĢtırılmasının birçok avantajı vardır. Can alıcı adımları 

atlama ihtimalini azaltarak, sıralı planlama metodunu geliĢtirir. Projenin değiĢik detay 

seviyeleri ile gösterilebilmesini sağlar ve özet görevler altlarındaki tüm detay 

görevlerin süre, maliyet ve iĢ gücü toplamlarının Proje Yöneticisine sunma özelliğini 

sağlar. Böylece, projenin hangi aĢamasının kaça mal edileceği, ne kadar süreceği 

ve kaç adam X saatlik iĢ yükü olduğu ortaya çıkarılmıĢ olur. 

 Faaliyetler listesinde örneğin; proje yönetimi kapsamında yapılacak olan 

alımlar, toplantılar, gözden geçirmelerin zamanı, eğitim planı ve gerçekleĢme 

değerlendirme faaliyetleri yer alır. Örneğin toplantı planları ile ilgi; toplantı konusu, 

toplantı süresi, toplantıya kimlerin katılacağı, satın alma faaliyetlerinin; konusu, 

süresi, kimlerin katılacağı ve nelerin yapılacağı, raporlama ve ölçme değerlendirme 

tarihleri ile deneme ve test etme süresi gibi;  pazarlama faaliyetleri kapsamında 

yapılacak hususlar yer almalıdır.Proje Tanımlama Dokümanı formatı incelendiğinde; 

format kapsamında, Proje Tanıtım Bilgileri, Projenin Amaç ve Kapsamı, Projenin 

Dayandığı Ġhtiyacın büyük bir bölümü, Projenin Mali Bilgileri ve Projenin Uygulama 

Esasları, Risk Faktörleri, Kısıtlar ve Sınırlamalar ile SözleĢmeye Eklenecek Hususlar 

yer alacaktır. 

3.4. Ġhale Yönetim Süreci 

 Bir projenin proje tanımlama dokümanının hazırlanıp onaylanmasından diğer 

bir ifade ile projenin kesinleĢmesinden baĢlayarak, ihalenin sonuçlanması, yüklenici 

kuruluĢun belirlenmesi, yüklenme Ģartlarının kesinleĢmesi olarak ifade 

edebileceğimiz ihale sözleĢmesinin imzalanması ve tamamlanan projenin kullanıma 

alınmasına kadar olan sürece ihale yönetim süreci denir. Kurumun bünyesinde 

kendi bilgi iĢlem personeli ile gerçekleĢtirilmesi öngörülen biliĢim projelerinde bu 

süreç atlanarak doğrudan proje yönetim planının hazırlanması sürecine geçilir. 
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 Ġhale hazırlık sürecinde, biliĢim projesinin sağlıklı bir Ģekilde yönetilmesi ve 

baĢarılı bir Ģekilde envantere alınabilmesi için, ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluĢ ile 

anılan projeyi gerçekleĢtirecek yüklenici kuruluĢ arasında yakın bir koordinasyon ve 

iĢbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Koordinasyon ve iĢbirliği, ağırlıklı olarak proje 

kapsamı, proje için ayrılmıĢ bütçe, zaman ve kalite parametrelerinde 

yoğunlaĢmalı, bu nedenle de baĢlangıçtan itibaren, kurum ile yüklenici arasında açık 

bir Ģekilde iletiĢim kurulabilmelidir. Bugüne kadarki uygulamalarda, ağırlıklı olarak bu 

dört parametreye iliĢkin tahminler yüklenici ile koordinasyondan uzak bir Ģekilde 

kurumlar tarafından belirlenmiĢ ve bu değerlendirmeler, yüklenicilere dikte ettirilerek 

projelerin baĢarılı bir Ģekilde bitirilmesi hedeflenmiĢtir. Örneğin bir biliĢim ihtiyacının, 

CMMI 3 seviyesinde 9 ayda, 500.000TL'ye yapılmasının istendiğini kabul edelim. 

Normal Ģartlarda istekliler de bu zorlu rekabet ortamında iĢi yüklenebilmek adına, 

gerçekçi olmayan bu projelerin yükleniciliğine aday olmaktadırlar. Bu durumda 

tahmin edileceği gibi belirlenen yüklenicinin bu projeleri baĢarı ile teslim 

edemeyecekleri çok açıktır.  

 BaĢarılı bir Ģekilde bitirilen projelerin karakteristikleri incelendiğinde, projenin 

baĢından itibaren bu dört parametrenin kurum ve yüklenici firma ile detaylı bir 

Ģekilde müzakere edilmesi olduğu göze çarpmaktadır. Örneğin Kurum olarak, "Bir 

milyon TL bütçe ile 12 aylık zaman diliminde projeyi hangi kapsam ve kalite ile 

yapmayı taahhüt ediyorsun?" diye yüklenici ile müzakere sürecini baĢlatmak 

beklentilerin doğru yönetilmesi açısından çok önemlidir.  

 Ġhale sürecinde, Ģelale yaklaĢımındaki gibi topyekûn bir geliĢtirme yaĢam 

döngüsü değil de, yinelemeli bir yaĢam döngüsünün kullanılmasının daha faydalı 

olacağı değerlendirilmektedir. Ödeme ve kabul aĢamalarında, daha önce birçok 

projede rastlanan kabul edildi/edilmedi yönteminin her iki tarafın da (kurum ve 

yüklenici) zararına olduğu hususu çok açıktır. Bugüne kadar ihalelerde toplam 

iĢlevselliğin, yüzde 90'ından fazlasının bitirilip, kabul verilmediği birçok proje 

olmuĢtur.  Bunun sonucunda, o zamana kadar verilen tüm emek boĢa çıkmıĢ ve 

daha da ötesi sistemi kullanacak kurumlar gerçekleĢtirilen iĢlevselliği de kullanıma 

alamamıĢlardır.  

 BiliĢim projelerinde kurumların proje yönetimlerinde kısmi kabul ve ödeme 

yapma yöntemini seçmesi, hem kurumun hem de yüklenicinin faydasına olacaktır. 

Bugüne kadar kurumlar, kısmi kabul ve ödeme yöntemleri için yazılım modülü bazlı 

ya da gereksinim bazlı kabul yöntemleri denemiĢlerse de, doğru ve objektif anlaĢma 

kriterleri ve zemini bulunamadığı için ne yazık ki baĢarılı olunamamıĢtır. Bu nedenle, 
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Ģartnamede geçen kapalı ve sübjektif ifadeler nedeniyle yoruma açık olan maddeler 

yerine, süreç bazlı bir kabul ve ödeme yapılmalıdır. Burada süreçlerden kastedilen 

kurumun iĢ süreçleridir. Ġhale hazırlık sürecinde, projenin sonuçlarından 

faydalanacak ihtiyaç sahiplerinin, faydalanıcıların, son kullanıcılarını da, projeyi 

gerçekleĢtirecek ekipler gibi hazırlık sürecinin en baĢından beri sürece dahil 

edilmesinin projenin baĢarısı için çok kritik olduğu değerlendirilmektedir.  

 Kısmı kabul ve ödemenin sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesinin ön koĢulu 

ise; ihale sürecinin en baĢından beri iĢ süreçleri baz alınarak hazırlanmıĢ bir idari 

ve teknik Ģartnameye sahip olmaktır. Ġhaleyi gerçekleĢtirecek kurum için de, en 

önemli iĢ süreçlerinin belirlenmesi ve önceliklendirme yapılması,  kuruma en çok 

fayda sağlayan, kurum için en çok değer üreten süreçlerin belirlenmesi çok 

önemlidir. Bu önceliklendirme, yüklenici kuruluĢu da sonuç odaklı olmaya ve daha 

fazla fayda/katma değer üretmeye yönlendirecektir. Kabul kriterlerinin objektif olması 

ve gerçekten kuruma fayda sağlaması için, bu kriterlerin kurumun stratejik amaç ve 

hedefleri ile birebir bir izlenebilirliğinin olması, bu kabul kriterlerini ya da Ģartname 

maddelerini yazanların neden yazdığının sorgulanması sırasında, bilimsel bir 

dayanağı olması tüm olası Ģüpheleri ortadan kaldıracaktır. Bu husus, kabul 

kriterlerinin meĢruluğunu teklif verecek firmalara göstermek açısından da çok 

önemlidir. Örneğin, "Tüm yazılım sistemi ara yüzlerine eriĢim zamanı, eĢ 

zamanlı 1000 kiĢinin çevrimiçi olması halinde, 1300 ms'yi geçmemelidir." diye 

bir kabul ve performans maddesi konulduğunda, bu madde kurumun stratejik 

planında yer alan  "VatandaĢların, kurumumuza hızlı bir Ģekilde eriĢimini 

sağlamak." hedefi ile iliĢkilendirilerek rahatlıkla açıklanabilir. 

 Temel esasları içeren ve onaylanmıĢ proje tanımlama dokümanından istifade 

ile ihale için gerekli belgeler ıĢığında teknik Ģartname hazırlanmalıdır. Teknik 

Ģartnameler, kurum ve/veya kuruluĢun bilgi iĢlem birimleri koordinatörlüğünde 

hazırlanır. Teknik Ģartnamelerin tedarik edilecek malzeme veya hizmet hakkında 

bilgi ve birikimi olan ve malzemeyi kullanacak kiĢiler tarafından hazırlanması 

gerekmektedir. Bu nedenle, unutulmaması amacı ile proje tanımlama dokümanı 

bünyesinde bir madde altında Ģartnamelere aktarılacak hususların da yer almasının 

önemli olduğu değerlendirilmektedir. Ġhale konusu mal ve/veya hizmet alımlarının 

teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası olan teknik Ģartnamelerde yer 

verilir. Teknik Ģartnamelerde amaç, teknik isterleri yoruma mahal bırakmadan açıkça 

tanımlamaktır. Bu teknik isterler; verimliliği, fonksiyonelliği sağlamaya yönelik 

olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek, bütün istekliler için fırsat eĢitliği 

sağlayacak Ģekilde belirlenmelidir. 
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 Teknik isteklerin yazılmasında; isteklerin, doğru ve tam olmasına, tutarlı 

olmasına, açık olmasına, yalnız tek anlama geliyor olmasına, izlenebilir olmasına, 

test edilebiliyor olmasına, tek ve yapılabilir olmasına önem verilmelidir. Örneğin; 

“Kullanıcı ara yüzü, kullanıcı dostu olarak tanımlanacaktır.” Ģeklinde ifade edilen 

bir teknik isterin; açıklık, yalnız tek anlama gelme ve test edilebilirlilik kriterleri 

açısından uygun bir ister olmadığı görülmektedir. Teknik Ģartname maddelerinin, 

anlamsal içerikleri bakımından karmaĢık ve özensiz olması, bu maddelerin 

yönetilmesi ve anlaĢılmasını da her iki taraf için de zorlaĢtıracaktır. Örneğin, 

iĢlevsellikle ilgili bir maddeden sonra hemen güvenlik veya kullanılabilirlikle ilgili bir 

maddenin gelmesi teknik Ģartnamenin anlaĢılmasını zor duruma sokabilir. Bu 

nedenle teknik Ģartname maddelerinin anlamsal içerikleri bakımından bütünlük 

sağlayacak Ģekilde;  

 

 BiliĢim projesinden beklenen fayda ve yararlılığın ortaya konması, 

kullanılabilirliliği vb. hususları tanımlayacak ĠĢlevsellik, 

 Sistemin kararlılığı, bozulmadan çalıĢabilmesi, sistemin çökmesi halinde ne 

kadar zamanda tamir edilebileceğinin tahmini vb. hususları tanımlayacak 

Güvenilirlilik, 

 Hız, Yanıtlama Süreleri, Verimlilik, Kaynak Tüketimi vb. hususları içerecek 

Performans, 

 Yetkilendirme mekanizmaları vb. hususları içeren Güvenlik,  

 Sistem kullanıcılarının artması durumunda, geniĢleyebilirlik seçeneklerinin 

masaya yatırılması vb. hususları içerecek Ölçeklenebilirlik, 

 Sistemin, kendisi dıĢında hangi sistem ve yazılım altyapıları ile konuĢması 

gerektiği vb. hususları içeren Entegrasyon Ara Yüzleri, 

baĢlıkları altında gruplandırılması önerilmektedir. 

 Teknik Ģartnameleri ile teknik Ģartnamelerdeki hususların uygulanmasına iliĢkin 

kurumsal esas ve usulleri içeren idari Ģartnameler ve sözleĢme tasarıları ayrıntılı 

olarak hazırlanmalıdır. Bu bazda teknik Ģartnamelerin hazırlama safhasında dikkat 

edilecek hususlar kurumlar tarafından hazırlanmıĢ yönergelerde ayrıntılı olarak 

tanımlanmıĢtır[12]. 

 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nda; açık ihale usulü, belli istekliler arasında 

ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin olmak üzere dört ihale usulü 

belirlenmiĢtir. Belli istekliler arasında ihale usulünün uygulanmasında ön yeterlik 
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ilanı yapılması zorunluluğu getirilmiĢ, bu ihale usulü iĢin özelliğinin uzmanlık ve/veya 

yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı iĢlerle 

sınırlı tutulmuĢtur. Pazarlık usulü ile yapılabilecek iĢler ise özelliği olan ve ivedi 

olarak yapılması gereken iĢlerle sınırlandırılmıĢtır. ĠĢin doğası gereği ilan 

yapılmaksızın ihtiyacın belirli bir istekliden karĢılanmasının kaçınılmaz olduğu 

durumlar için de doğrudan temin usulü düzenlenmiĢtir. Ayrıca, kurumlar Devlet 

Malzeme Ofisi’nden müteferrik alım talebinde de bulunabilirler. YaklaĢık maliyeti 

100.000 Türk Lirasını aĢmayan müteferrik alım talepleri bir firmadan 

gerçekleĢtirilmekte, bu tutarı aĢan alımlarda ise ihtiyaç duyulan malzemenin muadili 

sayılabilecek birden fazla marka ve birden fazla firmaya ait ürünler seçilerek veya 

teknik Ģartname düzenlenerek talepte bulunulması gerekmektedir. Devlet Malzeme 

Ofisi bu iĢlemler için müteferrik alımlarda %15 komisyon almaktadır. 

 BiliĢim projelerinin kendine özgü yapısı nedeni ile ihale süreçlerinin, standart 

mal ve hizmet alımları dıĢında değerlendirilmesi gerekmektedir. Alım yönteminin 

belirlenmesinde ilk adım amacın belirlenmesidir. Temel amacın; esas olarak 

istenilen ürün ve/veya hizmeti arzu edildiği yer ve zamanda ve/veya özelliklerde 

sağlamak olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Amacın gerçekleĢtirilmesi için, en 

uygun metodolojiyi geliĢtirecek, yeterlilik ve yetkinlik düzeyine sahip yüklenici 

kuruluĢların seçilmesi hedeflenmeli, yüklenici kuruluĢ seçiminde sadece ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif kriterinin uygulamasından kaçınılmaya özellikle önem 

gösterilmelidir. Projenin baĢarısının, bu projeyi yürütecek yüklenicinin yeterliği ile 

yakından ilgili olduğu unutulmamalıdır. Yüklenici firma seçimi öncesinde, firmaların 

mali kapasite ve teknik yeteneklerini tahmin etmek üzere, ön yeterlilik kriterleri 

belirlemek suretiyle bir ön eleme yapılmasının uygun bir hareket tarzı olacağı 

değerlendirilmektedir. Bu ön eleme değerlendirmesinde; ihaleye konu ve benzer 

iĢlerdeki deneyimleri, organizasyon yapısı, personel durumu, iĢ hacmi, toplam 

cirosu, personel sayısı, nitelikli personel çalıĢtırılması ve iĢin uzmanı olan anahtar 

teknik personel bulundurulması gibi kriterler kullanılabilir.  

 BiliĢim projelerinin ön değerlendirmesini müteakip yapılacak ana 

değerlendirme ve seçim sürecinde, proje maliyetini de bir kriter olarak algılayan 

çoklu bir kriter yapısını ve kriter bazında puanlamaları esas alan çok kriterli karar 

verme yöntemlerinden birisi uygulanabilir[13]. Bu süreçte proje maliyetine iliĢkin 

maliyet kriteri, proje ön eleme değerlendirmesinde öncelikle teknik düzeyde uygun 

olduğu varsayılan adayların ikinci aĢamasındaki seçilmesinde kullanabilir. Ayrıca 
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iĢin niteliği göz önüne alınarak kalite ve standartlara iliĢkin talep edilecek belgelere 

yönelik kontrol, isteme ve değerlendirme gibi çalıĢmalar da göz ardı edilmemelidir.  

 Firmaların iĢin içeriği ve kapsamını ihale dokümanından anlamasını beklemek 

de her zaman doğru değildir. Projenin iyi anlaĢılması, projenin baĢarısını olumlu 

yönde etkileyen bir faktördür. Bu nedenle; iĢin amacını, kapsamını, ulaĢılmak 

istenen sonuçları, idarenin sağlayacağı kolaylıklar, hizmetler, tesisler, ekipman, 

personelin açıklaması vb. konuları ve seçilen ihale usulü ve sürecine ait 

bilgilendirmeleri içeren, çok sayıda firmanın katılımının sağlandığı bilgilendirme 

toplantıları düzenlenmelidir. 

3.5. Proje Yönetim Planının Hazırlanması 

 BiliĢim projesinin; kurumun kendi bilgi iĢlem personeli ile gerçekleĢtirmesi 

durumunda Proje Tanımlama Dokümanı’nın hazırlanmasından sonra, biliĢim 

projesinin kurum dıĢında yüklenici kuruluĢ tarafından gerçekleĢtirilecek olması 

durumunda ihale yönetim süreci tamamlandıktan sonra proje yönetim planı 

hazırlanır. Bu planın temel amacı, Proje Tanımlama Dokümanında ayrıntılı bir 

Ģekilde tanımlanmıĢ olan ihtiyacın baĢarılı bir Ģekilde karĢılanabilmesi için biliĢim 

projesi paydaĢlarının görevlerini, sorumluluklarını, çalıĢma esas ve usullerini, 

faaliyet ve zaman bazında ayrıntılı olarak tanımlamaktır. Proje geliĢtirme süreci 

olarak da ifade edebileceğimiz bu süreç; Proje Tanımlama Dokümanı ve/veya ihale 

yönetim sürecinin sonlanması ile baĢlar, projenin tamamlanarak kullanıma alındığı 

projenin sürekliliğinin sağlanması sürecine kadar olan faaliyetleri kapsar. Proje 

geliĢtirme süreci; plana uygun bir Ģekilde kaynakların koordinasyonunu ve projeden 

beklenen iĢlevselliklerin yerine getirilmesi için gerekli olan analiz, tasarım ve 

uygulama geliĢtirme süreçleri ile gerekli yazılım ve donanımların kurulumlarını 

içermelidir. 

 Proje geliĢtirme sürecinde yapılacak tüm çalıĢmalara temel teĢkil edecek bilgi, 

belge ve planlara Proje GeliĢtirme Süreci Girdileri denir. Bu girdiler; Proje 

Tanımlama Dokümanı, teknik ve idari Ģartname ile bu Ģartnamelere paralel olarak 

hazırlanmıĢ proje sözleĢmesidir.  

 Proje Yönetim Planı söz konusu projenin baĢarılı bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilmesinden birinci derece sorumlu Proje Yürütme Grubu tarafından proje 

geliĢtirme süreci girdileri esas alınarak hazırlanmalıdır.  
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3.5.1. Proje Yönetim Planı 

 BiliĢim projelerinin baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesinin ana kriterlerden 

biri projenin tüm paydaĢların katılım sağlamıĢ olduğu bir süreçte iyi bir proje yönetim 

planının hazırlanmıĢ olmasıdır. Proje Yönetim Planı oluĢturulurken, Ģartnameler 

doğrultusunda hazırlanan sözleĢmelerin gerektirdiği koĢullara ve zaman planına 

uymak esastır. BiliĢim projeleri kurumlardaki diğer mal ve tedarik projelerinden farklı 

projelerdir. Bu projelerde yüklenici kuruluĢun, ihtiyaç sahibi kurumun ve diğer ilgili 

tüm paydaĢların projenin her aĢamasına dahil olması ve katkı vermesi 

gerekmektedir. BiliĢim projelerinde hiçbir zaman yüklenici kuruluĢun iĢi yaparak 

teslim edeceği, ihtiyaç sahibi kurumun ise tesellüm ve kabul iĢlemlerini yapacağı 

mantığı ile hareket edilmemelidir. Proje geliĢtirme sürecinde tüm paydaĢların ve 

özellikle karar vericilerin ihtiyaç halinde yer almalarının sağlanmasının biliĢim 

projelerinin baĢarısında kritik bir rol oynadığı değerlendirilmektedir. 

 Proje Yönetim Planı hazırlama sürecinde aĢağıda ifade edilen konulara dikkat 

edilmesi büyük önem taĢır.  

 Kurumun en üst düzey yöneticisinin ya da projenin özelliğine göre üst düzey 

yöneticinin yetkilerini kullanabilecek bir temsilcisinin, projenin her 

aĢamasında projeyi destekleyen pozisyonda kalması göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

 Projenin uygulayıcısı ya da kullanıcısı olan birim amirleri, proje yönetiminden 

sorumlu personel kapsamında proje yönetim planında mutlaka yer almalıdır. 

 Projenin uygulayıcısı ve kullanıcısı olan birimlerden iĢinin uzmanı olan 

personel, proje yönetim planı içerisinde, proje teĢkilatına tam zamanlı ya da 

gerektikçe katkı verecek Ģekilde atanmalıdır. 

 Özellikle bir ihale sonucu yüklenici tarafından gerçekleĢtirilecek projelerde 

yüklenici proje ekibi ile kurum ekipleri arasında bilgi ve belge alıĢveriĢi ile 

birlikte çalıĢabilirlik Ģartlarını oluĢturacak bir proje yönetim yapısı 

oluĢturulmalıdır. Proje yönetim planı oluĢturulurken firma elemanları ile 

kurum elemanları tek bir organizasyonel yapı içerisinde düĢünülmeli ve proje 

liderliği ihtiyaç sahibi kurumun uhdesinde bulunmalıdır.  

 Proje yönetim planında tüm paydaĢların birbirleri ile etkin bir bilgi alıĢ 

veriĢinde bulunabileceği sağlıklı bir iletiĢim ortamı oluĢturabilecek bir yapı 

planlanmalıdır. 
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 Proje gerçekleĢtirme süreçlerini izleyecek, ölçümleyecek, raporlayacak ve 

gerektiğinde kurum yöneticilerine bilgi verecek bir kalite kontrol ekibinin veya 

mümkün olması halinde danıĢman bir firmanın kullanılması hususunun proje 

yönetim planına dahil edilmesi uygun olacaktır. 

 Proje yönetim planında organizasyondaki tüm kiĢi ve kurulların yetki ve 

görevleri net bir Ģekilde tanımlanmalı, proje gerçekleĢtirme süreci boyunca 

görevlerini ne Ģekilde yerine getirecekleri ve takvimleri belirlenmelidir. 

BaĢarılı bir biliĢim projesinin gerçekleĢtirilebilmesine iliĢkili yürütülecek proje 

geliĢtirme sürecinde biliĢim teknolojileri projelerinin kritik baĢarı faktörleri dikkate 

alınmalıdır. Bu faktörler; kurum üst yönetiminin biliĢim projesini sahiplenmesi, kurum 

kültürünün değiĢime yatkınlığı, iyi tanımlanmıĢ ihtiyaçlar ve beklentilerin yönetimi ve 

proje yönetim süreçlerinin uygun kullanımı olarak sıralanabilir. Proje Yönetim 

Planı’nda yer alacak bilgilere iliĢkin geliĢtirilen Proje Yönetim Planı formatı EK-E’de 

sunulmuĢtur. 

3.5.2. Proje Ġnsan Kaynakları Planı 

 Projenin gerçekleĢtirilmesinde insan kaynakları açısından proje bazlı 

oluĢturulacak geçici teĢkiller kapsamında; 

 Hem yüklenici kuruluĢ hem de ihtiyaç sahibi kurum personelinin yer alacağı en 

üst seviyedeki oluĢumun Proje Koordinasyon ve Yürütme Kurulu, 

 Yüklenici kuruluĢun veya kurum bünyesinden biliĢim projesini geliĢtirecek 

personelden oluĢacak Proje Grubu, 

 Ġhtiyaç sahibi makam personelinden oluĢacak ve projenin yönetiminden 

sorumlu olacak Proje Yönetim Ofisi,  

 Proje Grubu tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmaları test, geçerleme ve 

onaylama sureti ile değerlendirerek, Proje Grubu ile Proje Yönetim Ofisleri 

tarafından yürütülen proje yönetim faaliyetlerine objektif değerlendirmeler ve 

katkılar sunacak Proje Değerlendirme Grubu, 

oluĢturulacaktır.  

Proje Ġnsan Kaynakları Planı, söz konusu biliĢim projesinin hedeflerine 

ulaĢabilmesi için; ayrıntıları yukarıda belirlenmiĢ olan grupların kimlerden oluĢacağı, 

gruplara katılan personel nitelikleri, varsa bu niteliklere iliĢkin talep edilen diploma, 

belge vb., personelin projenin hangi safhalarında ne kadar süre ile yer alacağı ve 

proje içindeki görevlerinin neler olduğu vb. hususları içerecektir. Proje insan 
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kaynakları planının, projenin gerçekleĢtirilme sürecinde personel deviniminin 

önlenmesi açısından da bağlayıcı özelliği olmalıdır. Planda ayrıca proje personelinin 

hangi Ģartlarda değiĢebileceği ve nasıl değiĢtirilebileceği hususları da yer almalıdır.      

3.5.2.1. Proje Koordinasyon ve Yürütüme Kurulu 

Proje Koordinasyon ve Yürütme Kurulu (PKYK); kurum ve/veya kuruluĢ ile 

yüklenici kuruluĢ arasında, en üst seviyede iĢbirliğini sağlayan, konulmuĢ kuralların 

iĢleyiĢini denetleyen, iĢbirliğinin yürütülmesinde doğabilecek ihtiyaçların, 

anlaĢmazlıkların çözümlenmesi için gerekli faaliyetleri yürüten bir oluĢumdur. 

Üyeleri, taraflar arasında imzalanan protokol tarafından belirlenir. Tarafların proje 

koordinatörleri arasındaki anlaĢmazlık ve uyuĢmazlık durumunda ilk baĢvuru 

merciidir. Taraflar adına taraflardan ikiĢer personelin katılımı ile oluĢur. Bu kurul, 

projelerin teknik, mali ve idari konulardaki geliĢiminin izlenmesi ve denetlenmesi, 

proje kapsamında gerekli olabilecek yazılım, donanım ve diğer ihtiyaçların 

karĢılanması konularında yetkili en üst kurul olarak çalıĢmalıdır. Grubun yapısı 

içinde kurumun en üst düzey yöneticisi, projenin ilgili olduğu alan ve bilgi iĢlemden 

sorumlu olan üst düzey yönetici yardımcısı, bilgi iĢlem birimi yöneticisi ve uzmanları, 

ihtiyaç sahibi makam temsilcileri ile yüklenici firma temsilcilerinden oluĢturulmalıdır. 

PKYK’nin görevi, projenin; kurumun vizyon, misyon ve stratejileri ile uyumlu, 

mevcut sektörel tecrübelerden azami yararlanılacak Ģekilde, bilim ve teknolojinin 

gerektirdiği imkan ve yeniliklerden faydalanarak gerçekleĢmesi sürecini izlemek ve 

denetlemek ile projenin azami baĢarıya ulaĢması için kurumun tüm kaynak ve 

imkanlarının doğru zamanda, doğru yerde seferber edilmesini ve koordinesini 

sağlamaktır. PKYK proje iĢ zaman planına paralel belirli aralıklarla toplanmalı, Proje 

Değerlendirme Kurulu, Proje Grubu ve Proje Yönetim Kurulu tarafından verilen 

brifinglerle projenin geliĢimi ve geldiği aĢama hakkında bilgilenmelidir. Projenin 

geliĢimi ve baĢarısı için gereken yönetimsel, mevzuata dair ve uygulamaya dönük 

tüm kararlar bu kurulda alınmalı ve bu kararlara göre ilgili emirler ve mevzuat 

düzenlemelerinin çıkarılması sağlanmalıdır.  

3.5.2.2. Proje Grubu 

 Proje Grubu; projeyi gerçekleĢtirmekten sorumlu makamdır. Projenin kurum 

dıĢı kaynaklarla gerçekleĢtirilmesi halinde yüklenici kuruluĢ personelinden, aksi 

takdirde kurum içi kaynaklarla gerçekleĢtirilecek projelerde kurumun teknik 

personelinden oluĢur. Proje Grubu, Proje Yönetim Ofisi vasıtası ile ihtiyaç duyulan 
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bilgileri elde ederek projeyi yürütmektedir. Projenin kurum içi kaynaklarla 

gerçekleĢtirilmesi halinde, kurum ve/veya kuruluĢun bilgi iĢlem organizasyonu içinde 

görevli, bilgi iĢlem uzmanları, veri uyarlama uzmanları, veri tabanı uzmanları, iletiĢim 

ağı (network) ve güvenlik uzmanları, modül lideri, iĢ uzmanı danıĢmanlar ve ihtiyaç 

sahibi birimler proje organizasyonu içinde görev yapabilirler. Projenin kurum dıĢı 

kaynaklarla gerçekleĢtirilmesi halinde, Proje Grubu’nda sadece yüklenici kuruluĢun 

teknik personeli ile üniversitelerden öğretim üyeleri ve/veya araĢtırma görevlileri yer 

alabilecektir. Proje yönetim planı kapsamında Proje Grubu’nda yer alan personel 

tanımları ve nitelikleri yer almalıdır.  

 Projenin gerçekleĢtirilmesini sağlayacak Proje Grubu elemanları, projenin 

kurum dıĢı kaynaklarla gerçekleĢtirilmesi halinde de geçici ve kesin kabul sonrası 

projenin kurumda baĢarı ile uygulanmasının sağlanması amacı ile belirli bir süre 

daha kurumda çalıĢacak çekirdek kadroyu oluĢturacaktır. Kurum bünyesi dıĢında 

gerçekleĢtirilen projelerde, kamu projelerinde yapılan en temel hatalardan biri 

yüklenici kuruluĢ personelinden oluĢan Proje Grubu ile kurum personelinden oluĢan 

Proje Yönetim Ofisi elemanları arasında kesin bir çizgi çizerek, her iki paydaĢın 

süreçlerinin ayrı ayrı tanımlanmasıdır. BaĢarılı bir biliĢim projesi için yüklenici 

kuruluĢ elemanları görevleri ve iliĢkileri iyi bir Ģekilde tanımlanmıĢ, kurumun 

temsilcileri olan Proje Yönetim Ofisi ile koordineli bir bütün olarak organize 

edilmelidir. AĢağıdaki tanımlarda belirlenen rollerde görev yapacak elemanlar idari 

Ģartnamede yer alan “anahtar teknik personel” listesi kapsamında yüklenici 

tarafından atanmalıdır. Yine aynı Ģekilde bu ekibin kurumda tam karĢılığı olacak bir 

proje ekibi de kurum tarafından oluĢturulmalı ve her iki ekibin tek bir proje ekibi gibi 

çalıĢması sağlanmalıdır. 

 Proje Grubu projenin geliĢtirilmesinden iĢletmeye alınmasına kadar görevli 

ekip olacağı gibi, genellikle proje iĢletmeye alındıktan sonraki süreçlerde de bu 

kadro görev almaya devam etmektedir. Bu nedenle özellikle kurumda ve Bilgi ĠĢlem 

Biriminde kalıcı olarak çalıĢabilecek, çalıĢmalarında kesinti yaĢanmayacak 

personelin görevlendirilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

3.5.2.3. Proje Yönetim Ofisi 

Proje Yönetim Ofisi (PYO), Proje Grubu’nun projeyi gerçekleĢtirmesi 

sürecinde yönlendirilmesi, Proje Grubu tarafından ihtiyaç duyulan bilgi setlerinin 

sağlanmasına yönelik ortamların hazırlanması, proje gerçekleĢtirilmesi sürecinde 

senaryoların hazırlanması ve ortaya çıkacak olan idari, hukuki ve mali sorunların 
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çözümünden sorumlu olacak, söz konusu projeyi yürüteceklerdir. Ayrıca, projenin 

sözleĢmede öngörülen esaslara uygun bir Ģekilde yürütülmesi, proje safhalarının 

planlarda öngörülen tarihlerde tamamlanması, yine planlarda öngörülen ara 

ürünlerin ve dokümantasyonun planlarda yer alan safha ve tarihlerde ortaya 

konması, sözleĢmenin idari hususlarında yer alan tüm faaliyetlerin öngörüldüğü 

Ģekilde gerçekleĢmesi PYO’nun görevlerindendir. 

Proje Yönetim Ofisinde, Bilgi ĠĢlem Birimi Yöneticisi, Kurum Bilgi ĠĢlem 

Uzmanları, Kurum Ġhtiyaç Sahibi Makam Temsilcileri, biliĢim projesi konusuna iliĢkin 

kurum bünyesindeki iĢ uzmanları görev yapmalıdır. PYO, projede; tanımlanmıĢ istek 

ve ihtiyaçların doğru ve baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için tüm kaynak ve 

imkânların doğru zamanda, doğru yerde seferber edilmesini sağlamalıdır. Ayrıca 

PYO, süreç kapsamında Proje Grubu (PG) tarafından kurumla ilgili karĢılaĢılan 

problemlerin çözümlenmesini ve PG tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin temin 

edilmesini ve PG’nin ihtiyaç duyacağı gerekli görüĢmelerin organize edilmesini 

sağlamalıdır. Bu kurul en az onbeĢ günde bir olmak üzere ihtiyaç duyulduğunda 

toplanmalı, süreçte kurumdan beklenen bilgilerin temini ve kurum içi koordinasyonun 

sağlanması konularında çalıĢmalar yürütmelidir.  

3.5.2.4. Proje Değerlendirme Kurulu 

 Proje Değerlendirme Kurulu (PDK), biliĢim projesinin baĢarılı bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilebilmesi amacı ile oluĢturulur. PDK, bilgi teknolojileri kaynaklarının; 

gerek yüklenici kuruluĢ firma ve gerekse kurum insan kaynaklarının, proje için 

toparlanan bilgi,  belge ve tecrübelerin, olabilen en yüksek verimlilikte organize 

edilmesini sağlar. PDK, projenin süreçlerinin doğru bir Ģekilde oluĢturularak yönetilip 

yönetilmediği, projedeki risklerin ve tehditlerin takip edilerek raporlanıp 

raporlanmadığını, kabul aĢamalarında projenin Ģartname gereklerine ve baĢarı 

durumuna göre genel kabul edilebilirlik ölçülerine gelip gelmediğini test edecek, 

yüklenici kuruluĢ  ile kurum arasındaki ihtilaflarda çözüme katkıda bulunacak, kurum 

ve yüklenici arasında çıkan uyuĢmazlıklarda uzlaĢmacı olarak görev yapıp, her iki 

tarafça kabul görebilecek çözüm önerilerini hazırlayacak ve raporlayacaktır. Bu kurul 

diğer bir ifade ile Proje Grubu tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmaları test, geçerleme 

ve onaylama sureti ile değerlendirerek, Proje Grubu ile Proje Yönetim Ofisleri 

tarafından yürütülen proje yönetim faaliyetlerine objektif değerlendirmeler ve katkılar 

sunacaktır. 
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3.5.3. Proje ĠĢ Kırılım Ağacı Sözlüğü 

 Proje ĠĢ Kırılım Ağacı Sözlüğü (PĠKAS), proje bünyesindeki tüm ana teslim 

edilebilirlerin ve altlarındaki iĢ paketlerinin hiyerarĢik yapıda geliĢtirilmiĢ bir listesidir. 

Anılan sözlük, proje kapsamının paydaĢlara anlatılmasında ve projenin tüm 

planlama ve izleme süreçlerinde belirleyici rol oynayacaktır. Özellikle proje zaman, 

mali kaynak ve insan planlamasının hazırlanmasında PĠKAS içerisindeki tüm 

maddelerin zaman planlaması içinde yer almasının sağlanması gerekmektedir. 

Ayrıca PĠKAS bünyesinde yer alan tüm iĢ paketlerinin arzu edilen seviyede 

tamamlanması, biliĢim projesinin baĢarılı olarak tamamlanması anlamına 

gelmektedir.  

PĠKAS kapsamında biliĢim projesinde yapılacak iĢin %100'ü yani tamamı 

tanımlanmalıdır. Yine her alt iĢ paketi içinde benzer husus geçerlidir. Yani, her alt iĢ 

paketi bazında da iĢin tamamı yani %100'ü tanımlanmıĢ olmalıdır. PĠKAS planlama 

sürecinde, aynı iĢ birden fazla iĢ paketi içinde gerçekleĢtirilecekmiĢ gibi 

tanımlanmamalı ve hiçbir iĢ paketi de atlanmamalıdır. ĠĢ paketlerinin geliĢtirilmesi 

sürecinde temel kriter olarak paketlerin yönetilebilir bir büyüklükte olmasına dikkat 

edilmelidir.  

PĠKAS hazırlama sürecinde her iĢ paketine tekil ve hiyerarĢisini gösteren bir 

numara verilmelidir. PĠKAS içerisinde sadece iĢ paketinin numarası ve tanımı yer 

alır. Yaygın kullanılan proje yönetim araçlarında PĠKAS’ı tanımlamak için özel 

alanlar bulunur. ĠĢ paketlerinin birbirleri ile iliĢkilerinin grafik gösteriminde Gannt 

ġemaları ve Ağ ġemaları kullanılabilir. ĠĢ paketlerinin zamanlaması, sürelerinin 

belirlenmesi, görev ataması gibi bilgiler proje yönetim araçları üzerinden 

gerçekleĢtirilir. PĠKAS'nın üst düzey iĢ paketlerini içeren bir sürümü PYP içerisinde 

tanımlanır, detaylı sürümü ise PYP ekinde verilir. Örnek bir PĠKAS Tablo-1’de 

sunulmuĢtur.  
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Tablo 1: Proje ĠĢ Kırılım Ağacı Sözlüğü 

 

3.5.4. Proje Yazılım GeliĢtirme Metodolojisi 

Her biliĢim projesi mutlaka bir metodoloji kullanılarak yürütülmelidir. BiliĢim 

projelerinin yönetiminde kullanılan metodolojilerin en yaygın kullanılanları; Ģelale 

(woterfall), döngüsel (iterative) ve çevik (agile) metodolojilerdir. BiliĢim projesinin 

gerçekleĢtirilmesinde hangi metodolojinin seçileceği projenin cinsi, büyüklüğü, 

yapılacak olan iĢin kapsamındaki belirsizlikler vb. kriterler dikkate alınarak belirlenir. 

Seçilen yöntem, yazılım geliĢtirme sürecini oluĢturan ana safhalarını (analiz, 

tasarım, geliĢtirme, test ve konuĢlandırma) ve süreçlerin büyüklüklerini ve yinelenme 

sayılarını etkileyecektir. Bunun doğal bir sonucu da proje takviminin yapısının 

seçilen yönteme göre farklılaĢmasıdır. 

ġelale yönteminde yazılım geliĢtirme sürecinin ana safhaları, projenin tamamı 

için bir kez iĢletilir. Tüm projenin tek bir çevrimde tamamlanması hedeflenir. Bu 

yöntem tüm gereksinimlerin tek bir aĢamada belirlenebileceği, değiĢme 

olasılıklarının az olduğu küçük boyutlu projeler için uygundur. 

PĠKAS  NO Ġġ PAKETĠ ĠġĠN TANIMI 

1 Merkezi Kimlik 
Yönetimi 

Kullanıcı kimliklerinin doğrulama ve yetkilendirme 
iĢlemlerinin merkezden yönetimi. 

1.1 Analiz Dokümanı 
hazırlanması 

BileĢen analizinin yapılması 

1.2 LDAP LDAP Dizin sunucusu yapılandırması. 

1.3 LDAP veri aktarımı Mevcut kullanıcıların LDAP ortamına aktarım 
yordamlarının geliĢtirilmesi. 

1.4 STS SecureToken Service, web servis ve uygulama 
güvenliği. 

1.5 Donanım Temini LDAP ve STS sunucularının çalıĢacağı donanım 
özelliklerinin belirlenip temin edilmesi. 

1.6 KonuĢlandırma BileĢenlerin çalıĢma ortamlarına kurulumu 

1.7 Testler  

1.7.1 Entegrasyon Testleri BileĢenlerin tamamının çalıĢmasına yönelik testler. 

1.7.2 Yük testleri Sistemin yük altındaki davranıĢının izlenmesi. 

1.7.3 Zafiyet testleri Sistemdeki zafiyetlerin tespiti. 

1.7.4 Kabul testleri  

1.8 Gerçek Ortam Sistemi gerçek ortamda kullanıma açma. 

2 .... ..... 
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Döngüsel yöntemde yazılım geliĢtirme çevrimi proje takviminde belirlenen 

döngü sayısı kadar yinelenir. Projenin döngü sayısının belirlenmesinde, projenin 

baĢlangıç aĢamasında yapılan analiz çalıĢması sonucunda belirlenen ana iĢ 

paketlerinin sayısı temel alınabilir ve her ana iĢ paketi için bir döngü öngörülebilir.  

 

ġekil 5: Döngüsel Metodoloji 

 

 Döngüsel yöntem izlendiğinde proje takviminde, süreyi kısaltmaya yönelik 

aĢağıdaki düzenlemeler yapılabilir. Bir döngü çıktısının, diğerini etkilemediği 

durumlarda, döngüler / iĢ paketleri paralel bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilir. Döngüler 

farklı zamanlarda baĢlatılarak farklı safhalarda çalıĢan tüm insan kaynağının etkin 

olarak kullanımı sağlanır. Örneğin, birinci döngünün analiz aĢaması bittiğinde ikinci 

döngünün analiz aĢamasına baĢlanır. Proje kapsamında ve iĢ paketlerinde 

belirsizliklerin olduğu, analizin proje baĢlangıcında tam yapılamayacağı durumlarda; 

uygulamanın küçük iĢ paketleriyle ele alınmasından dolayı kapsamın daha kolay 

belirlenmesi ve döngüde hatalı bir sonuç üretilmesi durumunda tüm uygulama yerine 

sadece bir döngünün tekrarlanması nedenleri ile döngüsel yöntemin kullanılması 

yeterli olacaktır. 

 Döngüsel yöntemin özelleĢmiĢ bir hali "Çevik"  yöntemdir. Bu yöntem 

planlamanın ve dokümantasyonun en aza indirildiği, sözlü, anlık iletiĢimin ön plana 

çıkarıldığı, ekibin değiĢen gereksinimlere çok hızlı uyum sağlayabildiği bir yöntemdir. 

Gereksinimlerin büyük çoğunluğunun ve projenin ne kadar süreceğinin belirli 

olmadığı, plan ve dokümantasyonun önemli görülmediği durumlarda avantajlıdır. Sık 

kullanılan biliĢim projeleri yönetim metodolojilerinin karĢılaĢtırmalı özellikleri Tablo-

2’de sunulmuĢtur.  

 

 

 

DÖNGÜ 1 ANALİZ TASARIM GELİŞTİRME TEST KONUŞLANDIRMA

DÖNGÜ 1 ANALİZ TASARIM GELİŞTİRME TEST KONUŞLANDIRMA
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Tablo 2: Yazılım Metodolojileri KarĢılaĢtırma Matrisi 

 ġelale Döngüsel Çevik 

Döngü sayısı Bir Ön analiz çalıĢması ile 
belirlenir. 

Proje ilerledikçe belirlenir. 

Ekibin etkin kullanımı Her ekip bir öncekinin 
iĢinin tamamlanmasını 
bekler ve ekiplerde 
uzmanlaĢtırma gerektirir. 

Döngülerin paralel / 
kaydırılarak iĢletilmesi 
sayesinde etkin 
kullanılır. 

Tüm iĢleri tek bir ekip 
gerçekleĢtirir. ĠĢ paylaĢımı 
ekip tarafından yapılır. 

Sürenin etkin kullanımı Takvimdeki bir kayma 
tüm projenin süresinin 
sapmasına neden olur. 

Döngülerin yerlerini 
değiĢtirmek, paralel ya 
da kaydırarak 
geliĢtirmek, gerektiğinde 
takviye bir ekibi dahil 
etmek mümkündür. 

Sadece içinde oluĢulan 
döngüye dair kesin bilgi 
verilebilir. Proje süresi 
uzadıkça ne yapılacağı 
belirsizleĢir. 

Gereksinimlerin 
değiĢmesi durumunda 

Proje baĢarısız olur. Gereksinimlerin ait 
olduğu döngüler / iĢ 
paketleri üzerinde tekrar 
çalıĢma yapmak 
gereklidir. 

Gereksinimlerin ait olduğu 
döngüler / iĢ paketleri 
üzerinde tekrar çalıĢma 
yapmak gereklidir. 

Yeni gereksinim / iĢ 
paketi eklenmesi 
durumunda 

Analiz aĢaması 
tamamlanmıĢ ise tekrar 
baĢa dönülmesi gerekir. 

Yeni iĢ paketleri eklenir, 
takvim ve plan gözden 
geçirilir. Proje süresi 
uzar. 

Sadece proje süresi uzar. 

ĠĢ paketlerinin / 
kilometre taĢlarının 
sırasının değiĢmesi 
durumunda 

Kilometre taĢları iĢ 
paketlerinin değil 
safhaların sonlanması 
olduğundan 
uygulanamaz. 

Bazı iĢ paketlerini 
yeniden yapmak 
gerekebilir. Takvim ilk 
plana göre optimize 
edildiğinden tekrar 
planlama çalıĢması 
yapılması gereklidir. 

Planlama minimumda 
tutulduğundan 
değiĢikliklere çok hızlı 
uyum sağlanır. 

Dokümantasyon Her safha dokümante 
edilir. 

ĠĢ paketlerine ait 
dokümanlar oluĢturulur. 

Yüz yüze iletiĢim analiz ve 
tasarım dokümanlarına 
tercih edilir. 

Kilometre taşları Safhaların sonlanması, 

dokümanların (SRS, SDD) 

yayınlanması. 

Önemli iş  paketlerinin 

tamamlanması. 

Döngü sonları. Önemli iş 

paketlerinin tamamlanması 

(takvime tam olarak 

bağlanamaz) 

Alan Uzmanlarının 
katılımı 

Ağırlıklı olarak analiz ve 
kabul testlerinde yer 
alırlar. 

Her iĢ paketi için analiz 
ve kabul testlerinde yer 
alırlar. 

Her takım içerisinde 
beraber çalıĢılan, tüm 
sürece dahil olan bir 
müĢteri temsilcisi bulunur. 

Kullanılabilir iĢ ürünleri Proje sonunda ortaya 
çıkar 

Planda belirtilen 
kilometre taĢları ile 
ortaya çıkar. 

Her döngü iĢ ürünü 
üretmeye odaklıdır. Bir ya 
da birkaç döngü 
sonrasında çıkar. 

Proje Takvimi Proje baĢlangıcında 
yapılır ve değiĢmez. 

Proje baĢlangıcında 
yapılır, iĢ paketlerinin 
analiz çalıĢmalarına 
göre revize edilir. 

Çok genel bir takvim 
yapılır, her döngüde 
değiĢir. 
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3.5.5. Proje Zaman Planı 

Proje Yönetim Planının tüm bölümlerinde olduğu gibi bu bölümde de projeye 

iliĢkin temel girdiler, proje tanımlama dokümanı ve ihale dokümanlarından temin 

edilerek zaman planlaması yapılır. Proje zaman planının hazırlanması sürecinde; 

projenin analiz, tasarım, yazılım geliĢtirme, donanımların tedarik edilmesi, uzman 

kullanıcı testleri, son kullanıcı testleri, canlı kullanıma alma, değiĢiklik taleplerinin 

yerine getirilmesi ve nihayetinde ara geçici kabuller, geçici kabuller ve kesin 

kabullerle ilgili süreçler dikkate alınmalı, iĢ paketlerinin öncül olma, ardıl olma, 

birlikte yürütülme gibi birbirleriyle olan iliĢkileri dikkate alınarak planlama yapılmalı 

ve bu plana sadık kalınarak süreçler yönetilmelidir. Proje geliĢtirme süreci içerisinde 

gerekli olan tüm eğitimlerin de proje yönetim sürecini etkileyecek ve projeye doğru 

katkıyı verecek Ģekilde zaman planlamasının yapılması, projenin baĢarılı bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilmesinde önemli rol oynayacaktır. 

Proje zaman planlaması kapsamında Proje ĠĢ Kırılım Ağacı Sözlüğünde yer 

alan iĢ paketleri kullanılmalı, buradaki her iĢ paketi için baĢlangıç zamanı, iĢin 

gerçekleĢtirme süresi ve iĢin tamamlanacağı süre tahmin edilerek planlama 

yapılmalıdır. Plan, PĠKAS bünyesindeki iĢ paketleri, iĢ paketleri için tahmin edilen 

zamanlar esas alınarak proje yönetimi yazılımları kullanılarak hazırlanacaktır.     

3.5.6. Proje ĠletiĢim Planı 

Proje gerçekleĢtirme sürecinde en önemli ve ihmal edilmemesi gereken 

unsurlardan biri de paydaĢlarla iletiĢim konusudur. Proje geliĢtirme süreci boyunca 

baĢta kurum üst yöneticileri olmak üzere tüm paydaĢların projenin ne Ģekilde 

ilerlediğine iliĢkin bilgi sahibi olması ve projeye iliĢkin güncel bilgilere sahip olması 

çok önemlidir. Bu nedenle, biliĢim projesinin gerçekleĢtirilmesi sürecinde 

oluĢturulacak Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Kurulu, Proje Yönetim Ofisi, Proje 

Grubu ve Proje Değerlendirme Kurulu geçici teĢkillerinin aralarındaki iletiĢimin 

planlanması ve bu iletiĢimin ne Ģekilde gerçekleĢeceğinin belirlenmesi gerekir.  

 Geçici teĢkiller arası iletiĢim; projeye iliĢkin yazıĢmalar, raporlar, toplantılar, 

tanıtım ve reklama yönelik faaliyetler yolu ile yapılabilir. Web siteleri, elektronik 

posta grupları, forumlar, facebook, twitter vb. sosyal medya araçlarından da istifade 

edilerek projeye iliĢkin afiĢ, duyuru, poster ve broĢürlerin özellikle son kullanıcılara 

ve diğer kurum ve kuruluĢ çalıĢanlarına ulaĢtırılması ve onların bilgilendirilmesi 
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sağlanabilir. Bu faaliyet otomatik olarak yürütülmekte olan biliĢim projesine desteğin 

sağlanması ve güncel tutulmasını sağlamaktadır. Projenin yürütülmesi sürecinde 

tüm faaliyetler, yazıĢmalar kullanılmak sureti ile yapılmalı, yapılan tüm toplantılara 

iliĢkin de toplantı sonuç raporları tutulmalıdır. Projenin yürütülmesi sürecinde Proje 

Grubu tarafından proje iĢ planı ve zaman planına uygun olarak öngörülen 

zamanlarda Proje Ġlerleme Raporu hazırlanır. Bu rapor hem Proje Yönetim Ofisine 

hemde Proje Değerlendirme Kuruluna gönderilir. Proje Değerlendirme Kurulu anılan 

rapora iliĢkin değerlendirmeleri yapar, proje ilerleme raporunun uygun olup 

olmadığına ve kabul edilip edilmemesine iliĢkin görüĢlerini PYO ile Proje 

Değerlendirme Toplantısında paylaĢır. Proje yönetimine iliĢkin geliĢtirilmiĢ teĢkillerin 

kendi teĢkilleri içinde ya da diğer teĢkillerle birlikte gerçekleĢtireceği toplantılara 

iliĢkin; toplantının adı, düzenlenme ve raporlama sorumluluğu, toplantının 

katılımcıları ve toplantının gerçekleĢme frekans bilgileri Tablo-3’de sunulmuĢtur. Bu 

kapsamda yapılacak toplantılardan; 

 Proje BaĢlangıç Toplantısı, biliĢim projesinin baĢladığının kurum içinde 

duyurulması ve biliĢim projesinin geliĢtirilmesi sürecinde görev yapacak tüm 

teĢkillerin birbirlerini tanıması amacı ile, 

 Proje Grubu ÇalıĢma Toplantısı, biliĢim projesini bizzat gerçekleĢtirecek olan 

grubun iĢ planındaki faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesine iliĢkin yapılan iĢlerin 

paylaĢılması ve grup içi koordinasyonun sağlanması amacı ile, 

 Proje Koordinasyon Toplantısı, Proje Grubu tarafından projeye iliĢkin ihtiyaç 

duyulan bilgi ve veri setlerinin aktarılması, projenin yürütülmesine iliĢkin 

ortaya çıkan pürüzlerin değerlendirilmesi ve giderilmesi amacı ile, 

 Proje Değerlendirme Toplantısı, Proje Grubu tarafından projeye iliĢkin 

hazırlanmıĢ Proje Ġlerleme Raporlarının Proje Yönetim Ofisi ve Proje 

Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan incelemelere iliĢkin koordinasyonun 

sağlanması amacı ile, 

 Proje Gözden Geçirme Toplantısı, projenin yürütülmesi sürecinde ortaya 

çıkan önemli bir problemin en üst düzeyde çözümlenmesi veya ana iĢ 

paketlerinin tamamlanmasından sonra üst düzey yöneticilerin 

bilgilendirilmesi amacı ile, 

 Proje Tamamlanma Raporu, projenin tamamlanmasının belirlenmesi ve nihai 

ürünün tanıtılması amacı ileyapılmalıdır. 
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Tablo 3: Toplantı Bilgileri 

 

TOPLANTI 

 

SORUMLUSU 

 

KATILIMCILAR 

 

FREKANSI 

Proje BaĢlangıç 

Toplantısı 

 

Proje Yönetim  

Ofisi  

PKYK, PYO, PG, 

PDK, Kurum 

ÇalıĢanları 

Proje BaĢlangıcında 

Proje Grubu ÇalıĢma 

Toplantısı  

Proje Grubu  PG Haftada en Az  

1 Toplantı 

Proje Koordinasyon 

Toplantısı  

Proje Grubu  PG, PYO 15 Günde En 

 Az 1 Toplantı 

Proje Değerlendirme 

Toplantısı  

Proje Yönetim  

Ofisi  

PYO, PDK Proje Ġlerleme 

Raporundan 

Sonra 

Proje Gözden Geçirme 

Toplantısı  

Proje Yönetim  

Ofisi  

PKYK, PYO, PG, 

PDK, Kurum 

ÇalıĢanları 

Proje Ana ĠĢ 

Paketlerinden 

Veya Önemli 

Bir Problemden 

Sonra 

Proje Tamamlanma 

Toplantısı  

Proje Yönetim  

Ofisi  

PKYK, PYO, PG, 

PDK, Kurum 

ÇalıĢanları 

Projenin 

Tamamlanması 

Durumunda 

 

3.5.7. Proje Eğitim Planı 

 Proje gerçekleĢtirme aĢamasında üzerinde önemle durulması ve çok iyi 

planlanması gereken konulardan biri de eğitimlerin planlanmasıdır. 

GerçekleĢtirilecek projenin özelliklerine göre eğitim ihtiyaçları çeĢitlilik gösterebilir ve 

buna göre de planlanması gerekir. Projenin gerektirdiği eğitimlerin planlanmasında, 

eğitimlerin eksiksiz ve zamanında verilmesi, içeriğinin doğru tespiti ve doğru kiĢiye, 

iĢin sertifikalı uzmanları tarafından verilmesi çok önemlidir.  

Genellikle bir proje geliĢtirme sürecinde vaktinden çok önce verilen eğitimlerde 

tekrar ihtiyacı duyulmakta, vaktinden sonra verilen eğitimlerin ise projenin kalitesine 

ve geliĢtirme sürecindeki bilgi ve deneyim ihtiyacına hiçbir katkısı olmamaktadır. 

Proje eğitimleri hazırlanırken eğitim ortamlarının rahat, teknolojik imkânların yeterli 

olmasına özen gösterilmeli, özellikle proje yaygınlaĢtırmasında eğitici ve projenin 

temsilcisi olacak kiĢilerin yetiĢtirilmesi için özel programlar düĢünülmelidir. 

3.5.8. Proje Performans Ġzleme ve Ölçümleme Planı 

 BiliĢim projesinin gerçekleĢtirilmesinin ana sorumluluğu bu süreçte 

oluĢturulması öngörülen geçici teĢkillerden Proje Grubuna aittir. Ancak anılan 
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projenin baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesinde Proje Yönetim Ofisi baĢta olmak 

üzere diğer geçici teĢkillerinin de önemli rolleri bulunmaktadır. Proje Grubunun 

biliĢim projesine olan ihtiyacı tam olarak anlaması önemlidir. Bu kapsamda ihtiyaç 

duyulan bilgi setlerinin kurumdan temini gibi birçok konuda Proje Yönetim Ofisi 

hayati rol oynamaktadır. Bu nedenle proje performans izleme ve ölçümleme 

sürecine bir bütün olarak bakılmalıdır.  

 Proje iĢ, mali kaynak ve insan planlamasına iliĢkin kontrol listeleri oluĢturulmalı 

ve hedeflere ulaĢıp ulaĢılmadığına iliĢkin ölçümlemeler yapılmalıdır. Proje 

performans ölçümleri projenin öngörülen plana göre uygun gidip gitmediği 

konusunda bilgi vermeli ve olası riskleri önceden görerek tedbir alınmasını 

sağlamalıdır. 

3.5.9. Proje Kalite Güvence Yöntem ve Ölçütleri 

Proje Değerlendirme Kurulu, projenin öngörülen plana göre yürütülmesine 

iliĢkin görevlerinin yanı sıra projenin temel standartlarını, kontrol yöntemlerini ve 

kalite ölçütlerini de oluĢturmalıdır. Bir proje bileĢeni ya da iĢ paketi tamamlandıktan 

sonra sorunların tespiti ve giderilmesi, sorunların baĢtan önlenmesinden daha 

maliyetlidir. Bu nedenle geliĢtirilen ürünün kalitesini arttırmaya yönelik çalıĢmalar 

yapılmalıdır. StandartlaĢma, gözden geçirme çalıĢmaları ve otomatik kontroller bu 

çalıĢmalara örnek olarak verilebilir.  

StandartlaĢma; kullanılacak olan teknoloji, kaynak kodlar, veritabanı yapısı, 

kullanıcı arayüzleri, dokümantasyon gibi her türlü iĢ ürünü için standartların 

belirlenmesi ve projenin erken safhalarında tüm ekibin eğitilerek bu standartlara 

uyum sağlamasıdır. GeliĢtirilecek iĢ paketleri için ekip içerisinde gözden geçirme 

çalıĢmaları düzenlenmeli, ekibin hatalarını kendilerinin bulup düzeltmesi diğer bir 

ifade ile kendi kendisini eğitmesi sağlanmalıdır. Ayrıca otomasyon yapılabilecek tüm 

kontroller otomatikleĢtirilmeli, böylece hem iĢgücünden tasarruf edilmeli hem de 

gözden kaçan bir kontrolün olmaması sağlanmalıdır. Örneğin kaynak kodlardaki 

standartları kontrol eden bir araç her check-in ya da derleme esnasında 

çalıĢtırılabilir.  

Projede aynı zamanda kalite güvence ekibi olarak faaliyet gösterecek Proje 

Değerlendirme Kurulu, proje yönetim ofisinden ve proje grubundan bağımsız olarak 

faaliyet gösterecektir. Elde ettikleri bulguları Proje Değerlendirme Toplantıları 
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vasıtası ile Proje Yönetim Ofisi ve Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Kuruluna 

ileteceklerdir.  

3.5.10. Proje Dokümantasyonu 

 Projelerin önemli çıktılarından biri de dokümantasyondur. Projede üretilecek 

dokümanları iki ana grupta değerlendirmek uygundur. Ġlk grup, proje geçici teĢkilleri 

tarafından, proje geliĢtirme sürecinde projenin gerçekleĢtirilmesine iliĢkin hazırlanan 

raporlardır. Bu raporların neler olduğu ve kimler tarafından hazırlanacağı Proje 

ĠletiĢim Planı kapsamında ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmıĢtır. Ġkinci grup ise proje 

kapsamında nihai olarak hazırlanması gereken teknik dokümanlar, analiz ve tasarım 

dokümanları ile son kullanıcıya yönelik kullanım kılavuzlarını içermektedir. 

Dokümanların tamamının tanımlı standartlar çerçevesinde hazırlanmıĢ olması 

esastır. Ayrıca standartların tüm proje içerisinde tutarlı olarak uygulanıyor olmasına 

dikkat edilmelidir. Örneğin projede IEEE tarafından tanımlanan standartlar 

kullanılacak ise yazılım gereksinimine iliĢkin teknik dokümanlarda “IEEE 

Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-

1998)”[14], yazılım tasarımına iliĢkin dokümanlar için de “1016-1998 - IEEE 

Recommended Practicefor Software Design Descriptions” standardı kullanılmalıdır. 

Dokümanların içeriği kadar önemli olmasa da görsel/biçimsel açıdan aynı kalıplara 

uymalı ve mümkünse proje geliĢtirme sürecinde kullanılacak dokümanlara iliĢkin 

kurumsal bir standart geliĢtirilmelidir.  

3.5.11. Proje Risk Yönetim Planı 

 Risk, gerçekleĢmesi halinde projenin bir ya da birden fazla amacını (zaman, 

maliyet, kalite...) etkileyecek olan belirsiz durum ya da olay olarak tanımlanabilir. 

Riskler projenin baĢlangıcından sonuçlanmasına dek olan sürecin herhangi bir 

noktasında ortaya çıkabilirler (Örneğin "mevzuat değiĢikliği"). Önemli olan bu 

risklerin gerçekleĢebilme olasılığının tahmin edilmesi ve olası sonuçlara göre hazır 

olunmasıdır.  

 BiliĢim projesinin geliĢtirme safhasından önce, mutlaka bir Risk Yönetim 

Planının hazırlanmıĢ olması ve öngörülen risklerin, bu riskleri karĢılama 

yöntemlerinin belirlenmiĢ olması gereklidir. Proje geliĢtirme süresince karĢılaĢılan 

yeni riskler, Risk Yönetim Planı içerisinde belirtilen yöntem ile bir risk veritabanına 

kaydedilmeli, riskin olasılığı, etkisi ve karĢılama yöntemleri belirlenmelidir. Proje 

geliĢtirme safhasında, RYP'de belirtilen periyotlar ile (örneğin 15 gün) tüm risklerin 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=720574&userType=inst
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=720574&userType=inst
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=720574&userType=inst
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üzerinden geçilmeli, olasılık ve etki değerleri tekrar değerlendirilmelidir. GerçekleĢen 

ve karĢılanan risklere ait bilgi, daha sonraki projelerde kullanılmak üzere mutlaka 

dokümante edilerek arĢivlenmelidir. 

 BiliĢim projelerinde riskin kaynaklanacağı alanları personel, ürün, donanım, 

proje yönetimi, zaman gibi baĢlıklarda toplamak mümkündür. Personel açısından 

baktığımızda; projenin gerçekleĢtirilmesinde görev alacak tüm geçici teĢkillerde 

görev yapan personelden, emeklilik, istifa, atama, vb. çeĢitli nedenlerle ayrılmalar 

olabilir. Bu durum, eksikliğin doğduğu tarafça giderilmeli, doğabilecek bilgi ve 

tecrübe eksikliğinin süratle giderilmesi hususunda taraflar kendilerine düĢen 

önlemleri almakla yükümlü olmalıdır. Projenin gerçekleĢtirilmesi sürecinde ortaya 

çıkarılacak ara ve nihai ürünlerin, Kurumun bu sözleĢmede ifade ettiği hedeflerden 

sapmalar olduğunu göstermesi mümkündür. Bu tür sapmalara karĢı Kurumun 

uygulayacağı ve Yüklenici KuruluĢ’un, Kurum tarafından talep edildiği takdirde 

vereceği destekle yerine getirilecek olan doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin 

etkinlikle yerine getirilmesi esastır. 

Donanım açısından, projenin hedeflediği ürünleri geliĢtirmede kullanılacak 

olan donanım ve yazılımın Yüklenici KuruluĢ tarafından belirlenecek asgari 

konfigürasyonlara ve özelliklere uyumlu Ģekilde Kurum tarafından teminini müteakip, 

kullanımları sırasında daha önce belirlenmiĢ konfigürasyon ve özelliklerin yeterli 

olmadığı veya gereksiz fazlalıkta olduğu ortaya çıkabilir. Her iki halde de Kurumun 

mevcut imkânları ile ortaya çıkan sorun giderilebilirse de, mevcut imkânların 

ötesindeki durumlar için proje maliyetini artırıcı tedariklere yol açılabilir. Bu tür 

sorunlarla karĢılaĢmamak için, ihtiyacın doğru ve kesin olarak belirlenmesi, proje 

maliyetini yükseltici hatalardan dolayı kurumun sorumluluk kabul etmemesi esastır. 

Proje Yönetimi açısından, öngörülen proje yönetimi ve geliĢtirilmesine iliĢkin 

teĢkilatların, proje yönetiminin yüksek hacimli faaliyetlerini karĢılayamaması durumu 

doğabilir. Bu durumla karĢılaĢmamak için, Proje Grubu ve Proje Yönetim Ofisi, 

sözleĢmede belirtilen hususlar esas alınmak üzere kendi görev ve sorumlulukları ile 

faaliyetlerinin yer aldığı Görev Talimatlarını ve ĠĢ Programlarını hazırlamalıdır.  

Diğer bir faktör zamanla ilgili olarak, Risk Yönetim Planında belirtilmiĢ mücbir 

sebepler ile bahsi geçen diğer risk alanlarının doğması sonucu, planlanmıĢ olan 

proje safhalarına tanınan sürelerde gecikmeler doğabilir. Sebebi belirtilerek çözümü 

ifade edilmiĢ durumların dıĢında kalan durumların doğmaması için, projenin 

gerçekleĢtirilmesinde görev alacak grupların kendi iĢ programlarında zamanlamalara 

uymaları için taraflar kendi imkanları dahilinde önlemlerini almalıdırlar. Risk Yönetim 
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Planında belirtilmemiĢ diğer risk alanlarının oluĢması durumunda alınabilecek 

önlemler ve giderici tedbirlere PKYK karar vermelidir. 

3.5.12. Proje Kabul Planı 

 BiliĢim projeleri yönetim planı kapsamında yer alacak Proje Kabul Planında 

öncelikle teslim edilebilirlerin üretilmesi ve sonrasında da bunların kabul süreçlerinin 

oluĢturulması gerekmektedir. Kurumun kendi kaynakları ile kurum içinde geliĢtirdiği 

yazılım projelerinde teslim edilebilirlerin üretilmesi ağırlık kazanmakta; yüklenici 

kuruluĢ tarafından geliĢtirilen projelerde ise kurum açısından kabul süreçlerinin iyi 

planlanması daha fazla ağırlık kazanmaktadır. Ancak uygun olan, biliĢim projesinin 

geliĢtirildiği yere bakmaksızın her iki durumda da her iki sürecin doğru tasarlanmıĢ 

olmasıdır. 

Projenin ara safhalarında yüklenici kuruluĢ tarafından verilen Proje Ġlerleme 

Raporlarının doğrulanması iĢlemi kurum tarafından yapılmalı, doğrulama ve 

geçerleme iĢlemleri için kurumun talebi halinde, yüklenici kuruluĢtan personel ve 

teknik destek talep edilmelidir. Doğrulama iĢlemi neticesinde tespit edilen ve kurum 

tarafından yüklenici kuruluĢa bildirilen hatalar, değiĢiklik ve düzeltmelerin ne kadarlık 

bir sürede tamamlanacağı yönetim planında yer almalıdır. Projenin nihayetinde 

ortaya konacak ürün değerlendirilmesine iliĢkin hususlar plan bünyesine dahil 

edilmelidir.  

3.5.12.1. Teslim Edilebilirlerin Üretilmesi 

 Projenin amacına göre farklı sayı ve türlerde teslim edilebilirleri olabilir. Farklı 

teslim edilebilirlerin sayısı projenin karmaĢıklığını ifade eder. Eğer bir proje çok fazla 

sayıda teslim edilebilire sahip ise yönetilebilirliği sağlamak açısından çok iyi bir iĢ ve 

zaman planlaması yapılması gereklidir. Büyük ve karmaĢık projeler için projenin 

daha küçük alt iĢ paketlerine bölünerek çalıĢılması bir alternatif olarak düĢünülebilir. 

Projenin teslim edilebilirlerini oluĢturan iĢ paketlerinin Proje Yönetim Planı içerisinde 

yer alan "Proje ĠĢ Kırılım Ağacı Sözlüğü" dokümanı içerisinde tanımlı olması ve proje 

takviminde her iĢ paketinin ne zaman gerçekleĢtirileceğinin ve diğer iĢ paketlerine 

olan etkilerinin belirtilmiĢ olması gereklidir. Teslim edilebilirlerin üretilmesi, 

takvimdeki ilk iĢ paketinin gerçekleĢtirilmeye baĢlanması ile baĢlar ve sonuncu iĢ 

paketi tamamlandığında sona erer. GerçekleĢtirilecek olan her teslim edilebilir/iĢ 

paketi, kendisine ait tanımlı bir sürecin uygulanması sonucunda üretilmelidir. 
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Örneğin bir uygulama yazılımı geliĢtirilecek ise proje baĢlangıcında seçilecek Ģelale, 

döngüsel veya çevik olarak belirlenebilecek bir metodolojiye göre geliĢtirilmelidir.  

Metodoloji seçiminde projenin ve kurumun gereksinimleri, mevcut yapı ve 

kültürü dikkate alınmalıdır, Gereksinimlerin değiĢme riski var ise döngüsel 

metodolojiler tercih edilmelidir.  

3.5.12.2. Kabul Süreçlerinin Planlanması 

 Özellikle Yüklenici KuruluĢ sorumluluğunda olan projelerde projenin kabul 

süreçleri ihale dokümanında tanımlanmıĢ olmalıdır. Proje yönetim planı 

oluĢturulurken yapılacak esas iĢ, proje gerçekleĢtirme süreçleri ile kabul süreçleri 

arasındaki uyumu ve birbirine geçiĢi sağlamaktır. Ġhale dokümanlarında genellikle 

değiĢiklik talepleri ve riskler fazlaca öngörülmediğinden ya da detaylarına fazla 

girilmediğinden proje yönetim planında detaylı bir Ģekilde göz önüne alınmalı ve 

kabul süreçleri de buna göre planlanmalıdır.  

 Kabul süreçlerinde dikkate alınması gereken bir baĢka konu da uzman 

kullanıcı testleri, son kullanıcı testleri ve canlı kullanım süreçlerini iyi planlayarak 

kabul tarihlerinde meydana gelecek sıkıĢıklıkları, kriz ve kaos süreçlerini 

rahatlatacak takvim oluĢturmaktır. Genellikle projenin gerçek geliĢtirme süreçleri ve 

paydaĢların projeye konsantre olma dönemi kabul süreçlerine yakın dönemlerde 

gerçekleĢtiğinden, ihale dokümanında yer alan son tarihlerden yeterince önce kabul 

süreçlerini baĢlatmakta fayda vardır.  

3.5.12.3. Proje DeğiĢiklik Taleplerinin Yönetimi 

 Proje geliĢtirmeye devam edildikçe, gerek gereksinimlerin değiĢmesi 

sonucunda gerekse kapsam değiĢiklikleri sonucunda değiĢiklik taleplerinin gelmesi 

özellikle yazılım projelerinde kaçınılmazdır. Her değiĢiklik talebinin proje takvimini 

olumsuz etkileme riskinin olduğu ve proje baĢarısına/baĢarısızlığına doğrudan 

etkisinin olacağı unutulmamalıdır. DeğiĢiklik talepleri belirli bir süreç dahilinde ele 

alınmalı, sadece üst yönetimden onay alan değiĢiklik talepleri projeye (takvim, 

bütçe, etik) olan etkileri dikkate alınarak gerçekleĢtirilmelidir.  

 DeğiĢiklik taleplerinin değerlendirilmesinde, talebin idari, iĢe uygunluk ve 

teknik açılardan değerlendirilmesinin yapılarak maliyetinin hesaplanması gereklidir.  



 

48 

 

3.6. Proje Sürekliliğinin ve Desteklenebilirliğinin Sağlanması 

 Yoğun emek, paydaĢlar arasında sıkı iĢbirliği ve koordinasyon ile yürütülen 

biliĢim projelerinin baĢarılı bir Ģekilde tamamlanması ve kullanıma alınması 

maalesef yeterli değildir. Tüm sistem projelerinde olduğu gibi bu sistemlerin de 

sürdürülebilir ve desteklenebilir olması büyük önem taĢımaktadır. Proje sürekliliği; 

kullanıma alınan bir biliĢim projesinin kullanımda bulunduğu sürece kullanılabilir ve 

projeye temel teĢkil eden ihtiyacın kesintisiz ve istenilen seviyede karĢılanması 

olarak algılanmalıdır. Projenin sürekliliğine etki edecek çeĢitli faktörler söz 

konusudur. Gerek yazılım ve donanım teknolojilerinde gerekse projenin kullanılacağı 

ortamda meydana gelen değiĢimler projenin sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç 

duyulacak insan kaynağının yetiĢtirilmesi ve elde bulundurulması ile biliĢim projesi 

lojistiğinin planlanması ve uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.  

 Projenin desteklenebilirliliğinin sağlanması açısından yazılım ve donanıma 

yönelik bakım ve onarım faaliyetlerinin rutin olarak uygulanması, biliĢim projesinde 

meydana gelen değiĢimleri kayıt altına alacak bir konfigürasyon yönetiminin icra 

edilmesi gereklidir. Konfigürasyon yönetimi sayesinde mevcut biliĢim projesinde 

gerçekleĢen değiĢimlerin sebeplerinin ortaya konması ve benzer projelere iliĢkin 

çeĢitli projelere yönelik tahminler yapılmasında ihtiyaç duyulacak veri setinin temin 

edilmesi sağlanabilecektir.  

 BiliĢim projesinin desteklenebilirliliği ve sürekliliğinin sağlanması kapsamında 

yürütülecek çalıĢmalar sayesinde, geliĢtirilen biliĢim projesinin müteakip safhalarda 

sorumluları hem kurum hem de yüklenici kuruluĢ tarafında belirli olacak, diğer bir 

ifade ile proje sahipsiz kalmayacak, kurumlarda biliĢim projeleri çöplüklerine 

dönüĢmemiĢ olacaktır.   

3.6.1. Proje Tamamlama Raporu 

 BiliĢim projelerinin baĢarısı, projenin uygulanması ve tamamlanması 

sonrasında amaçlarına ne kadar ulaĢabildiği ile doğrudan bağlantılıdır. Proje 

Tamamlama Raporunun içeriğine iliĢkin ayrıntılar Kamu BiliĢim Teknolojileri Projeleri 

Hazırlama Kılavuzu 2011’de yer almaktadır. Raporun içeriğinde 

 Projenin öngörülen maliyetlerle gerçekleĢip gerçekleĢmediği, varsa 

öngörülen maliyetlerden farkı, 
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 Projenin öngörülen sürede tamamlanıp tamamlanmadığı, varsa zaman aĢımı 

ve sebepleri, 

 Projenin beklenen faydası - gerçekleĢme düzeyi, 

 Sistemin proje öncesi ve sonrası isteklere cevap verme süresindeki değiĢim, 

 Proje ile kapsanan coğrafi alanın büyüklüğü, 

 Elektronik ortama geçirilen hizmetlerin sayısı, 

 Elektronik ortamdaki her bir hizmet için gerçekleĢtirilmesi planlanan 

iĢlemlerin sayısı, 

 Elektronik ortama geçirilen hizmetlerden elde edilen zaman ve maliyet 

kazançları, 

hususları yer almalıdır[15]. 

3.6.2. Projenin Sürekliliği ve Konfigürasyon Yönetimi 

3.6.2.1. Ġnsan Kaynakları Planlaması 

 BiliĢim projesinin gerçekleĢtirilme sürecinde Proje Yönetim Planının eki olarak 

hazırlanmıĢ Proje Ġnsan Kaynakları Planı mevcuttur. Bu plan ağırlıklı olarak projenin 

gerçekleĢtirilmesi sürecinde, kurumun mevcut organizasyon yapısı dıĢında hem 

kurum hem de yüklenici kuruluĢ tarafında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının 

planlanmasına iliĢkin hususları içermektedir. BiliĢim projesinin sürekliliğinin 

sağlanması açısından insan kaynakları planlaması; projenin kullanımına alındıktan 

sonraki kısmında nasıl izlenip, değerlendirileceğine, bir takım düzeltme ve 

yenilemelerin ne Ģekilde gerçekleĢtirileceğine iliĢkin kurum ve yüklenici kuruluĢ 

açısından sorumlulukların ve makamların belirlenmesini kapsamaktadır.  

GeliĢtirilen biliĢim projesinde, öncelikle kurum tarafında kurumun bilgi iĢlem 

yöneticisine bağlı olarak çalıĢacak, içerik ve dokümantasyon ile teknik konulardan 

sorumlu olmak üzere iki personel tespit edilmeli, bu Ģahısların kurumda oldukları 

sürece de aynı görevlerinde değiĢmeden kalmaları sağlanmalıdır. Teknik sorumlu 

projenin teknik idamesinden, içerik ve dokümantasyon sorumlusu da biliĢim projesi 

kapsamında örneğin mevzuattan kaynaklanan veya yeni bir kurum sistemine 

entegrasyondan kaynaklanan hususlar ile ilgili içerik düzenlemelerin yapılması ile 

biliĢim projesine iliĢkin dokümantasyonların güncel halde tutulmasından sorumlu 

olmalıdır. Teknik sorumlu bu kapsamdaki konfigürasyonun yönetilmesinden sorumlu 

olmalıdır. BiliĢim projesinin kurum bünyesinde geliĢtirilmesi durumunda kurum bilgi 
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iĢlem yöneticisine bağlı olarak oluĢturulacak içerik ve teknikten sorumlu personel 

sayı ve miktarlarında değiĢimler yapılmalıdır. Örneğin teknik tarafta; yazılım, 

donanım ve veri (data) olmak üzere üç farklı kategoride uzman bu süreçte 

görevlendirilmelidir. 

 Bu kapsamda yüklenici kuruluĢ bünyesinde de bu projenin ömür devri 

boyunca hizmet edecek bir veya proje büyüklüğüne göre birden fazla irtibat 

personeli görevlendirilmelidir. Kurum ve yüklenici kuruluĢ bünyesindeki 

görevlendirilmiĢ bu personel belirli periyotlarla bir araya gelerek projeye iliĢkin 

değerlendirme ve gözden geçirmeleri yapmalıdır. 

3.6.2.2. Proje Bakım ve Onarımı 

 BiliĢim projelerine iliĢkin bakım onarım faaliyetleri ağırlıklı olarak değiĢiklik 

talepleri üzerine yoğunlaĢmaktadır. Söz konusu değiĢiklik talepleri, çalıĢma 

koĢullarındaki değiĢim, kullanıcı sayısındaki artıĢlar, veri formatlarındaki 

değiĢiklikler, performansın arttırılma talebi, donanım ve alt yapısındaki değiĢiklikler, 

dıĢ sistemlerle olan arayüz, yeni sistemlere entegrasyon, kullanılan ticari yazılımdaki 

değiĢimler ve mevzuat değiĢiklikleri ile tetiklenmektedir.  

 Bu kapsamda ortaya çıkan bakım onarım taleplerini, düzeltici ve iyileĢtirici 

faaliyetler olarak iki grupta toplamak mümkündür. Düzeltici faaliyetler kapsamında 

düzeltici ve önleyici bakım onarım faaliyetleri yürütülmektedir. Düzeltici bakım, 

projede kusurları giderecek Ģekilde değiĢiklikler yapılması amacını taĢıyan bakımdır. 

Teorik olarak bir projenin tümüyle sınanabilmesi olası olsa bile pratikte bu 

sağlanamaz. Bu nedenle zaman zaman projede ortaya çıkan hataların düzeltilmesi 

gerekecektir. Önleyici bakım, proje teslim edildikten sonra, geliĢtirici tarafından 

sonradan fark edilen ve herhangi bir yanlıĢ veri giriĢi ya da hesaplama sonucu 

oluĢabilecek potansiyel bir hatayı önlemeye yönelik tedbir alınması, bunun için 

projede değiĢiklik yapılması amacı ile gerçekleĢtirilir.  

ĠyileĢtirme amaçlı bakım onarım faaliyetleri adaptif ve mükemmelleĢtirici 

olarak sınıflandırılabilir. Adaptif bakım onarım faaliyetleri mevcut biliĢim projesinin 

hem veri hem de çalıĢma ortamında meydana gelen değiĢikliklere uygun 

adaptasyonunun sağlanması amacı ile gerçekleĢtirilir. MükemmelleĢtirici bakım 

faaliyetleri ise mevcut biliĢim projesinin temel olarak performansının artırılmasına 

iliĢkin yapılacak bakım onarım faaliyetlerini kapsamaktadır. Dolayısı ile geliĢtirilen 

biliĢim projelerine iliĢkin hem düzeltici hemde iyileĢtirici bakım faaliyetlerinin 
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planlanması ve bu faaliyetlere iliĢkin ortaya çıkacak maliyet kalemlerine iliĢkin 

tahminlerin yapılması ve bu hususun da bütçede yer alması gerekmektedir. 

3.6.2.3. Konfigürasyon Yönetimi 

 BiliĢim projesine iliĢkin projenin geliĢtirilmesi ve projenin kullanımda olduğu 

süreçte ortaya çıkan değiĢiklik ihtiyaçlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, 

değiĢikliğin gereklerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek, ürünün tarihçesi ve 

geliĢimine iliĢkin kayıtlar vasıtasıyla geriye dönük sorgulama ve kontrol yapmak, bir 

noktada doğan değiĢiklik ihtiyaçlarının, o değiĢikliğin yapıldığı ürün ile etkileĢimde 

bulunan diğer ürünlerin ve hususların da aynı değiĢiklik gereklerine tabi tutulmasını 

sağlamak ve bunu takip etmek amacıyla konfigürasyon yönetimi yapılmalı ve buna 

iliĢkin esas ve usuller ile sorumlulukları ortaya koyan konfigürasyon yönetim planı 

hazırlanmalıdır.  

 Proje yaĢam süresi boyunca ortaya çıkarılan ürünlere mutlaka sürüm 

numarası verilmeli, üründe yapılacak değiĢiklikler ile bu sürüm numaraları da uygun 

Ģekilde değiĢtirilmelidir. Kurum ile yüklenici kuruluĢ arasında zaman zaman 

toplantılar yapılmalı ve konfigürasyon yönetimine iliĢkin mevcut durum gözden 

geçirilmeli, taraflar arasındaki farklılık ve noksanlıklar giderilmelidir.  
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BÖLÜM 4 

 

4. KAMU BĠLĠġĠM PROJELERĠ BARĠYERLERĠ 

 BiliĢim projelerinin baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢme yüzdelerinin düĢüklüğü, 

baĢarıya olumsuz etki eden bu faktörlerin neler olduğunun ve nasıl etkilediğinin 

araĢtırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bir biliĢim projesinin baĢarısı; biliĢim projesini 

ortaya çıkaran ihtiyaçların ne olduğunun doğru bir Ģekilde tespit edilmesi, projenin 

hedeflerinin bu ihtiyaçlara göre belirlenmiĢ olması ve biliĢim projesinin zamanında, 

bütçesi içerisinde ve istenen ürünleri istenen özelliklerde teslim edebilmesi olarak 

tanımlanabilir.  

 BaĢarılı biliĢim projesinin özelliklerini dar bir kapsamda, birkaç etkene 

bağlayarak incelememek gerekir. Her biliĢim projesinin baĢarısı kendi içinde 

değerlendirilmelidir. Bazı projelerin sonucunda elde edilen kâra göre baĢarı 

değerlendirilmesi yapılırken, bazı projelerde, önceden belirlenmiĢ proje takvimine 

uyulup uyulmadığı çok önemlidir. Bazı projelerde ise zaman, maliyet ve 

bahsettiğimiz tüm ölçütlerin dıĢında sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan 

bir biliĢim projesi olması nedeniyle, kullanıcılara sağladığı faydaya göre baĢarı 

değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

 BiliĢim projelerinde baĢarısızlıklar sadece maliyet ve zamanla iliĢkili değil, bu 

süreçte genellikle birbirini etkileyen birçok nedenden kaynaklanmaktadır.  

 Hali hazırda bilgi teknolojilerinde dünyanın en büyük danıĢmanlık ve araĢtırma 

Ģirketlerinden biri olan GARTNER tarafından sunulan araĢtırma raporlarında 

Amerika BirleĢik Devletleri’ndeki biliĢim projelerinin % 75’nin baĢlangıçta hedeflenen 

amaçlara tam olarak ulaĢamadığı ve baĢarısızlığa uğradığı görülmektedir. Ġncelenen 

biliĢim projelerinin % 53’ünde; bütçesinin % 189, zamanının % 222 oranında aĢtığı 

tespit edilmiĢ, bu projelerin sadece %61’nin kabul aĢamasına gelebildiği belirlenmiĢ, 

aynı araĢtırmaya göre projelerin sadece % 16’ sı planlanan bütçe ve zamanda 

gerçekleĢtirilebilmiĢtir[16]. Literatür araĢtırmasında konuya iliĢkin ülkemizde 

gerçekleĢtirilen biliĢim projelerine iliĢkin herhangi bir araĢtırmaya rastlanmaması 

nedeni ile ulusal sonuçlar raporumuza yansıtılamamıĢtır. Benzer Ģekilde yine 

ABD’de Standish Group tarafından yapılan bir araĢtırmada biliĢim projelerinin % 
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31’inin baĢarısızlık nedeniyle tamamen iptal edildiği hususu yer almıĢ, baĢarısızlık 

nedenleri aĢağıya çıkarılmıĢtır: 

 Planlama eksikliği, 

 Kurumsal destek eksikliği, 

 Üst yönetim desteğinden yoksunluk, 

 Ġyi tanımlanmamıĢ proje kapsamı, 

 Gerçekçi olmayan zaman planı, 

 Bütçe yetersizliği veya eksikliği, 

 Hatalı, tam olgunlaĢmamıĢ ya da değiĢken nitelikli talepler, 

 Proje liderliği ve iletiĢim eksikliği, 

 BiliĢim projeleri tecrübesizliği, 

 PaydaĢların zayıf koordinasyon ve yönetimi, 

 Kamu mevzuatından kaynaklanan problemler, 

 Ġnsan kaynaklarının yetersizliği, 

 Teknoloji yönetiminde yetersizlik, 

 Kamu özel sektör iliĢkilerinden kaynaklanan problemler, 

 Üst yönetim veya siyasi irade değiĢikliği, 

 Metodolojilerin doğru kullanılmaması veya eksikliği, 

 Yüklenici (firma) baskı ve tutumları, 

 Kamu yöneticilerinin  baskı ve tutumları. 

 BiliĢim projelerinin baĢarısızlık nedenlerine iliĢkin baĢka bir araĢtırmada da 

söz konusu baĢarısızlık nedenleri; deneyimsiz proje yöneticisi ve yetersiz eğitimler, 

beklentileri belirleme ve yönetmedeki baĢarısızlıklar, zayıf liderlik, gereksinimleri 

gerektiği Ģekilde belirlemek, dokümante etmek ve yönetmekten kaçınmak, planlama 

sürecinin ve yapılan planların zayıf/yetersiz olması, kaynak tahminlerinin zayıflığı, 

kültürel ve etik zaaflar, proje ekibinin alan bilgisi eksikliği, alanın gerekleri 

konusunda fikir sahibi olmaması, hatalı metotların kullanılması, iletiĢim 

eksikliği/sorunları, proje geliĢiminin paylaĢım ve raporlanmasındaki temel eksikler 

olarak ifade edilmiĢtir [17]. 

BiliĢim projelerindeki önde gelen baĢarısızlık sebeplerinden birisi de, 

kullanıcılar ve ürün geliĢtiriciler arasındaki bakıĢ açısı farklılığıdır. Türk Savunma 

Sanayi’nin yazılım yoğun projelerinde kullanıcılar ve ürün geliĢtiriciler arasındaki çok 

boyutlu bakıĢ açısı farklılığının meydana gelmesine sebep olan sosyo-teknik 

faktörlerin araĢtırıldığı bir bilimsel çalıĢmada; kullanıcı ve geliĢtiriciler arasındaki 

iletiĢim boĢluğu, kullanıcıların harekat ihtiyaçlarını ve geliĢtiricilerin teknolojik 
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altyapıyı sahiplenmeleri, geliĢtiricilerin kabiliyetleri konusunda gerçekçi olmayan 

beklentilerin olması, çalıĢma davranıĢlarının, değer yargılarının farklılığından 

kaynaklanan boĢluk ve kullanıcılar ile geliĢtiriciler arasındaki zayıf etkileĢim, olmak 

üzere beĢ ayrı faktör tespit edilmiĢtir[18]. 

BaĢarılı biliĢim projesi tanımı veya baĢarılı biliĢim projesi özellikleri zaman 

içerisinde ve projenin gerçekleĢtirildiği alana göre değiĢiklik gösterebilir. Ancak net 

olan bir Ģey var ki, bir biliĢim projesinin baĢarısızlığa uğrama sebepleri ortadan 

kaldırılırsa, baĢarıya ulaĢma ihtimali de o derece artar. Kavramsal olarak baĢarılı 

biliĢim projesinin özelliklerini tanımlamak ne kadar zor olsa da, baĢarısız biliĢim 

projesinin özelliklerini tanımlamak her zaman daha kolay olmuĢtur. Ya da diğer 

bir deyiĢle; “Olması Gereken” konusunda anlaĢmak çoğumuz için zor olsa da 

“Olmaması Gereken” konusunda neredeyse hepimiz kolayca uzlaĢırız. Bundan 

referans alarak, baĢarılı olan bir biliĢim projesinin özelliklerine ulaĢabilmek amacı ile 

baĢarısız biliĢim projesinin özellikleri ve proje bariyerleri müteakip maddelerde 

açıklanmıĢtır.  

BiliĢim projesinin baĢarısını engelleyen bu bariyerlerin farkında olunmasının 

gelecek biliĢim projelerinde bu bariyerlerle karĢılaĢma olasılığını en aza 

indirgeyeceği değerlendirilmektedir. Kamu biliĢim projelerinde karĢılaĢılacak olası 

bariyerlere iliĢkin çalıĢma grubu tarafından yapılan beyin fırtınası sonunda bu 

bariyerler;  

 Üst Yönetim Desteği, 

 Mevzuat, 

 Kullanıcı Direnci, Ġlgisizliği ve Ġsteksizliği, 

 Bütçe, 

 Personel (Eğitim, Yetenek, Atama), 

 Teknoloji Yönetimi, 

 Zaman, 

 Mücbir Sebepler, 

 Özel Sektörle ĠliĢkiler, 

 Firma Baskıları, 

 Siyasi Ġrade DeğiĢimi, 

 Metodoloji Eksikliği,  

 Ġyi TanımlanmamıĢ Proje Kapsamı,  

 DeğiĢken Nitelikli Talepler, 

 Deneyimler, 
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 Koordinasyon, 

olarak belirlenmiĢtir. 

Bu raporun hazırlanmasına katkıda bulunan çalıĢma grubu üyelerinin çoğunun 

kamuda biliĢim projeleri hazırlamıĢ biliĢim uzmanları ve yöneticiler olduğu göz 

önüne alındığında yukarıda sayılan bariyerlerin tek tek incelenmesi ve irdelenmesi 

sonucunda Türkiye’deki Kamu BiliĢim Projelerinin karĢılaĢtığı temel sorunların da 

net bir fotoğrafı çekilmiĢ olacaktır. Öte yandan karĢılaĢılması yüksek olasılıklı olan 

bu yıkıcı faktörlere yönelik baĢtan önleyici tedbirler almanın veya karĢılaĢıldığında 

baĢa çıkabilmek için çözüm önerilerinde bulunmanın, raporu okuyacak kamu bilgi 

teknolojileri yöneticilerine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

4.1. Üst Yönetim Desteği 

 Kamuda biliĢim projelerinin yürütülmesi sürecinde projelerin baĢına gelen en 

büyük talihsizliklerden biri de üst yönetimden projeye olması gereken ilgi ve desteği 

alamamaktır. Üst yönetim desteğinin varlığı bir projenin olmazsa olmaz Ģartlarından 

biridir ve bu desteğe projenin her aĢamasında ihtiyaç duyulmaktadır. Desteğin 

sağlanmadığı veya kesildiği durumlarda proje aĢamasında da aksamalar 

yaĢanmaktadır. Özellikle büyük ölçekli projelerde üst yönetim desteği kaçınılmaz 

olarak sağlanmalı, üst yönetimlerden yeterince destek ve istek sağlanmayan 

projelere baĢlanmamalıdır. 

Bir biliĢim projesinde üst yönetim desteğinin yoksunluğunun sebepleri 

irdelendiğinde, bu sebepler; 

 Üst yönetimin bilgi teknolojileri konusundaki bilgisizliği veya yetersizliği, 

 Dikkat ve gündeminin sürekli kurumun baĢka faaliyetlerine yoğunlaĢması, 

 Kurumun biliĢimsizlik maliyeti konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması, 

 BT yönetimi ile üst yönetici arasındaki iletiĢimin yetersiz olması, 

 Projenin önemi ve kuruma sağlayacağı katkıların yeterince anlatılmamıĢ 

olması, 

 Projenin yöneticiyi ilgilendiren kısmı ile ilgili “yönetim bilgi sistemi”nin 

oluĢturulmaması ya da yeterli doygunlukta ve pratikte oluĢturulmaması, 

 Projenin gerçekleĢtirme sürecinin uzun sürmesi nedeni ile tahammülsüzlük,  

 Önceki yönetim zamanında baĢlayan projenin sonuçlandırılamaması,  

 Kendi dönemine has yeni bir proje ile çıkıĢ yapılabilmesi,  
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olarak belirlenmiĢtir.  

 Anılan problemin çözümlenmesi ve üst yönetim desteğinin sağlanabilmesi 

amacı ile çalıĢma grubu tarafından öngörülen metodoloji uygulanarak biliĢim 

projesinden elde edilecek faydalar ayrıntılı bir sunumla üst yönetime anlatılmalı, 

özellikle metodoloji gereği geliĢtirilmesi öngörülen proje tanımlama dokümanı üst 

yönetim tarafından onaylanmalıdır. Projenin çıktıları ile ilgili yalın ve üst yönetim 

tarafından kolay ulaĢılabilecek “Yönetim Bilgi Sistemi” oluĢturulmalıdır. Proje 

iletiĢiminde üst yönetime yönelik iletiĢim teknikleri geliĢtirilmeli, üst yönetimin 

kamuoyuna ve diğer siyasi bürokratik üst mekanizmalara tanıtım yapacağı sunumlar 

geliĢtirilmelidir. 

Yukarıda sayılan belli baĢlı hususların yanı sıra her kurumun Ģartlarına göre 

ve projenin büyüklük ve kapsamına göre üst yönetim ile proje arasında ciddi bir 

farkındalık iliĢkisi kurulmaya çalıĢılmalıdır. Üst yönetimin desteğini almayacak ve üst 

yönetim tarafından faydasına inanılmamıĢ bir projeye baĢlama ve yürütmenin 

akıntıya kürek çekmeden öteye geçmeyeceği unutulmamalıdır.  

4.2. Mevzuat 

 Kamuda birçok projenin olduğu gibi BiliĢim Projelerinin gerçekleĢtirilmesinde 

de uyulması zorunlu olan birçok mevzuat bulunmaktadır. Bu mevzuat kalemlerini 

projenin süreçlerini etkileyen mevzuat, proje içerik ve sonucunu etkileyen mevzuat 

olarak iki baĢlık altında toplamak mümkündür. Kamu ihale mevzuatı, bütçe 

mevzuatı, yatırım mevzuatı, kurum içi mevzuatlar olarak nitelendireceğimiz bu 

mevzuatlar esas olarak projenin genel olarak gerçekleĢtirilme süreçleri ile ilgili 

mevzuatlardır. Kamuda BiliĢim Projesi’nin herhangi bir kazaya uğramadan 

gerçekleĢtirilebilmesi için bu mevzuatların çok iyi bilinmesi ve ona göre iĢlemlerin 

yürütülmesi çok önemlidir. Özellikle büyük ölçekli projelerde mevzuata aykırı veya 

mevzuat açısından boĢlukları olan proje çalıĢmalarında iĢin esasından çok mevzuatı 

gerekçe yapılarak projeler engellenmekte ya da gerçekleĢtirilmesi için hukuki imkan 

ortadan kalkmaktadır. 

 Kamu BiliĢim projelerinde problem kaynaklarından biri de yapılacak teknik, 

teknolojik ya da projenin iĢlevleri ile ilgili çalıĢmalara karĢı kamu mevzuatının yeterli 

olmaması ya da teknolojinin gereklerine uyumlu olmamasıdır. Buna  en tipik örnek; 

5070 sayılı Elektronik Ġmza yasası 23 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmesine rağmen; resmi yazıĢmalarda uyulması esas olan 
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kurallarda gerekli düzenlemeler ve esneklikler yapılamadığı ve hukuki anlamda 

evrak tekâmülünde gerekli olan koĢullar elektronik imza yasası ile tam uyumlu hale 

getirilemediği için; kamuda bir evrakın yaratılmasından tekâmülüne kadarki tüm 

süreçlerde elektronik imzanın halen tam olarak kullanılamamasıdır. 

 Her ne kadar kamuda mevzuatlar bilgi teknolojilerinin gerektirdiği standartlara 

yükseltilmeye çalıĢılsa da; çoğu zaman mevzuatlar teknolojinin gerisinden geldiği 

için projelerin baĢarısını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Projenin yapım 

sürecinde ya da canlı kullanıma yeni geçiĢ süreçlerinde mevzuatların çok sık 

değiĢmesi de projenin baĢarısını doğrudan etkileyen olumsuzlukların arasındadır. 

4.3. Kullanıcı Direnci, Ġlgisizliği ve Ġsteksizliği 

 Kamu BiliĢim Projelerinde en sık yaĢanan baĢarısızlık sebeplerinin baĢında, 

kurum çalıĢanlarının projelere desteklerinde eksiklik ya da yetersizlik gelmektedir. 

ÇalıĢanlar genellikle yeni projelere karĢı olumsuz tavır almakta, gerek proje 

gerçekleĢtirme aĢamasında ve gerekse proje hayata geçtikten sonraki canlı kullanım 

süreçlerinde çeĢitli tavırlarla projenin baĢarısını olumsuz yönde etkilemektedirler. Bu 

dirençlerin sebepleri incelendiğinde kullanıcıların;   

 Kendilerine ek yük getireceğini, 

 Kendi fonksiyonlarının yerine geçerek sistemlerin kendilerini 

değersizleĢtireceğini, 

 Uygulamayı kullanmakta yetersiz kalabileceklerini, 

 Uygulamanın yaptıkları iĢ ve performansı ölçeceğini  

düĢündükleri ve yeni projelere kuĢku ile bakmakta oldukları hususları 

belirlenmiĢtir.   

Bunun sonucu olarak da; 

 Projenin analiz ve tasarım aĢamasında uzmanlık katkısı vermemekte, 

 Test, geçerleme ve doğrulama çalıĢmalarına yeterli zaman ayırarak destek 

vermemekte, 

 Ġstek ve beklentilerini iyi tanımlamamakta ya da hiç tanımlamamakta, 

 Canlı kullanımda yeterli veri girmemekte ve proje neticesinde ortaya çıkan 

ürünü aktif olarak kullanmamaktadır. 

 Kullanıcıların ve kurum çalıĢanlarının gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan projeye 

gerekli desteği vermelerini sağlamak için proje daha fikir aĢamasındayken ilgili 
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birimlerin yönetici ve uzmanları iĢin içine alınmalıdır. Ön olurluk, olurluk ve 

sonrasında tüm aĢamalarda ilgili birimlerin yetkililerinin projede görev almaları 

sağlanmalı ve görüĢlerine itibar edilmelidir. ÇalıĢanlar ve kullanıcılardan sürekli geri 

besleme alınmalı ve alınan geri beslemelere göre uygulamada düzenlemeler 

yapılarak bilgilendirmeler yapılmalıdır. Ġlgili birimler ve birimlerin yöneticileri ile 

yapılan tüm toplantılar ve alınan tüm kararlar rapor haline getirilmeli ve tutanak 

altına alınmalıdır. Kullanıcı eğitimleri çok iyi verilmeli, görev ve fonksiyonları çok iyi 

tanımlanmalıdır. 

4.4. Bütçe 

 Kamuda her ne kadar bütçesi olmayan bir iĢin yapılması mevzuat açısından 

mümkün olmasa da zaman zaman bütçe kalemlerinde küçük değiĢiklikler yapılarak 

projelere özel kaynak oluĢturulmaya çalıĢılmakta ya da proje için özel bütçe 

tanımlanmıĢ olmakla beraber, projenin bütçesi sağlıklı olarak tahmin edilmeden 

iĢlemlere baĢlanmaktadır. BiliĢim projesinin bütçesini belirleyecek olan çalıĢma, 

öngörülen metodolojide de ifade edildiği gibi olurluk çalıĢmasıdır. Olurluk 

çalıĢmasının sağlıklı bir Ģekilde yapılması, bütçenin doğru belirlenebilmesi açısından 

büyük önem taĢımaktadır. 

BiliĢim projesinde bütçe yetersizliği, en son teknolojik imkânlardan 

yararlanmaktan yoksun kalma, projede çalıĢacak insan kaynaklarının 

uzmanlıklarında eksiklik, projenin kalite standartlarında ve fonksiyonel özelliklerinde 

yoksunluk ve tecrübeli firmaların projeden kaçması ya da devre dıĢı kalması, riskli 

firmaların projede yüklenici olması gibi olumsuzluklara neden olmaktadır. 

4.5. Personel 

 BiliĢim projelerinde proje liderinin nitelikleri ve tecrübesi projenin baĢarısını 

doğrudan etkilemekte ve baĢarısız projelerin birçoğunun baĢarısızlık sebepleri 

arasında proje lideri yer almaktadır. BaĢarısız proje liderlerinin en tipik özellikleri 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Yeterli teknolojik vizyona sahip olmama, 

 Proje hakkında yeterli teknik donanıma sahip olmama, 

 Projenin kurumda yerine getireceği iĢlevler ve iĢler hakkında bilgi ve fikir 

sahibi olmama, 
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 Projenin yaĢam döngüsünde gerekli olan idari ve hukuki mevzuat hakkında 

bilgi sahibi olmama, 

 Temel yönetici özelliklerine sahip olmama, 

 Sabırlı, kararlı, soğukkanlı, insiyatif kullanabilen, risk alabilen ve sorumluluk 

üstlenebilen bir insan olmama, 

 Takım çalıĢmasına ve takım liderliğine yatkın olmama, agresif, sabırsız ve 

itici tavırlara sahip olma, 

 Diğer birimlerlerin yöneticileri, iĢ uzmanları, çalıĢanlarla sağlıklı iletiĢim 

kuramama, 

 Analitik düĢünememe  ve kapsamlı analiz yapamama. 

 Kamu BiliĢim Projelerinde insan kaynaklarının sayısal ve niteliksel yetersizliği 

ciddi bir risk faktörüdür. Özellikle son dönemde bilgi teknolojilerinde yaĢanan 

geliĢmeler, bir yandan yazılım geliĢtirme süreçlerini ve metodolojilerini 

kolaylaĢtırırken, diğer yandan yazılım, donanım ve ağ yönetimi alanında birbirinden 

farklı yeni ihtisas alanı ve disiplinlerin doğmasına neden olmuĢtur.  Bir biliĢim projesi 

geliĢtirirken bütün bu ihtisaslara ve disiplinlere hakim, bilgili ve tecrübeli uzmanlara 

ihtiyaç bulunmaktadır. Ġnsan kaynaklarının sayısal yetersizliğinin yanı sıra proje için 

yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmamaları da projelerde risk faktörüdür. 

 Öte yandan, biliĢim projelerine destek verecek ya da projenin içerisinde aktif 

olarak görev alacak iĢ uzmanlarının olmaması projenin baĢarısını doğrudan olumsuz 

etkileyecektir. Kamuda sıkça yaĢanan risklerden biri, çok önemli ve büyük çaplı 

projelerde analiz ve tasarım aĢamasında yapılacak iĢi anlatacak yeterince eleman 

olmaması ya da olanların da yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmamasıdır. Kamuda 

bu kapsamdaki problemlerin çözümü için;  

 Diğer birimlerden projeye yarar sağlayacak elemanların transferi, 

 DıĢ kaynak kullanımına gidilmesi, 

 Proje içerisinde baĢlangıçta kapsamlı eğitimlerin alınması, 

 DıĢarıdan sözleĢmeli danıĢman çalıĢtırılması, 

yöntemlerinden birine ya da birkaçına baĢvurmak yararlı olacaktır. 

4.6. Teknoloji Yönetimi 

 BiliĢim projeleri asıl itibarı ile teknoloji yoğun projelerdir. Bilgi teknolojileri hızla 

geliĢen ve teknolojik ömür döngüsü 2 – 3 yıl olan teknolojilerdir. Dolayısı ile; 

Kamuda BiliĢim Projeleri hazırlanırken teknolojik vizyonu çok iyi görmek ve buna 



 

60 

 

göre yatırım planlarını yapmak gerekmektedir. Kamuda genellikle bir projenin fikir 

aĢamasından yatırım aĢamasına gelmesinin 6 ay ile 1 yıl, Ģartnamesinin 

hazırlanması ve ihalesinin yapılarak yükleniciye iĢin verilmesinin 1 yıl, projenin 

tamamlanılarak canlı kullanıma geçirilmesinin de ortalama 20 – 30 ay olduğu 

düĢünülürse; büyük çaplı projelerde ortalama proje süresi 4 yılı bulmaktadır.  

Proje sürelerinin ortalama 4 yıl olduğunu düĢündüğümüzde ve BiliĢim 

Teknolojilerindeki ömür devrinin 2 yıl olduğunu varsaydığımızda genellikle proje 

canlı kullanıma geçtiğinde teknolojisi eskimektedir. Bu durumla baĢa çıkabilmek için;  

 Teknolojiyi çok iyi takip edebilme,  

 Esnek, geniĢletilebilir, entegre edilebilir teknolojik ürünler tercih etme, 

 Lisans değiĢim zamanlamasına dikkat etme, 

 Seçilen teknolojilerle ilgili kararları doğru alma ve değiĢim sinyali veren 

teknolojilerle ilgili yatırımları sonraki fazlarda ele alma,  

uygulanabilecek yöntemler arasındadır. 

4.7. Zaman 

 BiliĢim projelerinin, büyüklüğü, kapsamı, karmaĢıklığı, insan kaynakları ihtiyacı 

vs. gibi birçok faktöre bağlı olarak tespit edilmesi gereken iyi bir zaman planına 

ihtiyacı vardır. Zaman planlaması olabildiğince gerçekçi yapılmalı ve iĢ ağaçları 

kırılım sözlükleri ve proje alt kırılımlarının tek tek zaman planı yapılarak toplam süre 

hesaplanmalıdır. Kamuda özellikle üst yönetimin proje sonuçlarını sabırsızca,  bir an 

önce sonucu görme istekleri ve projelerin kendi dönemleri içinde bitirildiğini 

vurgulamak amacı ile proje zamanları kısa tutulmaya çalıĢılmakta ve bu da projenin 

yaĢam döngüsü boyunca baĢarısını olumsuz etkileyen bir dizi olayı tetiklemektedir. 

 Zaman planı iyi yapılmayan projelerde özellikle birkaç fazdan veya modülden 

oluĢan projelerde entegrasyon ve geliĢtirme süreçlerinde karmaĢa yaĢanmaktadır. 

Kabul süreçleri planlanan zamanı geçmekte, hukuki ve mali problemler 

yaĢanmaktadır. Özellikle hukuki sınırlar aĢıldığında projenin iptali riski 

yaĢanmaktadır. Proje çalıĢanlarının moral ve motivasyonu bozulmaktadır. 

SıkıĢtırılmıĢ zaman planlarına uymak çabası ile teknik hatalar çoğalmakta ve kalite 

standartlarından sapmalar yaĢanmaktadır. Projenin hedeflediği faydaya ulaĢmak 

mümkün olmamaktadır. Kurum çalıĢanlarının projeye inancı kaybolmaktadır. 
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BaĢarılı bir biliĢim projesi gerçekleĢtirebilmek için zaman planı iyi ve gerçekçi 

yapılmalıdır. Hatta projenin ve kurumsal Ģartların ve ihtiyacın elverdiği ölçüde zaman 

planlarında % 20 – 30’u geçmeyecek Ģekilde toleranslı hesaplamalar yapılması, 

beklenmeyen durumlara karĢı hazırlıklı olmak ve proje gerçekleĢtirme sürecinde 

ortaya çıkacak yeni ihtiyaç ve isteklerin yerine getirilmesine imkan tanımak 

açısından faydalı olacaktır. Ġlave edilecek zamanları özellikle testler ve kabul 

süreçlerine yaymak projedeki hata ayıklama ve iyileĢtirme süreçlerine olumlu katkı 

sağlayacağı gibi, geliĢtirme süreçlerinde rehaveti de önleyecektir. 

 Kurum üst yöneticilerinin proje zamanını kısaltma baskılarında en fazla 

kullandıkları argüman “daha fazla adam çalıĢtırılsın, daha kısa sürede bitirilsin” 

Ģeklinde olmaktadır. Bu argümana karĢı biliĢim projelerindeki (hatta genel anlamda 

ekip çalıĢmalarındaki) takımlarda yer alacak çalıĢan sayısının belirli bir sayıda 

olması gerektiği ( 2 – 7 ) ve takımda kiĢi sayısı arttıkça takım çalıĢmasının imkânsız 

olduğu gerçeği anlatılmalıdır. Unutmamak gerekir ki; bir bebeğin ana karnında 

büyümesi gereken süre 9 ay 10 gündür ve erken doğum çabası ancak prematüre 

doğuma neden olur. Bu konudaki en çarpıcı örneği Frederick Phillips Brooks “The 

Mythical Man-Month” isimli kitabında vermiĢtir; “1 kadın 1 çocuğu 9 ayda 

doğuruyorsa, 9 kadının bir araya gelip 1 çocuğu 1 ayda doğurması beklenemez.” Bu 

örnekteki gibi iĢ gücünü ne kadar arttırırsak arttıralım, projenin tamamlanma sürecini 

kısaltamayacağımız, proje zamanına müdahale edemeyeceğimiz biliĢim 

projelerinde, diğer değiĢkenleri en etkin Ģekilde kullanmaya çalıĢmalıyız. 

4.8. Mücbir Sebepler 

 BiliĢim projelerinin gerçekleĢtirilmesi sürecinde sel baskını, yangın vb. 

nedenlerden dolayı projenin geliĢtirilmesi durabilir. Bu durumda sistemin baĢarılı bir 

Ģekilde devam edebilmesine iliĢkin önlemler alınmıĢ olmalıdır. 

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller 4735 sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu'nda aĢağıdaki Ģekliyle yer almıĢtır. 

a) Doğal afetler. 

b) Kanuni grev. 

c) Genel salgın hastalık. 

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. 

e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 
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Süre uzatımı verilmesi, sözleĢmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, 

idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi 

için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiĢ olması, taahhüdün yerine 

getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya 

gücünün yetmemiĢ bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi 

gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler 

tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 

SözleĢme düzenlerken, süre uzatımı verilecek haller ve Ģartları, yasaklar ve 

sorumluluklar, sözleĢmenin feshi gibi baĢlıklarda yapılacak uygulama ve yaptırımları 

belirlerken "mücbir sebepler dıĢında" ifadesi kullanılarak taahhüdün yerine 

getirilmemesi bu sebeplere dayalı ise farklı uygulamalar; değil ise farklı 

uygulamalar/yaptırımlara yer verilir. 

4.9. Özel Sektörle ĠliĢkiler 

 Bir yandan yüklenici firmanın olumsuz tutum ve baskılarına karĢı tedbir 

alınırken; diğer yandan da yüklenici firmanın haklarına da riayet etmek projenin 

baĢarısı açısından çok önemlidir. Kamu Kurumlarının çoğu zaman yaptığı temel 

hatalardan biri de; ihale dokümanına koydukları bazı maddelerden ya da kabul 

süreçlerinde ellerinin güçlü olmasından yararlanarak yükleniciye aslında yükümlü 

olmadıkları birçok Ģeyi ilave olarak yaptırmaya çalıĢmalarıdır. 

Çoğu zaman ihale dokümanında yer almayan bu isteklerin yerine getirilmesi 

firmayı zor durumda bırakmakta ve proje üzerinde kriz yaratılmasına sebep 

olmaktadır. Türkçemizdeki “Pire için yorgan yakmak” deyimine karĢılık gelecek 

istekler ve kriz süreçleri esasen baĢarılı olabilecek birçok projenin kurumsal çarklar 

içerisinde baĢarısızlığa mahkûm olmasına sebep olabilmektedir. 

4.10. Firma Baskıları 

 Kamuda yüklenici marifeti ile gerçekleĢtirilmekte olan biliĢim projelerinde 

yüklenici firmanın proje üzerinde kurduğu baskılar ve olumsuz tutumlar da projenin 

baĢarısı açısından ciddi riskler oluĢturmaktadır. Yüklenici firmalar söz konusu baskı 

ve tutumlarını çok çeĢitli Ģekillerde göstermektedirler. Bunları örnekleyecek olursak; 

proje geliĢtirme süreçlerinde özellikle analiz ve tasarım aĢamalarında kurumun 

ihtiyaçları yerine kendi yetenekleri ve kapasitelerine uygun ve en az maliyetle iĢin 

içinden çıkabilecekleri isterler oluĢturmaya çalıĢmaktadırlar. Uygulama geliĢtirme 
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sürecinde kurum uzmanları ile yazılımcıları arasına set çekerek, projenin kendi 

yazılımcılarının yetenek ve vizyonu ile sınırlı kalmasına sebep olmaktadırlar. 

Test süreçlerinin bir an önce gerçekleĢmesini sağlamaya çalıĢmakta ve kurum 

uzmanlarının değiĢiklik taleplerini makul gerekçeler dıĢında gerekçelerle 

reddetmektedirler. Sempati kanalı oluĢturdukları Kurum üst yöneticileri üzerinden, 

yanlıĢ bilgilendirmeler ya da ikna yoluyla kabul için yeterli Ģartları oluĢmamıĢ 

projeleri kabule zorlamaktadırlar. Garanti süreçlerinde minimum kaynak ayırarak ve 

garanti kapsamında yapılması gereken iĢlemlere fatura kesmeye çalıĢarak projenin 

canlı kullanımında krize neden olabilmektedirler. 

Yüklenici kuruluĢ, yeterli olgunluğa eriĢmeden kabulünü aldığı projeden ve 

kurumdan hızla kaçarak, projenin iyileĢtirilmesi ve yaĢatılması için gereken desteği 

vermemek suretiyle çöküĢünü hızlandırabilmektedir. Oysaki pek çok biliĢim 

projesinde, uygulama hayata geçtikten sonra problemler ortaya çıkmaktadır.  Ayrıca 

beklenen gereksinimlerin de proje bitiminden sonra zaman içerisinde değiĢme 

ihtimali vardır. Firmalar bu değiĢimlere göre projeyi Ģekillendirebilmeli, gereken 

bakım çalıĢması ve desteği sağlamalıdır. Projeleri bir bebeğin doğumu olarak 

düĢünürsek, bu proje takvimine göre 9 ay 10 gün sonra bu bebeği doğurtabilirsek, 

baĢarılı bir proje çıkarmıĢ oluruz ama maalesef her doğan bebek yaĢayamaz, ölü 

doğumlar da gerçekleĢebilir. Bazen de, 9 ay 10 günlük süreçte yapılan hatalar 

doğumu etkilemez ama bebeğin büyürken önüne farklı zamanlarda sorunlar 

çıkarabilir. 

Özellikle büyük projelerde yüklenici baskıları ve olumsuz tutumlarından 

kaynaklanacak risklere karĢı aĢağıdaki tedbirler alınabilir: 

 Projenin ihale dokümanında ve özellikle idari Ģartnamelerde/sözleĢmelerde 

net ve caydırıcı hükümlere yer vermek, 

 Teknik Ģartnamede projenin detaylarına, geliĢtirme süreçlerine, test ve kabul 

süreçlerine ait maddeleri net olarak belirlemek; özellikle test ve kabul 

süreçleri ile ilgili ölçüm ve standartları net belirleyip belirli formatlar 

oluĢturmak, 

 Kabul süreçlerini ve ödeme takvimini iyi belirlemek, 

 Kesin kabul sonrası garanti süresince bakım Ģartlarını iyi belirleyerek, 

projenin ihale Ģartnamesi ve sözleĢmesine koymak. 
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4.11. Siyasi Ġrade DeğiĢimi 

 Kamu projelerinde üst bürokraside yaĢanan değiĢimler ve siyasi otoritedeki 

değiĢimler de proje üzerinde belirsizlikler ve riskler oluĢturmaktadır. Özellikle 

seçimlere yakın dönemlerde proje hazırlıklarına bile yansıyan bu belirsizlikleri 

yönetmek, “devlette devamlılık esastır” ilkesine uygun Ģekilde proje geliĢtirmek 

özellikle BT yöneticilerinin üzerine düĢen bir sorumluluk olarak gözükmektedir. 

 Üst yönetimde yaĢanan değiĢimler, ayrılmalar ve görev dağılımındaki 

değiĢiklikler projelerde aksamalara neden olmaktadır. Bu riskleri en aza indirmek 

için; projenin gerekçesi çok güçlü olmalı, mevzuat açısından siyasi veya idari keyfi 

tasarrufa meydan vermeyecek Ģekilde hukuki altyapısı oluĢturulmalı, yeni yönetime 

veya siyasi iradeye hızlı ve güçlü bir Ģekilde proje hakkında bilgi verilmelidir. 

4.12. Metodoloji Eksikliği 

 Birçok kamu biliĢim projesine herhangi bir analiz ve planlama yapmadan, 

çalıĢma grubumuz tarafından öngörülen metodolojinin ana adımlarını teĢkil eden 

ihtiyaç analizi, ön olurluk ve olurluk vb. çalıĢmaların değil istenen ayrıntıda 

yapılmasına, yapılmasına bile gerek duyulmadan projelerin geliĢtirilmesine 

baĢlandığı maalesef bir realitedir.  

Türksat tarafından 2009 yılında yapılan bir araĢtırma sonucuna göre, 

vatandaĢların % 40’ı internet üzerinde resmi kurum ve kuruluĢ web sayfalarında 

istedikleri servisleri bulamadıkları için web hizmetlerinden istifade edemediklerini 

beyan etmiĢlerdir[19]. Konuya  iliĢkin yapılan bir tez çalıĢması kapsamında resmi 

kurum ve kuruluĢlarla yapılan görüĢmelerde, web sitesi tasarımı öncesinde kullanıcı 

ihtiyaçlarının toplanmasına iliĢkin herhangi bir çalıĢma yapılmadığı, bazı kurum ve 

kuruluĢlar bünyesinde üst düzey yöneticilerin talepleri doğrultusunda site içerik 

belirlemesinin yapıldığı, bu nedenle de kullanıcıların sitelerden arzu edilen seviyede 

istifade edemedikleri hususları tespit edilmiĢtir [20]. 

 Küçük çaplı projelerin hemen hemen tamamına yakını, büyük çaplı projelerin 

ise bazıları genellikle bir ihtiyacın tespiti veya bir fikrin hayata geçirilmesi arzusu ile 

harekete geçerek baĢlatılan projelerdir. Bu nedenle bu tür projelerde baĢarısızlıkla 

karĢılaĢmak bir tesadüf değildir.  

BiliĢim projelerine plansız ve metodolojiden uzak bir Ģekilde baĢlamamızın 

temel sebeplerini; üst yönetimin istek ve baskıları, ihtiyaç sahibi diğer birimlerin istek 
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ve baskıları, gerçekte düĢünülmemiĢ ihtiyaç olarak algılanması gereken acil ihtiyaç 

kavramının ortaya çıkıĢı, olgunlaĢmamıĢ proje fikirlerinin bir an önce hayata 

geçirilmesi gayreti, yeteneksiz ya da basiretsiz bilgi teknolojileri yönetimleri olarak 

sıralamak mümkündür. Günümüzde kamu üst düzey yöneticilerinin büyük bir 

çoğunluğu maalesef bilgi teknolojilerine iliĢkin yeterince bilgi ve fikir sahibi olmayan, 

teknolojiyi sadece temel kullanıcı düzeyinde bilen yöneticilerden oluĢmaktadır. 

Her ne kadar biliĢim teknolojileri sektöründe kamu üst yöneticilerini 

bilgilendirmeye yönelik çabalar olsa da; bu çabaların daha çok ürünlerinin reklam ve 

pazarlamasına yönelik çalıĢmalardan öteye gidemediği görülmektedir. Ayrıca bu tip 

çalıĢmaların bir bölümünün kurumsal gerçeklerle uyuĢmayan çalıĢmalar olduğu 

düĢünüldüğünde, kamu üst yöneticilerinin kafaları daha da karıĢmakta ve 

olgunlaĢmamıĢ proje fikirlerini biliĢim teknolojileri yöneticilerinden istemekte ve 

ardından da isteklerini gerçekleĢtirmeleri için baskılar yapmaktadırlar. Benzer 

gayretlerin BT birimlerinin hizmet sunmaya çalıĢtığı diğer birimler tarafından da 

yapıldığı unutulmamalıdır.  

 Diğer yandan hızla iĢleyen bir kurumsal çalıĢma hayatında sık sık yeni 

ihtiyaçlar ortaya çıkmakta ya da bilgi teknolojileri ile daha önce çoktan 

çözümlenmesi gereken kronik bir ihtiyacın karĢılanması gereği belirli bir zamanda 

tavan yapabilmektedir. Bu durumda BT yöneticileri bu ihtiyacı acil olarak giderme 

görevi ile karĢı karĢıya kalmakta ve hiç planlama yapmaksızın proje ile ilgili 

çalıĢmalar yapılmaktadır. BiliĢim projelerinin gerçekleĢtirilmesine iliĢkin süreçte 

çalıĢma grubumuz tarafından bu raporun bütünlüğünde sunulan metodolojinin takip 

edilmesi önerilmektedir.  

4.13. Ġyi TanımlanmamıĢ Proje Kapsamı 

 Kamuda biliĢim projelerinde yapılan en temel yanlıĢlardan biri de proje 

kapsamının ve sınırlarının iyi tanımlanmamıĢ olmasıdır. Bir biliĢim projesinde fikir ve 

ön olurluk çalıĢmalarından sonra mutlak suretle kapsam ve sınırlar tespit edilmeli ve 

sonraki çalıĢmalar bu kapsam ve sınırlara sadık kalınarak yürütülmelidir. ÇalıĢma 

grubumuz tarafından öngörülen metodolojinin uygulanması proje kapsamının iyi bir 

Ģekilde tanımlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır.  

 Doğru tanımlanmamıĢ hedefler biliĢim projesinin baĢarısızlıkla 

sonuçlanmasına sebep olacak nedenlerin baĢındadır. Hedeflerin net bir Ģekilde 

belirlenmemiĢ olması ise proje süresince hedeflerin değiĢmesine sebep olup, projeyi 
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baĢarıdan uzaklaĢtıracaktır. Kamuda zaman zaman kapsam ve sınırlar çok iyi 

tanımlansa da; ortaya çıkan çeĢitli yeni ihtiyaçlar, hızla geliĢen teknolojinin getirdiği 

yeni olanaklar, projenin çok uzaması nedeniyle ihtiyaçlardaki değiĢimler ve üst 

yönetimin kapsamın çok dıĢındaki ek talepleri nedeni ile biliĢim projelerinde kapsam 

kayması ile karĢılaĢmak mümkündür. Tüm bu nedenlerden dolayı, projelerde 

revizyon giriĢimleri olmakta ve bu da projenin zaman, bütçe ve fonksiyonalite 

bakımından hedefinden sapmalara neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı 

geliĢtirilen metodolojide, Proje Tanımlama Dokümanının en üst düzey tarafından 

imzalanmasının uygun olacağı değerlendirilmiĢtir. Bu doküman sayesinde 

değiĢikliklerin kabul edilmesi zor hale getirilmiĢ olacaktır.  

 

4.14. DeğiĢken Nitelikli Talepler 

 BiliĢim projelerinin yaĢam döngüsü içerisinde projeyi en fazla tehlikeye atan, 

ihtiyaç sahibi birimler ile bilgi iĢlem birimleri arasında en fazla çatıĢma ve çekiĢme 

yaĢanan durum, proje ihtiyacının sürekli değiĢkenlik göstermesidir. Genellikle biliĢim 

projesi hazırlanırken projenin kullanıcısı ve yararlanıcısı olacak birimler;  

 BaĢlangıçta projenin yapılmasını gerekli kılacak ihtiyaçlarını doğru 

tanımlayamamakta, 

 Yetersiz tanım ve talepte bulunmakta ya da tam tersi gereksiz, projenin 

amacını ve kapsamını çok geniĢletecek talepte bulunmakta, 

 Proje analiz ve tasarım aĢamasında herhangi bir uzmanlık çalıĢması 

yapmadan ve isteklerini olgunlaĢtırmadan akıllarına ne geldiyse onu 

söylemekte ve verdikleri bilgilerde sistematik bir bütünlük bulunmamakta,  

 Çoğu zaman taleplerinin içeriğini değiĢtirmekte ve özellikle yazılım geliĢtirme 

süreçlerinde birbirlerinden tamamen farklı tasarım taleplerinde 

bulunabilmektedirler. 

Talep sahibi iĢyerlerinin taleplerini olgunlaĢtırmak ve değiĢkenliği sabit hale 

getirmek için projenin ilk fikir aĢamasından itibaren projede yeterince temsil 

edilmelerinin sağlanması, her türlü bilgi, belge ve talebin yazılı olarak raporlanması, 

sözlü olarak alınacak bilgilerin ve taleplerin mutlaka tutanak altına alınması 

gerekmektedir.  
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4.15. Deneyim 

 Proje geliĢtiricilerin biliĢim projelerinde yeterince tecrübelerinin olmaması 

önemli bir risk faktörü olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sözünü ettiğimiz tecrübesizlik; 

gerçekleĢtirilecek projenin büyüklüğü ve kapsamıyla orantılı bir tecrübesizlik olarak 

da değerlendirilebilir. Proje yöneticisi ve ekibi biliĢim uzmanlarından oluĢabilse de 

yapılacak proje söz konusu ekibin baĢarabileceğinin çok üzerinde bir tecrübe 

gerektirebilir. Bu gibi durumlarda; diğer kurumlarda yaĢanmıĢ proje tecrübelerinin 

araĢtırılması ve proje ekiplerinin tecrübelerinden faydalanılması, dıĢ kaynak 

kullanımı ile güçlü bir danıĢmanlık alınması, Projenin (eğer mümkün ise) üstesinden 

gelinebilecek daha yalın ve küçük parçalara ayrılıp fazlar halinde gerçekleĢtirilmesi, 

sağlanmalıdır. 

4.16. Koordinasyon 

BiliĢim projelerinin özelliklerine göre; 

 Gereksinim sahibi birimler, 

 Uygulamaya veri sağlayan birimler, 

 Uygulama sonuçlarından yararlananlar, 

 Yüklenici, 

 Projeyle ilgilenen biliĢim firmaları, 

 Projenin entegre olduğu ya da projeye etki eden diğer dıĢ kurumlar, 

 Denetim mekanizmaları ( Ġç, DıĢ ), 

 Basın yayın kurumları, 

 Kurum üst yöneticileri, 

 Siyasi otoriteler, 

ile koordinasyon sağlanması zorunluluktur. 

 Projenin baĢarısını etkileyen tüm kiĢi, kurum ve otoriteleri birer paydaĢ olarak 

değerlendirmek ve projenin yaĢam döngüsü boyunca bütün bu paydaĢları projenin 

baĢarısına hizmet edecek (en azından engellemeyecek) Ģekilde koordine etmek 

gerekmektedir. Proje geliĢimi süresince her bir paydaĢın etkisi artmakta ya da 

azalmaktadır. Özellikle Kamuda proje geliĢtirirken proje dıĢı unsurların projenin 

esasını etkileyecek tesirlerde bulunabileceğini gözden uzak tutmamakta ve projenin 

niteliğine göre stratejiler oluĢturmakta fayda vardır. 
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BÖLÜM 5 

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Sürekli geliĢim ve değiĢim içinde olan bilim ve teknoloji, kurum ve kuruluĢlar 

tarafından yürütülmekte olan mevcut faaliyetler ile geliĢtirmekte oldukları ürünlerin, 

daha etkin ve verimli bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesinde ve gereksinimlerin 

karĢılanmasında önemli roller oynamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da yaĢam 

ve iĢ yapıĢ tarzlarımızda her geçen gün bilim ve teknoloji ile daha iç içe bir hayat 

sürmekteyiz.  

Bu değiĢimden, benzer Ģekilde tüm kamu kurum ve kuruluĢları da 

etkilenmekte, etki ve ilgi sahaları içinde yer alan birçok iĢ ve hizmetin 

gerçekleĢtirilmesinde bilim ve teknolojiden yoğun bir Ģekilde istifade etmektedirler. 

Bu süreç sunulan ürün ve hizmetlere yönelik kimi zaman tanımlanmıĢ faaliyetler 

zincirini teknolojik çözümlerle boĢa çıkarmakta, kimi zaman da süreçlerde 

kullanıcıya daha fazla zaman kalmasını sağlayacak tarzda süreçlerin teknoloji esaslı 

optimizasyonu sağlanmakta, böylece kullanıcıya zamanın mekanik iĢlerden daha 

çok yaratıcı düĢünceye ayrılmasını sağlayacak çözümler sunmaktadır.  

Kurumsal altyapının geliĢtirilmesi, günümüzde sadece kamu değil tüm kamu 

ve kuruluĢların hafızalarından çıkarmadığı, stratejik planlama süreçlerinde dikkate 

aldığı önemli bir husustur.  Kurumsal altyapının geliĢtirilmesi süreci, kurum ve/veya 

kuruluĢun geliĢtirmekte ve üretmekte olduğu ürün ve/veya hizmetlerin etkin ve 

verimli Ģekilde gerçekleĢtirilmesine yönelik projeleri kapsamaktadır.  Öngörülen bu 

değiĢim ve geliĢim ağırlıklı olarak biliĢim projelerinin gerçekleĢtirilmesi sayesinde 

sağlanmaktadır.  

Tanımlanan biliĢim projelerinin, öngörülen zamanda ve maliyette 

tamamlanabilmesi ve gereksinimin arzu edildiği Ģekli ile karĢılanabilmesi için, biliĢim 

projelerinin iyi bir Ģekilde hazırlanması büyük önem taĢımaktadır. Projelerin iyi 

hazırlanması ne demektir? Hazırlık süreci ne kadar büyüklükte bir zaman dilimini 

kapsamalıdır? Bu kapsamda ne tür çalıĢmalar yapılması gereklidir? Bu süreçte 

kimler görev almalıdır? Ve nelere dikkat edilmelidir? Tüm bu soruların cevapları ve 

biliĢim projesi gereksinimin karĢılanması amacı ile yapılacak planlama ve 

çalıĢmaların esas ve usulleri Türkiye BiliĢim Derneği Kamu Bilgi ĠĢlem Birimleri 
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Platformu bünyesinde oluĢturulan 3 üncü ÇalıĢma Grubu tarafından hazırlanarak bu 

raporda kullanıcılara sunulmuĢtur. 

BiliĢim projelerinin baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢme oranlarının düĢük 

olmasının nedenleri incelendiğinde, en büyük sebebin metodoloji eksikliği olduğu 

görülmüĢtür. Ayrıca  “Acil ihtiyaç”, “Kervan yolda düzülür.”, “Hele bir baĢlasın 

zamanla yolunu bulur.”, “Kullanılmaz ise ödeneğin bir daha kullanılamayacağı” ve 

“Ayrılan ödenekle projenin ancak bu kadarlık kısmı yapılabilir.” Ģeklindeki söylemler 

de metodoloji eksikliğinin görülmesini perdelemektedir. Acil ihtiyacın düĢünülmemiĢ 

ihtiyaç olduğu bilinmelidir. Bir projenin iyi planlanması, kaynaklarının doğru olarak 

kullanılması, geliĢtirme sürecinde gereken önlemlerin zamanında eksiksiz alınması, 

muhtemel risklerin hem görünürlülüğünün hem de yönetilebilirliliğinin sağlanabilmesi 

için Proje Yönetim Enstitüsü tarafından hazırlanmıĢ, “Project Management Book-

PMBOK” gibi bir rehbere, modele ve standartlara ihtiyaç duyulması da herkes 

tarafından bilinen bir gerçektir.  

Bu raporda; biliĢim projeleri için yapılacak hazırlık sürecinde, biliĢim proje 

gereksiniminin ortaya çıkıĢından, geliĢtirilerek kullanıma alınması, 

sürdürülebilirliliğinin sağlanması ve kullanımdan kaldırılması da dahil tüm proje 

yaĢam döngüsünü bir bütün olarak ele alan bir metodoloji öngörülmüĢtür. Yapılan 

çalıĢmada, tek bir metodolojinin tüm biliĢim projelerine uygunluğunun 

değerlendirilmesi amacı ile kamuda biliĢim projelerinin ortaya çıkıĢ nedenleri 

incelenmiĢtir. Bu kapsamda mevzuat değiĢiklikleri, üst yönetim talepleri, kurum 

içinden gelen talepler ve iç denetimler sonunda ortaya çıkan nedenler iç nedenler, 

mevzuat değiĢiklikleri, teknolojideki değiĢimler ile dıĢ denetimler sonunda ortaya 

çıkan nedenler de dıĢ nedenler olarak gruplandırılmıĢtır. Tüm nedenler dikkate 

alınarak hepsinde geçerli olabilecek bir metodoloji geliĢtirilmiĢtir.    

GeliĢtirilen metodoloji kapsamında proje hazırlık süreci, sırasıyla; proje 

gereksiniminin tanımlanması, proje gereksiniminin analiz edilmesi, proje ön 

olurluğunun yapılması, proje olurluğunun hazırlanması, proje tanımlama dokümanın 

tamamlanması, ihale yönetim sürecinin uygulanması, proje yönetim planının 

hazırlanması ile projenin sürekliliğinin sağlanması ve konfigürasyon yönetimi, alt 

süreçlerinden meydana gelmiĢtir.    

Ayrıca projelerin hazırlık sürecinde karĢılaĢılması muhtemel zorluklar ve bu 

zorlukların yaratacağı etkiler örnekleri ile sunulmuĢtur. Bu kapsamda baĢarılı bir 

biliĢim projesi için üst yönetim desteğinin Ģart olduğu, proje hazırlık ve yönetim 

sürecinde mevzuatın kimi zaman projenin yürütülmesine olumsuz etkiler 
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oluĢturduğu, kullanıcı direnci, ilgisizliği ve isteksizliğinin de projenin baĢarısı üzerine 

olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiĢtir. BiliĢim projelerinin maliyetlerinin doğru 

olarak tahmin edilmesinin, geliĢtirilen modüle iliĢkin personelin eğitilmesinin, uygun 

yetenekte personelin görevlendirilmesinin ve sürekliliğinin sağlanmasının da kolay 

olmadığı vurgulanmıĢtır.  

BiliĢim teknolojilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, biliĢim projelerinin 

güncel ve uygun teknolojilerinin seçimi, projenin tamamlanması sürecinde seçilen 

teknolojinin güncelliğini yitirmesi, projenin süresinin tahmini ve planlanan zaman 

diliminde projenin gerçekleĢtirilememesi bu kapsamda karĢılaĢılacak diğer 

zorlukların bir bölümüdür. Mücbir sebepler, firma baskıları, siyasi irade değiĢimi 

nedeni ile projeye olan desteğin kesilmesi, iyi tanımlanmamıĢ kapsam, deneyimlerin 

yeterince yansıtılamaması ve koordinasyon eksikliği biliĢim projelerinin 

gerçekleĢtirilmesi sürecini yavaĢlatan ve hatta durduran önemli bariyerler olarak 

belirlenmiĢtir. Anılan bariyerlerle karĢılaĢmamak ya da karĢılaĢıldığında bariyerlerin 

nasıl aĢılacağının ortaya konması hususu ayrıntılı olarak bariyerler bölümünde 

tanımlanmıĢtır.   

TanımlanmıĢ bu bariyerler ıĢığında; özellikle kamuda gerçekleĢtirilen biliĢim 

projelerindeki baĢarı oranının artırılması için, çalıĢma grubumuz tarafından 

öngörülen metodoloji ıĢığında, projeyi öneren, sahiplenen, proje için kaynak 

sağlayan çalıĢan ve yöneticilerden oluĢmuĢ birbirleri ile uyum içinde çalıĢacak 

kurum ve kuruluĢların, proje baĢarı durumuna göre motive edilmesini sağlayacak ya 

da baĢarısızlıkları durumunda sebep ve sonuçlar üzerinden hesap vermesine 

yönelik esas ve usuller tanımlanmalıdır. Projenin kurum dıĢında, özel sektör 

bünyesinde gerçekleĢtirilmesi durumunda da yine baĢarı durumu esaslı motivasyon 

ve hesap sorma mekanizmasının oluĢturulması, özellikle baĢarısızlık durumunda 

ihalelerden yasaklanmaya varacak boyutlarda çeĢitli mekanizmaların geliĢtirilmesi 

büyük önem taĢımaktadır. Böylece proje baĢarısı için, birlikte çalıĢma, iĢbirliği ve iĢ 

bölümü kültürü devreye girmiĢ olacaktır. 

BiliĢim teknolojileri ile kalkınma için yapılan biliĢim projelerinin, kalkınma 

yolunda ayak bağı değil itici bir güç olması amacı ile çalıĢma grubumuz tarafından 

hazırlanan, “Kamu BiliĢim Projeleri Nasıl Hazırlanmalı?” isimli raporda önerdiğimiz 

metodolojinin, biliĢim paydaĢları tarafından, baĢarılı biliĢim projelerinin 

gerçekleĢtirilmesi için izlenmesini, geliĢtirilen bu dokümanın da bir baĢvuru 

dokümanı olarak kullanılmasını temenni ediyoruz.  
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BÖLÜM 6 

6. EKLER 
 

EK-A 

 

GEREKSĠNĠM SAHĠBĠ BĠRĠMĠN BAĞLI OLDUĞU 

ÜST MAKAM (ONAY MAKAMI) 

 

 

 

 

Gereksinim Sahibi Birim Adı 

XXXX Gereksinim Tanımlama Dokümanı 

 

Sürüm Nu. 

Tarih 

 

 

 

_ 

 

___________________________________________________________________ 
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1. GĠRĠġ  

Bu bölümde, gereksinimin ortaya çıkıĢı ile ilgili özet bilgi verilir. Gereksinimin 

öncesine ait değerlendirmeler yapılır ve gerekirse verilerle bu değerlendirmeler 

desteklenir. Üst yönetimin gereksinimle ilgili vermiĢ olduğu direktif ve talimatlar da 

bu bölümde özetlenir. Gereksinim Kurum dıĢından kaynaklanıyorsa veya birden 

fazla kurum veya kurumun içerisinde birden fazla birimi ilgilendiriyorsa bu husus da 

burada özetle belirtilir. 

2. GEREKSĠNĠMĠN KISA ADI   

Gereksinim ve amacını dile getirecek ancak mümkün olduğunca kısa bir ad 

verilir. 

3. GEREKSĠNĠM SAHĠBĠ BĠRĠM  

Teklif eden birimin adı yazılır. 

4. GEREKSĠNĠMĠN KAYNAĞI 

a. Gereksinimi Ortaya Çıkaran Nedenler / Zafiyet Alanları 

Burada, Kamu BiliĢim Projelerinin Hazırlanması Raporunun “1.4. Proje 

Gereksinimini Çıkaran Nedenler” bölümünde yer alan nedenlerden bir veya 

birkaçına bağlı olarak ihtiyacın nasıl ortaya çıktığı açıklanır. Kısacası gereksinimin 

dayanağı ortaya konulur. Gereksinimin karĢılanmaması durumunda, mevcut ve 

gelecekte ortaya çıkabilecek zafiyetler belirtilir. Söz konusu zafiyetlerin getirebileceği 

maddi zararlar, gecikmeler ve hukuki durumlar gibi sonuçlar da burada 

değerlendirilir. 

b- Gereksinimin KarĢılayacağı/Desteklediği Kurum Stratejik Plan Hedefleri 

ve Mevcut Yapı Ġçerisindeki Yeri 

 Gereksinimin, kurumun hangi stratejik plan hedeflerini karĢılamaya veya 

katkıda bulunmaya yönelik olduğu açıklanır. Gereksinim ile ilgili, aynı kapsamdaki 

daha önce yapılan, devam eden veya planlanan diğer projelerle olan iliĢki de bu 

bölümde incelenir. 
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5. GEREKSĠNĠMĠN TANIMI 

a- Gereksinimin ĠĢlevsel Özellikleri 

 Gereksinimin iĢlevsel olarak hangi özelliklere sahip olacağı mümkün 

olduğunca teknik olarak ortaya konulmaya çalıĢılır. Gereksinim bir kara kutu olarak 

kabul edilirse; sağlanacak girdilerin bu kara kutu içerisinde iĢlenmesi sonucunda 

hangi çıktıların üretileceği ve bu çıktıların nerede ve nasıl kullanılacağı anlatılacaktır. 

Gerektiğinde Ģekil ve diyagramlarla (usecase) arzu edilen iĢlevsellik açıklanacaktır. 

b- Gereksinimin KarĢılanmasıyla Kazanılacak Yetenekler / Sağlanacak 

Fayda 

Burada, gereksinim karĢılandığı takdirde hangi kurumsal yeteneklere sahip 

olunacağı, sahip olunacak bu yeteneklerin stratejik plan baĢta olmak üzere kurumun 

diğer hedeflerine nasıl katkı sağlayacağı ortaya konulacaktır. Sağlanacak faydalar 

açıklanırken mevcut duruma göre öngörülen gereksinimin karĢılanmasıyla 

süreçlerde meydana gelecek kısalmalar ve maliyetlerdeki muhtemel düĢüĢler de 

değerlendirilecektir. 

c- ÇalıĢma Ortamı / Mevcut Sistemlerle Entegrasyon 

 Gereksinim ile sahip olunacak yetenek veya yeteneklerden hangi birimlerde ve 

nerelerde faydalanılacağı, hangi mevcut sistemlerle entegrasyon yapılacağı 

hususları ortaya konulur. Sahip olunması arzu edilen gereksinim ile mevcut bir 

sistem tamamen kaldırılıyor veya kısmen değiĢtiriliyorsa eski ve yeni sistemlerin 

kullanıma alma zamanlarına iliĢkin öngörüler de bu kısımda değerlendirilir. 

d- Faydalanacak Birim / Muhtemel Kullanıcılar 

 Gereksinimin karĢılanmasıyla sahip olunacak yetenek ve sistemden 

faydalanacak birim ve kullanıcılar tanımlanır. Gereksinimin uygun görülüp 

projelendirilmeye baĢlanması durumunda gereksinim sahibi makamın projenin 

yürütülmesinde katkı sağlayacak muhtemel personeli de burada belirtilebilir. Mevcut 

kullanıcı profilinden bahsedilerek sahip olunacak yeni sistemdeki muhtemel eğitim 

gereksinimlerine iliĢkin ipuçları da verilebilir. 

e- Gereksinimi KarĢılanmasına Yönelik Alternatif Çözümler 

 Gereksinim sahibi makam tarafından, teknik birimlerle koordineli olarak ilk 

aĢamada tespit edilebilen çözümler fazla detaya girmeden burada sıralanır. Söz 

konusu her bir çözümün sağlayacağı faydalar ve kısıtlamaları da bu bölümde 

değerlendirilir. 



 

74 

 

f- Yasal Zorunluluklar Dâhil Gereksinimin KarĢılanma Süresi 

 Bu bölümde, 4’üncü maddede belirtilen bilgilerden de yararlanılmak suretiyle 

gereksinimin karĢılanması için en son süre konusunda öngörüde bulunulur. Söz 

konusu süreler, çekirdek yeteneğe kavuĢulması, pilot uygulama ve tam kullanıma 

alma zamanları ile de ifade edilebilir. 

 

6. KAYNAK DURUMU 

 Bu bölümde, eğer gereksinimin karşılanması ile ilgili gereksinim sahibi 

makamın ilgili ekonomik kalemde kaynağı bulunuyorsa yazılacak, bulunmuyorsa 

kaynağın nereden sağlanabileceğine dair önerisi yer alacaktır. 
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EK-B 

 

ANALĠZĠ YAPAN BĠRĠMĠN BAĞLI OLDUĞU 

ÜST MAKAM (ONAY MAKAMI) 

 

 

 

 

 

 

 

Analizi Yapan Birim Adı 

XXXX Gereksinim Analiz Dokümanı 

 

Sürüm Nu. 

Tarih 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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1. GĠRĠġ  

a) Analizin Tanımı 

Yapılan analiz çalıĢması hakkında özet bilgi verilir. Kullanılan bilimsel yöntemler 

ve tekniklerden kısaca bahsedilir. Analizin yapılmasındaki kısıtlamalardan da 

bahsedilebilir. 

b) Analizin Öncesi 

 Analize konu olan gereksinim ile ilgili özet bilgi verilir. Bu amaçla gereksinim 

sahibi birimin gönderdiği Gereksinim Tanımlama Dokümanı’ndan da yararlanılır. 

c) Analizin Amacı ve Kapsamı 

 Yapılan analizin amacı ve detayı hakkında özet bilgi verilir. 

d) ÇalıĢma Yöntemi (5N1K) 

 Gereksinim sahibi birim, teknik birim ve ilgili diğer paydaĢların katılımı ile 

gereksinimin tam olarak anlaĢılması amacıyla yapılan bilgilendirme, beyin fırtınası 

vb. çalıĢmalar ile sonuçları ortaya konulur. 

 e) Analiz Yöntemi 

 (1) Analiz Teknikleri (Kantitatif / Kalitatif) 

   Analizde kullanılan teknikler ve bu tekniklerin nasıl uygulandığı belirtilir. 

 (2) Modelleme ve Simülasyon 

   Analizde kullanılan modelleme ve simülasyon sistemleri ile teknikleri 

açıklanır. Söz konusu sistemlerin kısıtları da belirtilir. 

 (3) Etkinlik Ölçütleri ve Varsayımlar 

   Yapılan analizde, gereksinimin karĢılanmasına iliĢkin sağlanması gereken 

iĢlevlerin performans gerekleri/isterleri ortaya konulur. Analiz çalıĢmasında yapılan 

varsayımlar ve gerekçeleri de açıklanır. 

2. MEVCUT VE GELECEKTEKĠ ÇALIġMA ORTAMI 

a.Mevcut ÇalıĢma Ortamı ve Ġlgili ĠĢ Süreçleri 

Gereksinimi ortaya çıkaran mevcut çalıĢma ortamı ve ilgili iĢ süreçleri 

değerlendirilir. 

a. Gelecekte Kazanılması Öngörülen Asgari, Yeterli ve Arzu Edilen 

Yetenekler 
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Gereksinimin karĢılanmasıyla mevcut çalıĢma ortamında ve iĢ süreçlerinde 

meydana gelecek değiĢim ile sahip olunacak yetenekler ortaya konulur. 

3. TEKNOLOJĠ ANALĠZĠ 

Teknoloji analizleri, yukarıda yapılan sistem/yetenek konfigürasyonlarının 

belirlenmesi için yapılan analizleri tamamlamak amacıyla yapılır. Bu nedenle 

yukarıda beĢ baĢlık altında yapılan çalıĢmalarla eĢgüdüm içerisinde yapılmalıdır. 

Burada amaç; teknolojik olgunluk ve sistem hazırlık düzeyi yeterli olmayan, dünyada 

henüz kendini kanıtlamamıĢ ve kullanıma alma zamanına kadar geliĢim 

sağlayamayacak veya teknolojik ömrünü doldurmak üzere ve kullanıma alındığında 

çağdıĢı kalacak çözümlerin maliyet-etkin olsalar bile seçilmesine engel olmaktır. 

a- Önerilen Sistem/Yeteneklere ĠliĢkin Mevcut ve Gelecekteki Teknolojiler 

  Aday sistem/yeteneklere iliĢkin Türkiye ve Dünyadaki mevcut, geliĢmekte 

olan ve geleceğin teknolojileri değerlendirilir. Önerilen sistem/yeteneklerin teknolojik 

ömrüne ve yeni teknolojiler ıĢığında gelecekte güncellenebilirliğine iliĢkin 

öngörülerde bulunulur. 

b- Önerilen Sistem/Yeteneklere ĠliĢkin Sahip Olunması Öngörülen 

Özellikler 

 Bir önceki maddede ortaya konulan değerlendirme ve öngörüler ıĢığında, 

önerilen sistem/yeteneklere iliĢkin vazgeçilmez ve arzu edilen özellikler belirtilir. 

4. SĠSTEM / YETENEK ZAFĠYETLERĠ VE ĠHTĠYACIN TANIMLANMASI 

a- Mevcut Durumdaki Zafiyet Alanlarının Belirlenmesi 

 Mevcut ortamdaki yetenekler ve iĢlevsel süreçlerdeki zafiyetlerin neler olduğu 

ortaya konulur. 

b- Zafiyetlerin, Yatırım Yapılmadan Giderilebilme Durumu 

 Mevcut ortamdaki yetenekler ve iĢlevsel süreçlerdeki zafiyetlerin, süreç 

iyileĢtirme, görev değiĢikliği, teĢkilat değiĢiklikleri veya mevcut yeteneklerin 

güncellenmesi ile karĢılanabilirliği değerlendirilir. 

c- Gereksinim Olarak Görülen Sistem/Yetenek Konfigürasyonlarının 

Belirlenmesi 

 Gereksinimi karĢılayabilecek sistem/yetenek konfigürasyonları teknik detayları 

ile beraber ortaya konulur. 
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d- Gereksinim Olarak Görülen Sistem/Yetenek Konfigürasyonlarının 

Asgari, Yeterli ve Arzu Edilen Yetenekleri KarĢılama Derecesi 

 Gereksinimi karĢılayabilecek sistem/yetenek konfigürasyonlarının, 1.d. 

maddesinde belirtilen analiz yöntemleri ile yapılan analizi sonucu asgari, yeterli ve 

arzu edilen yetenekleri karĢılama dereceleri, etkinlikleri belirtilir. 

e- Maliyet-Etkinlik Analizleri 

 Tahmini kaba maliyetler ıĢığında sistem/yetenek konfigürasyonları 

vemiktarlarına iliĢkin maliyet-etkinlik değerlendirmesi yapılır. 

5. ADAY SĠSTEM ÇÖZÜMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Bu bölümde, bir önceki bölümde sıralanan alternatif sistem/yetenek 

çözümlerinin mevcut çalıĢma ortamı ve iĢ süreçlerine sağlayacağı katkılar, esneklik, 

uyumluluk, güvenilirlik, güncellenebilirlik, ömür devri maliyeti ve sürdürülebilirlik 

açısından değerlendirilir. 

6. ANALĠZ SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE ÖNERĠLER 

 Yapılan analiz sonucunda belirlenecek asgari, yeterli ve arzu edilen 

sistem/yetenek konfigürasyon isterleri ve miktarları belirtilir. Seçilen isterlerin 

gerekçeleri de ortaya konulur. 
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EK-C 
 

GEREKSĠNĠM SAHĠBĠ BĠRĠMĠN BAĞLI OLDUĞU 

ÜST MAKAM (ONAY MAKAMI) 

 

 

 

 

 

 

Gereksinim Sahibi Birim Adı 

XXXX Olurluk Dokümanı 

 

Sürüm Nu. 

Tarih 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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1. PROJE BĠLGĠ FORMU  

2. GEREKSĠNĠM ANALĠZĠ   

3. TEKNĠK – SĠSTEM ANALĠZĠ   

4. MALĠYET ANALĠZĠ  

5. PERFORMANS DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠNĠN 

BELĠRLENMESĠ 

6. EKONOMĠK VE SOSYAL ANALĠZ 

6.1. EKONOMĠK ANALĠZ 

6.1.1. EKONOMĠK ANALĠZ 

6.1.2. FAYDA – MALĠYET ANALĠZĠ 

6.1.3. MALĠYET ETKĠNLĠK ANALĠZĠ 

6.1.4. RĠSK ANALĠZĠ 

6.1.5. DUYARLILIK ANALĠZĠ 

6.2. SOSYAL ANALĠZ    
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EK-D 
 

PROJENĠN GERÇEKLEġTĠRĠLECEĞĠ KURUM 

VE/VEYA KURULUġTAKĠ EN ÜST MAKAM 

(ONAY MAKAMI) 

 

 

 

 

 

 

Proje Sahibi Birimin Adı 

XXXX Proje Tanımlama Dokümanı 

 

Sürüm Nu. 

Tarih 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 



 

82 

 

 

1- PROJE TANITIM BĠLGĠLERĠ  

a- PROJENĠN ADI  

b- PROJENĠN SAHĠBĠ MAKAM 

c- PROJEYE ESAS TEġKĠL EDEN DOKÜMANLAR VE REFERANSLAR 

i- GEREKSĠNĠM TANIMLAMA DOKUMANI 

ii- GEREKSĠNĠM ANALĠZ DOKÜMANI  

iii- ÖN FĠZĠBĠLĠTE DOKÜMANI 

iv- FĠZĠBĠLĠTE DOKÜMANI 

v- REFERANSLAR 

d-   PROJE TANIMLAMA DOKÜMANI HAZIRLAMA GRUBU 

e-   KISALTMALAR  

f-  TERĠMLER  

2- PROJENĠN AMAÇ VE KAPSAMI  

a- PROJENĠN AMACI 

b- PROJENĠN KAPSAMI  

3- PROJENĠN DAYANDIĞI ĠHTĠYAÇ  

a- PROJENĠN GERÇEKLEġMESĠ ĠLE SAĞLANACAK FAYDALAR 

b- FONKSĠYONEL ĠHTĠYAÇLAR 

c- YAZILIM ĠHTĠYAÇLARI 

d- DONANIM ĠHTĠYAÇLARI 

e- GÜVENLĠK, EMNĠYET VE GĠZLĠLĠK ĠHTĠYAÇLARI 

f- EĞĠTĠM ĠHTĠYAÇLARI 

g- PERSONEL ĠHTĠYAÇLARI  

h- ENTEGRASYON ĠHTĠYAÇLARI 

i- ĠHTĠYAÇ ÖNCELĠKLERĠ VE KRĠTĠKLĠK 
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4- PROJENĠN MALĠ BĠLGĠLERĠ  

a- PROJENĠN BÜTÇESĠ 

b- KULLANILACAK KAYNAKLAR 

5- PROJENĠN UYGULAMA ESASLARI  

a- PROJENĠN UYGULANACAĞI YER  

b- PROJENĠN UYGULAMA BĠRĠMĠ 

c- PROJE UYGULAYICILARI 

d- PROJE UYGULAMADA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR   

6- RĠSK FAKTÖRLERĠ, KISITLAR VE SINIRLAMALAR 

7- SÖZLEġMEYE EKLENECEK HUSUSLAR  
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EK-E 

 

PROJENĠN GERÇEKLEġTĠRĠLECEĞĠ KURUM 

VE/VEYA KURULUġTAKĠ EN ÜST MAKAM 

(ONAY MAKAMI) 

 

 

 

 

Proje Sahibi Birimin Adı 

XXXX Proje Yönetim Planı 

 

Sürüm Nu. 

Tarih 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 
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1- PROJE ĠNSAN KAYNAKLARI PLANI 

2- PROJE Ġġ KIRILIM AĞACI SÖZLÜĞÜ 

3- PROJE YAZILIM GELĠġTĠRME METODOLOJĠSĠ 

4- PROJE ZAMAN PLANI 

5- PROJE ĠLETĠġĠM PLANI 

6- PROJE EĞĠTĠM PLANI 

7- PROJE PERFOMANS ĠZLEME VE ÖLÇÜMLEME PROGRAMI 

8- PROJE KALĠTE GÜVENCE YÖNTEM VE ÖLÇÜTLERĠ  

9- PROJE DOKÜMANTASYON 

10- PROJE RĠSK YÖNETĠM PLANI  

11- PROJE KABUL PLANI 

12- PROJE DEĞĠġĠKLĠK TALEPLERĠNĠN YÖNETĠMĠ  
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