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ÖZET 
 

Doktora Tezi 

 
HAVA KUVVETLERİNİN ANA SAVUNMA SİSTEM TEDARİKİNDE  

PROJE YÖNETİMİ 
 

Hakan GÜRKAN 
 

Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 
 

Danışman: Prof. Dr. Ahmet DENKER  
 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) silah sistemi veya silah sistemleri ile ilgili füze, elektronik harp, 

radar, komuta ve kontrol, istihbarat, izleme ve keşif amaçlı sistemleri işletmek ve yenilemek için 

milyonlarca dolar harcama yapmaktadır. Hava Kuvvetleri de birliklerini bu teknolojik yenilik ve 

değişikliklere adapte edebilmek için modernizasyon çalışmaları için yeni teknolojiler tedarik etmekte 

ve geliştirmektedir. Sözkonusu sistemlerin veya yeni sistemlerin kritik unsurunu yazılım yoğunluklu 

sistemler oluşturmaktadır. 

 

Tedarik sürecinde yönetimsel, yasal ve kaynak gibi bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Aynı zamanda 

yeni bir proje geliştirmek büyük para kaynağı, zaman ve bilgi gerektirmektedir. Dolayısı ile benzer 

projelerde hata olasılığı olabildiğince en alt seviyelere indirilmelidir. Literatür araştırmasıyla, 

projelerin kritik başarı faktörleri ve başarısızlığa neden olan faktörler saptanmıştır. Saptanan faktörler 

yardımıyla, bir anket hazırlanmış ve savunma sanayiinde görevli proje yöneticilerine gönderilmiştir. 

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu, proje yönetiminde kritik başarı faktörleri ile proje 

uygulamalarında en sık karşılaşılan problemler ve ilgili problemlerin proje performanslarına olumsuz 

yönde etki düzeyleri saptanmıştır.  

 

Tez çalışmasında, proje yönetim ile yazılım yoğunluklu sistem tedariğinin temel prensipleri 

incelenmiş ve bazı yazılım tedariği süreci modelleri gözden geçirilerek birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

Aynı zamanda  silahlı kuvvetlerde kullanılan yazılım yoğunluklu tedarik süreci ve ihtiyaçları göz 

önüne alınarak incelenmiştir. Sonuç olarak Hava Kuvvetlerine uluslararası başarısı kanıtlanmış 

modellerin ve anket sonuçlarının ışığı altında, bir olgunluk model süreci önerilmiştir. 

 
2007, 206 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Savunma sanayii, proje yönetimi, tedarik süreci, yazılım yoğunluklu sistem, 
anket formu. 
 

 i



ABSTRACT 
Ph.D. Thesis 

 
PROJECT MANAGEMENT IN MAJOR DEFENCE SYSTEMS ACQUISITION  

FOR TURKISH AIR FORCE  
 

Hakan GÜRKAN 
 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Electronic Engineering  
 

Supervisor: Prof. Dr. Ahmet DENKER  
 

The Ministry of Defense (MoD) spends hundreds of millions of dollars on systems to support its 

infrastructure, to operate its weapons and electronic warfare systems, and to provide command, 

control, communications, computing, intelligence, surveillance, and reconnaissance (C4ISR) 

functions. At the hearth of these systems, there is software intensive system which operates and 

manages them. In the light of these technological facts, Turkish Air Forces (TAF) is bound to 

modernize its units to adapt the new technologies. In this scope new technologies are acquired and  

has to be developed.  

During acquisition process TAF encounter some difficulties involving management, legal, resource 

issues. At the same time developing a new project entails a major amount of financial resource and 

time. So the error rate of these projects must be minimized. Not only the critical success factors but 

also the factors causing time slippage and budget overruns are determined through a literature review. 

Survey questionnaires are prepared by those findings and conducted through project managers in 

defense sector. Analyzing those returns, the critical success factors in major defense systems are 

evaluated and the most frequently encountered problems and their negative impact on project 

performance are determined. 

In this study, the main principles of the software-intensive system acquisition process and project 

management methods are reviewed. Some software acquisition process models are discussed and 

compared with each other. The existing system which is used by TAF for acquiring software intensive 

systems is studied, especially in the light of its needs. Eventually, a maturity model approach for 

acquisition in the light of survey results and approved international models, successes of which have 

been proven, is proposed. 

 
2007, 206 pages 
 
Key Words: Defense industry, project management, acquisition process, software intensive systems, 
questionnary form. 
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1 GİRİŞ 

 
 
Günümüzde savunma sanayii; eriştiği teknolojik yetkinlikle hem ülkesinin askeri ve 

sivil ihtiyaçlarını karşılayabilen, hem de küresel rekabet gücü sayesinde uluslararası 

pazarlarda pay sahibi olması ile ülkelerin endüstriyel ve ekonomik gelişmişlik 

düzeylerinin önemli göstergelerinden biri haline gelmiştir. Kendine yetebilen bir ulusal 

savunma sanayii, bir taraftan askeri ve siyasi etkinliğin uluslararası alanda gelişimini 

dışa bağımlı olmadan sürdürülebilmesi için gerekli üstünlüğü sağlarken, diğer yandan, 

ülkenin sanayi altyapısı ve ekonomisi için ciddi anlamda bir katma değer yaratmaktadır. 

Bu nitelikte bir savunma sanayii ise, devletin, özgün askeri ürün ve teknolojilerin 

üretilmesine yönelik araştırma-geliştirme ve tasarım faaliyetlerini doğrudan 

desteklemesinin yanısıra, savunma sistemleri tedariğinde kendi ulusal sanayilerinin 

teknolojik altyapısını ve buna bağlı olarak da uluslararası rekabet gücünü arttırmayı 

hedefleyen yöntem ve politikalar izlemeleri sayesinde kazanılmaktadır. Bu anlamda, 

askeri ihtiyaçların en uygun şekilde karşılanması ve ulusal savunma sanayiinin 

geliştirilmesi gibi yaşamsal iki ana işlevi olan tedarik faaliyetinin, dünyadaki genel 

yönelimler ve ülkeye özgü koşullar göz önüne alınarak belirlenen, gerçekçi politikalar 

doğrultusunda, tamamen bilimsel yöntemlere dayalı olarak gerçekleştirilmesi 

zorunludur. 

 
 
Savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sistem tedariğinde, proje yönetiminin 

tüm yönleriyle uygulanması son derece gerekli görülmektedir. Ülke ekonomisi içinde 

savunmaya ayrılan kaynakların etkin verimli ve ülkenin savunma gücüne katkı 

sağlayacak şekilde kullanılması, savunma sistemi tedariğinden sorumlu olanların görevi 

olmasının ötesinde topluma karşı bir sorumluluktur. Proje yönetimi, bu sorumluluğun 

yerine getirilmesinde kullanılabilecek en önemli araçlardan biridir. Savunma 

ihtiyaçlarının karşılanmasında proje yönetiminin iyi uygulanması, bu dönemde 

ülkemizde amaç haline getirilmiş olan, savunma sistemlerinde dışa bağımlılığın 

azaltılması adına önemli bir kazanım olacaktır. Ükemizde savunma tedariğinde proje 

yönetimi yeteneğinin artması, savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik araştırma, 

tasarım, geliştirme, üretim faaliyetlerinin hızlandırılmasının önündeki engellerden biri 

 1



olan yönetsel altyapı açığının kapatılmasını ve projelerdeki başarı oranının yükselmesini 

sağlayacaktır (Uysal 1997). 

 
 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ana savunma silah sistemleri ile ilgili füze, 

elektronik harp, radar, komuta ve kontrol, istihbarat, izleme ve keşif amaçlı 

sistemleri işletmek ve yenilemek için milyonlarca dolar harcama yapmaktadır. Hava 

Kuvvetleri de birliklerini bu teknolojik yenilik ve değişikliklere adapte edebilmek 

için modernizasyon çalışmaları için yeni teknolojiler tedarik etmekte ve 

geliştirmektedir. Gelişmiş silah sistemlerinde yazılım unsurunun yer alması artık bir 

zorunluluk halini almıştır. Yazılım yoğunluklu sistemlerin kendine özgü yapısı, hızlı 

değişen bilgi teknolojisi içerisinde yer alması, insan unsurunun yoğun olması, 

ihtiyaçların net anlaşılmaması, fazla sayıda kullanıcının var olması gibi nedenler, 

yazılımı geliştirilmesini ve yönetimini riskli hale getirmektedir. Risk unsurunun 

varlığı, yüksek maliyetleri ve zaman aşımlarını da beraberinde getirmektedir. Bu 

çerçevede risk unsurlarının azaltılması, projenin belirlenmiş kalite, zaman ve 

maliyetlerde tamamlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Risk unsurlarının 

ortadan kaldırılması, ancak bu unsurların belirli bir sistematik çerçevesinde 

yönetilmesi ile mümkün olmaktadır.  

 
 
Çalışmada savunma sistemleri tedarik faaliyetleri ve proje yönetimi ile ilgili tanımlarla 

proje yönetimi ve önemine ilişkin teorik bilgiler verilmiş, genel bir kavram 

sergilenmiştir. Projelerin başarılı olarak planlanması, yürütülmesini ve kapatılmasını 

etkileyen faktör incelenmiştir. Geliştirilen Elektronik Harp, Haberleşme, Radar ve 

uçak sistemlerinde kullanılan yazılım yoğunluklu sistemlerin tedarik sürecinin ve 

bununla birlikte yazılım geliştirme süreçlerinin kontrol altında tutulması, ihtiyaç 

olarak belirtilmiş gerekliliklerin, istenen seviyede gerçekleştirilebilmesi 

çerçevesinde öneriler sunulmuş olup, yazılım geliştirme modelleri araştırılmıştır. 

Yazılım yoğunluklu ana savunma sistem tedarikinde proje yönetiminde 

başarı/başarısızlık faktörlerin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin önem derecelerin bir 

model çerçevesinde sistematik olarak ortaya konması proje yönetimlerine bu konularda 

hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri önceden alma imkanını verecektir. Çeşitli 

araştırmacılar tarafından hata/başarı unsurlarının tanımlanması amacıyla yapılan 
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çalışmalar incelenerek en önemli faktörler ortaya çıkarılmıştır. Değerlendirilen önemli 

faktörler Askeri ana sistemlerin alımında proje yönetimin faaliyetlerinde kritik başarı 

unsurlarını tespit etmek amacıyla, anket yardımıyla TSK ve Savunma Sanayi 

kurumlarında çalışan proje yönetici ve çalışanlarına uygulanarak yazılım yoğunluk 

sistemlerde proje yönetimindeki problemler ve meydana gelme sıklıkları ortaya 

çıkarılmıştır. Ankette, proje yönetimindeki problemlerin tedarik süresinin uzamasına, 

öngörülen bütçenin aşılmasına ve beklenenin altında sistem başarımına hangi düzeyde 

etken olacağı araştırılmıştır.  

 
 
Sonuç olarak yazılım yoğunluklu ana sistemlerin tedarikinde proje yönetimin 

faaliyetlerinde kritik başarı unsurlarını tespit ederek, Türk Hava Kuvvetlerine yazılım 

yoğunluklu sistemlerin alınmasında bir olgunluk kavramı içeren model sunulmuştur. 

Böylece her bir tedarik işleminde geçmişteki tecrübe bir kuvvet çarpanı olarak 

kullanılacaktır. Modeli oluştururken diğer tedarik modelleri araştırıldı, bu modelleri bir 

birleri ile karşılaştırıldı ve çıkarılan sonuçları ile anket sonucunda çıkan örgüt 

özelliklerini içeren kritik faktörleri yeni tedarik modelin temeli olarak kullanılmıştır. 
 
 
 

 3



2 KURAMSAL TEMELLER 

 
 
2.1 Proje, Yönetimi ve Yöneticisi 

 
 
2.1.1 Proje  

 
 
Proje, ortak bir amaca ulaşmak için gösterilen geçici bir çabadır. Başka bir tanımlama 

ile proje, probleme özel, bir defaya mahsus oluşturulan, belirli bir zaman içerisinde bir 

grup amacı başarmayı hedefleyen işlemlerdir (PMI 2003). Veya proje, belirli bir amaca 

ulaşmak için harcanan karmaşık gayrettir. Bu şekilde farklı pek çok tanım verilebilir 

ancak her bir tanımda ortak bazı kavramların yer aldığı göze çarpmaktadır. En genel 

anlamda projeler kaynakların etkin kullanımı, belirlenen takvimin takip edilmesi ve 

proje destekleyicisinin beklentilerinin karşılanması başlıklarını içermek durumundadır. 

Aşağıda verilen başlıklar altında projeler daha kapsamlı bir biçimde tanımlanabilir. 

 
 
Projenin belirli bir amacı vardır. Her proje iyi tanımlanmış, ortak bir amaca sahiptir. 

Bilişim sektörü açısından olaya baktığımızda, birçok proje getiri ve maliyetleri önceden 

analiz edilmiş bir ürün veya hizmeti ortaya koymak amacı ile gerçekleştirilir. Burada 

önemli nokta, ürün veya hizmetten beklenenlerin net olarak ortaya konmasıdır (Cleland 

2000). 

 
 
Projenin çok çeşitli alanlardan kaynağa ihtiyaç vardır. Projeler insan, donanım, yazılım 

gibi kaynaklara ihtiyaç duyar ki bu kaynaklar çoğu zaman işletmenin farklı bölümlerden 

karşılanır. İhtiyaç analizleri yapıldığında ilk olarak kurum içi kaynaklardan 

sağlanabilecek olanlar belirlenir. Elbette kaynakların sınırsız olmadığı ve projenin 

hedeflerine ulaşabilmesi için etkin şekilde kullanılmaları gerektir (Cleland 2000). 

 
 
Proje belirsizlik içerir. Her proje kendine özgü amaçlar içerdiğinden hepsi için ortak bir 

çözüm elde etmek olası değildir. Bu nedenle zaman, maliyet ve kalite beklentilerinin her 

birinin tam olarak karşılanması çoğu zaman sağlanamaz. Bu belirsizlik proje yönetimini 
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bir meydan okuma haline getirmektedir. 

 
 
Bazı projeler bir takım farklı ihtiyaçları ön plana çıkarsa da genellikle her bir proje, 

faaliyet alanı, zaman ve maliyet kısıtları ile sınırlandırılır. Bu kısıtlar başarılı proje 

yönetimi için gerekli üçlü kısıt olarak adlandırılır (PMBOK 2001). 

 
 
Kapsam; Proje hangi hedefe ulaşmayı amaçlıyor sorusuna cevap aranır. Destekleyici 

veya müşteri proje sonucunda hangi ürün veya hizmeti elde etmek amacında olduğu 

belirlenir. 

 
 
Zaman; Projeyi tamamlamak ne kadar zaman alacak sorusuna cevap aranır. Diğer bir 

deyişle ürün veya hizmetin gerçekleştiriliş takvimi ortaya konur. Başlangıçta 

kararlaştırılan takvime uyulmadığı takdirde müşteri veya destekleyiciye tazminat 

ödenmek zorunda kalınabilir. Buda maliyetlerin artmasına neden olacaktır. Proje 

yöneticisinin görevi her aşamada takvim ile gerçeklemen ışın uyumunu takip etmektir. 
 
 
Maliyet; Projeyi tamamlamanın maliyetinin ne olacağı sorusuna cevap aranır. Yani 

eldeki kaynakların çalışır bir sisteme dönüştürülmesinin maliyetidir. Burada maliyet 

kelimesi, analist veya programcıların ücretleri, özel donanımların satın alınma, kira 

giderleri, yazılım donanım ve bilgisayar ağları için yapılan harcamalar, yönetim ve 

kırtasiye giderleri gibi projenin yürütülmesi ile doğrudan ilgili konu başlıklarını 

kapsamaktadır. Projenin maliyet yönetimi denince sadece oluşan giderlerin 

görüntülenmesi ve kayıt edilmesi anlaşılmamalıdır. Proje maliyet yönetimi, iyi-

düşünülmüş, iyi-tasarlanmış, zaman-maliyet ilişkisini göz önünde bulundurarak 

projenin kararlaştırılan tarihte bitmesini hedefleyen işlerin bütünüdür. Şekil 2.1 üçlü 

kısıtın üç boyutunu temsil etmektedir. Her iki boyut arasında kalan alan “kapsam, 

zaman, maliyet” proje başlangıcında belirlenen hedefi temsil etmektedir. 

 
 

 

 

 5



Maliyet 

Zaman 

Öngörülen Başarım 

Hedeflenen 
Maliyet 

Tamamlanma 
Zamanı 

HEDEF 

Başarım 

Şekil 2.1 Proje yönetiminin üçlü kısıtı 

 
Özetleyecek olursak proje yönetimi üç-boyutlu bir bütündür. Her yönetim faaliyeti bu 

boyutlardan sadece bir değil, tüm boyutlar düşünülerek kararlaştırılmalıdır. Kapsam, 

zaman ve maliyet kısıtlarının her üçü çember içerisinde yönetiliyorsa, proje yönetimi 

doğru yolda demektir. 

 
 
2.1.2 Proje Yönetimi 

 
 
Proje yönetimi, kullanıcı beklentilerinin karşılanması amacıyla, bilgi, yetenek, araç ve 

tekniklerin proje faaliyetlerine uygulanmasıdır. Proje yöneticileri için amaç sadece 

kapsam, maliyet, zaman ve kalite hedeflerini sağlamak olmamalı, bunun yanında bütün 

sürecin işleyişini kolaylaştıran bir yaklaşımla projede görevli veya beklentileri olan 

kişilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılama yönünde bir tutum sergilenmelidir. Bilgi ve 

savunma teknolojilerini içeren proje yönetim yapısı Şekil 2.2’de betimlenmektedir 

(PMBOK 2003). Proje yöneticisi, projenin başarıya ulaşmasında anahtar faktördür. 

Proje yöneticisi, proje ekibi ve diğer grupların koordineli çalışmasını sağlayarak 

beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasını gerçekleştirir. 
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Beklenti 

Proje 
Başarısı 

İhtiyaç 

 

İnsan 
Kaynakları  
Yönetimi 

İletişim  
Yönetimi 

Risk  
Yönetimi 

Temin  
Yönetimi 

Kapsam  
Yönetimi 

Zaman  
Yönetimi 

Maliyet  
Yönetimi 

Kalite  
Yönetimi 

Araç ve 
Teknik Savunma projeleri 

Sistem 
Mühendisliği 
Yönetimi 

Test ve 
Değerlendirme   
Yönetimi 

Lojistik  
Yönetimi 

Üretim  
Yönetimi 

Proje Yönetimi Entegrasyonu

Şekil 2.2 Proje yönetim yapısı 

 
 
Proje yönetimi, projeye dahil olan tarafların projeye yönelik ihtiyaç ya da beklentilerini 

karşılamak veya bunların üzerine çıkmak için bilgi, beceri, araç ve tekniklerin 

uygulanması ana husustur. Projeye dahil olan tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin 

karşılanması birbirleri ile yarışan isteklerin dengelenmesini gerektirmektedir. Bunlar; 

performans, maliyet, zaman, kapsam ve diğer proje hedefleri; proje sahiplerinin 

istekleri; tanımlanmış ya da tanımlanmamış ihtiyaçlar ve beklentilerdir. 

 
 
Projenin yürütülmesinde rol alan proje ekibi; projeden beklentisi olan müşteriler, 

tedarikçiler, destek ekibi ve kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini temsil etmektedir. 

Projenin ortaya çıkışında itici güç bu kişilerin ihtiyaç ve beklentileridir ki projenin 

başlangıç aşamasında büyük önem taşımaktadır. Proje yöneticileri bu kişiler ile iyi 

iletişim halinde olmaya özen göstermelidir. İhtiyaçlar ve beklentiler uyumlaştırılmalıdır. 

 
 
Proje yöneticilerinin geliştirmek zorunda oldukları yetenekleri proje yönetimde 

kullanılan bilgi alanları temsil eder. Öz fonksiyonlar projelerin başarıya ulaşması için 

gereken bilgiyi temin ederken, kolaylaştırıcı fonksiyonlar hedeflere ulaşılıp 

 7



ulaşılmadığının analiz edilmesine yardımcı olur. Her biri için kısa açıklama aşağıda 

verilmektedir (PMI 2001). 

• Proje Kapsam Yönetimi, başarılı bir biçimde projenin tamamlanması için gerekli bütün 

iş süreçlerinin tanımlanmasıdır. 

• Proje Zaman Yönetimi, projenin tamamlanması içi geçecek sürenin belirlenmesi, 

uygulanabilir bir takvimin oluşturulmasını içerir. 

• Proje Maliyet Yönetimi, proje bütçesinin oluşturulması ve yönetilmesinden oluşur. 

• Proje Kalite Yönetimi, garanti edilen ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasını sağlar. 

• Proje İnsan Kaynakları Yönetimi, proje ile ilişkili kişilerin seçimi, yönetimi ve 

koordinasyonu ile ilgilenir. 

• Proje İletişim Yönetimi, proje için gerekli bilginin oluşturulması, biriktirilmesi, 

paylaştırılması ve saklamasını içerir. 

• Proje Risk Yönetimi, projenin başarıya ulaştırılması ile ilgili risklerin tanımlanması, 

analiz edilmesi ve yanıtlanması ile ilgilenir. 

• Proje Temin Yönetimi, projenin ihtiyaç duyduğu örgüt dışı kaynakların temin 

edilmesini yönetir. 

• Proje Sistem Mühendisliği Yönetimi, Sistem Mühendislik yönetimi bir programın 

teknik yönlerinin değerlendirildiği, yönetildiği ve kontrol edildiği geniş süreçtir. 

• Proje Üretim Yönetimi, Proje üretim yönetimi üretim faaliyetlerini ekonomik olarak 

yerine getirmek için insanlar, para malzemeler, teçhizatlar ve tesislerin kullanılmasının 

planlanması, organize edilmesi, yönlendirilmesi kontrol edilmesi ve bütünleştirilmesini 

kapsar. 

• Proje Lojistik Yönetimi, Savunma sanayii malzeme destek sisteminin bütün ömrü 

boyunca sistemle bağlantılı tüm hususları kapsar. 

• Proje Test ve Değerlendirme Yönetimi, Savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve tedariki 

programlarında, Test ve Değerlendirme süreci ve faaliyetlerinin temel amacı, 

azaltılabilecek veya yok edilebilecek risk alanlarını tanımlamaktır. 

• Proje Yönetimi Entegrasyonu bu fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi sağlarken.  

• Araçlar ve Teknikler, proje yöneticilerin kapsam, zaman, maliyet ve kalite hedeflerine 

ulaşmada desteklerler. 
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2.1.2.1 Proje yönetim süreci 

 
 
Yönetim, bir amaca ulaşma yolunda girişilen işlerin ve faaliyetleri toplamıdır. Yönetim 

bir birim olarak ele alındığında, bunun alt birimleri olması gerekir. Proje yönetimi beş 

alt süreçte gerçekleştirilir: tanımlama, planlama, yürütme, denetim ve kapanış. Tüm bu 

alt süreçler de kendi içinde farklı daha alt süreçleri barındırır. Söz konusu alt süreçler 

ayrı ve kesintili değildir. Proje ömrü boyunca çeşitli yoğunluk düzeylerinde iç içe 

geçmiş faaliyetlerdir. Hepsi birbirleriyle girdi ve çıktılar yoluyla ilişkilidir. Şekil 2.3' de 

proje yönetimi alt süreçleri birbirleriyle ilişkileri gösterilmiştir (Kerzner 1998). 

 
 

Tanımlama Planlama Yürütme Denetim Kapanış 

 
 

Şekil 2.3 Proje süreç ilişkileri 
 

 
2.1.2.1.1 Proje yönetiminde tanımlama 

 
 
Projenin tanımlanması projenin amacının ve kapsamının belirlenmesi anlamına gelir. 

Proje amacının belirlenmesinde proje açık bir şekilde ne yapılmak istendiğini 

tanımlanması gereklidir. Burada projenin çalışma ve faaliyet alanları belirtilir.  

 
 
Projenin kapsamını belirlemek proje faaliyetlerinin kapsamını belirlemektir. Projenin 

nerede biteceğini proje süresince ulaşılacak ara hedeflerin seviyesini ve aktarılacak 

kaynakları belirlemek projenin tanımlamasına girer.  
 
 
2.1.2.1.2 Proje yönetiminde planlama 

 
 
Plan, geniş anlamda, tutulacak yol ve davranış biçimi demektir. Planlama ise, amaçlar 

ile bunlara ulaşmayı sağlayacak araç ve olanakların seçimi veya belirlenmesi diye 

tanımlanır. Başka deyişle, planlama, işletmenin amaçlarına, politikalarına, yöntemlerine 
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ve programlarına ilişkin alternatifler arasında bir seçim yapmaktır. Bu seçim, işletmenin 

geleceğini etkileyen bir karara bağlanır (Burke 1999).  

 
 
Plan yapmak için, önce bir amacın saptanmış olması zorunludur. Amaç 

kararlaştırıldıktan sonra, bu amaca ulaşmak için çeşitli yollar olduğu görülür. Bu 

yollardan hangisinin en iyi yol olduğunu saptamak için bir araştırma yapılır ve sonuçta 

alternatifler arasında bir seçime gidilir. Seçimden sonra; yapılacak işler, bunların 

yapılma sırası, her birinin ayrı ve hepsinin birden alacağı zaman, kimin neden sorumlu 

tutulacağı ve amaca varılması için güdülecek politikalar belirlenir. Proje planlamasının 

amacı; çözümlenecek iş hakkında ortak bir anlayış oluşturmak, yürütülecek faaliyetler 

konusunda bir gözden geçirme yapmak, taahhüt edilen ve ayrılan kaynakları 

somutlaştırmak, uygun bir çalışma örgütü oluşturmak, uygun bir denetim ve gösterge 

programı tanımlamak olarak sıralanabilir.  

 
 
Proje planlaması projede görev alan herkes tarafından proje hakkında ortak bir anlayış 

doğurmalıdır. Ayrıca, planlama proje ekibine işler konusunda bir motivasyon sağlamalı 

ve onları bir işbirliği platformuna taşımalıdır. Planlama aşamasında projede çıkarı olan 

her grup katılmalı ve fikir belirtmelidir.  
 
 
2.1.2.1.3 Proje yönetiminde yürütme 

 
 
Yürütme aşaması iki aşamadan oluşur: İlk aşama fiziksel olarak projenin ortaya çıkması 

için gerekli olan çalışmaların yoğunlaştığı ve fiziksel görünümünü kazanmaya başladığı 

bir süreçtir. Tam olarak proje planının uygulanması olarak nitelendirilebilir. İkinci 

aşamada projenin daha önceki aşamalarda belirtilen standartlara uygunluğu sürekli 

olarak test edilir ve oluşan sapmaların maliyet, süre, performans kaybını gidermenin 

yolları aranır. 

 
 
Projenin yürütülmesinde ara hedefler belirlemek önemlidir. Çünkü yalnızca nihai hedefi 

belirlemek projenin performansını kontrol etmekte ve düzeltici önlemleri almak için 

yeterli olmaz. Bundan ziyade ara süreçler ve bu süreçler için tarihler belirlenmeli, bu 
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süreçlerin tüketeceği kaynakların proje planıyla uygun olması takip edilmelidir. Doğal 

olarak projenin belirli süreçlerinde sorumlulukları dağıtılmalı ve herkese yürütmekten 

sorumlu olduğu faaliyetler bildirilmelidir. 

 
 
2.1.2.1.4 Proje yönetiminde denetim 

 
 
Görev listesi, yapılanma, aşamalar ve kilometre taşları gibi bütün planlama belgeleri 

hazırlandıktan sonra, proje uygulamasına başlanabilir. Proje uygulaması sırasında 

düzenli olarak durum değerlendirmesi yaparak plandan oluşabilecek sapmaları 

zamanında görmek gereklidir. Etkili bir proje yönlendirmesi için düzenli denetimler ön 

koşuldur. Bunlar; süreç denetimi, maliyet denetimi, iş gelişmesinin denetimi, kalite 

denetimidir. 

 
 
Bütün bunlara karşın sayısız proje neden başarısızlığa uğramaktadır. Bunun nedeni, 

bilgi ve uzmanlık eksikliği değildir, daha önce verimli olabilmiş çalışanlar, disiplin 

eksikliği yüzünden veya başka sebeplerden dolayı, ilgisiz ve etkisiz bir kitleye 

dönüşebilir. Proje başlangıcında başarısızlıkla sonuçlanmasında sorumlunun yönetim 

olması, oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Kendi tanımlamasına göre bir proje, 

günlük alışılmış işlerle hiçbir benzerlik göstermez. İşletme, planlanmış bir proje 

hedefiyle, bir eksikliği gidermek, bir yanlışlıktan kaçınmak, bazen de kazanç elde etmek 

ister. Bu yüzden de bir proje bir işletmenin dayanaklarından biridir ve öyle de 

görülmelidir, yani yalnızca proje ekibinin ilgisi ve çabalarıyla yetinmemeli, aynı 

zamanda üst yönetiminin de desteğini almalıdır. Yönetim kendini projeden asla tümüyle 

dışlayamaz. Yönetim, en azından proje başlangıç aşamasında yer almalıdır, çünkü 

çalışanlar projeyi bu aşamada benimseyecekler, ya da üstünkörü bir ilgiyle başarısı için 

çok çalışmaktan kaçınacaklardır. Bu yüzden başlangıç aşamasına yönetimin de katkıda 

bulunması önemlidir. Söz konusu olay ayrıntılı olarak ileriki bölümde incelenmiştir. 

 
 
Proje performansının proje planı ile farklılığı ve uyumu sürekli olarak kontrol 

edilmelidir. Bu farklılık ve uyum kontrol aşamasının ilgi alanıdır. Bu aşamada proje 

amaçlarını riske atacak olan faklılıkları ve değişiklikleri kontrol eder. Oluşan 
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değişikliklerin projeye uyumu için proje planı revize edilir. 

 
 
2.1.2.1.5 Proje yönetiminde kapanış 

 
 
Bu süreç projenin tamamlanma aşamasıdır. Tamamlanma aşamasında proje ile ilgili 

dokümantasyon yapılmalı ve projede görev alan personel eski sorumluluklarına aksama 

yaşanmadan atanmalıdır. 

 
 
2.1.3 Proje Yönetiminde Yönetici 
 
 
2.1.3.1 Proje yöneticisi 

 
 
Proje yöneticisi proje yönetiminde en önemli unsurlardan birisidir. Bu nedenle teknik 

bilginin yanı sıra yönetsel bilgi ve yeteneğe de sahip olarak projenin programlanması, 

yürütülmesi ve kontrolü işlevlerini yerine getirmede eğitimli ve tecrübeli olması 

beklenir. Yorumlama ve sezinleme yeteneklerine sahip olması gerekir. Çünkü 

raporlardan elde ettiği bilgileri doğru yorumlayarak ne şekilde hareket edileceğine karar 

verecektir. Bu karar verme rolünü etkinlikle yerine getirebilmesi projenin tüm 

dinamikleri açısından, yani projenin sürekliği ve etkinliği bakımından önemlidir. 

Projede görev alan bireylerin uyumlu bir şekilde bir araya getirilmesi, onların proje 

amaçlarına yöneltilmesini ve bütün bunlarla proje başarısını sağlayan temel bireydir. 
 
 
2.1.3.2 Proje yöneticisinin seçimi 

 
 
Proje yöneticisinin seçimi projenin; belirli amaçlara, istenen zaman, belirtilen maliyet 

ve kaynakla ulaşabilmesinde çok önemli bir yer tutar. Proje yöneticisini seçerken üst 

yönetimin, yöneticinin projenin kapsamındaki önemini kavraması, ulaşılmak istenen 

amaçlara, gereken bilgi, eğitim ve deneyime, projenin sürekliliğine ve tipine, bireyin 

personel karakteristiklerine ve iyi bir yöneticinin sahip olması gereken özelliklere 

bakılması esastır. Bunlar değerlendirilirken teknik ve idari yeteneğinde ölçülmesi 
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gerekir. Proje yöneticisi üstleneceği farklı görevlerden dolayı bir takım özelliklere sahip 

olmalıdır. Yönetici seçiminde bu konular üzerinde durulur.  

 
 
-İleri bir teknoloji ortamında çalışmış olmalı, 

-Bilimin farklı dallarından anlamalı ve bilimin önemini kavramış olmalı, 

-Genel yönetim ve işletmecilikten anlamalı, 

-Astlarını, üstlerini ve çalışma arkadaşlarını eğitebilmeli ve bunda hoşlanmalı, 

-Lider bir yapıda olmalı, 

-Etkin bir haberleşme ve kontrol sistemi oluşturabilmeli. 

 
 
Proje yöneticisi olarak atanan bireyin yapının içinden olması idealdir. Uzun bir zaman 

süresini kapsayan projeler için örgüt dışından bir yönetici de tercih edilebilir. Projeye 

atanacak birey kuruluş içinden olursa firmada veya kurumda geleceğe sahip, uyumlu bir 

birey seçmek gerekir. Liderliğide önemli olduğundan personel tarafından saygı 

duyulmasına, beğenilmesine dikkat edilmelidir. 

 
 
2.1.3.2 Proje takımı ve oluşumu  
 
 
Projelerde proje yöneticisinin haricinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla etkin 

bir proje takımına da ihtiyaç duyulur (Koçel 2001). Burada en öncelikli ve en önemli 

görev proje yöneticisinin etkili bir proje takımını oluşturacak bireyleri seçmesidir. Proje 

takımı hemen hemen proje yöneticisinin bir uzantısı gibi çalışır. Yani, onun 

önderliğinde ve isteklerinde hareket ederler. Bu yüzden proje yöneticisinin düşünce ve 

isteklerinin proje takımının her bir bireyi tarafından bilinmesi ve benimsenmesi gerekir. 

Proje yöneticisi bu takımın oluşumundan sonra bireylerin her biri ile yüzyüze ilişkiler 

içinde uygun bir iletişimi ve bireyler arasında da koordinasyonu sağlamalı, onları 

tanıyarak ihtiyaçlarını tatmin etmelidir.  

 
 
Etkin bir proje takımı; işin gerektirdiği yetenek ve yeterliliklere sahip bireylerin, 

birbirini tamamlayacak şekilde, uygun bir yapıda bir araya getirilmesi ile oluşur. 

Bundan sonra proje yöneticisi bu bireyler arasında bir takım ruhu oluşturarak, onları 
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maksimum performansla proje amaçlarını gerçekleştirmeye yönelterek, motivelerini 

sağlayacaktır. O halde etkili bir proje örgütü oluşturulmasını proje yöneticisi 

sorumluluk ve otoritesini kullanarak sağlar.  

 
 
Proje yöneticisi öncelikle iş için ideal bir takım yapısına karar verir. İşin gerektirdiği 

görevleri ve bunlarda başarılı olabilecek bireysel özellikleri inceler. Bu doğrultuda 

gerekli insan kaynaklarını bularak bunları projeye atar. Proje yöneticisinin bu konuda 

dikkatli olması bir hataya imkan vermemesi gerekir. Yapılacak bir yanlışlık projenin 

tamamı üzerinde büyük olumsuzluklara yol açacağından böyle bir yanlışa proje 

yöneticisinin izin vermemesi gerekir. Takımı oluşturacak bireylerin tamamlayıcı, 

birbirlerine karşı açık, işbirliği içinde çalışma yeteneğine sahip olmasına dikkat ederek 

bir seçim yapmalıdırlar. O halde proje yöneticisinin yönetim sorumluluğu altında olan 

başarılı bir takımı oluşturma ve bunları iyi şekilde motive edebilme için uygun bilgiye 

sahip olması gerekir.  

 
 
Proje yöneticisi uygun bireyleri bir araya getirirken bu konu hakkında bilgi ve 

tecrübeye, gerekli yeteneklere sahip bireyleri seçmelidir. Uygun bireyler atandıktan 

sonra bunları görevleri konusunda bilgilendirmek gerekir. Böylece herkes kendi 

görevini bilerek işbirliği içinde çalışabilecektir. İletişim bozukluğu ve iletişimsizlik iç 

huzursuzluğa yol açacak, etkin bir çalışma uygulanamayacaktır. Proje yöneticisinin 

içsel çatışma ve anlaşmazlıklara izin vermemesi, başarılı olarak proje amaçlarına 

ulaşması için gerekli bir unsurdur.  

 
 
Proje yöneticisinin projenin stratejik planını saptayarak, gerçekleştirilecek faaliyetleri 

ve bunları uygulayacak bireylerin yetenek ve becerilerini tespit etmesi gerekir. Bunlar 

sonrasında projeye uygun proje takımının yapısına karar vererek, birlik içinde 

çalışabilecek uyumlu bireyleri seçerek bir araya getirir. Bu bireyler arasında 

koordinasyonu sağlayarak, onları proje çalışmalarını gerçekleştirmeye özendirir. Onlara 

görevleri hakkında bilgi vererek sorumluluklarını belirtir.  
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2.2 Savunma Sanayii  

 
 
2.2.1 Savunma sanayiinin tanımı 

 
 
Savunma sanayii; bir sanayii dalı olup kullanıcı ihtiyaçları ve kullanım alaının ürün 

özellikleri üzerindeki etkileri, üretim ve kalite gerekleri ile lojistik destek gereksinimleri 

açısından diğer sanayi dallarından farklılıklar göstermektedir. Bu bölümde kısaca 

savunma sanayi tanımı irdelenerek, savunma sanayiinin farklılıkları 

değerlendirilecektir.  
 
 
Savunma sanayii ile ilgili en temel tanım ise şöyledir: Savunma sanayii harp, silah, araç, 

gereç ve mühimmatıyla bunların yedek parçalarını ve önemli girdilerini üreten sanayi 

tesislerinin bütünüdür (Türk Savunma Sanayii Politikası 1998).  
 
 
2.2.2 Savunma sanayiinin özellikleri  
 
 
Savunma sanayiini diğer sanayi sektörlerinden ayrıran en önemli farklılıklar şunlardır: 

müşterisinin tek (devlet) olması; ihtiyaca dayalı üretim yapılması; yüksek ölçüde 

yatırım gerektirmesi; teknolojik sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla yoğun AR-GE 

faaliyetlerine ihtiyaç duyulması; genel talep yapısının belirsiz, talep miktarlarının 

değişken ve ürüne bağlı olması; ürünlerinin sivil ürünlere göre farklı gereksinimlere 

sahip olması (güvenlik, güvenilirlik, gizlilik… v.b.); ileri ve hatta henüz olgunlaşmamış 

teknolojilerin yoğun olarak kullanılması; savunma sanayiinde yer alan şirketlerin 

yapısal farklılıklarının olması; yetişmiş insan gücü gerektirmesi; dışa bağımlılığın en az 

düzeyde olmasının arzulanması; dış pazar oranının sivil sektörlere göre daha yüksek 

olmasına karşın, savunma ürünlerinin uluslararası ticaretinin sıkı kurallara ve kontrole 

bağlı olmasıdır (Özışık 2001).  
 
 
2.2.3 Savunma tedarik programı 
 
 
Savunma tedarik programı; gözden geçirilmiş bir ihtiyacın karşılanmasına yönelik 
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olarak yeni veya iyileştirilmiş bir teçhizatı sağlamak üzere kurgulanmış olan 

yönlendirilmiş ve kaynağı sağlanmış çabalardır (Przemieniecki 1993).  

 
 
2.2.4 Savunma tedarikinde ana sistem tanımı  

 
 
Savunma tedarikinde ana sistem “yeni bir temel yetenek kazandıran, ilk defa envantere 

girecek olan, muharebe müessiriyetine önemli katkı sağlayacak olan, birim fiyatı veya 

toplam harcaması yüksek, tedarik faaliyeti zaman alacak sistem” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Korkmazyürek 2004) 

 
 
2.3 Örgüt, Sistem, Sistem ömür devri, Savunma Ürün ve Sistemlerin Özellikleri 

 
 
Bu bölümde örgüt, sistem, sistem ömür devri, ürün, silah sistemi ve teçhizat kavramları 

üzerinde durulacak ve anılan kavramların farkları ve birbirleri ile olan bağlantıları 

kısaca değerlendirilecektir.  

 
 
2.3.1 Örgüt  

 
 
Örgüt (organizasyon), en yalın biçimiyle yapı, iskelet ve önceden planlanmış ilişkiler 

topluluğu olarak tanımlanabilir. Bir örgütün varlık nedeni; belirli amaçların ancak 

birden fazla kişi ile ve bir grup olarak gerçekleştirilebilmesidir (Koçel 2001). Daha 

geniş tanımıyla örgüt; tanımlanabilir sınırları olan, bilinçli olarak kurgulanmış bir 

faaliyet yapısı olan, amaca yönelik bir sosyal sistemdir (Przemieniecki 1993). Her örgüt 

bir sistemdir.  

 
 
2.3.2 Sistem kavramı  
 
 
Sistem; bir karmaşık veya tek bütünlük oluşturan unsurların biraraya gelmiş halidir. Her 

biraraya geliş bir sistem oluşturmayabilir. Bunun için bütünlük, işlevsel ilişki ve bir 

amaç gereklidir. Sistem, aynı hedef veya amaç için çalışan ve birbirleriyle ilişkili 

 16



bileşenlerin oluşturduğu bir bütündür (Martin 1997).  

 
 
2.3.3 Sistem ömür devri  

 
 
Sistem ömür devri; sistemin ihtiyacın tanımlanmasından, ortadan kaldırılmasına kadar 

bütün ömrü boyunca geçirdiği aşamaları tanımlamaktadır. Klasik mühendislik, ürünün 

içinde yer aldığı tüm sistemin geliştirilmesini genelde ihmal ederek ürünün 

performansına odaklanmıştır. Yaşanan tecrübeler doğru bir biçimde çalışan ve rekabet 

edebilecek bir sistemin, ürün ortaya çıktıktan sonra gerçekleştirilen çalışmalar ile elde 

edilemeyeceğini göstermektedir (Blanchard 1986).
 

 
 
2.3.4 Savunma ürün ve sistemlerin özellikleri  

 
 
Savunma amaçlı ürünlerin olmazsa olmaz gereklilikleri bulunmaktadır. Bunlar 

performans özellikleri, gizlilik özellikleri, güvenlik özellikleri, güvenilirlik özellikleri, 

standardizasyon, esneklik, kalite, çalışma koşulları ve kullanım süreleridir. Performans 

özellikleri: Savunma sistemleri tehdidi en kısa sürede ve en az maliyet ile bertaraf 

etmelidir (Özışık 2001). 

 
 
Gizlilik özellikleri: Savunma sistemlerinin esasını oluşturan askeri sistemlerin 

özelliklerinin gizli olması, sistemlerin kuvvetli ve zayıf yanlarının yanlız kullanıcısı 

tarafından bilinmesi gerekmektedir. Aksi taktirde muharebe alanındaki üstünlük ve 

sürpriz etkisi ortadan kalkacak ve önceden geliştirilen karşı tedbirler ile sistem işlevini 

yitirecektir.  

 
 
Güvenlik özellikleri: Sistemlerin dost kuvvetlere, sivillere ve çevreye zarar vermeden 

çalışması garanti edilmelidir.  
 
 
Güvenilirlik özellikleri: Sistemlerin istenen yer ve zamanda çalışacağının garanti 

edilmesi gerekmektedir. 
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Standardizasyon: Askeri ürünlerin birliklerarası (zaman zaman da ülkeler arası) 

eşgüdüm, eğitim ve lojistik destek kolaylıkları ve ikmal-bakım maliyetlerinin 

azaltılması amacıyla belirli standartlara sahip olması gerekmektedir.  
 
 
Esneklik: Savunma ürünleri çok çeşitli tipteki hedeflere karşı kullanılabilmeli ve/veya 

yeni tehditlere kolayca uyarlanabilmelidir. Bunun yanında, söz konusu ürünler gelişen 

teknolojilere adapte edilebilmelidir.  
 
 
Kalite: İstenen performansın sağlanabilmesi için savunma amaçlı ürünlerin yüksek 

kalite gereksinimleri bulunmaktadır. Bu amaçla sistem ömür devrinin her aşamasında 

yoğun kalite denetimleri uygulanmaktadır.  
 
 
Çalışma koşulları: Savunma amaçlı ürünler çok çeşitli coğrafyada, ağır çevre 

şartlarında, farklı ve zor meteorolojik/oşinografik koşullarında çalışabilmelidir.  
 
 
Kullanım süreleri: Sistemler çok uzun süre performans kaybına uğramadan hizmette 

kalabilmeli ve uzun depolanma-bekleme süreleri sonunda görev yapabilmelidir. 
 
 
Savunma amaçlı ürünleri, gereklilikleri ve doğasından kaynaklanan sebeplerden dolayı 

sivil amaçlı ürünlerden ayıran çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Savunma ürünlerinde en 

ileri ve hatta zaman zaman yeteri kadar olgunlaşmamış teknolojiler de kullanılmaktadır. 

Savunma amaçlı ürünler yüksek birim ve ömür devri maliyetlerine sahiptir. Ürünlerin 

geliştirilmesinde; gereksinim yönetimi, proje yönetimi, sistem mühendisliği, kalite 

güvence v.b. yönetim ve denetim teknikleri çok yoğun bir biçimde uygulanmaktadır. 

Savunma amaçlı ürünlerin etkileri ve performansları ancak gerçek kullanım ortamında 

yani muharebede ortaya çıkmaktadır.  
 
 
2.4 Yazılım Yoğunluklu Ana Sistem Geliştirme ve Tedarik Süreç Modelleri 
 
 
2.4.1 Yazılım yoğunluklu sistem geliştirme süreç modelleri 
 
 
Sistem ömür devir modeli; yazılım sisteminin planlanması, analizi, tasarımı, 
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geliştirilmesi, bakımı, işletimi, destek ve kullanımdan kaldırılması faaliyetlerini 

etkileyen standartları ve prosedürleri işaret eder. Tarihsel program deneyimlerinden 

elde edilenler doğrultusunda modeller, programın karakterine, kabul edilebilir risk 

düzeyine ve sistem kısıtlarına dayalı çözümler için kavramlar oluşturmak olarak 

düşünülebilir. 

 
 
Modeller, sistemdeki kişiler, arasındaki iletişim araçları olarak kullanılabilecek 

ömür devri süreçlerinin kavramsallaştırılmasını sağlar. Özellikle, temel ömür 

devri faaliyetlerinin tanımlanmasına ve sıralanmasına yardımcı olmak yanında, 

süreçlerin daha iyi anlaşılmasına ve yönetimsel karar alma mekanizmasının 

başlangıç noktası olma özelliklerine sahiptir (Clealand 1993). 

 
 
Silah sistemleri için kullanılan yazılım geliştirme yöntemleri, bütün sistem için 

kullanılan sistem mühendisliği geliştirme yöntemleri ile entegre bir yapıya sahip 

olmalıdır (Boehm 2004). Bu çerçevede, pratikte çokça uygulanan modellerden 

aşağıda verilen yazılım yoğunluklu ömür devri yönetim modelleri açıklanacaktır; 

- Çağlayan (Waterfall) Model, 

- Artımlı (Incremental) Model, 

- Ön örnek (Prototip) Model, 

- Sarmal (Spiral) Model, 

 
 
Bir organizasyon, geliştirme sürecinde, varolan yöntemlerden her hangi birini 

kullanabilir ya da kendisi, kendine göre bir yöntem geliştirebilir. Modelin seçimi, 

programın doğasına, kullanılan yöntemlere ve araçlara ve kontrol ve teslim 

şartlarına bağlı olarak seçilmelidir. Bu seçimi yaparken göz önünde 

bulundurulması gereken unsurlar aşağıda verilmiştir: 

- Gerekliliklerin durağanlığı ve anlaşılabilirliği, 

- Kullanıcı ihtiyaçlarının önceliği, 

- Sistemin beklenen kullanım ömrü, 

- Karmaşıklığı, 

- Donanım geliştirmesi, 
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- Varolan ve gelecekteki sistemler ile ilgili arayüzler, 

- Proje ölçeğinin büyüklüğü, 

 
 
Çoğu ömür devri yöntemler aşağıdaki unsurları içermektedir: 

Evreler (Safha,Basamak): Model, ömür devrini evrelere ayırır. Ayrılmış 

evrelerde hangi faaliyetlerin gerçekleştirileceği ve her bir sistem bileşeninin bir 

evreden diğerine geçiş süreçleri yer almaktadır. 

 
 
Kilometre Taşları (Milestone): Modeller, her bir evre için olay temelli (maliyet 

ya da takvim-temelli değil) kilometre taşlar tanımlanır. Her bir kilometre taşı, 

yazılmış raporları, test sonuçlarını, fonksiyonelliği, analiz ve tasarım verilerini 

belirtir. Model ayrıca, bir evrenin tamamlanması ve diğer evreye geçilmesi 

konusundaki onay kriterlerini de içerir. 

 
 
Teslimatın İçeriği: Modelde, her bir kilometre taşlarının ne tür teslim şartlarını 

içereceğini tanımlanır. 

 
 
Değerlendirme Kriterleri: Metodoloji, tedarik makamının sistemi kabul etmesi 

için hangi kriterleri karşılaması gerektiğini tanımlar. Bu durum, aynı zamanda, 

her bir evre için çıkış kriterleri olarak da kabul edilebilir. Model ve kriterler, 

Yazılım Geliştirme Planı'nda açıklanması gereken unsurlardır. 

  
 
Kullanışlı olmalarına rağmen, ömür devri metodolojilerinin de kısıtları 

bulunmaktadır. Modeller, programın başarısı için kritik özellikler taşıyan süreç 

detaylarını gizleyebilirler, ömür devri yönetim modelleri, çoğu zaman, mimarinin 

detaylarını ifade etmede, işletim sürecinde, süreç basamaklarında veri 

akışlarında, geliştirme faaliyetlerinde, mühendislik rollerinde, program 

kısıtlarında belirsizlikler bulundurmaktadır. 

 
 
Uygun bir ömür devri modelinin seçimi her zaman çok kolay olmamaktadır. 
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Seçilmiş olan metodoloji, ilgili olduğu teknik faaliyetler gibi, adapte edilmeli ve 

değiştirilmelidir. Yazılım yoğunluklu sistem geliştirme sürecini anlamak ve ömür 

devri bileşenleri arasında değiş tokuş yapmak, kaliteli yazılımı, zamanında ve 

düşük maliyetle üretmek için oldukça önemlidir.  

 
 
2.4.1.1 Sistem geliştirme modelleri 
 
 
2.4.1.1.1 Çağlayan model 
 
 
Çağlayan Modeli, genelde büyük ölçekli yazılım ürünlerinin geliştirilmesi için 

oluşturulmuş olan mühendislik modellerinden türetilmiştir. Doğrusal bir özelliğe sahip 

birçok farklı basamaktan oluşur. Birinci basamağın çıktıları ikinci basamağa gidiyor ve 

ikinci basamağın çıktıları üçüncü basamağa girdi olmaktadır. Süreç basamakları Şekil 

2.4’de gösterilmiştir (McBride 2002). Modelde genellikle beş basamak bulunmaktadır: 

İhtiyaç analizi ve tanımlanması; Bu aşamada, geliştirilecek sistemle ilgili ihtiyaçlar 

belirlenir. Bunlar genellikle oluşturulacak servisler, kısıtlar ve hedefler olarak 

sıralanabilir. Bu aşama, genellikle bir uygulanabilirlik çalışması ile başlar. 

Uygulanabilirlik çalışmaları, sistem geliştirilmesine ihtiyaç olup olmadığı, olması 

durumunda alternatiflerin neler olacağı hususlarını açıklığa kavuşturmaya yöneliktir. 

İhtiyaçların belirlenmesi ve tanımlanması aşaması, sistem ürününün konsept aşaması 

olarak nitelendirilebilir ve ömür devrinin en başındaki nokta olma özelliğine sahiptir. 

 
 
Sistem ve yazılım tasarımı; Bu aşamada oluşturulmuş olan ihtiyaçlar, birinci aşamadan 

gelen girdiler doğrultusunda, yazılım ve donanım ihtiyaçları olarak belirlenir. Daha 

sonra yazılım ihtiyaçları, bilgisayar programlarına dönüştürülebilmesi için değiştirilir. 

 
 
Uygulama ve birim testi; Bu aşama sistemin oluşturulduğu aşamadır. Tüm sistem 

özelliklerini oluşturan alt sistem veya yazılım özellikleri bir birim olarak 

adlandırılır. Birim testi, her bir birimin ihtiyaçları karşıladığının doğrulanmasıdır. 

 
 
Sistem testi; Bütün birimler birbirine bağlanır ve sistemin tamamı test edilir. Bütün 
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bağlanmış yazılım ve donanım başarıyla test edildiğinde sistem ürünü 

tamamlanmış olur. 

 
 

İşletme ve Bakım: Bu aşama, daha önce karşılaşılmamış hataların düzeltilmesi, 

yazılımın geliştirilmesi ile diğer destek faaliyetlerini içerir.  

İhtiyaç analizi 
ve tanımlama 

Sistem tasarımı  

Uygulama ve 
Birim test 

Entegrasyon ve 
Sistem testi 

İşletme ve 
Bakım 

 

Şekil 2.4 Çağlayan model 

 

Çağlayan modelin sistem geliştirme ömür devri tasarlanışı ve işleyiş süreci 

hakkında pek çok eleştiri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi safhaların dizilişi 

hakkındadır. Özellikle bir çağlayanı andıran yapısı ve safhaların birbirine paralel 

olarak yürütülmesinin güç olması proje süresinin uzamasına sebep olmakta, ayrıca 

ömür devrinün esnek bir yapıya sahip olmaması bir safha sona erdirildikten sonra 

geriye dönüşlerde güçlükler yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle sistem 

gereklerinin belirlenmesi ile birlikte, bu gereklerde değişiklikler görülse de, bu 

değişikliklerin sisteme uyarlanması zorlaşmaktadır. Bir de analiz ve dizayn 

safhaları üzerinde fazla odaklanılmamasıdır. Bu da kullanıcı ihtiyaçlarını 

sağlamayan bir sistem, hakim ve geliştirme giderlerinde artış ile sonuçlanmaktadır. 

 
 
2.4.1.1.2 Artırımlı model 
 
 
Çağlayan modelin ilk kullanıldığı zamanlar yazılım ürünlerinin geliştirilmesinde 
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büyük bir atılım olarak görülmüştür. Ancak, zamanla edinilen tecrübeler sistem 

geliştirme masraflarını arttırması, projenin önceden belirlenen takvimden 

gecikmeye yol açması, ayrıca ürünün yapılandırılması sırasında esnek 

davranılamaması ve bu sebeple güvenilirliğinin düşük olması nedenlerinden bu 

model terkedilmiştir. Bu dezavantajları, Çağlayan modelinin aksine, yinelemeli 

(iteratif) teknikler sarmal yapıları sayesinde ihtiyaç olduğunda önceki aşamalar 

tekrar ziyaret edilebilir. 

 
 
Artırımlı model, açık tanımlanmış sistem ihtiyaçları çerçevesinde, harekat kabiliyeti 

tedariki ve geliştirilmesi olarak karakterize edilmektedir. Bu modelin 

kullanılmasıyla, kullanıcı ihtiyaçları belirlenmekte, mimari tasarım tanımlanmakta ve 

geliştirmeler ardışık olarak oluşmaktadır. Şekil 2.5’de gösterildiği gibi ilk yineleme, 

planlanmış yeteneklerden bir kısmını oluşturmakta; diğer yineleme, bu sürece biraz 

daha yetenek eklemekte ve bu zincir sistemin tamamen geliştirilmesine kadar 

sürmektedir.  

 
 
Her bir yineleme için hangi faaliyetlerin gerçekleştirileceğinin kararını vermek 

için, yinelemenin donanım, yazılım ve veri tabanı bağlamında karşılayacağı 

ihtiyaçların belirlenmiş olması gerekmektedir. Kullanışlı olması için bir 

yineleme aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır: 

 
 
 

Kısmi Sistem 

Kısmi Sistem 

Uygulama

Tasarım

İhtiyaçlar

Kısmi Sistem 
Uygulama

Tasarım

İhtiyaçlar

Uygulama 

Tasarım 

İhtiyaçlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.5 Artırımlı model 
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Tüm sistem tarafından karşılanması gereken ihtiyaçların bir kısmını 

karşılamalıdır. Bir ya da birkaç bölümün mantıksal tasarım parçalarını 

göstermelidir. Kalan bölümler için belirlenmiş ihtiyaçların karşılanması 

çerçevesinde sağlam bir temel oluşturmalıdır. 

 
 
Artırımlı model, kullanıcıya, son ürünün bir parçası olmasına izin vermektedir. Bu 

kavram, sistemin son yeteneğinin fonksiyonel alt gruplarının oluşturulması için "az-üret, 

az-test et" kavramını kullanan bir yöntem olarak karakterize edilebilir. Bu alt sistemler, 

kullanıcı ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasına kadar artırılmaktadır. Artırımlı 

yöntem, düşükten orta riske kadar olan programlar için uygundur. Eğer kullanıcı 

ihtiyaçları tam olarak tanımlanabiliyorsa bu yöntem uygulanabilir olmaktadır. Bütün 

sistemin entegre edilmesinden ve test edilmesinden önce kullanıcının bölümler halinde 

müdahil olması, problemlerin erken teşhisine ve çözümlerin de erken üretilmesine 

olanak tanımaktadır. 

 
 
Artırımlı modelde risk, tüm sistem dahilinde değil, küçük yinelemeler çerçevesinde 

düşünülmektedir. Dolayısıyla da yönetilebilirliği artmaktadır. Ayrıca yinelemelerin 

geliştirilmesi sırasında ve diğer ardıla gelene kadar kullanıcı ihtiyaçları sabit 

kalmaktadır. Yinelemelerin ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması, kullanıcının 

yeteneğine bağlı olarak, önceki yinelemelerden elde edilen bilgilerin kullanılmasıyla 

olanaklı olmaktadır. 

 
 
2.4.1.1.3 Ön örnek (prototip) geliştirme modeli 
 
 
Sistem geliştiren ve son kullanıcıların ortak çabası sayesinde ihtiyaçların, sürekli 

gözden geçirme ile çalışır bir sisteme dönüştürüldüğü yinelemeli bir süreçtir. 

Genellikle kullanıcı ihtiyaçlarının tanımlanmasının zor olduğu durumlarda tercih 

edilmektedir. Ön örnek geliştirme kavramında esas hedef en kısa sürede sistemin 

küçük ölçekli fakat fonksiyonel bir ön örneğinin oluşturulmasıdır. Oluşturulan bu ilk 

örnek son kullanıcı tarafından test edilerek sistem gereklerini karşıladığı kontrol 

edilir. Kullanıcı tarafından değişim isteklerinin var olması durumunda gerekli 
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değişiklikler yapılarak, geliştirilen uygulama tekrar son kullanıcının onayına 

sunulur. Bu işlem son kullanıcı geliştirilen sistemden tam anlamıyla tatmin olana 

dek sürdürülür. 

 
 
Ön örnek geliştirme kavramında ilk adım problemin tanımlanma ve problemin 

çözüme ulaştırılabilmesi için başlangıç ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Sistem 

analistleri tarafından sözel bir biçimde veya anket formları vasıtasıyla kullanıcı 

ihtiyaçlar belirlenir. Şekil 2.6 ön örnek modelini göstermektedir. Başlangıç 

ihtiyaçları göz önüne alınarak gerçek uygulamanın küçük fakat fonksiyonel modeli 

geliştirilir.  

Sistem 
teslimatı

Sistem 
İsterleri 

Kullanıcı 
Görüşü 

Ön örnek 
Tasarım 

Test Ön örnek 
Sistem 

Gözden geçirilmiş 
ön örnek 

Ön örnek   
İsterleri 

Gözden Geçirme Gözden Geçirme Gözden Geçirme 

 

Şekil 2.6 Ön örnek model 

 
 
Bu kavramda amaç, tıpkı hızlı uygulama geliştirme yöntemsinde olduğu gibi, 

kullanıcı ihtiyaçlar kesin bir biçimde belirlenene kadar sistemin geliştirilmesini 

ertelemektir (Von 1990). Oluşturulan çalışır durumdaki ön örnek uygulanarak 

kullanıcı onayına sunulur. Kullanıcı tarafından yeni gerekler tanımlanması halinde, 

bu gerekleri sağlayacak fonksiyon sisteme eklenerek ön örneğin yeni versiyonu 

geliştirilir. Son kullanıcının sistem için onay vermesi ile birlikte ön örneğin son 

versiyonu çalışır sisteme çevrilerek ön örnek geliştirme ömür devri tamamlanır. 

 
 
Ön örnek geliştirme kavramının diğer sistem geliştirme yöntemlerine göre en büyük 

avantajı, son kullanıcının sistem ihtiyaçlarının tanımlanması aşamasında direkt 

olarak uygulamanın içerisinde olmasıdır. Böylelikle sistem gerekleri çok daha net 
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bir biçimde tanımlanabilmekte, bu ise geliştirilen sistem ile kullanıcı ihtiyaçlarının 

bire bir karşılanmasını sağlamaktadır (Pressman 1992). 

 
 
Ancak ön örnek geliştirme yöntemsinin kullanıcı odaklı bir kavram olması bir takım 

problemleri de beraberinde getirmektedir. Ön örnek geliştirme kavramında 

karşılaşılan en büyük problem sıkça görülen değişim istekleri ve bu değişim 

isteklerinin yönetimidir. Kullanıcıların analistlere sürekli, küçük de olsa değişim 

taleplerinde bulunması projenin tamamlanma süresini geciktirebilmektedir. Sıkça 

karşılaşılan bir diğer problem de, sistem analistleri tarafından tasarlanan uygulama 

tam olarak sona erdirilmeden kullanıcı onayının verilmesidir. Bu tip durumlarda 

yapılan analizler geçerliliğini yitirebilmekte veya sistem analistleri tarafından 

önemli oldukları düşünülen bazı kontroller çalışır durumdaki sistemde yer 

almamaktadır. 

 
 
Ön örnek geliştirme yöntemi, avantajları yanında bir takım dezavantajları 

bünyesinde barındırsa da kullanıcı ihtiyaçlarının kesin olarak tanımlanamadığı tipte 

projelerde büyük etkinlikler sağlamaktadır. Aynı zamanda kullanıcı odaklı bir 

kavram olması ve çağlayan ömür devri ile birlikte kullanılabilmesi, sistem geliştirme 

projelerinde tercih edilmesine neden olmaktadır. 

 
 
2.4.1.1.4 Evrimsel tedarik ve sarmal model 
 
 
Çağlayan ve ön örnek modellerinden daha gelişkin ve kabul gören bir kavramdır. 

Çoğunlukla “üst-model” (meta-model) olarak adlandırılır. Üst model niteliğinin kaynağı 

risklerden yola çıkan süreç modeli üreteci olmasıdır (Boehm 2000). Yinelemeler, 

sürecin içinde tanımlı olup, her aşamada müşteriyle etkileşim sağlar. İhtiyaçların, 

tasarımın, bütünleştirmenin ve sınamanın dengeli birleşimi ile özellikle yazılım 

yoğunluklu sistem satınalma için etkin bir yöntemdir. Sarmal model yapısı Şekil 2.7’de 

gösterilmiştir. 

 
 
Her döngüde amaçların, kısıtların, seçeneklerin, risklerin gözden geçirilmesi ve devam 

 26



kararlılığının değerlendirilmesi ele alınır. Döngüde; 

• İlgililerin kritik hedef ve kısıtları belirlenir. 

• Kısıtlar çerçevesinde hedeflere ulaşmak için proje ve süreç seçeneklerinin 

değerlendirilir. 

• Farklı çözüm seçeneklerine ilişkin risklerin saptanması ve çözümlenir. 

• İlgililerin gözden geçirme çalışmaları ve kritik hedef ve kısıtlara uyuma bağlı 

olarak devam kararlılığının ortaya konulur. 

 

Birikimli
Maliyet

Aşamalı gelişme

SEÇENEKLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ,

RİSKLERİN SAPTANMASI VE
G İDERİLMESİ

HEDEF, SEÇENEK VE
KISITLARIN BELİRLENMESİ

SONRAKİ AŞAMANIN
PLANLANMASI

SONRAK İ AŞAMA ÜRÜNÜN
GELİŞTİRİLME VE
DOĞRULANMASI

Risk çözümleme

Risk çözümleme

Risk çözümleme
Çalışan Prototip

Prototip

Prototip

Benzetim Model Değerlendirmeye
 hazır ürünKavramsal

model
Yazılım
isterleri Yazılım

tasarım ı
Ayrıntılı
tasarım

Kod

Birim testleri

İsterler
doğrulama

Tasarım
doğrulama ve

geçerleme

Bütünleşim
testleri

Kabul
testleri

Geçiş

İsterler planlama,
yaşam çevrimi planı

Geliştirme
planı

Bütünleşim
ve test planı

Gözden
geçirme

Kaynak
tahsisi,

sistemin
parçalara
ayrılması

 

Şekil 2.7 Sarmal Model 

 
Bunların tümü göz önüne alınmadığında, karar yetkilileri tarafından proje yeterince 

olgunlaşmadan kabul edilemeyebilir ya da fazla riskli seçeneklere yönelebilir. Sarmal 
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modelde sistem geliştirmenin özünde;  

• Önemli ara ürünlerin birarada saptanması (ihtiyaç, planlar, tasarım, program), 

• Her döngüde değerlendirme (amaçların, kısıtların, seçeneklerin, risklerin gözden 
geçirilmesi ve devam kararlılığının) yapılması, 

• İşgücü ve ayrıntı düzeyleri,  

• Risklere göre karar alınması 

• Kilometre taşlarında (yaşam devri hedefleri ve mimarisinin belirlenmesi, ilk 
sistemin kabiliyetleri) ilgililerin katkıları oluşturmaktadır. 

 
 

Sarmal model paralel geliştirmeyi yönlendirir. Ancak ihtiyaçların yavaş değiştiği, 

önceden tanımlanabildiği ve tüm ilgililerden kabul gördüğü, iyi anlaşılan bir mimarinin 

bunları karşıladığı durumlarda çağlayan benzeri bir süreç başarılı olabilir; bu durumda 

sarmal modelin risk analizi aşaması çağlayan kavramını öngörecektir (Hansen 2000). 

 
 
Sistem geliştirme süreç modelleri ile satınalma modeli uyumlu olmalıdır (Boehm 2001). 

Yazılım yoğunluklu sistem göz önüne alındığında sarmal modelin kullanımına uyumlu 

olarak ABD Savunma Bakanlığı tarafından evrimsel bir satınalma modeli 

geliştirilmiştir. 

 
 
Evrimsel tedarik modeli, gelecekteki ihtiyaçlara yenilerinin eklenmesinin 

düşünüldüğü durumlar için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, ihtiyaç duyulan 

yeteneklerin geliştirilmesinin teknik riskler tarafından engellenmesi olasılığının 

bulunduğu durumlar için de kullanılır. Bu strateji, sistemi bir sıra yapı şeklinde 

geliştirmektedir. Evrimsel model, artırımlı kavramdan, kullanıcı ihtiyaçlarının tam 

olarak anlaşılmadığı ve bütün ihtiyaçların başlangıçta tanımlanmadığı durumlarda 

kullanılmasıyla ayrılır. 

 
 
Evrimsel model, artırımlı bir özellikler, tasarım, uygulama, test, teslimat, işletme ve 

bakımı içerir. Sistemin yetenekleri, her bir bölümün teslimatı ile (sistemin 

tamamlanmasına kadar) artmaktadır. Kullanıcılar, sistemin tamamlanmasına kadar 

olan süreçte, geliştirme sürecine müdahale ederek geri bildirimlerde bulunma 
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şansına sahip olmaktadır. Temel amaç, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir 

tedarik ortamının oluşturulmasıdır.  

 
2.4.1.2 Sistem geliştirme modellerin kıyaslanması 
 
Satınalma ömür devir yönetim yöntemini, planlamadan sistemin hizmetten 

çıkarılmasına kadar bir tedarikin tüm kademelerinde kullanılacak usullerin toplamı 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, satınalma stratejisini tanımlarken sistemin ömrü süresince 

kullanılacak olan yöntemler proje yöneticisi tarafından seçilmelidir. Yöntem seçme 

kriterleri; programın yapısına, yazılım yoğunluklu sistemin konusuna, ihtiyaca ve 

stratejiye bağlıdır. Ancak yöntemlerin tipinden bağımsız olarak hepsi en azından 

safhalar ve aşamalardan oluşur. Sonuç olarak, Proje yöneticisi programın başarısı için 

en uygun yöntemi seçmelidir. Ancak, uygun yöntemleri seçerken, proje yöneticisi 

seçilen yöntemin süreç zamanının kısaltabileceğinin bilincinde olmalı, program 

istikrarını korumalı ve teknoloji girişini etkin kılarak, modelin fırsat ve risklerin 

belirginliği doğrultusunda karar vermelidir. Sistem geliştirme modelleri için bazı fırsat 

ve risk öğelerinin değerlendirilmesi Çizelge 2.1’de verilmiştir (Boehm 2004). 
 

Çizelge 2.1 Sistem geliştirme modellerinde bazı risk ve fırsat öğe düzeyi 

Risk Öğesi 
 (Modele karşıt savlar) 

Risk 
Düzeyi

Fırsat Öğesi 
 (Modeli destekleyen savlar) 

Fırsat 
Düzeyi

Çağlayan modeli 

İhtiyaçların iyi anlaşılmaması Y Kullanıcının tüm becerileri en baştan 
istemesi O 

Teknoloji ve ihtiyaçlarda hızlı değişme Y Kullanıcının eski sistemden bir defada 
kurtulma isteği D 

Sistemin çok büyük olması, kadro ve bütçe 
bulunması O   

Artımlı model 
İhtiyaçların iyi anlaşılmaması Y Erken istenen beceriler Y 

Kullanıcının tüm becerileri baştan istemesi O Sistemin doğal alt birimlere ayrılması O 

Teknoloji ve ihtiyaçlarda hızlı değişme Y Kaynak ve kadroların artımlı olarak elde 
edilmesi Y 

Evrimsel model 
Kullanıcının tüm becerileri en baştan 
istemesi O Sistemin doğal alt birimlere ayrılması O 

  Erken istenen beceriler Y 

  Kaynak ve kadroların artırımlı olarak elde 
edilmesi Y 

  İhtiyaçların geliştirilmesi için kullanıcı 
katkısının gerekliliği Y 

 Y= Yüksek           O= Orta            D= Düşük  
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2.4.2 Yazılım yoğunluklu ana sistem tedarik süreç modelleri 

 
 
Tedarik modelleri, yazılım sisteminin planlanması, analizi, tasarımı, geliştirilmesi, 

bakımı, işletimi, destek ve kullanımdan kaldırılması faaliyetlerini etkileyen standartları 

ve prosedürleri tanımlar. Tarihsel program deneyimlerinden elde edilenler 

doğrultusunda modeller; programın karakterine, kabul edilebilir risk düzeyine ve sistem 

kısıtlarına dayalı çözümler için kavram oluşturulması olarak düşünülebilir. 

 
 
Modeller, sistemdeki kişiler, arasındaki iletişim araçları olarak kullanılabilecek ömür 

devri süreçlerinin kavramsallaştırılmasını sağlar. Özellikle, temel ömür devri 

faaliyetlerinin tanımlanmasına ve sıralanmasına yardımcı olmak yanında, süreçlerin 

daha iyi anlaşılmasına ve yönetimsel karar alma mekanizmasının başlangıç noktası 

olma özelliklerine sahiptir. 

 
 
Yazılım yoğunluklu sistem geliştirme faaliyeti sırasında, hatalar tespit edilmekte ve yeni 

ihtiyaçlar eklenebilmektedir. Eğer dikkatli kontrol edilmezse, karmaşık olma özelliği, 

yazılım gelişimini hatalara eğilimli, tüketici ve maliyetli yapmaktadır (Boehm 1981). 

Bu bağlamda, ömür devri yönetim yöntemlerinin kullanımı, değişikliklerin kontrol 

edilmesi ve geliştirme sürecinin karmaşıklığı yönetilmesi anlamında etkin olmaktadır. 

 
 
Kullanışlı olmalarına rağmen, ömür devri yöntemlerinin de kısıtları bulunmaktadır. 

Modeller, programın başarısı için kritik özellikler taşıyan süreç detaylarını 

gizleyebilirler. Ömür devri yönetim modelleri çoğu zaman mimarinin detaylarını ifade 

etmede, işletim sürecinde, süreç basamaklarında veri akışlarında, geliştirme 

faaliyetlerinde, mühendislik rollerinde, program kısıtlarında belirsizlikler 

bulundurmaktadır. Yazılım alımındaki başarısızlıkları engellemek için kurumlar alımda 

sistematik bir kavramı sağlayan (yazılımın büyüklüğü, karmaşıklık düzeyi, tedarik 

makamının yapısı, sistem ihtiyaçları ve geliştirme modellerindeki değişmeleri yansıtan) 

iyi tanımlanmış yazılım tedarik süreci modelleri kullanmalıdır (Taral 1999).  

 
 
Çalışmalarımızın kapsamı içinde, aşağıdaki tavsiyeler ve yöntemler araştırıldı. ABD 
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DoD 5000 Modeli (ABD Savunma tedarik modeli), IEEE Std. 1062:1998 (IEEE 

tarafından tavsiye edilen yazılım tedarik uygulaması), SA-CMM V1.03 (Yazılım 

Tedarik- Yetenek Olgunluk modeli) değerlerdirmeler yapılmış olup, bölümün sonunda 

bir kıyaslama yapılmıştır. 
 
 
2.4.2.1 DoD 5000 modeli  

 
 
DOD 5000 modeli ABD savunma bakanlığı tarafından geliştirilmiş olup, büyük 

savunma tedarik programları (ASTP) ve büyük otomatik bilgi sistemleri (MAIS) için 

geliştirilmiş bir dökümandır. Özünde bütünleşmiş sistem kavramıyla, tedarik faaliyetleri 

maliyetlerini ve süresini azaltarak en fazla başarım amacındadır. Bütünleşik sistem 

kavramının sebebi, özellikle yazılım yoğunluk sistemler daima kendi başına veya diğer 

sistemlere gömülü olarak karşılıklı etkileşimli çalışmasıdır (DoD 2002).  

 
 
Bütünleşik sistem kavramı uygulanmasıyla, ABD savunma tedarik yönetimi Şekil 

2.8’de belirtilen üç ana karar verme sisteminden oluşmuştur. 

 

Planlama, 
Programlama 
ve Bütçeleme 

Sistemi 

İhtiyaçların 
oluşturma 

sistemi 

Tedarik 
Yönetim Sistemi 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.8 ABD savunma tedarik yönetiminde karar verme sistemi 
 
 
Ihtiyaçların Oluşması Sürecinde esas olarak; teknolojik gelişmeler, maliyet tasarrufu ve 

ulusal politikalar ile doktrinlerdeki değişiklikler göz önüne alınarak, muhtemel tehdide 

karşı mevcut kuvvet yapısı değerlendirilir. Bu süreç görev alanı sorumluluklarını da 

içermektedir.  
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Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sisteminde; sistemin planlama kısmı Savunma 

Bakanı Yardımcılığı sorumluluğundadır. Bu konudaki bütçenin talebinden iki yıl önce 

çalışmaları başlar. Başkanın Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Ulusal Askeri Stratejisi baz 

alınarak hazırlanır. Programlama safhasının sorumluluğu Savunma Bakanı Program 

Analiz ve Değerlendirme Ofisindedir. Bu ofis Kuvvetler ile iş birliği içinde çalışır ve bu 

çalışma sonucunda Kuvvetler tarafından Program Amaç Muhtırası hazırlanır. 

Bütçeleme safhasında ise hazırlanan Program karar muhtırasındaki ihtiyaçlar 

Kuvvetlerin bütçelerine aktarılarak, Kuvvetler bazında bütçeler hazırlanarak Savunma 

Bakanlığı bütçesi olarak Başkan tarafından kongre onayına sunulur.  
 
 
Tedarik Yönetim Sistemi; tüm tedarik programlarının genel politika ve prensiplerinin 

belirtildiği ana doküman DoD Directive 5000.1, Savunma Tedariki’dir. Ana 

programların geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili zorunlu uygulamalar ve prosedürlerin 

kılavuzu, DoD Directive 5000.2, Ana Savunma Tedarik Programları ve Bilişim 

Sistemleri (MAIS) Tedarik Programları bulunmaktadır. Tedarik Sisteminin operasyonel 

yönetiminde üç genel prensip mevcuttur, 

• Harekat ihtiyaçlarının, kararlı ve karşılanabilir programlara dönüştürülmesi 

• Kaliteli ürün elde etmek, 

• Etkili ve verimli olacak şekilde organize olmak. 
 
 
DOD 5000 Tedarik model süreci Şekil 2.9’da üç önemli aşamalı çerçeveyi 

göstermektedir. Sürecin sorumluluğunda ve kararların verilmesinde Kilometre taşı 

Karar Yetkilisi (KKY) ve Program Yöneticisi (PY) yer almaktadır. Kilometre taşı Karar 

Yetkilisi programın tamamından sorumlu olarak atanmış bir kişidir. KKY edinme 

programının, edinim sürecindeki sonraki safhaya girmesini onaylama yetkisine sahiptir 

ve Kongre dahil üst makamlara rapor ederek maliyet, takvim ve başarım hesabını 

vermekten sorumludur. Proje yöneticisi ise kullanıcının harekat ihtiyaçlarını karşılamak 

için programın geliştirme, üretim ve idame hedeflerine ulaşmak için gerekli sorumluluk 

ve yetki ile atanmış bir kişidir (DoD 2000). 
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B A 

Sistem Geliştime&Gösterimi Üretim & Kullanım 
Tedarik öncesi 

sistem 
Sistem Tedariki 

Harekat 
 & Destek 

C 

Destek Dönemi  

Teknoloji Olgunluğu & 
Kullanıcı Gereksimi 

Konsept  
Geliştirme 

Teknoloji 
Geliştirme 

Sistem  
Entegrasyonu 

Sistem 
Gösterimi 

Düşük 
üretim 
 

Tam kapasite 
üretim 

 
Tasarım 
Doğrulama 
Onayı 

 
Seri Üretim 
Onayı 

Destek   
Envanterden 

Çıkarma   

• A, B ve C Süreç başlangıç kilometere taşı  
• Başlangıç şartı önceki safhanın şartlarının 

sağlanması 

  
Konsept 
Onayı 

 

Şekil 2.9 DoD 5000 Tedarik modeli 

 

Süreçsel yapı olarak modelde her bir kilometre taşı özel çalışmaları tanımlayan başka 

safhalara ayrılmaktadır.  

 
 
2.4.2.1.1 Kilometre taşı A (Konsept ve teknolojinin geliştirilmesi)  

 
 
Kilometre taşı A kararı verilmeden önce ihtiyaçları belirleyen makam tarafından Görev 

İster Dökümanı (GİD) değerlendirir ve onaylanır. GİD tamamlanınca Kilometre Taşı A 

safhasına geçişe KKY tarafından teknoloji ile ilgili konular incelenir ve alternatifler 

tanımlanır. Alternatiflerin genel bir analizi yapılır ve kilometre taşı A’ ya başlama kararı 

verilir. Bu kararın yeni bir tedarik programının başlatılacağı anlamına gelmeyip, sadece 

bu safhaya giriş kriterlerinin karşılandığı anlamına gelir.  

 
 
Kilometre taşı A safhasında; KKY tarafından kavramsal incelemelerinin başlatılmasını 

onaylamış olması, konsept araştırması için çıkış kriterlerini kabul etmiş olması ve bir 

tedarik karar muhtırasının çıkarılması gerekir. Konsept araştırması temelinde özel bir 

görev ihtiyacını karşılayabilen alternatif kavramların çalışma sonuçlarının 

incelemelerinden meydana gelir. Alternatif kavramların oluşturulmasında özel sektör ve 

kamunun (Kuvvetlerin Araştırma Daireleri, Harekat Destek Merkezi, Eğitim 

merkezleri), kar amacı olmayan kuruluşlar, bilim ve teknoloji topluluklarının 

çalışmaları aracılığı ile geliştirilir. Risk, maliyet, takvim, başarım ve diğer temel 
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yönetim ihtiyaçlarına ilişkin uygun kavramlar değerlendirilir.  

 
 
Bu noktada KKY tarafından alternatifler değerlendirilerek ilave geliştirmenin gerekli 

olup olmadığını belirlemek için bir karar incelemesi yapılır. Daha ileri bir geliştirme 

kararı alımı için sözkonusu kısımların ileri gelişim safhasına geçirilmesi gerekir. 

Burada, sistem ve alt sistem seviyelerinde risklerini daha fazla düşürmek için ilave 

sözleşmeler ve incelemeler yapılır. KKY tarafından çalışmalar desteklenir ancak 

programın başlatılmasını için GİD geliştirilir. Buradaki tamamlanan çalışmaları KKY 

tarafından Kilometre taşı B noktasına girilir. Çoğu büyük savunma tedarik programları 

Kilometre taşı B noktasında başlatılır. Eğer teknoloji olgunsa, Kilometre taşı B 

kararının incelenmesi konsept araştırma safhasından sonra veya ilave geliştirme 

tamamlandıktan sonra ileri geliştirme safhasının sonrasında yapılabilir (Przemieniecki 

1993).  

 
 
2.4.2.1.2. Kilometre taşı B (Sistem Geliştirme ve Gösterme)  

 
 
Kilometre taşı A’dan çıkış kriterlerine erişilmesi ile program başlatılır ve Kilometre taşı 

B’ye girilir. Bu noktada ara gelişme incelemesi ile ayrılan iki aşaması vardır; sistem 

entegrasyonu ve sistem gösterimidir. Program tedarik stratejisi tarafından kilometre 

taşının şimdiki ve gelecekteki kabiliyeti tanımlanır. Proje yöneticisi ve tedarik 

makmının üst yöneticileri tedarik yöntemine karar verirler. Seçilecek tedarik yöntemi, 

Harekat İhtiyaç Tanımlanması (HİT) zamana bağlı bölünmüş olan ihtiyaçlarına, 

teknolojinin olgunluğuna, tedarik yöntemine bağlı masraflar ve artırımsal halde 

programı ilerletmenin avantajlarına bağlıdır. Ortaya başka baskın unsurlar çıkmadıkça, 

teknoloji olgunluğu tedarik yönteminin seçilmesinde kararda baskın olur.  

 
 
Kilometre taşı B’nin amacı konsept geliştirerek, kullanıcıya; yeni bir kabiliyet sağlayan, 

üretilebilen ve konuşlandırılabilen ürünlere çevirmektir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi 

için program risklerinin azaltılması, idame edilebilirlik, sağlanabilirlik, sistem 

entegrasyonu ile sağlanabilir.  
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Teknoloji ya bilim ve teknoloji grubu içinde geliştirilir yada özel sanayi kuruluşlarından 

sağlanabilinir. Kilometre B aşamasının onayı sistem entegrasyonu veya sistem 

gösterimi sonrasında olabilir. Donanım yoğunluklu sistem projeleri genel olarak bir 

safhadan diğerine geçerken yazılım yoğunluklu sistem projelerinde her iki safhayı 

birlikte yap-test-onar-test-konuşlandır süreci içinde birleştirir. Her iki durumda da 

program yönetimi bir sistem mimarisine sahip olacaktır ancak tam bir sistemi meydana 

getirmek için alt sistemleri birleştirmesinde sistem entegrasyonu olması gerekecektir. 

Program sistemin entegrasyonu gösterildiğinde bu safhadan çıkacaktır. Alt sistemler ile 

entegrasyon ve risk azaltılması için ön örnek kullanılımı ile gösteri yapılır. Programın 

tamamlanması sonucunda KKY tarafından programın ilerleyip ilerlemediğini veya 

sistemin değişikliğe gereksinimi olup olmadığını tespit etmek amacıyla ara program 

incelemesi yapılır. Başarılı bir inceleme sonucu programı sonraki safhaya geçirir.  

 
 
Programın ön örnek malzemelerin başarılı olarak gösterilmesi sonrasında sistem 

gösterilmesi safhasına girer. Bu safha ise mühendislik geliştirme modelleri veya 

donanımsal malzemeler kullanılarak sistemin amaçlandığı ortamda gösterildiğinde, 

değerlendirilen ihtiyaç karşılandığında; KKY tarafından onay alındığında sona erer. 

Buna göre, bu safha gerek ve yeter şartı hem çıkış kriterlerini hemde kilometre taşı C 

giriş kriterleri karşılanmalıdır (DoD 2000).  

 
 
2.4.2.1.3 Kilometre taşı C  (kullanım ve destek)  

 
 
Kilometre taşı C’nin giriş kriterlerini; olgun teknoloji, onaylanmış bir HİT, karşılıklı 

kullanılabilirlik, işletimde desteklenebilirlik, gösterilmiş olan sistemin sağlanabilirliği, 

bilgi güvenceleri ve bozulmaya karşı korunma tedbirleri oluşturmaktadır. TÇD öncesi 

tedarik stratejisinin alınarak onaylanması, düşük miktarda başlangıç üretimi, 

güncelleştirilmiş tedarik programın temel standardı, çıkış kriterlerini ve tedarik kararını 

KKY tarafından onaylanacaktır. Bu temel aşamanın amacı büyük savunma tedarik 

programları için düşük miktarda başlangıç üretimine izin verilmesi veya sınırlı 

kullanılmasına yetkilendirmedir. Düşük miktarda başlangıç üretimine kararının amacı 

başlangıçtaki test ve değerlendirmeyi yapmak için gerekli üretim miktarını asgariye 
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indirirken yeterli ve etkili bir imalat kabiliyeti geliştirilmesidir. Başlangıçtaki test ve 

değerlendirme ekibi tarafından başarılı test raporu sonrası, KKY tarafından tam 

kapasiteli üretim karar incelemesi izler. 

 
 
Destek dönemine geçiş safhası sisteme kullanım ömrü boyunca desteği sağlamak için 

sistemin güvenilirliği ve harekat kabiliyetlerini sağlar. Destek dönemine geçiş safhası 

sistemin testi, modernizasyonları, karşılıklı çalıştırabilmesi, geliştirilmesi ve idame 

ettirebilme konularını kapsar (DoD 2001). 

 
 
Sistemin etkin kullanım ömrü bittiğinde, askeri amaçlar için kullanımı sonlandırılarak 

envanterden çıkarılmalıdır. Proje yöneticisi tedarik stratejisi doğrultusunda elden 

çıkarma ihtiyaçlarını ele alır. Sistemin kullanımdan kaldırılması esnasında yasal ve 

yönetmeliklere uygun olarak yapılması özellikle elden çıkarma safhası için önemlidir.  

 
 
Sürecin başından sonuna, Proje yöneticisi programın tabi olduğu kaynaklar ve 

kısıtlamaları dikkate alarak tedarik sürecinin safhalarının nasıl icra edileceğini koordine 

etmelidir. Sözleşme personeli, savunma sanayi, lojistik, test ekibi, mühendisler, 

komutanlar ve diğer kullanıcı birimler dahil olanlar koordine edilmesi gereken kişilerin 

başında gelir. Bu kişilerin tamamı programın, bütçe sınırları içinde ve belirli zamanda 

sistemi üretirken harekat ihtiyaçları dökümanı içinde tanımlandığı gibi kullanıcı 

ihtiyaçların karşılanması gerektiği bilincinde olmalıdır (DoD 2003).  
 
 
2.4.2.2 IEEE Std. 1062  
 
 
Bu uygulama yazılım alımlarında uygulanması için Elektrik ve Elektronik Mühendisleri 

Kurumunun (IEEE) yazılım mühendisliği standartları komitesi tarafından 

geliştirilmiştir. Bu uygulama tedarik sürecinde kullanılabilecek bazı kalite 

uygulamalarını kapsar. Bu uygulama ticari olarak piyasada bulunabilen (Commercial 

Off-the shelf- COTS), değiştirilmiş olarak piyasada bulunan (Modified Off the shelf-

MOTS) ve tam geliştirilmiş malzemeleri kapsar. Bununla birlikte, MOTS ve tam 

geliştirilmiş yazılım sistemlerine daha uygundur.  
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2.4.2.2.1 IEEE Std. 1062 yapısı  
 
 
Doküman tedarik sürecine DoD içinde olduğu gibi genel sistem kavramı ile 

yaklaşmaktadır. Bu kavram beş safhayı içermektedir. Bunlar; planlama, sözleşme, 

ürünün tamamlanması, ürünün kabulü ve destektir. Safhalar dokuz basamağa 

bölünmüştür. Basamaklar, kuruluşların tam geliştirilmiş malzemeleri alması için bazı 

konuları kapsayan kritik düşünce noktalarını oluşturur. Safhaların köşe taşları ise 

başlangıç ve bitiş noktalarıdır. Başka bir deyişle, köşe taşları safhaların bitişi ve sonraki 

safhaya geçişe karar vermede karar noktalarıdır. Safhalar, köşe taşları ve basamakların 

bir özeti Çizelge 2.2’de verilmiştir.  

 
 

Çizelge 2.2 IEEE Std 1062 Safhalar, basamaklar ve köşe taşları (IEEE 1998)  

Safha  Kilometre taşı Bitiş  aşaması  Basamaklar  
Planlama Konsept geliştirilir TÇD nin çıkarılması Örgütsel stratejinin planlanması 

Örgütsel sürecin uygulanması  
İhtiyaçların tespit edilmesi  

Sözleşme  TÇD hazırlanması Sözleşmenin 
imzalanması 

Potansiyel yüklenici tanımı  
Sözleşme ihtiyaçları hazırlanır 
Tekliflerin değerlendirilmesi ve 
yüklenicinin seçilmesi  

Üretim  Sözleşme imzalanması Yazılım ürünü 
alınması  

Yüklenici başarımının yönetimi 

Ürün 
kabulü 

Yazılım ürünü 
alınması  

Ürün kabulü Yazılımın kabulü 

İdame  Ürünün kabul edilmesi Üretimin 
tamamlanması 

Yazılımın kullanılması  

 
 
2.4.2.2.2 IEEE Std 1062 tedarik süreci  
 
 
IEEE sisteminin yazılım tedarik süreci Ek-4’de verilmiştir. Süreç safhaları, etkinlikler 

ve IEEE Std 1062’nin girişleri ve çıkışları Çizelge 2.2’de görülebilir (IEEE-1062 1993).  

 
 
2.4.2.2.2.1 Planlama safhası  
 
 
Planlama safhasının amacı tedarik sürecinin alt yapı ihtiyacını belirlemektir. Bu safha 

ihtiyaçların geliştirilmesi ile başlar ve TÇD’nin çıkarılması ile sona erer. Bu safha üç 
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basamak içerir. Bunlar; planlama, örgütsel strateji, kurumun sürecinin uygulanması ve 

yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesidir.  

 
 
Örgütsel strateji planlanmasında alıcı ihtiyaçları inceler ve stratejisini geliştirir. Bu 

amaçla, tedarik makamı tarafından planlama sürecini başlatılır, örgütsel stratejiyi 

düzenlenir ve sözleşmesel uygunluğun sağlanması için genel uygulamalar belirlenir.  

 
 
Örgüt tarafından sürecin uygulanmasında, ihtiyaçlara uygun bir tedarik sürecini 

belirlemelidir. Bu basamağı uygulanmasında tedarik makamı tarafından; yazılım alım 

sürecini belirlenir, sözleşme uygulamaları icra edilir, diğer kurumlardan hizmetler alınır, 

sorumluluklar paylaştırılır ve süreci biçimlendirilir.  

 
 
Yazılım ihtiyaçlarını tanımlarken, tedarik makamı tarafından gereksinimler mümkün 

olduğunca eksiksiz olarak tanımlanır ve belgelenir. Bu basamağı uygulanmasında; 

tedarik makamı yazılımı tanımlar, teklif değerlendirme standartlarını tespit eder, tedarik 

makamı ve yüklenici yükümlülüklerini belirler, yazılımı değerlendirme ve kabul 

planlarını tespit eder ve acil durum planını geliştirir.  

 
 
2.4.2.2.2.2 Sözleşme safhası  

 
 
Sözleşme safhasının amacı yüklenicinin sözleşme imzalanmadan önce alıcının 

ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaktır. Bu safhanın temel çıktısı müzakere edilmiş 

olan bir sözleşmedir. Bu safhanın basamaklarını; potansiyel yüklenici firmaların 

tanımlanması, sözleşme ihtiyaçlarının hazırlanması, tekliflerin değerlendirilmesi ve 

yüklenici firmanın seçilmesi oluşturur.  

 
 
Potansiyel yüklenici firmanın tanımlanmasında; yüklenici firmadan yazılımın 

belgelenmesini ve yazılımın gösteriminin sunulmasını istenebilir. Bu basamağı 

uygulanmasında; tedarik makamı mevcut yazılım ürünleri hakkında bilgi toplar, 

yazılımın gösterimi esnasında yazılım değerlendiri, kullanıcıları tespit eder, daha önceki 
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sözleşmelerden elde edilen başarım verilerini inceler, alternatif yüklenici firmaların 

tekliflerini inceler.  

 
 
Sözleşme ihtiyaçlarının hazırlanmasında; tedarik makamı nihai işten beklenen kaliteyi, 

ödemeleri ve teslim edilebilen ürünleri açıklayan bir sözleşme hazırlar. Bu basamağı 

uygularken, tedarik makamı işin kalitesini tespit eder, ödeme yönteminin belirler, 

sözleşme maddelerini inceler.  

 
 
Tekliflerin değerlendirilmesinde ve yüklenici firmanın seçilmesinde; tedarik makamı 

vasıflı ve sorumlu bir yüklenici seçmeye çalışır. Bu amaçla, yüklenici başarımını 

değerlendirilir, yüklenici tesislerini ziyaret edelir, vasıflı bir yüklenici seçer ve sözleşme 

görüşmeleri edilir.  

 
 
2.4.2.2.2.3 Ürün üretim safhası 

 
 
Bu safhanın amacı tüm kilometre taşlarının yerine getirilmesini sağlamak için yüklenici 

başarımını denetlemektir. Bu safha sözleşmenin müzakere edilmesi sonrası başlar ve 

yazılım ürünün satınalınması ile sona erer. Bu safhanın temel basamağı yüklenici 

başarımının yönetilmesidir. Yüklenici başarımının yönetilmesinde tedarik makamı 

sözleşmeyi yönetir ve yüklenicinin gelişmesini gözetir.  

 
 
2.4.2.2.2.4 Ürün kabul safhası  

 
 
Bu safhanın amacı yazılım ürününü kabul etmek için gereken usulleri belirlemektir. Bu 

safha yazılım ürününün alımı ile başlar ve yazılım ürünün kabul edilmesi ile sona erer. 

Yazılımın kabul edilmesi bu safhanın temel basamağıdır. Bu basamak sırasında, tedarik 

makamı yazılımı değerlendirir ve test eder, testlerin tüm ihtiyaçları karşıladığını 

denetler ve bir kabul sürecini oluşturur (IEEE 1998). 
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2.4.2.2.2.5 Destek dönemine geçiş  

 
 
Bu safhanın amacı kullanıcı memnuniyeti, dokümantasyon ve ürün desteğini 

değerlendirmektir. Bu safha yazılım ürünün kabul edilmesi ile başlar ve ürünün elden 

çıkarılması ile sona erer. Yazılımın kullanılması bu safhanın temel basamağıdır. 

Yazılımın kullanılmasında, tedarik makamı ürünün devamlı bir analizini yapar. Bu 

basamak uygulanırken, tedarik makamı sözleşme uygulamalarını, müşteri 

memnuniyetini ve yüklenici başarımını değerlendirir. 



Çizelge 2.3 IEEE 1062 Süreci 
 
SAFHA    BASAMAKLAR BASAMAK GİRİŞLERİ BASAMAK ÇIKIŞLARI FAALİYETLER  

1.Örgüt stratejisinin 
planlanması  

Alıcının hedefleri 
Stratejik alanlar 

Yazılımın kalite özellikleri 
Yazılım alımında kurum stratejisi  
Genel uygulamalar 

Bir planlama sürecinin başlatılması 
Kurum stratejisinin tespiti 
Genel uygulamaların tespiti 

2 Örgütsel sürecin 
uygulanması  

Sürecin 3-9 basamakları 
Kurum stratejisi 
Sözleşme uygulamaları  
 

Teşkilat için bir yazılım tedarik 
süreci oluşturulması  
Yüklenici sınıflandırma ve seçme 
süreci  

Bir alış sürecinin belirlenmesi 
Sözleşme uygulamalarının kapsanması  
Başka kuruluşlardan hizmet alma 
Yazılım tedarik projesinin başarısı için 
sorumlulukların tahsis edilmesi 
Sürecin biçimlendirilmesi  

Planlama 

3 Yazılım 
ihtiyaçlarının tespit 
edilmesi 

Yazılımın tanımı 
Yüklenici değerlendirme kriterleri 
Satınalım ve yüklenici bakım planı  

Alınan yazılımın tanımlanması  
Kalite ve bakım planlarının 
tanımlanması  
Teklif değerlendirme standartları  
Acil durum planları  
TÇD 

Yazılımın tanımı 
Teklif değerlendirme standartlarının belirlenmesi 
Alıcı ve yüklenici yükümlülüklerinin tespiti  
Yazılım ve hizmetleri değerlendirme ve kabul 
planlarını geliştirme  
Acil durum planlarının geliştirilmesi  

4 Potansiyel
yüklenicilerin tespit 
edilmesi  

 Daha önceki sözleşmelerden yüklenici 
başarım verilerinin alınması  
Yüklenici değerlendirme kriterleri 
Yazılımın tanımlanması 
Sonuçların alınması  
Kullanıcı gözlem anketi  

Yazılım hakkında bilgi 
MOTS yazılımı / yüklenici aday 
listesi 
Kullanıcı gözlemi  

Mevcut yazılım ürünleri hakkında bilgi toplanması  
Bir gösteri sırasında yazılımın değerlendirilmesi 
Yüklenicinin yazılımının kullanıcılarının denetimi 
Daha önceki sözleşmelerin başarım verilerinin 
incelenmesi  
Çok sayıda yüklenicinin teklifinin incelenmesi 

5 Sözleşme 
ihtiyaçlarının 
hazırlanması  

Yüklenici ve alıcı sorumlulukları  
Yüklenici başarım standartları  
Alıcının şartları 
Kalite güvence maddeleri  
Ödeme koşulları  

Kabul kriterleri 
Yüklenici başarım kriterleri 
Değerlendirme ve test kriterleri  
Ödemeleri teslimatlara bağlama  
Sözleşme hazırlanması  
Uzmanın sözleşmeyi incelemesi  

İşin kalitesinin tespit edilmesi 
Ödemenin şeklinin tespit edilmesi 
Başarımdaki eksikliklere çözümün belirlenmesi 
Sözleşme şartlarının hazırlanması 
Sözleşme maddelerinin incelenmesi  

Sözleşme 
yapılması 

6 Tekliflerin
değerlendirilmesi ve 
yüklenici seçilmesi  

 Yüklenici teklifleri 
Teklif değerlendirme standartları 
Yüklenici tanıma ve seçme süreci 
Yüklenici tesislerin incelenmesi 
Kullanıcının incelenme sonuçları 
Kalite güvence maddeleri  

Tekliflerin değerlendirilmesi 
Yüklenici firma değerlendirilmesi  
Vasıflı yüklenici listesi 
Yüklenicinin seçilmesi 
Müzakere edilen sözleşme  

Yüklenici tekliflerinin değerlendirilmesi 
Yüklenici tesislerin incelenmesi  
Nitelikli bir yüklenicinin seçilmesi 
Sözleşmenin müzakeresi  
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Çizelge 2.3 IEEE 1062 Süreci (devam) 
 
SAFHA BASAMAKLAR BASAMAK GİRİŞLERİ BASAMAK ÇIKIŞLARI BASAMAKLARDAKİ FAALİYETLER  
Üretim 7 Yüklenici başarım 

yönetimi 
Müzakere edilen sözleşme 
Sözleşmenin önemli aşamaları 
Satıcıya sağlanan alıcının teslim edilen 
varlıkları  
Yüklenicinin işlemlerinin gözetilmesi 
Yüklenici başarım kriterleri  

İş bölümlerin onayı 
Bitirilen önemli aşamalar 
Yazılım teslimatları 
Güvenilirlik ve kalite önlemleri 
Satıcıya geri besleme  

Sözleşmenin yönetilmesi 
Yüklenici firmanın işlemlerinin denetlenmesi  

Ürünün 
kabulü 

8 Yazılımın kabulü  Kabul kriterleri 
Değerlendirme kriterleri 
Test kriterleri 
Kalite planı 
Bakım planı 
Yüklenicinin başarım kriterleri 
Kabul sürecinin oluşturulması 

Kabul süreci 
Kabul edilebilir yazılım 
Kullanılabilir dokümantasyon 

Yazılım test ve değerlendirmesi 
Test prosedurlerin onaylanması ve denetlenmesi 
Test yönetiminin belirlemesi  

Destek 
Dönemine 
Geçiş  

9 Yazılım kullanımı Yazılım da teslimatlar 
Dokümantasyon 
Mevcut destek 
Kalite planı 
Bakım planı  

Değerlendirilen sözleşme 
uygulamaları 
Değiştirilecek uygulamalar 
Muhafaza edilecek uygulamalar 
Kullanıcı memnuniyetinin 
değerlendirilmesi  
Yüklenici başarım verileri  
 

Sözleşmenin değerlendirmesi  
Kullanıcı memnuniyeti değerlendirmesi  
Yüklenici başarım değerlendirmesi  
 

 



2.4.2.3 SA-CMM (Yazılım Tedarik-Yetenek Olgunluk Modeli)  
 
 
SA-CMM etkin bir yazılım sürecinin ana elemanlarını tanımlayan bir modeldir. Yazılım 

örgütünün süreç olgunluğunu aşamalı olarak artıracak evrimsel bir yol çizmesine olanak 

sağlar (CMU 2002). Yazılım sistemlerinin alımının yönetimi için gerekli örgütsel 

altyapının hazırlanmasını hedefler. SA-CMM yüklenicinin değil alıcının çalışma tarzına 

odaklanmıştır. Ortaya konulan düzeylerine göre olgunluk gelişimi sağlanır. Her olgunluk 

modelinin kendine özel süreçleri bulunur. Böylece sürekli bir iyileşme söz konusu olur. 

Olgun bir yazılım organizasyonuna giden aşamaları, öncelik sırası ile veren bir modeldir. 

Bir aşamadan diğer aşamaya geçerken öncelikle başarımı gereken süreçler belirlidir. Bu 

nedenle sürekli bir artım söz konusu olur. 

 
 
SA-CMM’ in “Olgunlaşıp kabiliyetlerimizi geliştirdikçe, başarı ihtimalimiz artar ve daha 

iyi tahminlerde bulunabiliriz” (STSC 2003) ifadesine uygun olarak temel amacı 

olgunlaşmak için baz alarak geliştirmek ve iyileştirilmesi oluşturmaktadır. SA-CMM bir 

görev ihtiyacının tanımlanması ile başlar ve ürünün tamamlanması ile sona erer. Bir tedarik 

sürecindeki tüm aşamalar için kullanılabilir. Hedef kitlesi, yazılımın sisteme gömülü veya 

tek başına çalıştığı ürünleri satın alanlar olup, büyüklüklerine bakılmaksınız tüm askeri 

(Elektronik Harp, Radar, Füze, Komuta Kontrol, Bilgi sistemleri vb.) veya ticari olan 

yazılım yoğunluklu sistemlerin tedariki için kullanılabilir.  

 
 
SA-CMM yazılım yoğunluklu sistemlerin tedarik yönetimi sürecinin olgunluğunu 

geliştirmek için 1987 yılında ABD Savunma Bakanlığı’nın kurduğu Software Engineering 

Institute (SEI) tarafından geliştirilmiştir. SA-CMM V1.01 ilk olarak 1996 yılında 

yayınlanmış, sonra SA-CMM V1.02 şeklinde değiştirilmiş ve nihai olarak şu andaki biçimi 

ile 2002 yılında SA-CMM V1.03 olarak yayımlanmıştır. 

 
2.4.2.3.1 Süreç olgunluğu 
 
 
Disipline olmamış organizasyonlarda bazı yazılım projelerinin iyi sonuçlar verdiği 
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görülebilir. Ancak, bu tür projelerin başarıya ulaşmasının nedeni, organizasyon içerisinde 

yinelenebilir süreçlerin ve bilimsel yöntem ve araçların kullanımı değil, proje 

grubunda yer alan yetenekli insanların üstün çalışma gayretleri olmaktadır. Sistem 

geliştirme sürecinde, organizasyonun tümünü kapsayacak süreçlerin olmadığı 

durumlarda, yinelenebilir sonuçların elde edilebilmesi, projede yer alan personelin aynen 

ileriki projelerde de yer almasına bağlı olmaktadır. Ancak bu tür bir yapının mevcut 

olmasının, organizasyonun uzun dönem verimliliğine ve kalite gelişimine hiçbir 

katkısı bulunmamaktadır. Organizasyon bütününde sürekli gelişim, ancak sistem 

mühendisliğine ve yönetim pratiklerine ilişkin bir altyapının kurulması ile mümkün 

olmaktadır. 

 
 
Süreç kelimesi "verilmiş bir amaç için ardışık basamakların uygulanması" olarak 

tanımlanmaktadır (IEEE 1990). Yazılım süreci ise, kişilerin yazılım ve bununla ilgili 

ürünleri (proje planları, tasarım dokümanları, entegrasyon, testler ve kullanıcı kılavuzları 

gibi) üretmek için gerçekleştirdiği faaliyetler, kullandığı yöntemler ve pratikler olarak 

tanımlanabilir (IEEE 1998). Organizasyonun olgunlaşması, yazılım süreçlerinin, 

organizasyon bütününde daha iyi tanımlanması ve değişmez bir şekilde uygulanması 

anlamına gelmektedir. 

 
 
Yazılım yoğunluklu sistemde süreç yeteneği, belirli bir yazılım sürecinin uygulanması 

ile elde edilecek sonuçların derecesini ifade etmektedir. Bir organizasyonun yazılım 

süreç yeteneği, ileri aşamadaki bir projeden beklenen sonuçların öngörülebilmesini ifade 

etmektedir. 

 
 
Süreç başarımı ise, uygulanan yazılım sürecinden halihazırda elde edilmiş olan 

sonuçları anlatmaktadır. Bu durumda, yazılım süreç başarımı ulaşılan sonuçları ifade 

ederken, yazılım süreç yeteneği, beklenen sonuçlara işaret etmektedir. Projeye bağlı 

olarak, elde edilen sonuçlar, organizasyonun tüm süreç yeteneği konusunda açıklayıcı 

durumda olmayabilir; yani projenin yeteneği, kendi kısıtları dahilinde söz konusudur. 
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Yazılım süreç olgunluğu, belirli bir sürecin ne kadar tanımlanmış, nasıl yönetiliyor ve 

ölçülüyor, nasıl denetleniyor sorularının bir ölçüsü niteliğindedir. Olgunluk, 

yeteneklerdeki potansiyel artışa işaret etmektedir. Aynı zamanda, organizasyonun 

süreçlerinin zenginliğini ve değişmezliğini ifade etmektedir. Olgun bir organizasyonda 

süreçler (dokümantasyon ve eğitim ile birlikte) çok iyi anlaşılmakta ve süreçler sürekli 

olarak izlenerek geliştirmeler gerçekleştirilmektedir. Olgun bir yazılım sürecinin yeteneği 

konusunda bilgiler mevcuttur. Yazılım süreç olgunluğu, organizasyonun yazılım 

süreçlerinin verimliliğinin ve kalitesinin artırılabileceğini ifade etmektedir (IEEE 

2003). 

 
 
Bir organizasyon, yazılım süreç olgunluğuna eriştiğinde, yazılım süreçlerini politikalar, 

standartlar ve organizasyonel yapılar sayesinde gelenekselleştirmiş demektir. 

Gelenekselleştirme, altyapıların kurulmasını ve kullanılan yöntem ve prosedürleri 

destekleyen organizasyon kültürünün varlığını gerektirmektedir. 

 
 
2.4.2.3.2 Örgütsel olgunluk 

 
 
Süreç geliştirmelerine ilişkin makul hedefler oluşturmak için olgunlaşmamış 

organizasyonlar ile olgun organizasyonlar arasındaki farkların çok iyi anlaşılması 

gerekmektedir. Olgunlaşmamış bir örgüt için süreçler, projede yer alan kişilerin 

doğaçlama yönetim yöntemleri ile yürütülmektedir. Bu tür bir organizasyonda süreçler 

tanımlanmış olsa bile, uygulanmamaktadır. Olgunlaşmamış organizasyonlar daha çok 

tepkisel nitelik taşır ve yöneticiler daha çok acil krizlerin çözümüne odaklanmış 

durumdadır. Maliyetler gerçekçi tahminlere dayanmadıkları için sürekli olarak 

planlanmış değerleri aşmaktadır.  

 
 
Olgunlaşmamış bir organizasyonda, ürün kalitesinin değerlendirilmesi veya ürün/süreç 

problemlerinin çözümü konusunda nesnel temeller oluşturulmamıştır. Bu yüzden, ürünün 

kalitesinin korunması oldukça zor olmaktadır. Projenin belirlenen zamandan geri kalması 
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durumunda, ürünün kalitesinin belirlenmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerden (gözden 

geçirme ve testler) kaçınmalar meydana gelmektedir. 

 
 
Diğer taraftan, olgun bir organizasyon, yazılım geliştirme ve yürütme faaliyetlerini 

gerçekleştirmek için tüm organizasyonu kapsayacak şekilde bir takım yeteneklere sahiptir. 

Yazılım süreçleri konusunda yeni ve eski personel sürekli iletişim halindedir ve süreçlerde 

gerçekleştirilen faaliyetler planlanmış durumdadır. Tanımlanmış süreçler gerektiğinde 

güncellenmekte, süreçlere ilişkin gelişmeler, belirli pilot uygulamalar ve maliyet/etkinlik 

analizlerinden sonra uygulamaya konulmaktadır. 

 
 
Olgun bir organizasyonda, yöneticiler, yazılım ürününün kalitesini sürekli olarak 

izlemektedir. Ürün kalitesi hakkında karar verilebilmesi ve ürün/süreçlerde oluşan 

problemlerin analiz edilebilmesi için nesnel bir temel oluşturulmuştur. Maliyetler ve 

zaman, eski projelerdeki tecrübeler ışığında planlanmıştır ve dolayısıyla gerçekçi bir 

nitelik taşımaktadır. Maliyet, zaman, işlevsellik ve ürün kalitesine ilişkin tahminler aşağı 

yukarı tutturulmaktadır. Genel olarak, kişiler disipline bir sürecin varlığına inanmakta 

ve süreçlerin desteklenmesi için altyapılar oluşturulmuş durumdadır. Kurumun olgun olup 

olmaması arasındaki farkların özet bilgisi Çizelge 2.4’de belirtilmiştir (IEEE 2003). 
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Çizelge 2.4 Olgun ve olgunlaşmamış örgüt karşılaştırması 

OLGUNLAŞMAMIŞ ÖRGÜT OLGUNLAŞMIŞ ÖRGÜT 
• Süreçler genellikle yönetim ve çalışanlar 

tarafından proje sırasında “doğaçlama” 
oluşturulur. 

• Bir süreç tanımlanmış olsa bile zorunlu ve tutarlı 
biçimde uygulanmaz 

• Tepkiseldir-yöneticiler hep çıkan sorunları çözme 
çabasındadır. 

• Takvim ve maliyet gerçekçi olmayıp sık sık aşılır. 
• Katı takvim kısıtlarına uymak için ürün 

işlevselliği ve niteliğinden ödün verilmesi 
gerekebilir. 

• Ürün niteliği kolay kolay öngörülemez-ürün 
niteliğini değerlendirmek ya da süreç sorunlarını 
çözmek için nesnel bir çerçeve yoktur. 

 
 

• Geliştirme, bakım ve satınalma süreçlerin 
yönetiminde örgüt çapında birikim sahibidir. 

• Eski ve yeni çalışanlara, süreç etkili biçimde 
benimsetilir; işler planlanmış sürece uygun 
olarak yapılır. 

• Tanımlanan süreçler, işlerin gerçekteki yapılma 
tarzlarına uygun ve onlarla tutarlıdır. 

• Tanımlı süreçler gerektikçe yenilenir; 
iyileştirmeler denetim altındaki çalışmalar ve 
maliyet/etkinlik çözümlemeleriyle 
değerlendirilir. 

• Tanımlı süreçlerdeki rol ve sorumluluklar proje 
süresince ve örgüt çapında net olarak 
belirlenmiştir. 

• Ürün niteliğinin değerlendirilmesi ve ürün ya 
da süreçle ilgili sorunların çözümlenmesi için 
nesnel ve sayısal bir çerçeve oluşturulmuştur. 

• Takvim ve maliyet geçmiş uygulamalardan 
yola çıkılarak, gerçekçi biçimde oluşturulur. 

• Maliyet, takvim, işlevsellik ve nitelik 
beklentileri çoğunlukla gerçekleştirilir. 

• Tüm katılımcılar disiplinli bir sürecin 
uygulanmasının yararlarını anlamıştır; bunun 
gerektirdiği destek altyapısı sağlanmıştır. 

 
 
2.4.2.3.3 SA-CMM yapısı  
 
 
Sürekli süreç geliştirmeleri, bir çok küçük evrimsel basamak olarak algılanabilir. SA-

CMM bu evrimsel adımlar için bir çerçeve oluşturur. Tanımlanmış 5 düzeyi vardır. 

Bu beş düzey, organizasyonun yazılım süreçlerinin olgunluğunun ve yeteneklerinin 

değerlendirilmesi için sıralı bir ölçek sunmaktadır. Bu düzeyler aynı zamanda, 

organizasyona, geliştirme faaliyetlerinin önceliklendirmesi konusunda yardım 

sağlamaktadır. 

 
 
Olgunluk düzeyi, olgun yazılım süreçlerine ulaşmak için çok iyi tanımlanmış evrimsel 

yollar olarak tanımlanabilir. Her bir olgunluk düzeyi, sürekli süreç iyileştirmeleri için bir 

katman oluşturmaktadır. Düzeyi 1 haricinde her bir olgunluk düzeyi ana süreç alanlarının 

bir kümesini içerir. Bir ana süreç alanı (ASA), her bir olgunluk düzeyine erişmek için 
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karşılanması gereken hedefleri açıklar. Tanımlanan ASA’lar ve etkinlikler kesin olmayıp, 

örgütlere özgü başka süreçler eklenebilir. SA-CMM yapısında ASA’ları, hedefleri ve beş 

ortak öğeyi içerir. Bunlar ASA’ların etkinliği, yinelenebilirliği, devamlılığının 

göstergeleridir. Ortak öğeler ise Şekil 2.10’da gösterildiği gibi başarı kararlılığı, başarı 

becerisi, etkinlikler, ölçüm ve analiz, doğrulama işlevleri içerir.  

 
 
Hedefler: ASA’ların uygulanması ile kazanımların toplamıdır. Herhangi bir sürecin belli bir 

olgunluk düzeyine erişmesi için o düzeydeki ASA’ların bütün hedeflerini karşılaması 

gerekir (CMU 1994). 

 
 
Başarı kararlılığı: Süreci gerçekleştirmek için örgüt tarafından yapılacak etkinliklerin bir 

grubunu tanımlar. Örgütsel politikaların oluşturulması ve yönetim desteğinin sağlanması 

bunun örnekleridir.  

 
 
Başarı becerisi: Gerekli kaynakların sağlanması, örgütsel yapıların yaşama geçirilmesi, 

eğitimin başlatılması gibi süreçlere erişmesi için gereken alt yapı ile ön koşulları açıklar. 

 
 
Etkinlikler: Planların ve yöntemlerin tanımlanmış olması, bunlara dayalı olarak işlerin 

yapılması, yapılanların izlenmesi ve gerekli yönetim etkinliklerinin gerçekleştirilmesidir.  

 
 
Ölçüm ve analiz: Etkinlikleri izlemek için gereken çalışmalardır.  

 
 
Gerçekleştirmenin doğrulanması: Dönemsel olarak ve gerektiğinde, yöneticiler ya da 

sorumlu çalışanlar tarafından yapılan gözden geçirme ve denetimlerdir. 
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Kurumlaşma öğeleri 

Olgunluk Düzeyleri 

Ana süreç alanı Ana süreç alanı Ana süreç alanı 

Hedefler 

Başarı 
kararlılığı 

Başarı 
becerisi 

Ölçüm &Analiz Doğrulanma Etkinlikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.10 SA-CMM Yapısı 

 
 
2.4.2.3.4 SA-CMM tedarik süreci  

 
 
SA-CMM bir kuruluşun tedarik sürecinin geliştirilmesi için genel bir modeldir (CMU 

2002). SA-CMM; ASA’ları ve etkinlikleri açıklar. Bu nedenle bir tedarik faaliyetini 

etkileyen tüm faktörlere hitap etmez. Çoğu zaman üst düzeydeki bir ASA’nın hedefleri ya 

da etkinlikleri alt düzeydeki bir kuruluşta karşılanıyor olabilir. Herhangi bir ASA’nın 

sağlanması ancak tüm hedeflerin karşılanmasıyla olanaklıdır. Bir düzeydeki bütün 

ASA’ların sağlanması o olgunluk düzeyine ulaşması anlamına gelir. Belli bir düzeye 

ulaşıldığında ondan önceki düzeylere ilişkin bütün hedeflerin karşılanma durumunun 

sürdürülmesi beklenir. Bu model teknolojiden bağımsız olup, herhangi bir araç ya da 

teknoloji önerilmez; uygun olanların seçilip kullanılması gerekir ve modelin kullanımı 

kuruluştan kuruluşa değişiklik gösterir. Aslında, “SA-CMM tedarik sürecinin nasıl 

uygulanması veya kimin tarafından yürütülmesi gerektiğini zorunlu tutmayıp; tedarik 

sürecinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini açıklar” (CMU/SEI 2002). Olgunluk 

düzeyleri ve ASA’ları Çizelge 2.5’de gösterilmiştir.  
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Çizelge 2.5 SA–CMM düzeyleri ve ana süreç alanları 

Düzey  Bakış Açısı Ana Süreç Alanları  
 5 
Eniyileme 

Sürekli Süreç 
iyileştirme  

Satınalma yenilik yönetimi 
Sürekli Süreç iyileştirme 

 4 
 Niceliksel 

Niceliksel yönetim Niceliksel satınalma yönetimi 
Niceliksel süreç yönetimi 

 3 
Tanımlı 
 

Standart süreçler Eğitim Programı 
Satınalma risk yönetimi 
Sözleşme başarım yönetimi 
Proje Başarım yönetimi 
Süreç tanımı ve bakımı 

 2 
Yinelenebilir 

Temel Proje 
yönetimi  

Destek dönemine geçiş  
Değerlendirme  
Sözleşme izleme 
Proje yönetimi  
İsterler geliştirme ve yönetimi  
Teklif alma 
Yazılım Tedarik Planlama  

 1 
 Başlangıç 

Kişisel beceri, şans, kahramanlık 

 
 
Düzey 1 (Başlangıç): Bu düzeyde herhangi bir ASA tanımlanmamıştır. Düzey 1'deki 

organizasyonların süreçlerinin standart olmaması ve gelişigüzel süreç uygulanması 

nedeniyle, öngörülebilir değildir. Satınalma için istikrarlı bir ortam yoktur. Zaman, 

bütçe, başarım ve ürün kalitesi genelde öngörülebilir değildir. Personel, “eldekilerden 

en uygunu” olarak atanır ve başarım personelin kişisel yeteneklerine, bilgilerine ve 

motivasyonlarına bağlı durumdadır. 

 
 
Düzey 2 (Yinelenebilir): Bu düzeyin hedefleri; tedarik planlarının hazırlanması, satınalma 

süreci boyunca güncel tutulması ve tedarik planlamasının projenin ve alınan ürünlerin tüm 

yaşam çevrimi boyunca geçerli olmasıdır. Başarım kararlılığını yazılım planlaması için 

yazılı politikanın varlığı ve yazılım planlaması sorumlularının belirlenmiş olması 

oluşturmaktadır. Bu düzeyi başarmak için yazılım planlama ekibinin varlığı, planlama 

çalışmalarına yeterli kaynağın ayrılmış olması ve yeterli yönetim birikiminin varlığı 

beceriye sahip olunmalıdır. Teklif edilen modelde, genelde Düzey 2’deki etkinlikler 
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işlenecektir. Yinelenebilir düzey ana süreç alanları ve etkinlikleri fikir vermek amacıyla 

Çizelge 2.6’da verilmiştir.  

 
 
Çizelge 2.6 Yinelenebilir düzey ana süreç alanları 

ASA Etkinlikler 
Yazılım tedarik 
planlaması  

1.  Yazılım satınalma planlama çalışanlarının, sistem tedarik planlamasına da 
katılması 
2.  Yazılım ve sistem satınalma planlamasının bağlantılı olarak gerçekleştirilmesi 
3.  Projenin satınalma stratejisinin geliştirilmesi ve belgelenmesi 
4.  Satınalma planlamasının alım süreci öğelerini göz önüne alması 
5.  Satınalma planının proje süresince güncel tutulması 
6.  Yazılım satınalma planında yaşam çevrimi desteğinin göz önüne alınması 
7.  Yaşam çevrimi maliyet kestirimlerinin hazırlanması ve bağımsız kişilerce 
gözden geçirilmesi 

Teklif alma  1.  Teklif alma işinin yazılı plan ve yöntemlere göre yapılması 
2.  Teknik olan ve olmayan ürün ve teklif değerlendirme ihtiyaçlarına teklif alma 
paketinde ve yapılacak sözleşmede yer verilmesi 
3.  Maliyet ve takvim kestirimlerinin hazırlanması 
4.  Maliyet ve takvim kestirimlerinin bağımsız kişilerce gözden geçirilmesi 
5.  Tekliflerin yazılı planlar uyarınca değerlendirilmesi 
6.  İhaleyi kazanacak teklif sahibinin teklif değerlendirmesi doğrultusunda 
belirlenmesi 
7.  Proje ekibince, sözleşme imzası öncesinde, sözleşme ihtiyaçlarının karşılıklı 
olarak doğru anlaşılmasının sağlanması. 

Gereksinimler 
Geliştirme ve 
Yönetimi  

1.  Proje ekibinin yazılı plan ve yöntemlere göre çalışması 
2.  Proje ekibinin, sözleşme ihtiyaçlarını geliştirmesi, bunlara ilişkin başlangıç 
noktalarını belirlemesi, ihtiyaçları güncel tutması ve teklif alma paketinin 
dağıtılması öncesinden başlayarak değişim denetimi altında bulundurması 
3.  Sözleşme ihtiyaçlarında değişiklik istemlerinin, satınalma üzerinde, başarım, 
mimari, desteklenebilirlik, kaynak kullanımı, değerlendirme ölçütleri, sözleşme 
takvimi ve maliyeti yönlerinden yapacakları etkilere göre değerlendirilmeleri 
4.  Sözleşme gereklerinin sunulan ürünler arasındaki uyumluluğun proje 
süresince denetlenmesi 
5.  Sözleşme ihtiyaçlarının geliştirilme ve güncel tutulmalarında tüm ilgililerin 
katkıda bulunmaları 

Proje yönetimi  1.  Proje ekibinin yazılı satınalma yönetimi planı ve yöntemine göre çalışması 
2.  Ekipteki roller ile yetki ve sorumlulukların belgeli, güncel ve ilgililerin 
bilgisine açık tutulması 
3.  Yükümlülüklerin ve bunlardaki değişikliklerin ilgililere bildirilmesi 
4.  Maliyet, takvim, kaynaklar ve teknik yönlere ilişkin risklerin izlenmesi 
5.  Proje konularının, parasal kaynakların ve harcamaların planlarla 
karşılaştırılması ve bunlara ilişkin gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi 
6.  Satınalma sürecinde saptanan sorunların saptanması, kaydedilmesi, izlenmesi 
ve çözümüne yönelik önlemlerin gerçekleştirilmesi 
7.  Proje süresince planların güncel tutulması 
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Çizelge 2.6 Yinelenebilir düzey ana süreç alanları (devam) 
 
ASA Etkinlikler 
Sözleşme izleme ve 
denetimi  

1.  Yazılı sözleşme izleme yönlendirme planlarının uygulanması 
2.  Yüklenici firmadan istenen planların proje ekibince incelenmesi ve doyurucu 
bulunanların yüklenici firmanın çalışmalarını izlemede kullanılması 
3.  Proje ekibinin düzenli gözden geçirmeler yapması ve bunları satıcıyla 
paylaşması 
4.  Yüklenici firmanın gerçekleşen bütçe ve takviminin planlananlarla 
karşılaştırılarak uyumsuzlukların belirlenmesi 
5.  Yüklenicinin teknik etkinliklerinin izlenmesi, planlarla karşılaştırılması ve 
uyumsuzlukların belirlenmesi 
6.  Satınalınan ürünlere ilişkin mühendislik çerçevesinin gözden geçirilmesi, 
izlenmesi ve sorunların saptanması 
7.  Saptanan sorunların proje ekibinin ya da yüklenicinin yönetim sistemine 
kaydedilerek çözüm sağlanana dek izlenmesi. 

Değerlendirme  1.  Etkinliklerin yazılı plan ve yöntemler uyarınca yapılması 
2.  Sözleşme ihtiyaçları ile birlikte değerlendirme isteklerinin hazırlanması 
3.  Değerlendirme etkinliklerinin, elden geldiğince, yüklenici firmanın 
değerlendirme çalışmalarını yinelemekten kaçınıp onlardan da yararlanacak 
biçimde planlanması 
4.  Gelişen ürünler üzerinde planlı değerlendirmelerin yapılması 
5.  Değerlendirme sonuçlarının kabul kararlarını desteklemek üzere 
çözümlenmesi ve sözleşme gerekleriyle karşılaştırılması 

Destek dönemine 
geçiş  

1.  Tüm etkinliklerin yazılı planlar uyarınca yapılması 
2.  Ürün sorumluluklarının ancak destek örgütünün bunların bakım ve desteğini 
gereğince yapabileceği görüldükten sonra devredilmesi 
3.  Proje ekibinin, geçiş dönemi süresince destek hizmetlerinin aksamadan 
yürütülmesini sağlaması 
4.  Proje ekibinin, geçiş süresince ürünlere ilişkin konfigürasyon yönetiminin 
yürütülmesini denetlemesi 

 
 
Düzey 3 (tanımlı düzey): Örgütsel düzeyde standart satınalma süreci, sözleşme ve proje 

yönetimi süreçlerini içerecek biçimde oturmuş ve kullanımı, gerekli uyarlamalarla, her bir 

proje ile bütünleştirilmiştir. Tüm tedarik süreçleri bu standarda göre uygulanır. Tüm 

ilgililerin yeterince birikim sahibi olmasını sağlayacak eğitim programı gerçekleştirilmiştir. 

Satınalma süreci, başarım, maliyet, takvim, ihtiyaç ve nitelik bakımlarından denetim 

altındadır ve bu nedenle projenin teknik olarak ilerlemesini iyi gözlemlenir. Proje ve 

sözleşme yönetimi öngörümlüdür. Herhangi bir tedarik riski ortaya çıkmadan önce, 

yönetim sorunları tahmin eder ve giderir. Bu düzeyde bulunan satınalma risk yönetimi; risk 

belirleme ve giderme çalışmalarına proje çapında katılımın özendirilerek, proje ekibinin 

tanımlı satınalma sürecinin tüm proje işlevleri için risk saptama, çözümleme ve giderme 

olanağı sağlaması, proje gözden geçirmelerinin saptanmış risklere ilişkin durumu da 
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içermesi proje yönetiminde kaçınılmazdır. Bundan dolayı teklif ettiğimiz modelin 2. 

düzeyde olmasına rağmen satınalma riski yönetiminin modelimizde uygulanması 

gerektiğini vurguladık. Fikir vermek amacı ile ASA 5 -Satınalma risk yönetimi etkinlikleri 

Çizelge 2.7’de verilmiştir.  

 
 

Çizelge 2.7 Düzey 3 ASA 5- Risk yönetim etkinlikleri 

ASA Etkinlikler 
Risk yönetimi  1.  Etkinliklerin satınalma planıyla bütünleştirilmesi 

2.  Projenin tanımlı satınalma süreciyle uyumlu olarak Satınalma 
Risk Yönetimi Planı’nın geliştirilmesi  
3.  Proje ekibinin yazılı planlara göre çalışması 
4.  Risk tanımlama ve gidermede geniş katılımın özendirilmesi 
5.  Risk yönetiminin teklif alma, kullanıcı ihtiyaçları, proje başarım 
yönetimi ve sözleşme başarım yönetimi süreçleriyle bütünleşik 
olarak yürütülmesi  
6.  Satınalma risklerinin çözümlenmesi, izlenmesi ve çözülene 
kadar denetim altında tutulması 
7.  Proje gözden geçirmelerinde belirlenen risklerin durumunun da 
göz önüne alınması. 

 
 
Düzey 4 (Niceliksel): Satınalma süreç ve ürünleri için ölçülebilir nitelik hedeflerinin 

saptanması ve izlenmesi proje ekibi tarafından tanımlanır. Bu düzeydeki kuruluş tarafından 

süreç becerisinin ölçülebilir olması ve ölçülebilir sınırlar içinde işlemesi yapılır. 

Ölçülebilirliğin sonucu olarak her bir proje başarımının niceliksel olarak ölçülmesi, 

yönetimi ve denetimi ile satınalma örgütünün standart satınalma süreci becerisinin 

niceliksel olarak tanımlanması ve çözümlenmesi sağlar. Başarım kararlılığı ise tek tek 

projelerdeki satınalma süreci başarımının ölçümü ve niceliksel denetimi için yazılı 

politikanın varlığı ve örgütün standart satınalma süreci becerisinin çözümlenmesi ve 

projeler için taban oluşturmasına yönelik yazılı politikanın varlığı belirler. 

 
 
Düzey 5 (En iyileme): Düzenli olarak süreç etkililiğinin istatistiksel verilerle 

çözümlenmesi ve eniyileştirme kararlarının alınması, bununla birlikte en iyi satınalma 

yönetimi ve mühendislik uygulamalarının önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve 

kurumlaştırılması tanımlanır. Standart satınalma sürecinin ve projelerin tanımlı satınalma 
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süreçlerinin sürekli iyileştirilmeleri için gerekli etkinliklerin örgüt çapında 

gerçekleştirilmesi hedeflenir. Satınalma süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik, 

yönetim tarafından etkin biçimde desteklenen yazılı politikanın varlığı başarım kararlılığını 

oluşturur.  

 
 
2.4.3 Ana sistem tedarik modellerin kıyaslanması  
 
 
Tedarik süreçleri ile ilgili üç tür çalışma inceledik. Bunlar DoD 5000 Modeli, (ABD 

Savunma Bakanlığı tedarik ömür devri), IEEE 1062 (Yazılım satınalımları için tavsiye 

edilen uygulama) ve SA-CMM (yazılım tedarik-yetenek olgunluk modeli) dir. Bu modelleri 

inceleme sonrası bu modellerin tamamının genel bir yapıda oldukları sonucuna vardık. Bu 

modeller sadece bir sistem kavramını sunmakta ve kendi ihtiyaçlarına en uygun modeli 

seçmek kuruluşların sorumluluğudur. Modeller arasındaki temel farklar aşağıda verilmiştir:  

 
 

• DoD 5000 Modeli, IEEE Std 1062 ve SA-CMM projenin büyüklüğüne 

bakılmaksızın kuruluşlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. 

• DoD 5000 Modeli ve IEEE Std 1062 tedarik sürecinde kademeli kavramlar 

sunarken, SA-CMM tedarik sürecini geliştirmek için kullanılan ASA’lar içeren 

kuruluşlar için bir olgunluk modeli sağlar.  

• SA-CMM ve IEEE Std 1062 yazılım yoğunluklu sistemlerin alımı üzerinde 

odaklanır ancak DoD 5000 modeli büyük savunma tedarik programları (MDAP) ve 

büyük otomatik bilgi sistemleri (MAIS) üzerinde odaklanır. 

 
 
Modellerde kullanılan yöntem, kullanım alanları ve ölçeklerini içeren model yapıları 

Çizelge 2.8’de özetlenmiştir. Bu modellerin ayrıntılı bir değerlendirmesi ve bu araştırmada 

teklif edilen yöntem ile bir kıyaslaması Ek 3’ de sunulmuştur.  
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Çizelge 2.8 Tedarik model yapılarının karşılaştırılması 
Model Yöntem  Alan  Ölçek 
DoD 5000 
Modeli  

Mantıksal safha tarzı. Kademeli 
tedarik süreci kullanılır. 
Ömür devrini etkinliklere ayrılır. 
Etkinlikler safhalara ayrılır. Her 
bir safhayı bir kilometre taşı 
takip eder.  

Ana sistem tedariki 
üzerinde odaklanır. Her 
tür tedarik için 
uygundur*.  

Sınırı yoktur.  

IEEE Std. 1062 Mantıksal safha tarzı. Kademeli 
tedarik süreci süreci. 
Ömür devri etkinliklere ayrılır. 
Etkinlikler safhalara ayrılır. Her 
bir safhayı bir kilometre taşı 
takip eder.  

Yazılım yoğunluklu 
sistemler üzerinde 
odaklanır. Tüm tedarik 
tipleri için uygundur. 
Ancak, MOTS ve tam 
geliştirilmiş malzemeler 
için daha uygundur. 

Sınırı yoktur.  

SA-CMM Alım sürecinin başarısı için 
olgunluk düzeyleri tanımlanır.  
SA-CMM mantıksal safha 
biçimi yerine beş olgunluk 
düzeyini tanımlar. Düzey 1 
haricindeki her bir olgunluk 
düzeyi ASA’ları içerir. 

Yazılım yoğunluklu 
sistemler üzerinde 
odaklanır.  
Tüm tedarik tipleri için 
uygundur.  

Sınırı yoktur.  

* Tüm tedarik tipleri mevcut sistemin değiştirilmesi, ticari malzemeler ve geliştirme yapılmayan ürünlerden meydana 
gelir (DoD 2002). 
 
 
Tipik olarak bir tedarik sürecinin alt yapısı planlama, sözleşme yapılması, uygulama ve 

uygulama sonrası şeklinde dört safhadan meydana gelir. Planlama safhası görev 

ihtiyaçlarının tanımlanması ile başlayıp, yeni bir tedarik ile sona erer. Sözleşme safhası 

potansiyel yüklenici firmaların tanımlanması ile başlar ve yüklenici firmanın seçilmesi ile 

sona erer. Uygulama safhası ihtiyaçlara göre sistem üretimi ile başlar ve ürün kabul 

edildiğinde sona erer. Uygulama sonrası safhası ürünün desteğini kapsar ve sistemin elden 

çıkarılması ile sona erer. Çizelge 2.9 bir tedarik süreci alt yapısının her bir kademenin 

kıyaslanmasını göstermektedir. SA-CMM yapısı tedarik sürecinin herbir alt yapısına 

karşılık vermez. Ancak, düzey 2’deki ASA’lar tedarik sürecinin safhaları olarak düşünülür. 

Bu nedenle, bazı ASA’lar tedarik süreci içinde birbirinin alanına girebilir.  
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Çizelge 2.9 Modellerin tedarik süreçlerinin kıyaslanması 
PROJE 
SAFHASI  

DoD 5000 MODELİ IEEE STD 1062 SA-CMM 

PLANLAMA  Teknoloji araştırılması 
Görev ihtiyacının tespiti  

Planlama  Yazılım tedarik planlaması  
Proje yönetimi 
İsterleri geliştirme ve yönetme  

SÖZLEŞME Program tanımı ve Risk 
azaltma  

Sözleşme 
yapılması  

Teklif alma 
Ihtiyaçları geliştirme ve yönetimi 
Proje yönetimi 
Sözleşme izleme ve denetimi 
Değerlendirme (yüklenici seçme 
kriterleri, ürün kabul kriterleri) 

UYGULAMA  Mühendislik & imalatın 
eliştirilmesi g

Üretim ve geliştirme  

Ürün uygulaması 
Ürün kabulü  

İster geliştirme ve yönetimi 
Proje yönetimi 
Sözleşme izleme ve denetimi 
Değerlendirme (ürün kabul kriterleri)  

DESTEK 
DÖNEMİ 

Kullanım desteği  İzleme Destek dönemine geçiş  

 
 
2.5 Türk Silahlı Kuvvetleri Ana Sistem Tedarik Modeli  

 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ana savunma sistem projesinin ömür devri, aşağıdaki beş 

safhadan oluşmaktadır (Özışık 2001):  

- Konsept araştırma ve tanımlama, 

- Demonstrasyon ve değerlendirme, 

- Üretim ve üretim geliştirme, 

- İşletme ve destek (kullanma dahil), 

- Envanterden çıkarma.  

 
 
Konsept araştırma ve tanımlama; Mevcut sistemin eksiklikleri, görev ihtiyaçları ve 

muhtemel alternatifler bu safhada tespit edildiği için bu aşama proje yönetiminin en önemli 

aşamasıdır. Bu aşamada yapılan hatalar gelecek safhalarda zaman kaybı ile kaynak israfına 

yol açar. Bu nedenle riski azaltmak için bu safhada bir sıra araştırma yapılır. Bu 

araştırmalar yapılırken, projeye ilişkin maliyetler, planlamalar, riskler dikkate alınırlar. Bu 

safhada yapılan tüm faaliyetler Ürün Tanımlama Dokümanı (ÜTD) içinde kapsanır. 

Aşağıdaki faaliyetler bu safhada icra edilir.  

 56



• Tehdit değerlendirilir, 

• Alım planı geliştirilir, 

• Eksiklikler ve alternatif çözümler belirlenir, 

• Tüm faaliyetler Lojistik Destek Planı içine dahil edilir, 

• GİD içinde tanımlanan kabiliyetleri teknik ayrıntılara dönüştürmek için HİD 

geliştirilir.  

• Proje büroları tarafından ürün tanımlama dökümanı geliştirilir.  

• Eğer proje çok büyük ve karmaşık ise, o zaman ÜTD yerine bir ana (master) plan 

geliştirilebilir.  

 
 
Araştırmaların sonunda proje yöneticisi tarafından ilgili makamlarla koordine kurularak 

mevcut tehdit ve eksiklikleri, muhtemel alternatifleri ve sonuçları, maliyet analizini, 

riskleri, teknik konuları ve önerileri proje bürosu ile birlikte değerlendirir. Nihai olarak 

proje bir üst seviyeye sunulur. 

 
 
Demonstrasyon ve değerlendirme; Bu safha iki yönden önemlidir. Birincisi proje bürosu 

gösterme ve değerlendirme sonuçlarına göre bir sonraki safhada devam edip etmemeye 

karar verir ve ikincisi de bir sonraki safhaya geçiş için maliyet, takvim performans 

değerlendirme ihtiyaçlarını tanımlamak amacı ile proje kilometre taşını oluşturulur.  

 
 
Bu safhanın temel hedefleri sistem konseptlerinin arzu edilen kabiliyetlerini ve kritik 

tasarım özelliklerini tanımlamak, seçilen konseptler üzerinde kritik teknolojilerin 

uygulanabilirliğini değerlendirmek ve seçilen konseptlerle ilgili kritik unsurları 

tanımlamaktır. Bu amaçla, önörnek çıkarılması ve test kullanılabilir. Proje bürosu bir ön 

örnek geliştirme istek planını uygulamaya koyar. Bu nedenle, ihtiyaçları karşılamak amacı 

ile alternatif çözümler olarak tanımlanmış olan konseptler değerlendirilebilir.  

 
 
Ön örnek çıkarılması, teknik özellik testi ve son kullanıcı testi iki şekilde test edilebilir. 
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Teknik test satıcı tarafından yapılır ve performans kabiliyetlerinin sağlanabilip 

sağlanamadığından emin olmak, tasarım hatalarını engellemek ve programda ilerlemeyi 

sağlamaktır. Kullanıcı testi ise son kullanıcı tarafından sistemi değerlendirmek ve sistemin 

değişikliğe ihtiyacı olup olmadığını belirlemektir. Ön örnek çıkarma sonrasında bir model 

seçilir ve Teknik Veri Paketi geliştirilir. Aynı zamanda, proje planı incelenir ve ana 

(master) plan güncelleştirilir.  

 
 
Bu safhanın sonunda, bir teklif alma paketi geliştirilir ve uygulamaya konur, değerlendirme 

için öneri alınır ve nihai olarak ürün geliştirmeye hazır olur. Gösterme ve Değerlendirme 

safhası tipik olarak 2-4 yıl süre alır. 

 
 
Üretim ve üretim geliştirme; Bu safha gösterme ve değerlendirme safhasının kabul 

edilmesi ile başlar. Sözleşme imzalanınca üretim çalışması başlatılarak, üretim sırasında, 

sistemin istendiği gibi işlevini yerine getirip getirmediğinden emin olmak için sistemin 

kabiliyeti bu safhada herzaman değerlendirilmelidir. Sistem performansı ve kalitesi de 

gözlemlenir; takvim ve performans incelenir ve üretim temel standardı ile karşılaştırılır. 

Kullanıcı geri beslemesi ile alan tecrübeleri devamlı gözlemlenir ve destek planları 

uygulanır.  

 
 
Bu safhada kritik nokta sistem değişikliklerinin yapılıp yapılmayacağıdır. Kullanıcıyı azami 

oranda tatmin edecek biçimde düşük seviyeli değişiklikler üretim safhasına yansıtılır, ancak 

yüksek seviyeli değişiklikler üretim temel standardına göre değerlendirilir. Hem düşük 

seviyeli hem de yüksek seviyeli değişiklikler durumunda üst seviye onay alınır.  

 
 
Yukarıdaki faaliyetlere ilave olarak proje bürosu satıcıdan (tedarikçiden) ilgili belgeleri 

aldıktan sonra teknik veri paket bilgilerini tamamlar. Aynı zamanda, eğitim sorumlulukları 

bu safhada tespit edilir. Tipik olarak bu sorumluluk kuvvet komutanlıklarına aittir, ancak 

bazı durumlarda ilk eğitim satıcı tarafından sağlanabilir. Eğitim süreci yaklaşık olarak 2-8 

yıl alır. 
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İşletme ve destek (kullanma dahil); İşletim ilk olarak teslim edilecek malzeme veya 

sistemin alınması ile başlar ve kullanım desteği ile devam eder. Destek dönemi ikmal, 

bakım, personel, eğitim, idame kabiliyeti ve emniyeti kapsar. İşletim desteğini elde etmek 

için test ve değerlendirme süreci uygulanır. Test ve değerlendirme sürecinin uygulanması 

esnasında sistemin diğer sistemlerle karşılıklı kullanılabilmesi ve uygunluğu değerlendirilir 

ve sistem eksiklikleri tanımlanır. İşletim destek planları yüklenici firma tarafından sağlanır 

ve destek dönemine geçişi kapsar. Sistemin elden çıkarılmasına, sistemde önemli bir 

modernizasyon veya değişiklik yapma kararı alınmasına kadar devam eder. 

 
 
Envanterden çıkarma; Envanterden çıkarma kararı aşağıdaki iki durumda alınır:  

 
• Eğer yeni bir tehdit ortaya çıkmışsa ve mevcut sistem bu tehditle başa çıkmak için 

yetersiz olması, 

• Mevcut sistemin sürdürülebilmesi, yeni ortaya çıkan teknolojilere göre pahalı 

olması. 

Envanterden çıkarma dönemi tipik olarak 10-50 yıl arasında bir süre alacaktır. 

 
 
Savunma gereksinimleri çeşitli yöntemler ile elde edilebilmektedir. Bunlardan en temel üç 

tanesi doğrudan hazır alım, teknoloji aktarımı ve AR-GE'ye dayalı tedariktir. Bu 

yöntemlerden hangisinin seçileceği ülkenin teknolojik seviyesi ve ülkenin savunma sanayii 

politikası ile ilişkilidir. Hiçbir ülke tek başına bir yönetimi tercih etmemektedir. Buna 

karşın, ihtiyaca göre en uygun yöntemi seçmektedir. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan 

ülkelerin bir bölümü tercihlerini AR-GE'ye dayalı tedarik üzerine yoğunlaştırmışlardır. Söz 

konusu ülkeler kritik olmayan ve düşük teknolojili olan ihtiyaçlarını ise hazır alım yolu ile 

karşılamaktadır. Diğer ülkeler en azından çeşitli tedarik yöntemleri arasında bir denge 

kurmaya çalışmaktadır. Özellikle de savaş tecrübesi yaşamış ülkeler AR-GE’ye daha fazla 

önem verir hale gelmişlerdir.  

 
 
Hazır alım, teknoloji aktarımı ve AR-GE'ye dayalı tedarik yöntemleri arasında temel bir 
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takım farklılıklar bulunmaktadır. İhtiyaç tanımlandıktan sonra, geliştirme/tasarım ve üretim 

safhalarının yurt içinde veya yurtdışında gerçekleştirilmesi aradaki temel farklılığı 

sağlamaktadır. Geliştirme/tasarımı ve üretimi yurtdışında gerçekleştirilmiş bir ürünün 

tedarik edilmesi yurt dışından hazır alımdır. Hibe yoluyla tedarik de bu yöntem kapsamına 

alınabilir.  

 
 
Geliştirme/tasarımı yurtdışında gerçekleştirilmiş, buna karşın tamamı veya bir bölümü yurt 

içinde üretiletek yurt içinde bütünlenmiş sistemlerin tedariği teknoloji aktarımıdır 

(Gökpınar 2003). Geliştirme/tasarım faaliyetleri ve üretim faaliyetleri yurt içinde 

gerçekleştirilmiş olan sistemlerin elde edilmesi de AR-GE'ye dayalı tedarik olarak ele 

alınmaktadır. Bunlara ek olarak geliştirme/tasarım ve/veya üretimin çeşitli ülkelerce ortak 

olarak gerçekleştirildiği ortak programlar da bulunmaktadır. 
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3 PROJE YÖNETİMİNDE KRİTİK FAKTÖRLER 

 
 
Başarı/Başarısızlık faktörlerin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin önem derecelerin bir 

model çerçevesinde sistematik olarak ortaya konması proje yönetimlerine bu konularda 

hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri önceden alma imkanını verecektir. Örgüt ve sistem 

özelliklerine özgü model gelistirmek için literatürde karşılaşılan tecrübelerden 

faydalanılması önemlidir. Literatürde projelerinin başarısı veya başarısızlığını 

gösterebilecek kritik unsurları ve yeni ürün girişlerini tespit etmek için birçok çalışma 

bulunmaktadır. Bu araştırmaların değerlendirmede temel aldıklar yöntemlerin ortak 

yönleride bulunmaktadır. Bunlar; 

 
 

• Bazı faktörleri tanımlar. Literatür veya sağduyuya dayalı olarak, bunların projelerin 

başarısı üzerinde etkisi olduğu tahmin edilmiştir.  

• Projelerin bir örneğini seçerler ve bu projeler için faktörleri değerlendirip belirgin 

unsurları tanımlamak amacı ile istatistiksel analizler yapılmıştır.  

• Bazı araştırmalar ise gerçek projelerden veri toplanmıştır. 

• Üst yöneticilerin projelerin başarılarını etkileyen faktörlerin katkıları ile önemini 

derecelendirmelerini yöneticilerden istenmiştir.  

 
 
Bu girişimlerden bazıları başarı faktörlerine bakmış (Fortune 2005, İlhan 2003), bazıları 

başarısızlığa neden olan faktörlere ve bazıları da her iki faktör kümesine bakmıştır 

(Henriksen 1997, Biggs 2000, Bicknell 1995, Burke 1999, Mübdi 2002 et al.). Araştırmalar 

yeni ürün veya yazılım projesinin başarısını etkileyen çok sayıda faktörler olduğunu 

gösteriyor. Bu faktörlerin proje uygulamalarında başarı ve hata sonucuna çok büyük maddi 

kayıplar olan, zaman ve bütçe aşımları sıkça yaşandığı gözlenmiştir. Bu başarısızlıkların 

önünü alabilecek ve başarı unsurları hakkında ipuçlarının açığa çıkartılarak proje 

yönetimine yön gösterilmeye çalışılmıştır.  
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Bu bölümde çeşitli araştırmacılar tarafından hata/başarı unsurlarının tanımlanması amacıyla 

yapılan çalışmalar incelenerek en önemli faktörler ortaya çıkarılmıştır. Değerlendirilen 

önemli faktörler anket yardımıyla  Savunma Sanayi kurumlarında kullanıcı-geliştirici-

tedarik makamlarında çalışan proje yönetici ve çalışanlarına uygulanarak yazılım yoğunluk 

sistemlerde proje yönetimindeki problemler ve meydana gelme sıklıkları ortaya 

çıkarılmıştır. Ortaya çıkan problem alanlarına özgü modelimizde çözüm önerileri 

verilmiştir. 

  
3.1 Literatür İncelenmesi  

 
 
Yüklenici firma ve tedarik makamı arasındaki ortak amaç, zaman ve bütçe aşımları 

yaşanmadan, müşteri/kullanıcı beklentilerinin tam olarak karşılanması son derece 

önemlidir. Bu öneme rağmen, proje yönetim araçlarının uygun belirlenip kullanılamaması, 

personel problemleri, organizasyonel problemler, insana ait faktörler gibi unsurlar, proje 

başarımı göstergelerinden gereksinim, zaman ve bütçe aşımlarım kötü yönde 

etkilemektedirler. Bu faktörlerin hangileri oldukları, projelerde zaman ve bütçe aşımına 

neden olan faktörler bu bölümünde belirlenmiştir. Değinilen faktörler tek tek ya da bir 

araya gelerek, gerçekleştirilmeye çalışılan projenin başarımına etkileyip, önceden 

belirlenen maliyetin aşılmasına ya da teslim tarihinin gecikmesine neden olurlar (Poon 

2001). Öyle ki, meydana gelen bu değişimler, çoğu zaman kabul edilebilir sınırların dışına 

çıkıp, yüklenici firma ve tedarik makamını güç durumda bırakır. Saptanan faktörlerden 

dolayı, projelerde meydana gelen zaman ve bütçe aşımlarının örneklerine birçok 

araştırmacı çalışmalarında yer vermiştir. Standish Group tarafından yapılan araştırma 

sonucunda, firmaların yalnızca %16.2'sinin projelerini öngörülen zaman ve bütçe planında 

ve gerekli olan fonksiyonel niteliklerle tamamladıkları saptanmıştır, %52.7'si ise, 

projelerini ancak ek bütçe harcamaları ve yeniden belirlenen zaman çizelgeleri gibi 

düzeltmelerle tamamlayabilmişlerdir. Bununda ötesinde, firmaların %31.1'i başladıkları 

projeleri tamamen iptal etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca kötü başarıma etki eden faktörlerin 

%20'sinin teknolojik, %80'inin ise insani faktörler olduğuna değinmiştir (Biggs 2000). Bir 

başka çalışmada ise Gartner Group tarafından yapılan çalışmada, özellikle bilişim 

 62



teknolojileri (IT) projelerinde, yaşanan zorlukların %25'i teknik, kalan %75'i ise yöntemsel 

ve organizasyonel zorluklar olduğunu tespit etmişler. Yine aynı çalışmada, başlatılan IT 

projelerinin yarısının başarısızlıkla sonuçlandığına değinilip, projelerinin %42'sinden, kötü 

başarım göstergelerinden dolayı vazgeçilmiştir. Gartner Group'un bir başka araştırma 

sonucuna göre IT projelerinin %70'i başlangıçdaki hedeflerine ulaşamamıştır.  

 
 
Standish Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yazılım projelerinin %40'ı 

tamamen başarısız olmuş, %32'sinde zaman ve bütçe aşımı yaşanmış ve ancak %27'si 

sorunsuz olarak tamamlanabilmiştir. Ayrıca aynı araştırmada Amerika Birleşik 

Devletlerinde yapılan bir araştırmaya göre ise yine ileri teknoloji IT alanındaki projelerin 

%28’i ve haberleşme alanındaki projelerin %25’i başarılı sonlanmakta diğer %75’i ise 

zaman ve bütçe aşımına uğramakta olduğunu belirtmiştir (Chaos 1999). Bir başka 

çalışmada anket yöntemiyle, Avustralya ve ABD'de IT projelerinde başarısızlığa neden 

olana faktörleri incelemiştir (Lemon 2002). Çalışmada yazılım geliştirme, 

telekomünikasyon, bankacılık, kamu kuruluştan, sağlık hizmetleri, kimya ve sigortacılık 

sektörlerinden proje uygulamacıları yer almıştır. 101 Avustralyalı ve 52 Amerikalı proje 

uygulamacısından kullanılabilir anket sonucu elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

son kullanıcı katılımı, yönetimin uygulmadaki kavramı ve liderlik anlayışı, IT projelerinde 

başarısızlığı etkileyen en önemli faktörler olmuştur. 

 
 
2003 yılında İngiltere’de bilişim teknolojisi alanındaki 421 Proje için 1500 proje 

yöneticisinden toplanan verilerle başarımları değerlendirildiğinde, projelerin % 9’u 

başarısızlıkla sonuçlanmış, % 23’ü süresinde tamamlanamamış, % 18’i bütçeyi aşmış, % 

7’si amaç ve hedeflerinin tamamına ulaşamamış, ancak % 16’sı başarıyla 

tamamlanabilmiştir (Biggs 2000). Bu başarısızlıkların nedenlerini incelendiğinde planlama 

eksikliği, içeriğin ve karmaşıklığın iyi saptanmaması gibi nedenler aslında yeterince açık 

olmayan organizasyonel, yönetimsel ve kişiler arası problemlere dayanmakta olduğunu 

belirtilmiştir. 
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3.2 Proje Yönetiminde Başarı Unsurları 

 
 
Eğer bir proje, müşterisi tarafından önceden belirlenen hedeflerine ulaşıyor, işler yapılması 

gerektiği gibi gerçekleştiriliyor ve belirlenen bir problemin önceden saptanmış zaman, 

maliyet ve kalite kısıtları içinde çözümü gerçekleşiyorsa, başarılı olarak değerlendirilir 

(Burke 1990, Bicknell 1995, Choas 1999). Proje başarısını üç şekilde tanımlayabiliriz: 

 
• Fonksiyonel Başarı: Proje amaçlarına uygun olarak fonksiyonlarını yerine getirebiliyor 

mu? 

• Proje Yönetiminde Başarı: Proje teknik özelliklerine uygun olarak öngörülen süre, 

maliyet ve kalitede gerçekleşebilmiş midir? 

• Ticari Başarı: Proje piyasa şartlarında rekabet gücüne sahip olup, ticari olarak 

kendisinden bekleneni verebilmekte midir? 

 
 
Ancak tüm bu tanımlamalar tek başına projelerin başarısını ifade etmede, başarılı olma 

ifadesinin göreceli olma özelliği dolayısıyla başarısız kalırlar. Örneğin, öngörülen süre ve 

maliyette tamamlanmadığı için, projede yer alan personel tarafından başarılı olarak kabul 

edilen proje, yönetici tarafından proje sahibinin ticari beklentilerini karşılayamadığı için 

başarısız kabul edilmektedir. Ya da, proje fonksiyonel olarak başarılı olmasına rağmen 

zaman aşımı veya maliyet aşımı gibi nedenlerle ekonomikliğini, piyasadaki rekabet gücünü 

yitirip başarısız olabilir (Cleland 1990). 

 
 
Burada şu hususu belirtmek gerekir. Her ne kadar değişik ilgi gruplarının 

değerlendirmesine göre başarının tamamında farklılık oluyorsa da, projede ana ilgi grubu 

olan proje sahibi olan kişi ya da kuruluşun değerlendirmesini almak ve buna göre proje 

başarısını, proje sahibinin amaçlarını ve beklentilerini tatmin etmesi ile ölçmek en isabetli 

kavramdır. 
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3.3 Literatür İnceleme Sonuçları 

 
 
Çalışmada, yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesi 

amacıyla gerekli verinin toplanması için anket yöntemi seçilmiştir. Anket sorularının 

hazırlanmasında, literatür çalışmasıyla elde edilen faktörlerin proje başarımına etki eden 

faktörler esas alınmıştır. Ankete nihai şekli, çeşitli uzman görüşleri dikkate alınarak 

verilmiştir. Hazırlanan anketler Ek 1’de sunulmuştur. Anket; Türk savunma sanayiinde 

yazılım yoğunluklu sistemlerin “tedarik edilmesinde, geliştirilmesinde ve kullanılmasında” 

görev alan toplam 114 proje yöneticisi ve çalışanı tarafından doldurulmuştur. Çalışmanın 

veri toplama kısmı, 2005 yılının Aralık ayında başlayıp ve 2006 yılının Haziran tarihleri 

arasını kapsamaktadır.  

 
 
Anketin değerlendirilmesinde her kısım kendi içinde ele alınmıştır. Ancak 4 bölümden 

oluşan anket genel amacını toplanan veriler ışığında, proje performansını kötü yönde etki 

eden faktörler ile projelerde için kritik başarım faktörlerini belirleyerek, bu faktörlerin 

projelerde zaman-bütçe-performans değerleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Verilerin 

değerlendirmesi SPSS v.13 programı kullanılarak, aşağıdaki istatistiksel incelemelerin 

sonuçları alınmıştır. 

 
 

• Verilerin “Ortalama, standart sapma, medyan (ölçeğin orta noktası) ve mod 

(dizideki diğer değerlerden daha yüksek frekansa sahip değer)” istatiksel değerleri 

incelenmiştir. 

• Her kısım için “Güvenilirlik Analizi” yapılmıştır ve kısım içindeki verilerin 

korelasyonu incelenmiştir. 

• Anketin güvenirliğini olumsuz etkileyen, herhangibi bir değer olmadığında bir 

sonraki aşaması “faktör analizi” ile kısım içindeki önemli faktörler ortaya 

çıkarılarak değerlendirilmiştir. 
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3.3.1 Proje yönetiminde başarım belirleme faktör anketi 

 
 
Proje yöneticilerine anketin ilk kısmında, proje başarımını ölçmeye yönelik olarak “proje 

planında öngörülen teslim zamanı ve bütçe rakamının aşılmasına sebep olabilecek 

problemlerin, kendi yaptığınız proje çalışmalarında, ortaya çıkma sıklıkları” sorulmuştur. 

İlk kısım cevapları değerlendirmede 5 noktalı Likert ölçeği kullanılmıştır. Skoru 5 olan 

yanıt, böyle bir problemle herzaman karşılaşılabileneceği, proje başarımına kötü yönde 

etkisinin yüksek olacağını, skoru 1 olan yanıt ise bu problemle hiç karşılaşılmadığını ve 

proje başarımını hiç etkilemeyeceğini ifade etmektedir. 

 
 
Anket sorularının ilk kısmına verilen cevaplar Çizelge 3.1 ’da göstermektedir. İstatiksel 

olarak ortalama değer, standart sapma, medyan ve mod verileri değerlendirilmiştir. Sorular 

ile cevapların ayrıntıları Ek 2 ’de bulunmaktadır. Anketten elde edilen verilerin tutarlılığını 

ölçmek için Cronbach α testi yapılmıştır (Cronbach 1984). Bu 6 madde için hesaplanan 

Cronbach α değeri 0,7 olarak bulunmuştur. Bulunan değer toplanan verilerin güvenilirliğini 

göstermek için yeterli bir değerdir. 

 
 
Çizelge 3.1 Başarıma etken faktörler anketinin istatiksel sonuçları 

Başarım belirleme faktörleri Ort. Std. 
Sapma Medyan Mod 

Proje planında öngörülen teslim zamanındaki aşılması 3.02 0.81 3 3 

Proje planında öngörülen bütçenin aşılması 2.69 0.88 3 3 
Projelerde ihtiyaçların karşılamaması 2.48 1.00 2 2 
Projede ihtiyaç değişikliği yapılması 2.81 0.87 3 3 

Projenin imzalanmasından sonra teklif edilen 
mühendislik değişiklik önerisi. 2.69 0.77 3 3 

İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması. 3.09 0.97 3 3 
 
 

Proje yöneticileri ve çalışanlarına göre yürütülen projelerde başarıma etkenler sırasıyla; 
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1 İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması sıklığı (3.09 ortalama ile),  

2 Öngörülen teslim zamanındaki aşılma sıklıkları (3.02ortalama ile) 

3 Projede ihtiyaç değişikliği yapılma sıklığı. (2.81 ortalama ile) yer almaktadır.  

 
 
Anketin 1. bölümündeki herbir sorulara verilen cevapların dağılımı Şekil 3.1’de verilmiştir. 
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İhtiyaç değişikliği yapılma sıklığı 

3.54%

35.40%

51.33%

7.08%
2.65%

 
Mühendislik değişiklik önerisi sıklığı 

3.51%

24.56%

37.72%

27.19%

7.02%

 
İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması 

sıklığı  
 
Şekil 3.1 Başarıma etken faktörler anketine verilen cevapların yüzdelik dağılımı 

 
aaa: HİÇ aaa: NADİREN   Aa: SIK SIK aaa: OLDUKÇA SIK  aaa: HER ZAMAN  
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Çizelge 3.2.’de gösterilen anketin ilk kısımına yönelik başarım faktörlerin korelasyon 

matrisinde birbirleri arasında yüksek korelasyon olan faktörler sırasıyla, 

1 Mühendislik değişiklik önerisi ve İhtiyaç değişikliği yapılması (0.51 ile),  

2 Bütçenin aşılması ve Teslim zamanında aşılması (0.49 ile), 

3 Mühendislik değişiklik önerisi ve Bütçenin aşılması (0.33 ile) yer almaktadır.  

 
Çizelge 3.2 Başarıma etken faktörler anketinin korelasyon sonuçları 

FAKTÖR 
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Teslim zamanındaki aşılması 1.00 0.49 0.27 0.37 0.29 0.19
Bütçenin aşılması 0.49 1.00 0.30 0.29 0.33 0.23
İhtiyaçların karşılamaması 0.27 0.30 1.00 0.20 0.16 0.22
İhtiyaç değişikliği yapılması 0.37 0.29 0.20 1.00 0.51 0.23
Mühendislik değişiklik önerisi 0.29 0.33 0.16 0.51 1.00 0.14
İhtiyacın net konulmaması 0.19 0.23 0.22 0.23 0.14 1.00

 
Anketin ilk bölümünde, güvenilir olumsuz etkileyen herhangibi değer ortaya çıkmamış 

olup, Çizelge 3.3’de verilen söz konusu faktörlerin önemi analiz edildiğinde 6 soru 

içerisinden 1 nci derecede önemli olan 2 faktör ortaya çıkmaktadır. Anketin birinci 

kısımının proje başarımına en önemli etken olarak ortaya çıkan unsurlardır. Bunlar;  

1 Mühendislik değişiklik önerisi (0.854 ile),  

2 İhtiyaç değişikliği yapılmasıdır. (0.81 ile)  

 
Çizelge 3.3 Başarıma etken faktörler anketinin faktör analizi 

DERECE 
FAKTÖR 1.  2 nci  

Mühendislik değişiklik önerisi .854 .044 
İhtiyaç değişikliği yapılması .810 .165 
İhtiyaçların karşılamaması .017 .756 
İhtiyacın net konulmaması .065 .630 
Bütçenin aşılması .416 .612 
Teslim zamanındaki aşılması .477 .540 
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3.3.2 Tedarik sistemindeki örgüt ve stratejik yapı anketi 
 
 
Anketin ikinci kısımda ise, mevcut tedarik sistemindeki örgüt ve stratejik yapısı hakkında 4 

görüş sunularak, yazılan görüşe katılıp/katılmadığı veya kısmen katılıdığı bilgileri ile 

değerlendirilmiştir. Anketin 2. kısımdaki sorulara verilen cevapların ayrıntısı Ek 2’de 

sunulmuştur. Sıralamaya baktığımız zaman aşağıdakiler arasında yüksek oranda ortak görüş 

bulunmaktadır. 

 
 

1. Yeni teknolojilerin silahlı kuvvetlere girmesi gecikmektedir. (görüşe %6.25 

katılmamaktadır) 

2. Savunma sistemlerindeki teknolojik gelişme, daha kısa ve esnek tedarik sistemlerini 

gerekli kılar. (görüşe %13.65 katılmamaktadır) 

 
 
Ayrıca çarpıcı bir sonuçta “Program ve Projeler Stratejik hedef planlarıyla örtüşmektedir” 

görüşüne %63.23 oranında kısmen katılıyorum sonucu ortaya çıkmıştır. Projelerde görev 

ihtiyaçlarını tanımlama safhası arzu edilen sistemin dayandığı stratejik olarak görev 

ihtiyaçlarının araştırılması ve tanımlanması yerine sistem ihtiyaçlarının tanımlanmasını 

yapıldığından dolayı hedef planlara uygun olarak tam olarak karşılanmadığı 

değerlendirilmektedir. 

 
 
3.3.3 Proje yönetiminde başarı faktör anketi 

 
 
Anketin üçüncü kısım soruları Ek 1’de belirtildiği üzere 3 bölümden oluşmakta, önce proje 

yönetiminin başarılı olarak gösterilmesinde önemli olan 12 faktörlerin değerlendirilmesi 

istenmiştir. Ayrıca bu faktörlerin projelerde problem olarak ortaya çıkma sıklıkları 

sıralanması ve son olarakta 12 faktör içinden en önemli 3 ünü öncelik sırasına göre 

yazılması istenmiştir. Anketin bu bölüme verilen cevapların istatiksel sonuçları Çizelge 3.4 

’de gösterilmektedir. Herbir soruya verilen cevapların ayrıntılı bilgileri Ek 2’de 

bulunmaktadır. Anketten elde edilen verilerin tutarlı olup olmadığını değerlendirmek 
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amacıyla için hesaplanan Cronbach α değeri 0,71 olarak bulunmuştur. Bulunan değer 

toplanan verilerin güvenilirliğini göstermek için yeterli bir değerdir. 

 
 
Çizelge 3.4 Kritik başarı faktör anketinin istatiksel sonuçları 

Projenin Yönetimin başarılı olarak 
gösterilmesinde önemli olan faktörleri 
değerlendiriniz 

Ortalama Standart 
Sapma Medyan Mode

Proje yöneticisinin iletişim kabiliyeti 4.22 0.69 4.00 4.00
Proje ile ilgili çalışan personelin ihtisası ve 
kabiliyeti 4.13 0.65 4.00 4.00
Proje yöneticisinin liderlik yapabilmesi 4.16 0.72 4.00 4.00
Kullanıcı ile iyi ilişkiler 3.88 0.68 4.00 4.00
Proje tedarik/edinme stratejisi 3.79 0.81 4.00 4.00
Proje yöneticisinin tedarik ile ilgili tecrübesi 3.61 0.75 4.00 4.00
Proje personelinin sürekliliği 3.95 0.70 4.00 4.00
Proje yöneticisinin sürekliliği 3.98 0.74 4.00 4.00
Teknolojik problemler 3.49 0.88 3.00 3.00
Proje yöneticisinin teknik kabiliyeti 3.30 0.92 3.00 4.00
İhtiyaç duyulan kanun, yönerge, proje yönetim 
sistemi 3.77 0.91 4.00 4.00
Projenin toplam kalite yönetimi 3.58 0.75 4.00 4.00

 
 
Çizelge 3.4’e bakılarak proje yöneticileri sırasıyla; 

1 “Proje yöneticisinin iletişim kabiliyeti” (4.22 ortalama ile),  

2 “Proje yöneticisinin liderlik yapabilmesi ” (4.16 ortalama ile)  

3 “Proje ile ilgili çalışan personelin ihtisası ve kabiliyeti” (4.13 ortalama ile) seçmiş olup, 

başarı unsurların tespitinde ortak bir fikir içinde olduğu söylenebilir.  

 
 
Çizelge 3.5’de gösterilen anketin bu bölümünde yer alan kritik başarı faktörlerin birbirleri 

arasında yüksek korelasyona sahip olanlar sırasıyla, 

1 Proje yöneticisinin sürekliliği ve proje personelinin sürekliliği (0.50 ile),  

2 İhtiyaç duyulan kanun, yönerge, proje yönetim sistemi ve Proje yöneticisinin tedarik ile 

ilgili tecrübesi (0.47 ile), 

3 Proje yöneticisinin tedarik ile ilgili tecrübesi ve Proje tedarik/edinme stratejisi (0.45 ile) 

yer almaktadır.  
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Çizelge 3.5 Kritik başarı faktör anketinin korelasyon sonuçları 
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Proje yöneticisinin iletişim kabiliyeti 1.00 0.16 0.28 0.15 -0.03 0.02 -0.12 0.07 0.02 -0.11 0.04 0.22 
Proje ile ilgili çalışan personelin ihtisası ve kabiliyeti 0.16 1.00 0.11 0.24 0.26 0.25 0.35 0.25 0.16 0.03 0.17 0.01 
Proje yöneticisinin liderlik yapabilmesi 0.28 0.11 1.00 0.09 0.13 0.26 0.21 0.20 -0.04 -0.09 0.16 0.07 
Kullanıcı ile iyi ilişkiler 0.15 0.24 0.09 1.00 0.22 0.26 0.15 -0.02 0.23 0.10 0.24 0.18 
Proje tedarik/edinme stratejisi -0.03 0.26 0.13 0.22 1.00 0.45 0.34 0.22 0.18 0.14 0.28 0.14 
Proje yöneticisinin tedarik ile ilgili tecrübesi 0.02 0.25 0.26 0.26 0.45 1.00 0.43 0.21 0.24 0.23 0.47 0.19 
Proje personelinin sürekliliği -0.12 0.35 0.21 0.15 0.34 0.43 1.00 0.50 0.28 0.10 0.25 0.19 
Proje yöneticisinin sürekliliği 0.07 0.25 0.20 -0.02 0.22 0.21 0.50 1.00 0.07 0.13 0.15 0.13 
Teknolojik problemler 0.02 0.16 -0.04 0.23 0.18 0.24 0.28 0.07 1.00 0.23 0.20 0.30 
Proje yöneticisinin teknik kabiliyeti -0.11 0.03 -0.09 0.10 0.14 0.23 0.10 0.13 0.23 1.00 0.11 0.18 
İhtiyaç duyulan kanun, yönerge, proje yönetim 
sistemi 0.04 0.17 0.16 0.24 0.28 0.47 0.25 0.15 0.20 0.11 1.00 0.34 
Projenin toplam kalite yönetimi 0.22 0.01 0.07 0.18 0.14 0.19 0.19 0.13 0.30 0.18 0.34 1.00 
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Anketin bu bölümünde, güvenilir olumsuz etkileyen herhangibi değer ortaya çıkmamış 

olup, Çizelge 3.6’de verilen söz konusu faktörlerin önemi analiz edildiğinde 12 soru 

içerisinden 1 nci derecede önemli olan 4 faktör ortaya çıkmaktadır. Proje yönetiminde 

kritik başarı faktörleri en önemli etken olarak ortaya çıkan unsurlardır.  

 
 

Çizelge 3.6 Kritik başarı faktör anketinin faktör analizi 

DERECE FAKTÖR 1. 2. 3. 4. 
Proje yöneticisinin tedarik ile ilgili tecrübesi 0.66 0.29 0.24 0.02
Proje tedarik/edinme stratejisi 0.65 0.12 0.20 -0.10
Proje ile ilgili çalışan personelin ihtisası ve kabiliyeti 0.64 -0.12 0.15 0.14
Kullanıcı ile iyi ilişkiler 0.62 0.23 -0.40 0.17
İhtiyaç duyulan kanun, yönerge, proje yönetim sistemi 0.45 0.44 0.07 0.16
Projenin toplam kalite yönetimi -0.03 0.78 0.09 0.33
Teknolojik problemler 0.26 0.61 -0.03 -0.10
Proje yöneticisinin teknik kabiliyeti 0.04 0.57 0.14 -0.36
Proje yöneticisinin sürekliliği 0.13 0.10 0.83 0.12
Proje personelinin sürekliliği 0.49 0.16 0.64 -0.08
Proje yöneticisinin iletişim kabiliyeti -0.02 0.11 -0.10 0.84
Proje yöneticisinin liderlik yapabilmesi 0.22 -0.12 0.33 0.62

 
 
Aynı anket sorularını önem sırasına göre sıralanması istediğimize ilk sırada seçilenler;  

1. Proje yöneticisinin liderlik yapabilmesi (15 kişi),  

2. Proje yöneticisinin iletişim kabiliyeti (10 kişi),  

3. Proje ile ilgili çalışan personelin ihtisası ve kabiliyeti (9 kişi) bulunmaktadır. Bu sonuç 

bir önceki sorulara verilen cevaplarla paralellik göstermektedir. 

 
 
Ayrıca bu bölümün 3. kısımında istenen, başarıda problem olabilecek faktörlerin 

önceliklendirilmeside sonuçları Çizelge 3.8’de sunulmuştur ve en önemli ortak faktör 

olarak “proje personelinin sürekliliği” ortaya çıkmaktadır.  
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Çizelge 3.7 En önemli 3 faktörün önceliklendirme sonuçları 
 

İlk sırada seçilenler Toplam 2. sırada seçilenler Toplam 3. sırada seçilenler Toplam
Proje yöneticisinin 
liderlik yapabilmesi,  

15 Proje ile ilgili çalışan personelin 
ihtisası ve kabiliyeti  

19 Proje ile ilgili çalışan personelin 
ihtisası ve kabiliyeti 

19

Proje yöneticisinin 
iletişim kabiliyeti,  

10 Proje personelinin sürekliliği,  10 Kullanıcı ile iyi ilişkiler,  10

Proje ile ilgili çalışan 
personelin ihtisası ve 
kabiliyeti,  

9 Proje tedarik/edinme stratejisi,  9 Proje yöneticisinin iletişim 
kabiliyeti,  

6

 
 

 

Çizelge 3.8 Faktörlerin problem olarak ortaya çıkma sıklıkların sıralanması 
 

İlk sırada seçilenler Toplam 2. sırada seçilenler Toplam 3. sırada seçilenler Toplam 
Proje personelinin sürekliliği  13 Proje personelinin sürekliliği 13 Proje yöneticisinin iletişim 

kabiliyeti 
12

İhtiyaç duyulan kanun, 
yönerge, proje yönetim sistemi 

13 Kullanıcı ile iyi ilişkiler 10 İhtiyaç duyulan kanun, 
yönerge, proje yönetim sistemi 

8

Proje ile ilgili çalışan 
personelin ihtisası ve kabiliyeti  

11 Teknolojik problemler  9 Proje ile ilgili çalışan 
personelin ihtisası ve kabiliyeti 

8

 



Projenin Yönetimin başarılı olmasında önem sırasına göre ilk iki sırada seçilenler; proje 

yöneticisinin özelliklerinden liderlik yapabilmesi ve iletişim kabiliyeti oluşturmaktadır. 

Başarı engelleyen ana sorun olarak proje personel sürekliği tespit edilmiştir. Bu sonuçtan 

yola çıkarak proje yöneticisinin olması gereken nitelikler bir sonraki kısımda incelenmiştir. 

Ancak personel sürekliliği örgüt içinde yapısal değişim gerekeceğinden tez içinde 

sunulanacak modelde hedef alınmamıştır. 

 
 
3.3.3.1 Proje yöneticisi ve liderlik 
 
 
Proje yöneticisi proje yönetiminde en önemli unsurlardan birisidir. Bu nedenle teknik 

bilginin yanı sıra yönetsel bilgi ve yeteneğe de sahip olarak projenin programlanması, 

yürütülmesi ve denetimi işlevlerini yerine getirmede eğitimli ve tecrübeli olması beklenir. 

Yorumlama ve sezinleme yeteneklerine sahip olması gerekir. Çünkü raporlardan elde ettiği 

bilgileri doğru yorumlayarak ne şekilde hareket edileceğine karar verecektir. Bu karar 

verme rolünü etkinlikle yerine getirebilmesi projenin tüm dinamikleri açısından, yani 

projenin sürekliği ve etkinliği bakımından önemlidir. Projede görev alan bireylerin uyumlu 

bir şekilde bir araya getirilmesi, onların proje amaçlarına yöneltilmesini ve bütün bunlarla 

proje başarısını sağlayan temel bireydir. 

 
 
Projenin daha başarılı ve etkin bir yönetimle gerçekleştirilip, zamanında istenilen amaçlara 

ulaşmasında en önemli unsur iyi bir proje yöneticisinin projedeki varlığıdır. Proje 

yöneticisinin belirlenen örgüt yapısına göre yetki ve sorumluluğu farklılaşacaktır. Önemli 

olan bireyin sahip olduğu yetki ve sorumluluğu açıkça bilmesi ve benimsemesidir. Proje 

yöneticisi liderlik özelliğine sahip olmalıdır. Bu bireyin etkin bir yönetimi oluşturmasında 

büyük rol oynar. Böylece proje yöneticisi diğerlerine oranla daha üstün olacaktır. Yetki 

gücük yüksek olmasa da lider yapısı ile işbirliğini yaratacaktır.  

 
 
Yöneticinin yeteneklerinden biriside karar vermedir. İlerleme esnasında meydana 

gelebilecek problemleri teknik yönü ile tespit ederek bunları tanıyabilmelidir. Daha sonrada 
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yönetimsel yönleri ile uygun kararı almalıdırlar. Tereddütten kaçınıp, kararlı olmalıdırlar. 

Çünkü yöneticinin vereceği kararın süresi sınırlı olduğu için karar vermede büyük rol 

oynar. Tereddüt içine girerlerse zamanı etkin kullanamaz ve proje örgütünün kendisine olan 

güveni sarsılır. Oysa yöneticinin bireylerin güvenine sahip olması, liderlik vasfı ile hareket 

etmesi gerekir.  

 
 
Proje yöneticilerinin mutlaka liderlik gücüne sahip olması gerekir. Böylece proje 

amaçlarını gerçekleştirmek için proje grubunun faaliyetlerini bu yönde etkileyip, 

yönlendirebilirler. Çalışanlar liderlerini kendi amaçlarını başarmak için bir araç olarak 

görürler. Proje yöneticisinin liderliği karizmatik yetkisine dayanır. Bu sayede normal bir 

yöneticiden daha üstün bir güce sahip olarak projenin başarısında o gücü ile yapıcı bir rol 

alacaktır. İnsanlar eşit, dürüst, gönüllü çalışan bir bireyi izleyerek, ona uyup, onu 

destekleyeceklerdir. Etkili bir lider çalışanlar tarafından beğenilir. Proje yöneticisi 

yenilikleri kabul ederek, yeni fikirleri benimsemeye istekli ve esnek olmalıdır. Liderlerin 

kararlılığı ve iyi bir karaktere sahipliği de aranır. Böylece çalışanlarında her türlü yeniliğe 

karşı hoşgörülü olmasını ve onları benimsemesini sağlarlar. 

 
 
3.3.3.2 Proje yöneticisi ve iletişim 
 
 
Projenin başarılı olması açısından proje yöneticisinin iyi bir iletişimci olması beklenir. Bu 

örgüt içinde doğabilecek karmaşık sorunların netleşip, çözümlenmesi bakımından 

önemlidir. Proje yöneticisi bu özelliği ile örgütte çeşitli tartışma ve karar konularını açıkça 

ortaya koyabilecek ve bunların uygun bir şekilde proje takımına iletilmesini 

sağlayabilecektir. Böylece proje çalışanlarını da harekete geçirebilecektir. Yöneticinin 

başarısı bu konudaki eğitimi ve güven verebilme özelliğinin kazanılmasıyla artacaktır. 

Çünkü bireyler bilgi sahibi oldukları konularda daha etkileyici olacaklardır (Kliem 1988). 

Bu nedenle üst yönetim tarafından proje yöneticisi seçilirken bireylerin iletişimsel 

yeteneklerinin de gözönünde bulundurulması gerekir.  
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İletişimin yetersizliği proje yöneticisi ve çalışanlar arasında çatışmalara neden olabilir ki bu 

da projenin belirlenen amaçlara ulaşmasında yıkıcı bir etkiye yol açacaktır. Bu nedenle 

proje yöneticisinin örgütte etkin bir haberleşme sistemini kurması önemli bir konudur. 

Ayrıca iyi bir iletişim için gerekli olan ihtiyaçları bilmelidir. İyi bir iletişim için mesaj iyi 

alınmalı, gecikmelere imkan verilmemeli, zamanında alınmalı, kullanılan üslup açık ve 

anlaşılır olmalıdır. Böylece yanlış algılamalar önlenerek mesajın doğru ve zamanında 

algılanması sağlanacaktır.  

 
 
İyi bir iletişimci olmasının yanında gerek proje takımını oluşturan bireylerle, gerek üst 

yönetimle, müşterilerle, kısaca proje ile ilgili bütün bireylerle iyi ilişkiler içinde 

bulunabilmelidir. Bu özellikleri ile anlaşma ve çeşitli karar konularında olumlu rol 

oynarlar. Özellikle proje takımını proje amaçlarına yöneltmede onlarla iyi ilişkiler içinde 

olması yapısı bir unsurdur. Böylece bireyler yöneticiyi daha etkin izleyerek proje 

amaçlarını daha çok benimserler.  

 
 
Proje takımı bireylerine ilişkin davranışlarında yakın, samimi bir ilgi içinde olursa etkin bir 

işbirliği ruhu yaratacaktır. Kısaca, bir proje yöneticisinin başarısında proje takımındaki 

birlik ruhunun çok büyük önemi vardır. Bu nedenle iyi bir proje yöneticisinin; bu konunun 

bilincinde olması, liderlik özelliğine sahip, diğer insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, onları 

yorumlayabilen, isteklerini algılayabilen bir birey olarak, iyi bir proje takımını ve bu 

takımda işbirliği ruhunu yaratması gerekir.  

 
 
3.3.4 Proje yönetiminde başarısızlığa etken faktörler anketi 

 
 
Anketin dördüncü kısımı yapısal olarak üçüncü kısmına benzemektedir. Anketin Üçüncü ve 

dördüncü bölümleri değerlendirmede, Skoru 1 olan yanıt verilen faktörün hiç önemli 

olmadığı, skoru 5 olan yanıt ise, böyle bir problemle herzaman karşılaşıldığını veya başarı 

için kritik olduğunu ifade etmektedir. Proje yönetiminde karşılaşılan başarısızlığa etken 18 

faktör proje yöneticilerine sorulan “tedarik süresinin uzamasına, öngörülen bütçenin 
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aşılmasına ve beklenenin altında sistem başarımına hangi düzeyde etken olacağı” cevaplar 

alınmıştır. Proje yöneticileri anket sorularının yanıtlamasına ek olarak faktörlerin ortaya 

çıkma sıklığı ve önceliklendirmesi istenmiştir. Anket soruları Ek 1’de ve sonuçları Ek 2’de 

verilmiştir.  

 
 
Proje yönetiminde başarısızlık faktör anketinin istatiksel sonuçları Çizelge 3.9’da, ankette 

istenen 18 problem içinden en önemli üç faktörün öncelik sıralama sonuçları Çizelge 

3.10’da, faktörlerin projelerde ortaya çıkma sıklıkları Çizelge 3.11’de sunulmuştur.  



 
Çizelge 3.9 Proje yönetiminde başarısızlık faktörleri anketinin istatiksel sonuçları 

I   II IIITedarik süresinin uzamasına, öngörülen 
bütçenin aşılmasına ve beklenenin altında 
sistem başarımına hangi düzeyde etkendir? 

Standart 
Sapma Ortalama Medyan Mod   Ortalama 

Stdandart 
Sapma 

Standart 
Sapma Medyan Mod Ortalama Medyan Mod

Proje grubu personelinin sık sık değişmesi 3.54          0.85 4 4 3.01 0.97 3 3 3.72 0.93 4 4
Üst yönetimin projeyi desteklememesi 3.01           4.17 0.97 3 3 0.88 4 5 3.54 1.05 3 3
Çok sayıda projenin aynı anda yürütülmesi 3.72            0.93 4 4 3.54 1.05 3 3 3.31 0.97 3 3
Gerçekçi olmayan faaliyet programının 
yapılması 4.17 0.88           4 5 2.99 1.10 3 2 3.81 1.12 4 4

Planlama aşamasında geçersiz, doğru olmayan 
verilerin kullanılması 3.16          4.12 4.30 1.17 3 3 0.89 4 5 0.76 4 5

Tüm projeden sorumlu bir personelin 
olmaması 3.54            1.05 3 3 3.81 1.12 4 4 3.45 0.97 4 4

Dizayn değişikliklerinin kontrolünde zafiyet 3.36           0.98 3 3 4.13 0.91 4 5 4.14 0.82 4 4

Proje yöneticisinin görevini anlamada zafiyet 2.99           1.10 3 2 3.68 1.00 4 4 3.92 1.05 4 5
Proje yöneticiliğine yanlış personelin atanması 3.31           0.97 3 3 3.45 0.97 4 4 4.23 0.94 4 5
Beklentilerin/İhtiyacın sisteme dönüştürme 
yetersizliği 4.12 0.89           4 5 3.68 0.81 4 4 3.88 0.86 4 4

İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya 
konulmaması 4.02           0.91 4 4 3.81 0.98 4 4 4.30 0.72 4 5

İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe uğraması 3.81           1.12 4 4 3.92 1.05 4 5 3.80 0.88 4 4
Proje önceliklerinde değişim/çelişki 4.24 0.86          4 5 4.00 1.02 4 5 3.68 0.90 4 4
Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti 4.13 0.91           4 5 3.66 0.86 4 4 3.68 0.96 4 4
Proje maliyetini hesaplama zafiyeti 4.30 0.76           4 5 3.88 0.86 4 4 3.26 0.99 3 3
Projenin başlangıçta tam olarak 
tanımlanamaması 3.68            1.00 4 4 4.03 0.91 4 4 3.96 0.89 4 4

Proje yönetiminin ileri safhalarında değişiklik 
yapılması 3.25            1.14 3 4 4.01 0.79 4 4 3.59 0.86 4 4

Projeye yeni kullanıcıların dahil edilmesi 3.45            0.97 4 4 3.80 0.88 4 4 3.02 0.94 3 3
 
1= Hiç      2= Nadiren     3= Sık Sık      4= Oldukça Sık       5= Her zaman 

I: Tedarik Süresinin Uzamasına Etkisi 
II: Öngörülen Bütçenin Aşılmasına Etkisi 
III: Sistem Başarımına Etkisi 
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Çizelge 3.10 En önemli 3 faktörü önceliklendirme sonuçları 
 

İlk  sırada seçilenler Toplam 2. sırada seçilenler Toplam 3. sırada seçilenler Toplam

Üst yönetimin projeyi desteklememesi 16 İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya 
konulmaması  9 Proje yönetiminde teşkilat 

zafiyeti  14 

İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya 
konulmaması 15 Planlama aşamasında geçersiz, doğru 

olmayan verilerin kullanılması 9 Proje yöneticiliğine yanlış 
personelin atanması  8 

Gerçekçi olmayan faaliyet programının 
yapılması 7 

Proje grubu personelinin sık sık 
değişmesi 9 

Gerçekçi olmayan faaliyet 
programının yapılması 7 

Planlama aşamasında geçersiz, doğru 
olmayan verilerin kullanılması  7 

Gerçekçi olmayan faaliyet 
programının yapılması  8 

Üst yönetimin projeyi 
desteklememesi  7 

Projenin başlangıçta tam olarak 
tanımlanamaması  7 

Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti  
7 

Proje grubu personelinin sık 
sık değişmesi  6 

 
Çizelge 3.11 Faktörlerin problem olarak ortaya çıkma sıklıkların sıralanması 
 

İlk sırada seçilenler Toplam 2. sırada seçilenler Toplam 3. sırada seçilenler Toplam

Gerçekçi olmayan faaliyet 
programının yapılması 19 Gerçekçi olmayan faaliyet programının 

yapılması 13 İhtiyacın ve özelliklerin net 
ortaya konulmaması 12 

İhtiyacın ve özelliklerin net 
ortaya konulmaması  15 İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya 

konulmaması 11 Proje yöneticiliğine yanlış 
personelin atanması 9 

Proje grubu personelinin sık sık 
değişmesi 15 Çok sayıda projenin aynı anda 

yürütülmesi  8 Üst yönetimin projeyi 
desteklememesi  9 

Projenin başlangıçta tam olarak 
tanımlanamaması  7 Planlama aşamasında geçersiz, doğru 

olmayan verilerin kullanılması  8 İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe 
uğraması  8 

Proje yöneticiliğine yanlış 
personelin atanması  6 Proje grubu personelinin sık sık 

değişmesi  7 Proje yönetiminde teşkilat 
zafiyeti  6 
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Proje yöneticilerine göre başarısızlığa etken faktörler arasından en önemli 3 faktörün 

önceliklendirilmesi ve ilk sırada ortaya çıkma sıkları aşağıda sunulmuştur. 

 
 
Proje yöneticilerine göre başarısızlığa etken faktörler arasından en önemli 3 faktörün 

önceliklendirmesinde ilk sıra yer alan sonuçlara göre;  

1 Üst yönetimin projeyi desteklememesi (16 kişi),  

2 İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması (15 kişi),  

3 Gerçekçi olmayan faaliyet programının yapılması (7 kişi) bulunmaktadır.  

 
 
Projede problem olarak ortaya çıkma sıklıkların en önemli üç faktörün sıralamasında ilk 

sırada yer alan sonuçlara göre; 

1 İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması (16 kişi),  

2 Proje grubu personelinin sık sık değişmesi (13 kişi),  

3 Gerçekçi olmayan faaliyet programının yapılması (12 kişi) yer almaktadır. 

 
 
Anketin proje yönetiminde başarısızlığa etken faktörler bölümünde elde edilen verilerin 

güvenilirliği için hesaplanan Cronbach α değeri 0,8 olarak bulunmuştur. Bulunan α değeri 

toplanan verilerin güvenilirliğini göstermek için yeterli bir değerdir. Başarısızlığa etken 

kritik faktörlerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve ortaya çıkma sıklıkları 

değerlendirilmesi için yapılan anket sonucunda elde edilen güvenilir veriler ortaya çıktığını 

göstermektedir. 

 
 
Proje yöneticilerinin güvenilir verileri ışığında, proje yönetiminde tedarik süresinin 

uzamasına etken faktörlerin korelasyon sonuçları Çizelge 3.12’de, öngörülen bütçenin 

aşılmasına etken faktörlerin korelasyon sonuçları Çizelge 3.13’de ve sistem başarımına 

olumsuz etken faktörlerin korelasyon sonuçları Çizelge 3.14’de verilmiştir.  



Çizelge 3.12 Proje yönetiminde tedarik süresinin uzamasına etken faktörlerin korelasyon sonuçları 
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Proje grubu personelinin sık sık değişmesi 1.00 0.43 0.10 0.35 0.06 -0.04 0.10 0.11 -0.09 0.34 0.15 0.15 0.36 0.24 0.22 0.31 0.23 0.25 
Üst yönetimin projeyi desteklememesi 0.43 1.00 0.30 0.15 0.34 0.18 -0.01 0.23 0.04 0.15 0.33 0.39 0.17 0.25 0.20 0.18 0.41 0.27 
Çok sayıda projenin aynı anda yürütülmesi 0.10 0.30 1.00 0.09 0.17 0.39 -0.17 0.10 0.06 0.05 0.16 0.40 0.00 0.14 0.05 -0.16 -0.02 0.27 
Gerçekçi olmayan faaliyet programının 
yapılması 0.35 0.15 0.09 1.00 0.28 0.12 0.06 0.12 0.12 0.35 0.24 0.25 0.42 0.32 0.44 0.05 0.04 -0.04 
Planlama aşamasında geçersiz, doğru olmayan 
verilerin kullanılması 0.06 0.34 0.17 0.28 1.00 0.17 -0.14 0.27 0.19 0.03 0.20 0.13 0.04 0.18 0.15 -0.04 0.27 0.17 
Tüm projeden sorumlu bir personelin olmaması -0.04 0.18 0.39 0.12 0.17 1.00 -0.09 0.07 0.11 -0.09 0.04 0.35 0.11 0.03 0.15 -0.08 0.04 0.18 
Dizayn değişikliklerinin kontrolünde zafiyet 0.10 -0.01 -0.17 0.06 -0.14 -0.09 1.00 0.42 0.37 0.15 0.06 -0.04 0.06 -0.01 0.13 0.07 0.09 -0.18 
Proje yöneticisinin görevini anlamada zafiyet 0.11 0.23 0.10 0.12 0.27 0.07 0.42 1.00 0.52 0.08 0.24 0.20 0.03 0.10 0.19 0.13 0.24 0.02 
Proje yöneticiliğine yanlış personelin atanması -0.09 0.04 0.06 0.12 0.19 0.11 0.37 0.52 1.00 0.01 0.09 0.22 -0.13 0.02 0.18 -0.15 0.05 -0.07 
Beklentilerin/İhtiyacın sisteme 
dönüştürülmesindeki yetersizlik 0.34 0.15 0.05 0.35 0.03 -0.09 0.15 0.08 0.01 1.00 0.61 0.31 0.45 0.27 0.26 0.31 0.26 0.20 
İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya 
konulmaması 0.15 0.33 0.16 0.24 0.20 0.04 0.06 0.24 0.09 0.61 1.00 0.55 0.33 0.50 0.30 0.11 0.37 0.21 
İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe uğraması 0.15 0.39 0.40 0.25 0.13 0.35 -0.04 0.20 0.22 0.31 0.55 1.00 0.11 0.32 0.36 0.06 0.19 0.26 
Proje önceliklerinde değişim/çelişki 0.36 0.17 0.00 0.42 0.04 0.11 0.06 0.03 -0.13 0.45 0.33 0.11 1.00 0.62 0.60 0.33 0.27 0.26 
Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti 0.24 0.25 0.14 0.32 0.18 0.03 -0.01 0.10 0.02 0.27 0.50 0.32 0.62 1.00 0.57 0.13 0.33 0.42 
Proje maliyetini hesaplama zafiyeti 0.22 0.20 0.05 0.44 0.15 0.15 0.13 0.19 0.18 0.26 0.30 0.36 0.60 0.57 1.00 0.34 0.24 0.22 
Projenin başlangıçta tam olarak 
tanımlanamaması 0.31 0.18 -0.16 0.05 -0.04 -0.08 0.07 0.13 -0.15 0.31 0.11 0.06 0.33 0.13 0.34 1.00 0.56 0.44 
Proje yönetiminin ileri safhalarında değişiklik 
yapılması 0.23 0.41 -0.02 0.04 0.27 0.04 0.09 0.24 0.05 0.26 0.37 0.19 0.27 0.33 0.24 0.56 1.00 0.61 
Projeye yeni kullanıcıların dahil edilmesi 0.25 0.27 0.27 -0.04 0.17 0.18 -0.18 0.02 -0.07 0.20 0.21 0.26 0.26 0.42 0.22 0.44 0.61 1.00 
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Çizelge 3.13 Proje yönetiminde öngörülen bütçenin aşılmasına etken faktörlerin korelasyon sonuçları 
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Proje grubu personelinin sık sık değişmesi 1.00 0.14 0.16 0.22 0.12 0.39 0.21 0.20 0.28 0.19 0.25 0.13 0.20 -0.03 0.09 0.18 0.17 0.21 
Üst yönetimin projeyi desteklememesi 0.14 1.00 0.05 0.06 0.40 0.30 0.31 0.16 0.00 0.28 0.31 0.04 0.29 0.41 0.21 0.15 0.21 0.16 
Çok sayıda projenin aynı anda yürütülmesi 0.16 0.05 1.00 -0.09 -0.12 0.31 0.02 -0.06 0.21 -0.12 0.07 0.31 0.08 -0.03 -0.08 -0.07 0.07 0.09 
Gerçekçi olmayan faaliyet programının 
yapılması 0.22 0.06 -0.09 1.00 0.14 0.13 0.08 0.09 0.03 0.17 0.09 -0.08 0.05 0.09 0.13 0.16 0.11 0.28 
Planlama aşamasında geçersiz, doğru olmayan 
verilerin kullanılması 0.12 0.40 -0.12 0.14 1.00 0.24 0.25 0.32 0.22 0.33 0.42 0.21 0.19 0.39 0.16 0.30 0.12 0.13 
Tüm projeden sorumlu bir personelin olmaması 0.39 0.30 0.31 0.13 0.24 1.00 0.36 0.11 0.27 0.16 0.28 0.32 0.22 0.14 0.26 0.12 -0.06 0.05 
Dizayn değişikliklerinin kontrolünde zafiyet 0.21 0.31 0.02 0.08 0.25 0.36 1.00 0.17 0.46 0.41 0.27 0.26 0.30 0.19 0.35 0.35 0.26 0.36 
Proje yöneticisinin görevini anlamada zafiyet 0.20 0.16 -0.06 0.09 0.32 0.11 0.17 1.00 0.36 0.35 0.45 0.24 0.41 0.19 -0.03 0.19 0.09 0.11 
Proje yöneticiliğine yanlış personelin atanması 0.28 0.00 0.21 0.03 0.22 0.27 0.46 0.36 1.00 0.37 0.29 0.42 0.29 -0.05 -0.01 0.12 0.04 0.10 
Beklentilerin/İhtiyacın sisteme 
dönüştürülmesindeki yetersizlik 0.19 0.28 -0.12 0.17 0.33 0.16 0.41 0.35 0.37 1.00 0.23 0.16 0.33 0.31 0.21 0.44 0.14 0.28 
İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya 
konulmaması 0.25 0.31 0.07 0.09 0.42 0.28 0.27 0.45 0.29 0.23 1.00 0.56 0.44 0.43 0.00 0.24 0.15 0.02 
İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe uğraması 0.13 0.04 0.31 -0.08 0.21 0.32 0.26 0.24 0.42 0.16 0.56 1.00 0.35 0.11 0.03 0.19 0.09 -0.02 
Proje önceliklerinde değişim/çelişki 0.20 0.29 0.08 0.05 0.19 0.22 0.30 0.41 0.29 0.33 0.44 0.35 1.00 0.35 0.19 0.39 0.19 0.06 
Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti -0.03 0.41 -0.03 0.09 0.39 0.14 0.19 0.19 -0.05 0.31 0.43 0.11 0.35 1.00 0.44 0.41 0.35 0.14 
Proje maliyetini hesaplama zafiyeti 0.09 0.21 -0.08 0.13 0.16 0.26 0.35 -0.03 -0.01 0.21 0.00 0.03 0.19 0.44 1.00 0.37 0.30 0.26 
Projenin başlangıçta tam olarak 
tanımlanamaması 0.18 0.15 -0.07 0.16 0.30 0.12 0.35 0.19 0.12 0.44 0.24 0.19 0.39 0.41 0.37 1.00 0.37 0.24 
Proje yönetiminin ileri safhalarında değişiklik 
yapılması 0.17 0.21 0.07 0.11 0.12 -0.06 0.26 0.09 0.04 0.14 0.15 0.09 0.19 0.35 0.30 0.37 1.00 0.58 
Projeye yeni kullanıcıların dahil edilmesi 0.21 0.16 0.09 0.28 0.13 0.05 0.36 0.11 0.10 0.28 0.02 -0.02 0.06 0.14 0.26 0.24 0.58 1.00 
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Çizelge 3.14 Proje yönetiminde sistem başarımına olumsuz etken faktörlerin korelasyon sonuçları 
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Proje grubu personelinin sık sık değişmesi 1.00 0.34 -0.01 0.42 0.03 0.22 0.10 0.09 0.21 0.12 -0.12 0.11 0.19 0.41 0.16 0.08 0.39 -0.11 
Üst yönetimin projeyi desteklememesi 0.34 1.00 0.02 0.25 0.05 0.20 -0.10 0.33 0.31 -0.13 0.07 0.08 0.29 0.23 0.22 -0.01 0.07 -0.09 
Çok sayıda projenin aynı anda yürütülmesi -0.01 0.02 1.00 0.17 0.14 -0.05 -0.07 -0.10 -0.22 0.13 0.11 0.26 0.12 0.07 -0.09 0.21 0.23 0.23 
Gerçekçi olmayan faaliyet programının 
yapılması 0.42 0.25 0.17 1.00 0.39 0.31 0.23 0.34 0.37 0.25 0.03 0.07 0.31 0.51 0.39 0.43 0.44 -0.03 
Planlama aşamasında geçersiz, doğru olmayan 
verilerin kullanılması 0.03 0.05 0.14 0.39 1.00 0.25 0.39 0.48 0.25 0.35 0.39 0.30 0.36 0.22 0.13 0.30 0.19 0.21 
Tüm projeden sorumlu bir personelin olmaması 0.22 0.20 -0.05 0.31 0.25 1.00 0.14 0.47 0.46 0.03 0.00 0.04 0.28 0.35 0.33 0.16 0.26 0.03 
Dizayn değişikliklerinin kontrolünde zafiyet 0.10 -0.10 -0.07 0.23 0.39 0.14 1.00 0.21 0.12 0.44 0.24 0.19 0.33 0.22 0.28 0.16 0.21 0.00 
Proje yöneticisinin görevini anlamada zafiyet 0.09 0.33 -0.10 0.34 0.48 0.47 0.21 1.00 0.69 0.09 0.08 -0.11 0.11 0.49 0.22 0.09 0.06 -0.15 
Proje yöneticiliğine yanlış personelin atanması 0.21 0.31 -0.22 0.37 0.25 0.46 0.12 0.69 1.00 -0.09 -0.07 -0.23 0.17 0.48 0.28 0.03 0.09 -0.08 
Beklentilerin/İhtiyacın sisteme 
dönüştürülmesindeki yetersizlik 0.12 -0.13 0.13 0.25 0.35 0.03 0.44 0.09 -0.09 1.00 0.42 0.33 0.28 0.22 0.03 0.25 0.23 0.14 
İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya 
konulmaması -0.12 0.07 0.11 0.03 0.39 0.00 0.24 0.08 -0.07 0.42 1.00 0.32 0.13 -0.04 -0.03 0.09 0.06 0.17 
İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe uğraması 0.11 0.08 0.26 0.07 0.30 0.04 0.19 -0.11 -0.23 0.33 0.32 1.00 0.42 -0.10 0.12 0.26 0.37 0.40 
Proje önceliklerinde değişim/çelişki 0.19 0.29 0.12 0.31 0.36 0.28 0.33 0.11 0.17 0.28 0.13 0.42 1.00 0.38 0.45 0.51 0.24 0.31 
Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti 0.41 0.23 0.07 0.51 0.22 0.35 0.22 0.49 0.48 0.22 -0.04 -0.10 0.38 1.00 0.29 0.34 0.37 -0.04 
Proje maliyetini hesaplama zafiyeti 0.16 0.22 -0.09 0.39 0.13 0.33 0.28 0.22 0.28 0.03 -0.03 0.12 0.45 0.29 1.00 0.41 0.29 -0.03 
Projenin başlangıçta tam olarak 
tanımlanamaması 0.08 -0.01 0.21 0.43 0.30 0.16 0.16 0.09 0.03 0.25 0.09 0.26 0.51 0.34 0.41 1.00 0.42 0.28 
Proje yönetiminin ileri safhalarında değişiklik 
yapılması 0.39 0.07 0.23 0.44 0.19 0.26 0.21 0.06 0.09 0.23 0.06 0.37 0.24 0.37 0.29 0.42 1.00 0.20 
Projeye yeni kullanıcıların dahil edilmesi -0.11 -0.09 0.23 -0.03 0.21 0.03 0.00 -0.15 -0.08 0.14 0.17 0.40 0.31 -0.04 -0.03 0.28 0.20 1.00 

 



Çizelge 3.12’de gösterilen anketin bu bölümünde yer alan, proje yönetiminde tedarik 

süresinin uzamasına etken faktörlerin birbirleri arasında yüksek korelasyona sahip olanlar 

sırasıyla, 

1 Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti ve proje önceliklerinde değişim/çelişki (0.62 ile),  

2 İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması ve beklentilerin/ihtiyacın sisteme 

dönüştürme yetersizlik (0.61 ile), 

3 Proje maliyetini hesaplama zafiyeti ve Proje tedarik/edinme stratejisi (0.57 ile) yer 

almaktadır.  

 
 
Çizelge 3.13’de gösterilen proje yönetiminde öngörülen bütçenin aşılmasına etken 

faktörlerin birbirleri arasında yüksek korelasyona sahip olanlar sırasıyla, 

1 Projeye yeni kullanıcıların dahil edilmesi ve Proje yönetiminin ileri safhalarında 

değişiklik yapılması (0.58 ile), 

2 İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe uğraması ve İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya 

konulmaması (0.56 ile), 

3 Proje maliyetini hesaplama zafiyeti ve proje yönetiminde teşkilat zafiyeti (0.44 ile) yer 

almaktadır. 

 
 
Çizelge 3.14’de gösterilen proje yönetiminde sistem başarımına olumsuz etken faktörlerin 

birbirleri arasında yüksek korelasyona sahip olanlar sırasıyla, 

1 Proje yöneticiliğine yanlış personelin atanması ve Proje yöneticisinin görevini anlamada 

zafiyet (0.69 ile), 

2 Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti ve Gerçekçi olmayan faaliyet programının yapılması 

(0.51 ile), 

3 Projenin başlangıçta tam olarak tanımlanamaması ve Proje önceliklerinde değişim/çelişki 

(0.51 ile) yer almaktadır. 

 
 
Proje yöneticileri ve çalışanları tarafından verilen cevaplara göre proje yönetiminde tedarik 

süresinin uzamasına etken faktörlerin analizi Çizelge 3.15’de, öngörülen bütçenin 
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aşılmasına etken faktörlerin analizi Çizelge 3.16’da ve sistem başarımına olumsuz etkileyen 

faktörler Çizelge 3.17’de önem derecelerine göre sunulmuştur. 

 

Çizelge 3.15 Proje yönetiminde tedarik süresinin uzamasına etken faktörlerin analizi 

DERECE FAKTÖR 
1 2 3 4 5 6 7 

Proje maliyetini hesaplama zafiyeti 0.82 0.18 0.20 0.08 0.14 0.02 0.01
Proje önceliklerinde değişim/çelişki 0.81 0.20 -0.10 0.16 -0.03 0.21 -0.09
Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti 0.68 0.25 -0.06 0.36 0.09 -0.09 0.19
Gerçekçi olmayan faaliyet programının yapılması 0.63 -0.29 0.09 0.13 0.05 0.40 0.24
Proje yönetiminin ileri safhalarında değişiklik 
yapılması 0.10 0.82 0.14 0.20 -0.05 0.09 0.24
Projeye yeni kullanıcıların dahil edilmesi 0.14 0.79 -0.16 0.11 0.30 0.00 0.09
Projenin başlangıçta tam olarak tanımlanamaması 0.21 0.74 0.05 0.00 -0.18 0.27 -0.20
Proje yöneticisinin görevini anlamada zafiyet 0.01 0.14 0.79 0.09 0.07 0.10 0.23
Proje yöneticiliğine yanlış personelin atanması 0.04 -0.11 0.79 0.05 0.15 -0.19 0.16
Dizayn değişikliklerinin kontrolünde zafiyet 0.06 -0.02 0.75 0.03 -0.19 0.15 -0.32
İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması 0.21 0.14 0.10 0.87 0.10 -0.01 0.16
Beklentilerin/İhtiyacın sisteme 
dönüştürülmesindeki yetersizlik 0.26 0.11 0.03 0.73 -0.11 0.32 -0.15
Tüm projeden sorumlu bir personelin olmaması 0.17 0.03 0.06 -0.20 0.78 -0.05 0.02
Çok sayıda projenin aynı anda yürütülmesi -0.07 -0.03 -0.07 0.15 0.78 0.13 0.11
İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe uğraması 0.15 0.08 0.15 0.55 0.62 0.04 0.03
Proje grubu personelinin sık sık değişmesi 0.20 0.17 -0.01 0.09 0.03 0.86 -0.01
Üst yönetimin projeyi desteklememesi -0.03 0.30 0.08 0.21 0.33 0.53 0.39
Planlama aşamasında geçersiz, doğru olmayan 
verilerin kullanılması 0.11 0.07 0.11 0.02 0.08 0.06 0.90 

 
 
Tedarik süresinin uzamasına 1. derecede neden olan faktör olarak ; 

1 Proje maliyetini hesaplama zafiyeti (0.82),  

2 Proje önceliklerinde değişim/çelişki (0.81),  

3 Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti (0.68), 

4 Gerçekçi olmayan faaliyet programının yapılması (0.63) yer almaktadır.  
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Çizelge 3.16 Proje yönetiminde öngörülen bütçenin aşılmasına etken faktörlerin analizi 

DERECE FAKTÖR 
1 2 3 4 5 6 

İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması 0.76 0.37 0.00 0.01 0.21 0.08
Proje yöneticisinin görevini anlamada zafiyet 0.75 0.01 0.13 0.04 -0.17 0.20
İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe uğraması 0.58 0.02 0.22 0.00 0.51 -0.20
Proje önceliklerinde değişim/çelişki 0.56 0.27 0.26 0.16 0.11 -0.09
Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti 0.24 0.76 0.05 0.29 -0.08 -0.15
Üst yönetimin projeyi desteklememesi 0.12 0.71 0.07 0.02 0.09 0.19
Proje maliyetini hesaplama zafiyeti -0.30 0.53 0.48 0.28 0.01 -0.06
Planlama aşamasında geçersiz, doğru olmayan 
verilerin kullanılması 0.41 0.52 0.18 -0.07 -0.15 0.21
Dizayn değişikliklerinin kontrolünde zafiyet 0.11 0.17 0.77 0.18 0.14 0.08
Beklentilerin/İhtiyacın sisteme dönüştürülmesindeki 
yetersizlik 0.33 0.17 0.62 0.11 -0.28 0.16
Proje yöneticiliğine yanlış personelin atanması 0.47 -0.29 0.61 -0.07 0.24 0.12
Projenin başlangıçta tam olarak tanımlanamaması 0.23 0.32 0.43 0.41 -0.15 -0.04
Proje yönetiminin ileri safhalarında değişiklik 
yapılması 0.09 0.16 0.05 0.88 0.08 0.04
Projeye yeni kullanıcıların dahil edilmesi -0.05 0.00 0.23 0.74 0.03 0.36
Çok sayıda projenin aynı anda yürütülmesi 0.03 -0.07 -0.08 0.11 0.83 0.00
Tüm projeden sorumlu bir personelin olmaması 0.02 0.38 0.38 -0.27 0.57 0.34
Gerçekçi olmayan faaliyet programının yapılması 0.01 0.11 -0.01 0.16 -0.18 0.73
Proje grubu personelinin sık sık değişmesi 0.17 0.00 0.19 0.08 0.32 0.64

 
 
Öngörülen bütçenin aşılmasına 1. derecede neden olan faktör olarak; 

1 İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması (0.89), 

2 Proje yöneticisinin görevini anlamada zafiyet (0.75), 

3 İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe uğraması (0.58), 

4 Proje önceliklerinde değişim/çelişki (0.56) yer almaktadır. 
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Çizelge 3.17 Proje yönetiminde sistem başarımına olumsuz etken faktörlerin analizi 

DERECE FAKTÖR 
1 2 3 4 5 6 

İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması 0.89 0.17 0.06 -0.03 -0.08 0.08
Proje yöneticisinin görevini anlamada zafiyet 0.83 -0.09 0.10 0.10 -0.18 0.12
İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe uğraması 0.59 -0.01 0.14 0.30 0.02 0.13
Proje önceliklerinde değişim/çelişki -0.06 0.76 0.30 0.05 0.04 -0.17
Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti 0.03 0.75 -0.16 -0.08 0.18 0.18
Üst yönetimin projeyi desteklememesi 0.10 0.64 0.16 0.34 -0.32 -0.22
Proje maliyetini hesaplama zafiyeti 0.49 0.61 0.02 0.12 0.28 -0.05
Planlama aşamasında geçersiz, doğru olmayan 
verilerin kullanılması -0.30 0.47 0.07 0.36 0.42 0.34
Dizayn değişikliklerinin kontrolünde zafiyet 0.01 -0.01 0.75 0.04 -0.19 0.40
Beklentilerin/İhtiyacın sisteme dönüştürülmesindeki 
yetersizlik 0.00 0.12 0.67 0.28 0.27 0.00
Proje yöneticiliğine yanlış personelin atanması 0.40 0.12 0.66 0.20 0.10 -0.03
Projenin başlangıçta tam olarak tanımlanamaması 0.53 0.03 0.60 0.16 -0.01 -0.05
Proje yönetiminin ileri safhalarında değişiklik 
yapılması 0.22 -0.05 0.19 0.77 -0.17 0.04
Projeye yeni kullanıcıların dahil edilmesi 0.14 0.25 0.14 0.73 0.21 0.21
Çok sayıda projenin aynı anda yürütülmesi 0.11 0.08 0.32 0.59 0.40 -0.28
Tüm projeden sorumlu bir personelin olmaması -0.08 0.05 0.29 -0.18 0.74 -0.03
Gerçekçi olmayan faaliyet programının yapılması -0.08 0.12 -0.18 0.32 0.67 -0.01
Proje grubu personelinin sık sık değişmesi 0.30 -0.07 0.15 0.09 -0.01 0.83

 
 
Sistem başarımına olumsuzluğa 1. derecede neden olan; 

1 İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması (0.89), 

2 Proje yöneticisinin görevini anlamada zafiyet (0.83), 

3 İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe uğraması (0.59) problemleri yer almaktadır.  

 
 
Bu bölümdeki anket araştırmasındaki faktörler, daha önceki uluslararası yayınlar 

değerlendirilerek ve tecrübelere göre sorulara cevap aranmıştır. Proje yönetiminde kritik 

başarı ve başarısızlık faktörleri ne olduğunu belirlenmeye calışılmış olup, bu faktörlerin 

birbirileri ile ilişkileri değerlendirilmiştir. Başarı veya başarısızlığın nedenlerini araştırmak 

için geçmişteki projeleri inceleyerek ve proje müdürleri ve elemanları ile görüşme yaparak 

ve bunların yazılım yoğunluklu ana sistem projelerinin başarı göstergesiyle ilgili değerleri 

ve projeleri değerlendirmesinde.  
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Proje yönetimindeki problemlerin tedarik süresinin uzamasına, öngörülen bütçenin 

aşılmasına ve beklenenin altında sistem başarımına hangi düzeyde etken olacağı araştırılma 

sonucunda, ihtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması ve gerçekçi olmayan faaliyet 

programının yapılmaması mevcut tedarik yapısından dolayı kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir. 

 
Bu bölümde anketlerden ortaya çıkan veriler ışığında başarılı bir satınalma için iki önemli 

husus üzerinde durularak yazılım yoğunluklu sistem tedariği için yeni bir model 4. bölümde 

ve proje yöneticisi hakkında yapılan çalışma bölüm 3.3.3.1 ve 3.3.3.2’de sunulmuştur. 
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4 BULGULAR 

 
 
4.1 Yeni Bir Tedarik Modeli İhtiyacı 

 
 
Bu araştırmada, tedarik yapısının etkinliğini geliştirmek için, yazılım yoğunluklu sistemlere 

özgü, örgüt tecrübesi ve çıkarılan dersleri kullanan, örgüt odaklı, tekrarlanabilen etkinlikleri 

kapsayan bir yetenek olgunluk modeline dayalı yaklaşımı teklif edilmiştir. Amacımız 

projelerde maliyet, zaman ve performansın nesnel ölçütlere göre yürütülmesi, etkin proje ve 

sözleşme yönetimi süreçleri kullanarak örgütsel tecrübenin azami düzeye çıkararak 

tekrarlanabilen bir esasta tedarik süreci tanımlamaktır. Bunun sonucunda, hem tedarik 

sürecinde kazanılan tecrübenin yeni kurulan proje bürolarına aktarılarak, yazılım 

yoğunluklu sistemlerinde karşılaşılan proje hatalarını ve risk faktörlerini azaltabileceği 

hemde tekrarlanan yapıda olduğu için ihtiyaçların geliştirilmesi ve yönetilmesine katkı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

 
 
Çalışmada, ana savunma sistem tedarikinde proje yönetiminden tüm sorumlu birimlerin 

görevleri model üzerinde değerlendirilmiştir. Sistem tedarikinde görev alan üç ana unsur; 

kullanıcı, yüklenici ve tedarik eden makam bulunmaktadır. Bu tedarik üçgeninde, kullanıcı 

istediği başarımı belirtir, satıcı (yüklenici) maliyet ve takvimi ortaya koyar, satınalma 

sorumlusu da gerekli kaynağı sağlayıp işi gerçekleştirir. Modelimizde örgütsel olarak 

alıcının bakış yönü göz önüne alınarak üçgenin kullanıcı ve satınalma sorumlu köşelerine 

daha fazla ağırlık verilmiştir.  

 
 
Kullanıcı ve Satınalma sorumlusu tarafından yazılım yoğunluklu sistemlerin tedarik 

edilirken mevcut uygulamalardaki ilgili karşılaşılan sorunlar ile bu sorunların çözümü için 

teklif edilen ana süreç alanları Çizelge 4.1’de verilmiştir. Bununla birlikte yüklenici 

tarafından, başarıma uygun olarak sistem geliştirme modellerin izlenmesi ve 

doğrulanmasına yönelik ana süreç alanı tanımlanmıştır.  



 

Çizelge 4.1 Mevcut uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik teklif edilen modelin çözüm yaklaşımı 
 

MEVCUT UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR TEKLİF EDİLEN MODELİN ÇÖZÜM 
YAKLAŞIMI 

Proje büroları proje emirlerinin bildirilmesi ile kurulur ve projenin tamamlanması ile kapatılır. 
Bu nedenle, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde proje büroları çekirdek teşkilatlardaki bölüme 
dayalı yapıdan ziyade ekibe dayalı olarak kurulur. Tahsis edilen proje bürolarındaki eksiklik  
Hava Kuvvetlerinin her bir tedarik sürecinde örgütsel tecrübeyi kullanmamasına neden olur. 
Oysa, örgütsel tecrübe tedarikte bir çarpan etkisi sağlar. Sorun çözmenin yanı sıra teşkilat 
sorunu da kaydettiği ve gelecekte bu kayıttan yararlandığı için bu durum teşkilatın zaman ve 
para tasarrufu sağlar. Örgütsel tecrübe veri tabanları tutarak ve çıkarılan derslerden öğrenilerek 
gerçekleştirilebilen tekrarlanabilen etkinlikler vasıtası ile kazanılabilir.  
 

Sabit bir proje bürosunun kurulması 
çalışmamızın kapsamı dışında bulunan 
Türk Hava Kuvvetlerinin yeniden 
yapılanmasını gerektirir. Yeniden 
yapılanma yerine tedarikte tekrarlanabilen 
etkinlikleri kullanan olgunluğa dayalı 
kavramı teklif ediyoruz.  

Tahsis edilmiş bir satınalma bölümünün olmayışının doğal sonucu olarak satınalma sürecinde 
bir geri besleme düzenlemesi yoktur. Ancak proje esaslarını tahmin etmede ve kaliteyi 
artırmada geri besleme oldukça önemlidir.  

ASA 2-Teklif alma (yüklenici başarımını 
son kullanıcı katılımını denetleme)  
ASA 4-Sözleşme izleme ve yönlendirme 
(temin izleme planı) içinde giderilir. 
  

Satınalma süreci görev ihtiyaçlarının tespiti ile başlar ve envanterden çıkartma ile sona erer. 
Buna karşılık mevcut uygulamada satınalma süreçleri sistemin kurulması ile sonuçlandırılır, 
teslimat sonrası yapılacak işlemler detaylı bulunmamaktadır.  

ASA 2-Teklif alma  
ASA 5-Destek dönemine geçiş planlaması 
içinde çözülür. 
  

Mevcut uygulamada proje yönetiminin her safhasında risk yönetimi uygulaması yetersizdir. 
Proje büroları genelde öngörümlü yaklaşımı benimsemekten ziyade ani kriz üzerinde 
odaklanılır. Personelin bireysel çabaları ile risk değerlendirmeleri yapılır.  
 

ASA 6-Risk Yönetimi ve izlenmesi içinde 
çözülür.  

Satınalma stratejisi ve iş stratejisi “Konseptlere dayalı ihtiyaçlar sistemi” içinde olduğu gibi 
talimatlar içinde geniş olarak tanımlanır ancak her bir farklı satınalma süreci için tanımlanmış 
olan özel stratejisi eksiktir.  

ASA 1-Yazılım satınalma planlaması 
içinde çözülür.  
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Çizelge 4.1 Mevcut uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik teklif edilen modelin çözüm yaklaşımı (devam) 
 

MEVCUT UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR TEKLİF EDİLEN MODELİN 
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 

Denetim mekanizması etkin olarak kurulmamış olup, çağlayan modelinde olduğu gibi tedarik 
sürecinin sonunda değerlendirmeler yapılır. 
 

ASA 2-Teklif alma (Ürün testi ve 
değerlendirme) içinde çözülür.  

İhtiyaç sahibi, MSB, SSM gibi tedarik sürecinde pek çok katılımcı olmasına rağmen koordinasyon ve 
iletişim düzenlemesi yetersizdir (Aris 2002). 
 

ASA 4-Sözleşme izleme ve 
yönlendirme (Koordinasyon ve 
iletişim) içinde çözülür. 

İhtiyacın/özelliklerin net ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine yönelik denetim ve yönetim 
unsurları yeterli değildir. 
 

ASA 3-İster geliştirme ve yönetimi . 

Tedarik makamlarının görevleri ve sorumlulukları çok geniş olarak tanımlanmıştır.  
 

ASA 4-Sözleşme izleme ve 
yönlendirme (tedarik yönetim planı) 
içinde çözülür.  

Safhaların çıkış ve giriş kriterleri açık olarak tanımlı değildir.  ASA 2-Teklif alma (Teslimat ve 
değerlendirme)  
 

Mevcut uygulama genel olarak sistem ihtiyaçları yerine sistem ihtiyaçlarını tanımlar. Bir ihtiyaçları 
geliştirme sistemi yoktur. Sistemler yurt dışından alınır veya yerel olarak bir yabancı sistem üretilir. 
Bu nedenle “ ARGE” ye dayalı tedarik sağlanmaz.  
 

ASA 3-İster geliştirme ve yönetimi . 
ASA 7-Sistem mühendisliği 
yönetimi içinde çözülür.  

Sistemlerin tedarik edilişinde proje yönetimi yöntemi yerine “Teklif değerlendirme ve tedarik” 
metodu kullanılmaktadır. Böylece, sözleşme imzalandıktan sonra tedarik bölümünün görevi sona 
ermektedir, oysa proje yönetimi yönteminde satınalma, ömür devri içinde uzmanlar tarafından 
yapılmaktadır.  
 

ASA 1-Yazılım satınalma 
planlaması (satınalma ömür süresini 
yönetim stratejileri) içinde çözülür. 
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4.1.2 Karar Verme ve Onay Makamları  
 
 

Türk Hava Kuvvetlerinde proje büroları, genel olarak proje yöneticisi, proje subayı ve konu 

ile ilgili uzmanlardan oluşur. Proje yöneticisi, tedarik makamı tarafından ayrılan kaynaklara 

göre kabiliyetlerini kullanarak programı yönetme, yenilikleri kullanma, en uygun çözümleri 

arama, yönetim yeteneklerini geliştirme ve çıkarılan dersleri kendilerini izleyenlere 

sağlamakla sorumludur (NAVSO 2000, Kars 2003). Proje subayı ise proje yöneticisine 

yardım eder, onu temsil eder, proje bürosu içinde iletişim ve koordinasyonu sağlar, 

programı denetler ve gerektiğinde güncelleştirir. İlgili uzmanları ise sistem mühendisi, test 

ve değerlendirme personeli, entegre lojistik destek personeli, üretim yönetimi personeli ile 

maliyet analiz personeli oluşturur. Bu personel  proje ömrü süresince  proje yöneticisine 

yardım eder. Teklif edilen modelin uygulama sorumluluğu proje yöneticisine ait olmasına 

rağmen Çizelge 4.2’de gösterildiği gibi modelin yönetiminde karar verici  ve onaylayıcı 

başka makamlar da vardır.  

 



 
 
 
Çizelge 4.2 Karar organların mevcut uygulama ile teklif edilen modelin kıyaslanması 
 

KARAR VERME/ONAYLAMA MAKAMLARI ANA SÜREÇ ALANLARI (ASA) MEVCUT  UYGULAMA TEKLİF EDİLEN MODEL 
ASA 1:  
Yazılım Satınalma Planı  

• Satınalma stratejisi 
• İş stratejisi 

Karar verici makamlar: Türk Hava Kuvvetleri, MSB yönergeleri 
(genel olarak tanımlanır) 
Onaylama makamı: Genelkurmay Başkanlığı, MSB  

Karar verici Makamlar: Proje yöneticisi (özel 
olarak tanımlanır)  
Onay makamı: MSB 

ASA 2: 
Teklif alma  

Karar verici makamlar: MSB   
Onaylama makamı: MSB   

Karar verici Makamlar: Proje yöneticisi  
Onay makamı: MSB 

ASA 3:  
İsterler geliştırme ve yönetimi 
 

Mevcut uygulamada böyle bir  faaliyet olmamasına rağmen  bu görev 
sistem ihtiyaçlarının tespitinin bir parçası olarak uygulanır. 
Karar verici makamlar: MSB  
Onaylama makamı: MSB  

Karar verici Makamlar: Proje bürosunda 
görevlendirilen personel  
Onay makamı: Proje yöneticisi  

ASA 4:  
Sözleşme izleme ve yönlendirme  
 

Karar verici Makamlar*: Proje yöneticisi ve proje subayı   
Onay makamı: Onay gerekmez (Eğer  maliyet ve  planlama sapmaları 
nedeni ile  acil bir durum ortaya çıkarsa o zaman  MSB onayı 
gereklidir.)  

Karar verici Makamlar: Proje yöneticisi ve proje 
subayı   
Onay makamı: Onay gerekmez (Eğer  maliyet ve  
planlama sapmaları nedeni ile  acil bir durum ortaya 
çıkarsa MSB onayı gereklidir.)  

ASA 5: 
Destek dönemine geçiş planlaması  

Planlanmış etkinlik yoktur. Bakım ve destek  fiili olarak ürünü 
sağlayan teşkilat tarafından sağlanır. Teklif almada bu konu vurgulanır. 

Karar verme makamları: Proje bürosunda 
görevlendirilen personel 
Onay makamı: Proje yöneticisi  

ASA 6: 
Risk yönetimi ve izlenmesi 
 

Planlanmış etkinlik yoktur. Risk yönetimi  kriz yönetimine göre  
yapılır. Acil durumlar  proje bürosundaki  görevli personel tarafından  
değerlendirilir ve  proje yöneticisi tarafından onaylanır.  

Karar verme makamları: Proje bürosunda 
görevlendirilmiş  personel 
Onay makamı: Proje yöneticisi veya MSB ** 

ASA 7: 
Sistem mühendisliği yönetimi 

Mevcut uygulamada böyle bir  faaliyet olmamasına rağmen  bu görev 
sistem ihtiyaçlarının tespitinin bir parçası olarak uygulanır. 
Karar verici makamlar: MSB  
Onaylama makamı: MSB 

Karar verici Makamlar: Proje bürosunda 
görevlendirilen personel  
Onay makamı: Proje yöneticisi 

* Proje subayı proje yöneticisine yardım eder ve olmadığında vekalet eder.  
** Onay işin ölçeğine bağlıdır.  
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4.2 Teklif Edilen Modelin Yapısı  
 
 

Model tekrarlanabilen etkinlikleri kapsayan, olgunluğa dayalı bir kavramdan oluşmaktadır. 

Teklif ettiğimiz modeli SA-CMM düzey 2 ve düzey 3’e uygun olarak yapıyı oluşturduk. 

Ancak bilindiği gibi SA-CMM kapsamlı olmayıp, etkinliklerin nasıl yapılacağının 

açıklamayan genel bir tarzda oluşturulmuştur. Teklif edilen modeli oluşturmaya yönelik 

anlaşılabilir olması için bölüm 2.4.2’de açıklanan tedarik model çalışmaların 

uygulanabilenlerin bazı kısımlarını dahil ettik. Bu nedenle, SA-CMM’deki gibi bir 

olgunluk kavramı teklif etmenin yanı sıra “nasıl yapılacak” bilgileri ile modelimizi 

genişlettik. Örnek olarak, Teklif alma planı hazırlanırken ASA 1’de Etkinlik 1’i 

tanımlamanın yanı sıra kapsamlı bir teklif alma şablonu da verilmiştir. SA-CMM ve teklif 

edilen modelin kıyaslaması ile şablonları meydana getirmede kullanılacak ilgili kaynaklar 

Ek 3’de verilmiştir. Teklif ettiğimiz model yedi ASA içerir ve her biri Çizelge 4.3’de 

gösterildiği gibi yapılacak olan farklı etkinlikleri kapsar. 

 
Çizelge 4.3 Teklif edilen modelin ana süreç alanları ve etkinlikler 
ANA SÜREÇ ALANLARI  ETKİNLİKLER 
1 Yazılım satınalma 
planlaması  

1 Projenin satınalma stratejisi geliştirilir ve belgelenir. 
2 Satınalma stratejisi edinilmiş satınalma derslerine dayanmalıdır. 
3 Projenin  iş stratejisi geliştirilir ve belgelenir. 
4 Satınalma planı geliştirilir, belgelenir ve projenin ömrü boyunca 
muhafaza edilir.  

2 Teklif alma 1 Teklif alma planı geliştirilir ve belgelenir. 
2 Risk yönetimi planı izlenir ve güncelleştirilir. 
3 Proje ekibi sözleşme imzalanmadan önce seçilen yüklenici ile sözleşme 
gereklerinin karşılıklı anlaşılmasını sağlamak amacı ile işlem yapar. 

3 İsterler geliştirme ve 
yönetimi 

1 İsterler geliştirilir ve belgelenir. 
2 İsterler yönetim planı geliştirilir ve belgelenir. 
3 Risk yönetim planı izlenir ve güncelleştirilir.  

4 Sözleşme izleme ve 
yönlendirme 

1 Tedarik yönetimi planı geliştirilir ve belgelenir. 
2 Proje süresince tedarik izlemesi yapılır.  

5 Destek dönemine geçiş 
planlaması  

1 Destek dönemine geçiş planlaması geliştirilir ve belgelenir. 
2 Destek dönemine geçiş planlaması ekibini; son başarım ve yüklenici  
örgütsel kabiliyeti değerlendirmesi sonucu olumlu olursa görevle ilgili 
destek teşkilat görevlendirilir.  
3 Destek dönemine geçiş planlaması ekibi geçiş süresince destek 
teşkilatının etkinliğini denetler. 

6 Risk yönetimi ve 
izlenmesi 

1 Risk yönetimi ve izlenmesi planı geliştirilir ve belgelenir.  

7 Sistem Mühendisliği 
Yönetimi 

1 Tanımlanan ihtiyaçların sisteme dönüştürülmesi izlenir ve doğrulanır. 
2 Sistem mühendisliği yönetim planı hazırlanır.  
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4.3 Teklif Edilen Tedarik Süreç Modeli 

 
 
4.3.1 ASA 1-Yazılım satınalma planlaması 

 
 
4.3.1.1 Genel 

 
 

“Planlamadaki başarısızlık başarısızlığın planlanmasıdır” (AFMC 2000). Bu durum 

özellikle yazılım yoğunluklu sistem tedariki söz konusu olduğunda daha önem 

kazanmaktadır. Planlama başarılı bir tedarik sürecinin en önemli özelliğini oluşturmaktadır. 

Satınalma planlaması için denetim listesi sağlar, geleceğe yönelik kararları belirler, 

planlama esnasında tüm katılımcıların bulunmasıyla proje ofisi ve son kullanıcı arasında 

iletişim aracı olurken proje kaynaklarının ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak sistemi 

nasıl karşılanacağını tanımlar. Planlama aynı zamanda yönetim için stratejik bir belgedir. 

Yazılım satınalma planlaması aşağıdaki benzeri dört etkinliği kapsar:  

Etkinlik 1: Projenin satınalma planı geliştirilir ve belgelenir. 

Etkinlik 2: Satınalma stratejisi edinilen tedarik derslerine dayanmalıdır. 

Etkinlik 3: Projenin iş stratejisi geliştirilir ve belgelenir. 

Etkinlik 4: Satınalma planı geliştirilir, belgelenir ve projenin ömrü boyunca muhafaza 

edilir. 
 
 
4.3.1.2 Etkinlikler  
 
 
4.3.1.2.1 Etkinlik 1 (Proje satınalma planı geliştirilir ve belgelenir)  

 
 
Satınalma stratejisi, satınalma planını hazırlamak için esas olarak kullanılacak olan 

hedeflere ulaşmada genel kavramı ve kararı tanımlar. Satınalma stratejisini planlanması, 

programın hatalarından ve risklerinden kaçınılmasını sağlar. Satınalma stratejisini 

tanımlamanın ana hedefi riskleri azaltmaktır. Ayrıca ihtiyaçların, kavramların ve program 
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hedeflerinin bir özetini kapsar. Strateji geliştirme, tedarik kararı ile başlayarak üretim 

sonrası desteğe kadar devam eder. Bu nedenle, tekrar eden görevleri içeren daimi bir 

süreçtir (AFMC 2000). Bir tedarik stratejisi tipik olarak örgütsel strateji, satınalma 

hedefleri, satınalma ömür devir yönetim yöntemi, risk tanımlaması, satınalma ömür devri 

ve destek kurulumu kavramını içerir.  

 
 
4.3.1.2.1.1 Örgütsel strateji 
 
 
Örgütsel stratejinin tanımlanması ihtiyacın tanımlanmasında ilk adımdır. Örgütsel 

ihtiyaçların tanımlanması ve bu ihtiyaçları yeni bir programın uygulanmasının sonucunda 

etkilenen kullanıcılara gösterme imkanı sağlar. Tedarik makamı satınalma politikasını bu 

çerçevede tanımlayabilir. Bilindiği gibi, satınalma politikası yüksek seviyede rehberlik 

ilkelerini, bir teşkilat içinde bir satınalma sürecini yönetme, denetleme kuralları ile 

şartlarını kapsar (PROBE 2002). Stratejinin tanımlanmasından önce, bir planlama ekibi 

kurularak, teşkilatın hedeflerini gerçekleştirmek için yeni üründen beklentileri 

tanımlamalıdır. Aynı zamanda, yeni tedarik programını etkileyecek olan usuller, kurallar ve 

yönetmelikler tanımlanmalı ve incelenmelidir. Yüklenici ve tedarik makamının 

sorumlulukları, şartlar ve koşullar tanımlanır.  
 
 
4.3.1.2.1.2 Satınalma hedefleri  
 
 
Alım hedefleri mevcut sistemin eksiklerini ve yeni bir sistem ihtiyacını tanımlar. Eksikleri 

tanımlayabilmek için öncelikle mevcut sistem tanımlanmalıdır. Böylece, kullanıcı 

ihtiyaçları kolaylıkla toplanabilir ve doğrulanabilir. İsterler toplandıktan sonra, 

önceliklendirilmelidir. Her kullanıcı ihtiyacı bir sistem için acil bir geliştirme anlamına 

gelmez. Bu amaçla, ihtiyaçlara önceliklendirme düzeyi verilmedir. Yüksek seviye 

ihtiyaçların yerine getirilmesi gerektiğini, orta seviye ihtiyaçların teşkilat için yararlı 

olduğunu ve düşük seviye ihtiyaçlar yerine getirilirse teşkilat için iyi olacağını ifade eder 

(ASSIST 1999). İsterleri öncelik sırasına koyduktan sonra, maliyetlerine göre faydaları 
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değerlendirilir. İhtiyaçların faydaları değerlendirilirken, yüksek öncelikli ihtiyaçlar önce 

değerlendirilmelidir. Sonra, orta seviyedeki ve alt seviyedeki ihtiyaçlar değerlendirilebilir. 

Eğer düşük seviye ihtiyaçların maliyeti faydalarından fazla ise o zaman bunlar gözden 

çıkarılabilir. 

 
 
Satınalma hedeflerinin tanımlanmasında ihtiyaçların değerlendirilmesinin yanı sıra, 

planlama kısıtlamaları, maliyet kısıtlamaları, kanun yönetmelikleri ve lisans hakkı gibi 

tedarik kısıtları da tanımlanmalıdır. 

 
 
Satınalma ihtiyaçlarının ve kısıtlamalarının değerlendirilmesinden sonra, sistemin 

karşılaşacağı riskleri azaltılmasını sağlayan çözümler hakkında bir fizibilite çalışması 

yapmalıdır. Bu çalışma sırasında aynı alandaki yüklenici firmadan alım yapmış olan 

başkaları ile yakın ilişkiler kurulmalıdır. Tamamlandığında sistemin görevini yapacağından 

emin olmak için mümkünse ön örnek kullanılıması önemlidir. Yükleniciler ile ilişki 

kurarak iyi iş birliği yapılmadır. Başarı sadece yüklenici veya tedarik makamı çalışmasına 

bağlı olmasından ziyade yüklenici ile karşılıklı çabalara dayanmaktadır. Fizibilite 

çalışmalarını değerlendirmek için danışmanlardan yararlanılabilinir.  

 
 
4.3.1.2.1.3  Sistemin ömür devrince kullanıcak geliştirme yönteminin yönetimi  
 
 
Yöntem; planlamadan sistemin hizmete girmesine kadar bir tedarikin tüm aşamalarında 

kullanılacak usullerin toplamıdır (STSC 2000). Bu nedenle, tedarik stratejisini tanımlarken 

sistemin ömür süresince kullanılacak olan yöntemler proje yöneticisi tarafından 

seçilmelidir. Yöntemin seçilme kriterleri; programın yapısına, yazılım yoğunluklu 

sistemlerin alanına, ihtiyaca ve politikaya bağlıdır. Seçilme kriterlerine yardımcı olmak 

amacıyla bazı sistem geliştirme modelleri (çağlayan, ön örnek, evrimsel ve sarmal) 

hakkında detaylı bilgiler ile avantaj ve dezavantajları Bölüm 2.4.1 de verilmiştir. Sonuç 

olarak, Proje müdürü programın başarısı için en uygun yöntemleri seçmelidir. Ancak, 

uygun yöntemleri seçerken, proje müdürü seçilen yöntemin süreç zamanının (ömrü) 
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kısaltabileceğinin bilincinde olmalı, program istikrarını korumalı ve teknoloji girişini etkin 

kılmalıdır (Adams 2004).  

 
 
4.3.1.2.1.4 Risk tanımlama  
 
 
“Yazılım programları başarıdan çok başarısızlığa eğimilimlidir” (STSC 2003). Yeni bir 

programı başlatmadan önce, proje yöneticisi tedarik stratejisini tanımlarken risk yönetim 

yöntemlerini de göz önünde bulundurmalıdır. Risk yönetimi bu aşamada ayrıntılı bir biçim 

yerine genel bir biçimde uygulanır. Genel olarak proje yöneticisinin programın risk 

alanlarını tanımlaması ve bu risk alanlarının yönetimi için kullanılacak yöntemleri tespit 

etmesi anlamına gelir (Cone 1998). Daha sonra ASA 6’da (Risk yönetimi ve izlenmesi) 

ayrıntılı bir risk yönetimi kullanılacaktır.  

 
 
Maliyet, planlama, teknik, insan kaynakları (hem yüklenici hem de tedarik makamı için) 

üretim, nakliye ve teslimat programın bazı risk alanlarıdır. Proje yöneticisi kabul edilebilen 

sınırlar içerisinde her bir risk alanını tanımlamalıdır.  

 
 
Kabul edilebilen risk alanı sınırlarını tespit etmenin yanı sıra, proje yöneticisi riskleri 

yönetmek için kullanılacak olan yöntemleri de tespit etmelidir. Yöntemlerin amacı proje 

yöneticisi için öngörümlü kavram sağlamaktır. Proje yöneticisi tarafından aşağıdaki 

yöntemler kullanılabilir: SEI Risk Yönetim yöntemi, Yazılım Risk Değerlendirme yöntemi, 

takım risk yönetimi yöntemi, Boehm’in Yazılım Risk Yönetimi Yöntemi, Sürekli Risk 

Yönetimi yöntemi (STSC 2003). Proje yöneticisi programın içerdiği riske göre 

yöntemlerden birisini seçmelidir. 

 
  
4.3.1.2.1.5 Ömür devri süresi destek kavramı  
 
 
Proje yöneticisi satınalma stratejisinin bir parçası olarak ömür devri destek stratejisini 

tanımlamalıdır. Bilindiği gibi yazılım yoğunluklu sistemler canlı olup, her zaman 
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gelişmelere açıktır. Donanım bakımı bozulan parçalar onarılır, ne zaman hata yapabileceği 

bilgisi verilebilirken, yazılımda sistemde değişiklik olmazsa bozulmaz veya bitmez. 

Yazılım bakımı donanımdaki bakımına göre farklı bir yanı da bakımın daha çok yazılımın 

geliştirilmesi öncesi yapılan bir faaliyettir. Aynı zamanda yazılım destek etkinlikleri de 

donanım destek etkinliklerinden farklıdır. Bu sebeple yazılım ihtiyaçları anlamak için 

kullanıcılarla etkileşim içinde olması, çalışma mantığını anlamak için kodları okuması, 

değişen ihtiyaçları yerine getirmek için mevcut kodun değiştirmesi, uygun şekilde 

çalıştığından emin olmak için mevcut kodu  test etmesi ve nihai olarak ürünü tedarik 

makamına teslim etmesi gereklidir (DAU 2001). Bu nedenle, bakım maliyeti geliştirme 

maliyetinden daha yüksektir. Bazı araştırmalar bakım giderlerinin toplam kullanım ömrü 

süresindeki maliyetin % 60-80’inine karşılık verdiğini göstermiştir (Boehm 2004). Bu 

nedenle, proje yöneticisi destek stratejisini planlarken dikkatli olmalıdır. Proje yöneticisi 

ömür süresince destek için aşağıdaki kavramlardan birisini seçebilir: 

 
 

• Tek kaynak: Yüklenici aynı zamanda destekleyicidir. Yüklenici geliştirme 

sonrasında ürünün desteğinden de sorumludur. Bakım yüklenicinin tesisinde yapılır.  

• Rekabetçi kavram: Sözleşme rekabete açık olarak hazırlanır. Böylece, destek 

ürünün sorumluluğu yükleniciden başka yükleniciye aktarılabilir. Veya aksine, 

sözleşmenin gereklerini yerine getirirse destek etkinliği asıl yüklenici tarafından 

yerine getirilebilir.  

• Organik/yüklenici karışımı: Bu strateji her iki taraf için bir işbirliği kavramı sağlar. 

Tedarik makamı ve yüklenici ürünün desteğinden sorumludur. Birlikte sorumluluğu 

paylaşırlar.  

• Organik: Destek sorumluluğu tedarik makamına aittir. Bu nedenle bakım tedarik 

makamının kullanıcı personeli tarafından yapılır.  

 
 
4.3.1.2.2 Etkinlik 2 (Satınalma stratejisi tecrübelere dayanmalıdır) 
 
 
Çıkarılan dersler teşkilatlar için herzaman öğretici olmuştur. Bu dersler teşkilatlara neyin 
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uygun işleyip neyin işlemediğini gösterir. Ayrıca bunlar yol haritalarını da oluşturur. Ancak 

çıkarılan dersleri mevcut süreçteki uygulanması geçmişin tekrarı olmamasına dikkat 

edilmelidir. Bunun anlamı öncelikle periyodik olarak çıkarılan derslerin incelemesi ve 

sonra bunların programa nasıl uygulanacağının anlaşılması gerekmektedir. Çıkarılan 

derslerin incelenmesi sonucunda, ortaya çıkan kusurlardan kaçınmak için önlemleri de 

alması gerekir. Çıkarılan derslerin ikinci bir yönü sadece kendi veritabanımızı araştırmakla 

kalmayıp aynı zamanda aynı alanda çalışma yapan diğer teşkilatların çıkardıkları derslerde 

incelenmiş olur. Son olarak, tedarik stratejisini hazırlarken, daha önceki programlarda 

karşılaşılan sorunlardan kaçınılarak, para ve zamandan tasarruf etmek için çıkarılan dersler 

kullanmalıdır. Çıkarılan dersleri analiz ederek, sorunlardan kaçınmanın yanı sıra, tedarik 

uygulamalarında sürekli gelişim için bir yapıda meydana getirilir (PBPG 2002). 
 
 
4.3.1.2.3 Etkinlik 3 (Proje ile ilgili iş stratejisi geliştirilir ve belgelenir) 
 
 
Bir tedarik stratejisinin yanı sıra, iş stratejisi proje yöneticisi tarafından geliştirilmelidir. 

Zira, örgütler tek başına yapılar değildir. Aksine, örgütler dinamik bir ortamda yaşamlarını 

sürdürürler. Piyasada varlıklarını sürdürmek için diğerleri ile işbirliği yapmalı ve aynı 

zamanda rekabeti teşvik etmelidirler. Bu nedenle kurumsal hedefleri gerçekleştirmek için 

sadece tedarik stratejisinin tanımlanması yeterli değildir. Örgütler kendilerini rekabetçi bir 

ortama yöneltecek iş stratejilerini tanımlamalıdırlar. İş stratejisi tipik olarak rekabet, uluslar 

arası işbirliği, sözleşme kavramını kapsar.  

 
 
4.3.1.2.3.1 Rekabet  

 
 
Tek sözleşme ortamı ürünün etkinliğini azalttığı için rekabetçi ortam kaliteyi artırıp 

maliyeti düşürür. Zira, rekabetçi bir ortamda daha fazla yüklenici adayı vardır ve daha fazla 

avantajlar sunarlar. Böylece bunları birbirleri ile kıyaslayabilir ve çok kaynağa dayalı bir 

ortamda seçim yapmak için değerlendirme yapma fırsatına sahip olabilinir. Rekabetin temel 

fikri alandaki potansiyel yüklenicileri denetlemek ve en uygun olanı seçmektir (NAVSO 
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2000). Rekabet sınırlı bir etkinlik değildir. Ömür devri süresince ve ARGE yada uygulama 

gibi herhangi aşamada sağlanabilir.  

 
 
Askeri ihtiyaçlar piyasadakinden farklı olduğundan, bazen savunma sistemlerinin özelliği 

tedarik makamıyı tek bir kaynaktan tedarik ortamına zorlayabilir. Askeri ihtiyaçlar en 

azından daha güvenli ve ispat edilmiş sistemleri talep edebilir. Bu nedenle, alanda daha 

fazla yüklenici bulmak daha zor hale gelir. Ancak, tek bir kaynaktan tedarik gibi istisnai 

durumlar haricinde  proje yöneticisi tam ve açık rekabetçi ortamı beslemelidir. Proje 

yöneticisi rekabeti desteklerken aşağıdakileri yapmalıdır: 

 
 

• Sınırlı sayıda yükleniciden de olsa tek kaynaktan da olsa teklif alma kaynağını tespit 

etmelidir 

• İsterler belirlenirken, gereksiz sınırlayıcı ifadeler, ayrıntılı özellikler ve sözleşme 

maddeleri tanımlanmamalıdır. Zira, bunlar sözleşmede engel teşkil edebilir. 
 
 
4.3.1.2.3.2 Uluslararası işbirliği  
 
 
Küresel bir dünyada uluslar her alanda birbirleri ile işbirliği yapmaktadır. Özellikle NATO 

ve benzeri örgütler bu çerçevede önemli bir rol oynuyorlar. Bu nedenle, uluslar arası bir 

teşkilata üye olunursa, o zaman sistemlerin diğer ülkelerin sistemleri ile uyumlu olmalıdır. 

Karşılıklı kullanılabilirlik özelliklerine uygunluk sağlamak gerekebilir. Karşılıklı 

kullanılabilirlik sistemlerin birbirleri ile uyumlu çalışabilmesi için sistemler arası veri 

sağlanması ve alınmasıdır (DoD 2000). Uluslararası işbirliği tedarik makamına mevcut 

sistemleri kullanmak ve değiştirmek için bir fırsat sağlar. Bir ürünü alırken, öncelikle ortak 

sistemin alınmasına veya değiştirilmesine önem verilmelidir. Proje yöneticisi karşılıklı 

işletilebilen bir sistemin tedarik edilmesi konusunda karar verirken aşağıdakileri dikkate 

almalıdır:  
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• Proje yöneticisi ortaklarda benzer bir proje olup olmadığı konusunda açık bir 

beyanda bulunmalıdır. 

• Eğer benzer bir proje bulunursa, o zaman proje yöneticisi bu projenin ihtiyaçlarını 

karşılayıp karşılamadığını değerlendirmelidir. 

• Eğer proje tatmin edici ise, o zaman proje yöneticisi avantajlarını 

değerlendirmelidir. Projenin avantajları değerlendirilirken, maliyet ve planlama 

yönünden hesaplı bir kavram dikkate alınmalıdır. Zira, bilindiği gibi mevcut bir 

sistemin kullanılması yada değiştirilmesi maliyet ve planlama yönünden yeni bir 

sistemin alınmasından daha hesaplıdır.  
 
 
4.3.1.2.3.3 Sözleşme kavramı  

 
 
Sözleşmenin yapılması kaynak seçimi ile geliştirme safhasının başlangıcıdır. Proje 

yöneticisi planlamanın ilk aşamasında sözleşme tipi, sözleşme teşviki ve ödeme tipini 

tanımlamalıdır. Sözleşme tipi programın riski, ihtiyacın tanımlanma düzeyi ile yapılacak 

tedarik tipine bağlıdır. Çeşitli tedarik ihtiyaçları karşılamak için farklı sözleşme tipleri 

oluşmuştur. Sözleşme tipini belirleyen temel faktör, yüklenicinin yüklenmiş olduğu 

“sorumluluk” ile belirlenmiş hedefleri gerçekleştirebilmek için ortaya konan  “teşvik” 

çeşitleridir. Aşağıda sözleşme tiplerinin bazı örnekleri verilmiştir (Huges 1999). 

 
 
Sabit fiyatlı sözleşmeler: Sözleme imzalandığı zaman bir fiyat tespit edilir. Sözleşmenin 

başarısı başlangıçta bilinmesi ve tespit edilen ihtiyaçlara bağlı olacaktır. Bu tipin avantajları 

tedarik makamının masrafının bilinmesi ve yüklenici firmanın motive edilmesidir. Acil 

durumlarda daha yüksek fiyatlar ödenmesi ve ihtiyaçların kolay değiştirilmemesi 

dezavantajlardır.  

 
 
Zamana ve maliyete bağlı sözleşmeler: Personelin çalışma saati benzeri çalışma birimine 

dayalı olarak yükleniciye sabit bedelden fatura çıkarılır. Başlangıçta, yüklenici firma 

ihtiyaçların o andaki anlaşılmasına dayalı olarak genel maliyetin bir tahminini çıkarır. 
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Bunun avantajları ihtiyaçların değiştirilmesindeki kolaylık, fiyat baskısının olmayışıdır. 

Dezavantajları tedarik makamının zayıf tanımlanmış ve değişen ihtiyaçlar için ödeme 

yapması ve yüklenici firma için teşvik eksikliğidir.  

 
 
Birime dayalı sabit fiyatla teslim edilen sözleşmeler: Teslim edilecek sistemin ölçüsü 

program başlangıcında tespit edilir. Yazılım tedariki için İşlev noktası (function point) 

tekniği kullanılabilir. Nihai olarak, her bir işlev noktası için bir fiyat bildirilir. Avantajları 

tedarik makamının sistemi kolaylıkla anlaması ve fiyatların birbirleri ile 

kıyaslanabilmesidir. Dezavantajlar yazılım büyüklüğünün ölçülmesinde zorluklar olması ve 

değişen ihtiyaçların problem olmasıdır.  

 
 
Kısaca uygun sözleşme tipinin belirlenmesi ve seçiminde dikkat edilecek hususlar aşağıda 

verilmiştir: 

• Tedarik edilmek istenen sistemin ya da hizmetin karmaşıklığı, 

• İhtiyacın aciliyeti, 

• Proje süresi, 

• Var olan ya da olması beklenen rekabetin derecesi, 

• Yüklenicinin maliyet ve üretim tecrübeleri, 

• Alt yüklenicilere verilen işin niteliği ve niceliği, 

• Projede yüklenicinin riski, 

Büyük bir rekabetin olduğu ortamda, genel olarak fiyatlar birbirine yakin olacaktır. Tedarik 

makamı bu durumda fiyatların adil ve mantıklı olduğunu düşünüp, sabit fiyatlı sözleşme 

tipini seçebilir. Diğer tarafdan, yeterince rekabet yoksa ve tedarik makamının fiyatların 

doğru olup olmadığı hususunda kuşkusu var ise teşvikli veya maliyet esasına dayalı 

sözleşme tercih edilebilir.  

 
 
Genel olarak, hükümet sözleşmeleri sabit fiyatlı olmaktadır. Bu da hükümetin hem mali 

hem teknik riski yüklenici firmaya yüklemek istemesinden kaynaklanır. Ancak yeni bir 

silah sisteminin geliştirilmesinde aynı faktörler etkili olamaz.  
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Sözleşme tipinin yanı sıra, proje yöneticisi azami verimi elde etmek amacı ile yüklenici 

firmayı motive edecek sözleşme teşviklerini de göz önüne alınabilinir. Sözleşme teşvikleri 

sözleşmelerin uygulanmasından kaynaklanan teşvik ediciler olup, arzu edilen sözleşme 

sonuçlarının elde edilmesinde yüklenici firmanın davranışını etkiler. Teşvik bedeli, birleşik 

ve bireysel yüklenici teşvikleri, devlet kuruluşları için teşvikler, artırımlı sözleşme 

satınalma bedeli, başarıma sayalı ödemeler, bazı sözleşme teşvikleri olarak gösterilebilir 

(DoD 2001). 
 
 
4.3.1.2.4  Etkinlik 4 (Alım planı hazırlanır, belgelenir ve proje uygulama ömür  

süresince sürdürülür)  
 
Satınalım planını; alım ve iş stratejisi birlikte oluşturur.  
 
 
4.3.1.3 Yazılım satınalma planlamasının yol haritası  
 
 
Yazılım satınalma planlaması yol haritası Çizelge 4.4 de sunulmuştur.  

 
 
Çizelge 4.4 Yazılım satınalma planlaması yol haritası 

ETKİNLİKLER DENETİM 
1 Çıkarılan dersler araştırılır ve tanımlanır. 
2 Tedarik stratejisi tanımlanır.  
2.1 Teşkilat stratejisi 
2.2 Tedarikin hedefleri (mevcut sistemin eksikleri ile yeni sistem ihtiyacının ifade 
edilmesi) 
2.3 Sistemin ömür devrince kullanılacak geliştirme modelinin yönetimi  
2.4 Risk yönetimi 
2.5 Kullanım süresince destek kolaylığı kavramı  
3 İş stratejisinin tanımlanır 
 3.1 Rekabet 
 3.2 Uluslar arası işbirliği 
 3.3 Sözleşme kavramı  
4 Alım stratejisini ve iş stratejisini içeren tedarik planının geliştirilmesi  
5 Alım planının incelenmesi 
6 Alım planının onaylanması 

 

 
 
 

 105



4.3.2 ASA 2-Teklif alma 
 
 
4.3.2.1 Genel  

 
 
Muhtemel yüklenicilere ihtiyaçların sağlanması, onların tekliflerinin değerlendirilmesi ve 

nihai olarak sözleşme imzalanması faaliyetlerinin tamamı teklif alma sürecini oluşturur 

(Huges 1999). Ana hedef tedarik makamının amacını ve ihtiyaçlarını ayrıntılı şekilde 

yüklenici firmaya bildirilmesi, tekliflerin alma, yüklenici firma ile iletişim kurulması ve 

yanlış anlamaların açıklığa kavuşturulmasıdır. Harekat ihtiyaç dökümanın içeriği ve 

satınalma planı gibi teklif alımın hazırlanması sırasında proje yöneticisine rehberlik 

sağlayan dokümanları incelenmelidir. Teklif alma aşağıdakilere benzer üç etkinliği 

içermelidir:  

 
 
Etkinlik 1: Teklif alma planı hazırlanır ve belgelenir 

Etkinlik 2: Risk yönetimi planı hazırlanır ve güncelleştirilir. 

Etkinlik 3: Proje takımı ile teklif sahipleri arasında, sözleşmenin imzalanmasından önce 

sözleşme ihtiyaçlarının karşılıklı anlaşılmasını sağlanır. 

 
 
4.3.2.2 Etkinlikler 
 
 
4.3.2.2.1 Etkinlik 1 (Teklif alma planı hazırlanır ve belgelenir):  
 
 
Teklif alma planı temel olarak konu, açıklamalar, teklif almanın hedefleri ve Teklife Çağrı 

Dosyası (TÇD) gibi dört temel konuyu kapsar.  

 
 
4.3.2.2.1 Konu 
 
 
Proje yöneticisi tarafından yazılım tedarikinin amacı, hedefleri ve kapsamı, mevcut tedarik 

uygulamalarının incelemesi, yeni sistemden beklenen faydalar, planı hazırlayan birim ve 
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onay makamı vb açıklama bilgileri içeren giriş kısmı ifade eder (Przemieniecki 1993).  

 
 
4.3.2.2.1.2 Açıklamalar  
 
 
Proje yöneticisi, talebi anlaşılabilir hale getirmek için tüm terimler, kısaltmalar ve notları 

açıklama kısmında açıklamalıdır.  

 
 
4.3.2.2.1.3 Teklif alma hedefleri  
 
 
Bu kısım projenin gerçekleştirmeyi amaçlanan özel hedefleri içerir. Hedefler açık ve 

anlaşılabilir olmalıdır. Hedefler aynı zamanda ölçülebilir olmalıdır. Zira, tedarik işleminin 

tüm incelemeleri ve gelişmeleri bu hedeflere göre kullanılır.  

 
 
4.3.2.2.1.4 Teklife çağrı dosyası  
 
 
TÇD, ihtiyaçları yüklenici firmaya bildirmek için tedarik makamı tarafından hazırlanan bir 

dokümandır. Bu tedarik makamı ve yüklenici firmayı bir araya getirmede ilk adımdır. 

Yüklenici firmanın sistem ihtiyaçlarını iyi anlayabilmesi için açık ve yeterli teknik bilgiler 

içermelidir. Bu bir idari doküman olarak düşünülebileceği için teknik yönü idari yönüne 

baskın olmalıdır. TÇD hazırlanırken proje yöneticisi yetersiz ve uygun olmayan ihtiyaçların 

piyasadan yetersiz cevaplara yol açacağını dikkate almalıdır. Genel olarak; tedarik ile ilgili 

kanunlar ve yönetmelikler, teknik ihtiyaçlar ve teknik olmayan ihtiyaçlar konularını kapsar 

(Przemieniecki 1993).  

 
 
Tedarik ortamına ilgili kanunlar ve yönetmelikler: Proje yöneticisi için yasal çalışmadır. 

Proje yöneticisi ulusal yasalar ve yönetmeliklere göre tedarikin sınırlarıni tanımlar. 

Türkiye’de yazılım yoğunluklu sistemlerin alınmasına yönelik özel kanunlar olmasa da 

tedarikte Kamu ihale kanunu ve Konsepte Dayalı ihtiyaçlar sistem yönergesi gibi askeri 

yönergelere uygunluk sağlanmalıdır (Bilgen 1999).  
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Teknik ihtiyaçlar: Teknik ihtiyaçlar alınacak ürünün çalışma özelliklerini tanımlayan 

sözleşme ihtiyaçlarının parçasıdır. Teknik ihtiyaçların ifade edilmesi çok önemlidir. 

Öncelikle, yanlış anlamayı önlemek için tüm ihtiyaçlar ölçülebilir olmalıdır. İkinci olarak, 

teknik ihtiyaçları kullanıcı ihtiyaçlarını ifade etmeli, ihtiyaçların nasıl karşılanacağını 

açıklamamalıdır. Teknik ihtiyaçları tipik olarak işlevsel ihtiyaçları, başarım ihtiyaçları, 

emniyet ihtiyaçları, desteklenebilirlik ihtiyaçları ve tasarım sınırlılıklarını kapsar. 

 
 
a. İşlevsel ihtiyaçları : 
 
 
İşlevsel ihtiyaçlar yüklenicinin kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak sistem 

geliştirebilmesine olanak veren tüm özel yazılım ihtiyaçlarını içerir. Bu ihtiyaçlar sistemin 

tasarım hedeflerini içerir (Przemieniecki 1993). İşlevsel ihtiyaçlar tanımlanırken, iki sonuç 

sağlanmalıdır. Birincisi, tanımlanmış olan ihtiyaçlar tedarik makamı olsun yüklenici firma 

olsun projede söz konusu olan her iki tarafından anlaşılabilir olmalıdır. Böylece yanlış 

anlama önlenebilir. İkinci olarak, ihtiyaçların beklenen değerleri tanımlamada kullanılan 

değerler ölçülebilir olmalıdır.  

 
 
b. Başarım ihtiyaçları 
 
 
Başarım ihtiyaçları sistemin tasarım hedeflerinden daha çok çalışma etkinliğinin, 

uygunluğunun ve kabiliyetinin olması ile ilgilidir. İşlevsel ihtiyaçlarda ifade edildiği gibi, 

yine istenen değerler ölçülebilir olmalıdır (Przemieniecki 1993). Başarım ihtiyaçları ile 

ilgili aşağıdaki kavramlar ele alınabilir:  

 
Sağlanabilirlik (availability): Bu sistem sıfırdan rasgele bir süre içinde çalışmaya 

başladığında ölçülebilen limitler içinde sağlanabilmesinin ölçüsüdür.  

 
Çalışmayı sürdürebilme (operational sustainability): Bir sistemin zaman içinde doğal 

yapısında görevini devam ettirme kabiliyetidir.  
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Uygunluk (compatibility): Karşılıklı etkileşim olmaksızın bir sistem içindeki bir veya daha 

fazla parçanın çalışma kabiliyetidir.  

 
Karşılıklı kullanabilme (interoperatbility): Sistemlerin etkin olarak karşılıklı çalışmasına 

izin veren sistemler arasında veri ve bilgi değişimi yapabilme kabiliyetidir. Örnek olarak 

yazılım hem NATO sistemleri hem de ulusal sistemler üzerinde kullanılacaktır.  

 
 
Bakım yapabilme (maintainability): Sistemin daha önceki durumuna çevrilebilmesidir.  

Personel destek kabiliyeti: Yazılımı sürdürmek ve desteklemek için gerekli kişi sayısıdır.  

 
 
c. Güvenlik ihtiyaçları  

 
 
Güvenlik ihtiyaçları özellikle çok kullanıcılı bir ortamda rasgele ve bilinçli olarak sistemin 

erişilmesi, kullanılması, değiştirilmesi bozulmasının engellenmesi konuları ile ilgilidir. 

Güvenlik ihtiyaçları pahalı olarak düşünülmelerine karşın, bunların dikkate alınmaması 

yazılımın geliştirilmesinden sonra çok daha pahalıya mal olacaktır. Bu nedenle proje 

yöneticisi kritik bilgiler, tehdit, zayıflık, risk değerlendirmesi önlemlere göre yazılım 

güvenliği ihtiyaçlarını analiz etmelidir.  
 
 
d. Desteklenebilirlik ihtiyaçları  

 
 
Desteklenebilirlik yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar ve teknolojilere göre yazılımın bakımı 

güncelleştirilmesi ile ilgilidir. Herzaman hataları düzeltme ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre 

sistemi değiştirmek ihtiyacı olduğundan desteklenebilirlik kritiktir. Proje yöneticisi 

sözleşme öncesinde rakip yazılım uygulamalarını isteyebilir. Bu amaçla, ön örnekler ile 

gösteriler gerekli olabilir. Bazı yazılım desteklenebilirlik ihtiyaçları aşağıdaki gibidir: 

Bakım yapılabilirlik, hata oranı, arıza tanımlaması, ambalajlama, işleme, depolama, nakliye 

kullanıcının eğitim vs.  
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Desteklenemeyen bir ortamda ihtiyaçların izlenebilirliği zordur. Yazılımın yeni 

sürümlerinin izlenmesi zordur, yazılım geliştirme araçları bulunamaz, yazılım geliştirme 

hakkında doküman yoktur, yazılım esnek bir tarzda geliştirilemez bu nedenle değişikliklere 

adapte edilemez. Bu nedenle Proje yöneticisi desteklenebilirlik ihtiyaçlarını tanımlarken 

desteklenemeyen unsurlardaki eksiklere dikkat etmeli ve desteklenebilirlik ihtiyaçları 

kısmında aşağıdakileri istemelidir (STSC 2003):  

• Değişiklikleri yapmak veya yüklemek için erişim hakları  

• Kaynak kodu ve kodun anlaşılmasını sağlayacak dokümanlar 

• Test teçhizatı ve destek yazılımı  

• Gerekli bakım işlerini yapacak nitelikli personel  
 
 
e. Harici ihtiyaçlar  

 
 
Harici ihtiyaçlar sistem geliştirme esnasında karşılaşılabilinecek, mevcut sistem ile harici 

sistemler arasındaki arayüz bağlantıları ile ilgilidir. Proje yöneticisi bu kısımda kullanıcı 

görev birimlerini, donanım ara birimlerini, yazılım arabirimlerini, iletişim ara birimlerini 

belirtebilir. Örnek olarak, eğer geliştirilen sistem diğer başka bir sistemden girdi olacaksa, 

harici ihtiyaçlar içinde iletişim ara birimleri tanımlanmalıdır. Aşağıdaki yapı, harici 

ihtiyaçları tanımlamak için kullanılabilir (IEEE Std 830 1998).  

• Amacı 

• Girdi kaynağı, çıktı yönü 

• Geçerli değerler, tolerans, hassasiyet 

• Zamanlama 

• Diğer giriş/çıkış ile bağlantılar  
 
 
f. Tasarım kısıtları  

 
 
Tasarım kısıtları standartlar, yönetmelikler ve donanım kısıtları ile ilgilidir. Örneğin, Proje 

yöneticisi yazılımın çalışacağı platformu bu kısımda ifade edebilir. 
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Teknik olmayan ihtiyaçlar: tedarik sürecini etkileyen sözleşme şartların bir parçasıdır. Bu 

ihtiyaçlar tedarikin doğrudan hedefi değildir ancak her iki tarafın tedarik sürecini 

anlamasına yardım eder. Teknik olmayan ihtiyaçlar tipik olarak yüklenici ile bağlantılı 

işlemler, tedarik makamı ile bağlantılı işlemler, sözleşme yapılması, teslimatlar ve başarım, 

değerlendirme ve sağlama, garantiler ile bakım konularına ile ilgilidir.  
 
 
Yüklenici firma ile ilgili işlemler: Yüklenici firma ile ilgili işlemler aşağıda sunulmuştur. 

 
 
Yüklenici firmanın sorumlulukları: Proje yöneticisi sistem geliştirme aşamaları, takvimi 

ve yüklenici firmanın sağlaması gereken ürünü tanımlar. Ayrıca Proje yöneticisi tarafından, 

kullanıcı dokümanlarının yayımlanması ve kullanılması, son kullanıcılara yazılım teslimatı, 

sağlama sırasında hata düzeltme sorumluluğu, geliştirme safhası ve uygulama sonrası 

yapılacak işlemler ve eğitim sorumluluğu konuları teklif alma paketi içinde ifade edilir. 
 
 
Teklif değerlendirmesi: Teklif değerlendirmesinin ana hedefi görevi yerine getirecek en 

iyi yüklenici firmayı seçmek için değerlendirme kriterlerini belirlemektir. Proje yöneticisi 

tarafından Teklifleri değerlendirmek için bazı değerlendirme kriterleri belirlemeli ve bu 

kriterleri yüklenici firmalara beyan etmelidir. Değerlendirme kriterlerini geliştirirken Proje 

yöneticisi ilk olarak yüklenici firmaya yönelik aşağıdaki konuları belirler: Tecrübe ve 

kabiliyetler, teknik destek, kalite uygulamaları, masraflar, mali yeterliliği, ürün kullanımı 

vs. Her bir konu ile ilgili ağırlıkları belirler ve son olarak bu konuları derecelendirip puan 

vererek toplamda en yüksek olan en iyi yüklenici firmayı seçer. Örneğin, Hizmet 

puanlarının (0-100) saptanması için yazılım geliştirme, eğitim, kurulum, bakım, vd. 

Fonksiyonu olarak tanımlanırsa; 

 

HP = 0,35*İSU + 0,25*FD + 0,2*EN + 0,2*TN 

İSU: İsterlere uyum, 

FD: Firma deneyimi (referanslar, bitirilmiş projeler) 

EN: Ekip niteliği (bireysel özgeçmişler, ekip geçmişi) 
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TN: Teklif niteliği (şartnameye verilen karşılıkların açıklayıcılığı, anlaşılırlığı, teklif 

hazırlamaya gösterilmiş özen)  

Tüm teklif öğelerinin değerlendirilmesinin ardından, teklife verilen puan (0,00-1,00) 

hesaplanır: 

 

P = 0,3*ÜFmin /ÜF+0,7* ( (0,8*HP/HPmaks)+ (0,2*HFmin/HF)) 

P: teklife verilen puan 

ÜF: Ürün fiyatı (Ürün ömür devri maliyeti; min: ihalede verilen en düşük fiyat) 

HP: Hizmet puanı maks (ihalede kazanılan en yüksek hizmet puanı), Hizmet puanları, 

tercih nedeni olan ihtiyaçların sınıflandırılması doğrultusunda 0-100 arasında saptanır. 

HF: Hizmet fiyatı (Hizmet ömür devri maliyeti (*)) 
 
 
Ömür devri boyunca ürünlerin ve hizmet çıktılarının (örnek geliştirilen uygulama yazılımı) 

gerektireceği destek ve bakım hizmetlerinin de katıldığı ömür devri maliyeti göz önüne 

alınmalıdır. Alıcı, teklifleri değerlendirirken yüklenici firmanın yüklenim altına girdiği 

ömür devri maliyetini göz önüne alır, ancak bakım ve destek hizmetlerini ilk ürün ve 

hizmet satıcısından almak zorunda olmamalıdır. 
 
Teklif hazırlama: Eğer tedarik makamı standart bir formata sahipse yada tekliflerle ilgili 

bir talebi varsa Proje yöneticisi teklif hazırlama ihtiyaçlarını açıklar. 
 
Yüklenici firma başarımının denetlenmesi: Hedef programın planlandığı gibi yürüyüp 

yürümediğini tespit etmektir. Tedarik makamına bir geri besleme mekanizması da sağlar. 

Proje yöneticisi bu faaliyeti planlarken aşağıdaki soruları sormalı ve teklif alma paketinde 

bu soruların sonuçlarını vurgulamalıdır. 

• Denetim faaliyetini kim yapacaktır? Tedarik makamının bir personeli mi yoksa 

yüklenici firmanın bir personeli mi ? 

• Başarım denetim zaman çerçevesi ne olacaktır? 

• Yüklenici firmaya geri besleme sağlanacak mıdır? 

• Denetim için hangi önlemler kullanılacaktır?  
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Dokümantasyon ihtiyaçları: Yazılımın farklı özelliği nedeni ile dokümantasyon yazılım 

yoğunluklu sistem tedarikinde en önemli kısımdır. Dokümantasyonu vasıtası ile rahat 

gözden geçirebilir ve daha anlaşılabilir yapıya dönüştürülür. Geliştirme sürecinde 

kullanıcının erken katılımını sağlar. Dokümantasyon aynı zamanda teslimat sonrası yazılım 

desteğinin önemli bir kısmını meydana getirir. Dokümantasyon teknik yada idari olabilir. 

Teknik dokümantasyon mühendislere bilgilerin nerede oldukları, ne ürettikleri bunun nasıl 

yapıldığı gibi bazı teknik yardımlar sağlar. İdari dokümantasyon tedarik makamına, 

yüklenici firmanın önemli aşama etkinliklerini başarıp başarmadığı gibi yüklenici firmanın 

etkinliklerini denetleme olanağı sağlar. Proje yöneticisi yüklenici firmadan istenecek 

dokümanları teklif alma paketinde belirtmelidir. Bu amaçla Sözleşme Veri İsterler Listesi 

(CDRL) kullanılabilir (Blanchard 1998). Bu liste yüklenicilerden dokümanları almada bir 

araçtır. Her bir CDRL bir tanımlayıcı, başlık, isteyen birim, teslimatı tanımlar. CDRL’de 

aşağıdaki dokümanlar belirtilebilir: Yazılım ve arabirim ihtiyaçları, sistem ürünü 

şartnameleri, kaynak kodu listeleri, test planları, sistem geliştirme planları, yazılım 

programlama, kullanıcı dokumanları, bakım kitapları vs.  
 
 
Tedarik makamı ile ilgili sorumluluklar  
 
Tedarik makamının sorumlulukları bu kısımda tanımlanmıştır. 
 
Tedarik makamının sorumlulukları: Yüklenici firmanın sorumlulukları kısmında 

bahsedilen, kullanıcı dokümanlarının masrafları, son kullanıcıya bilgilerin dağıtılması, hata 

düzeltme masrafları, eğitim vb gibi konuların aynısı söz konusudur. Bu konuların yanı sıra, 

uygulama sonrası masrafların yüklenici firma tarafından mı yoksa tedarik makamı 

tarafından mı karşılanacağı tespit edilmelidir.  

 
Son kullanıcı katılımı: Programın başarısı neticede son kullanıcının memnun olmasına 

bağlı olduğu için tedarik programları sırasında kullanıcı katılımının faydaları tartışılmaz. 

Son kullanıcı katılımını sağlamaktan çok son kullanıcının temsilcilerinin seçilmesi daha 

zordur. Eğer proje yöneticisi en uygun temsilciyi seçerse bu programın başarısını 

artıracaktır. Etkin son kullanıcı temsilcisi; sistem ihtiyaçlarının tanımlanmasında, 

 113



ihtiyaçlara öncelik verilmesinde, ihtiyaçların TÇD çerçevesinde gerçekleştirilmesini 

sağlayacak risklerin tanımlanmasında ve azaltılmasında katılacaktır.  

 
 
Son kullanıcının satınalma grubunda mutlaka yer almalıdır. Proje yöneticisi son kullanıcı 

temsilcisinin rolünü ve teklif alma paketi içindeki programa katılımının derecesini 

tanımlamalıdır.  

 
 
Sözleşme yapılması: Proje yöneticisi sözleşme tipini, sözleşmenin tamamlanması için 

kapatma ihtiyaçlarını ve sözleşme kapatma şartlarını tanımlar. Daha önceki kısımlarda 

bahsedildiği gibi sözleşme tipi; programın riski, tanımlanmış ihtiyaç düzeyi ve yapılacak 

olan tedarik tipine dayalıdır. Kapatma ihtiyaçları formlar, raporlar, izinler (klerans), 

sözleşmenin kapatılması için gerekli dokümanları kapsayabilir. Sözleşmeler herhangi bir 

hata veya uygunluk durumuna göre olumlu olumsuz kapatılabilir. Sözleşmenin 

tamamlanması durumları açıkça belirtilmelidir.  

 
 
Teslimat: Yüklenici tarafından çalışma ürünü, projenin beklendiği gibi gitsin yada 

gitmesin tedarik makamına teslim edilebilir. Bu projenin devamı hakkında fikir veren bir 

önemli kilometre taşı olarak düşünülebilir. Teslim edilebilir birimler aşağıda belirtildiği 

gibi herhangi bir biçimde olabilen üretilmiş ürün olabilir: Kaynak kodu, dokümantasyon, 

entegrasyon bilgileri, test sonuçları, kullanıcı el kitapları (IEEE Std 1058 1998) ve daha 

büyük bir sistemin bir kısmı olabilir. Proje yöneticisi tarafından sistemin nihai teslimat için 

kabul kriterlerini belirleyip, TÇD içinde muhtemel yüklenici firmalara belirtmelidir. 

 
Planlama, teslim yeri: Proje yöneticisi teslim edilebilen malzemelerin nerede ve ne zaman 

teslim edileceğini tanımlamalıdır. Teslim edilebilir birimlerin planlamasını yaparken bir 

uygunluk ve zamanlama aşamaları kavramı sağlanmalıdır. “Uygunluk tasarım, test, üretim 

ve teslimat etkinliklerinin birbirleri ile uyumunu içeren hızlı izlenen bir tedarik stratejisidir” 

(STSC 2003). Bu çağlayan kavramı olmayıp, herhangibir sürecin sonucunu beklenilmesi 

gerekli değildir. Örnek olarak bir üretim çabası başlatıldığında, aynı zamanda başka bir 
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ürünün testi başlatılabilir. Teslim edilebilirlerin teslim yeri de tedarik makamının tesisinde 

yada yüklenici firmanın tesisinde olmasına bakılmaksızın teklif alma paketi içinde 

belirtilmelidir.  

 
 
Ödemeler: Proje yöneticisi bu kısımda ödeme yöntemi ve tipini tanımlar. Genel olarak 

teslimata dayalı ödeme başarılı bir yöntemdir. Bu yöntemde, ödemeyi teslimata bağlanır. 

Bir teslimat alındığında, sözleşmede belirtildiği gibi yüklenici firmaya belirli bir kısım para 

ödenir. Ödemenin teslimata bağlanması projenin başarısı için yararlıdır. Ödemeyi teslimata 

bağladığında zaman yüklenici firma tarafından planlamalara uyulması sağlanacaktır. 

Projenin hedefleri ve programları iyi anlaşılacaktır. Yüklenici firmadan ilave kaynak için 

beklenmeyen ihtiyaç ortadan kalkacağı için kullanıcı memnuniyeti düzeyi yükselecektir.  

 
 
Teşvikler: Sözleşmenin her iki tarafının işlemlerinin değerini en üst seviyeye çıkarmasına 

yol açan motivasyon faaliyetidir. Bunlar parasal olabilir veya olmayabilirler. Proje 

yöneticisi sözleşmede motive olarak teşvikleri kullanmalıdır. Proje yöneticisi tarafından 

aşağıdaki teşvik konseptleri kullanılabilir.  

• Plana bağlı teşvikler: Yüklenici tedarik makamı tarafından istenen bir zamanda bir 

sistemin teslimatını taahhüt eder. Eğer yüklenici taahhüdünü yerine getirirse bir 

teşvik sağlanır. 

• Maliyete dayalı teşvikler: Sözleşme hedefindeki gerçek maliyet artışlarına veya 

azalışlarına bağlı olarak yüklenicinin kar artışı veya azalışları ile ilgilidir. Eğer 

yüklenici süreç boyunca en düşük maliyeti sağlarsa o zaman en fazla karı alır.  

• Başarıma dayalı teşvikler: Bu teşvikler yüklenicileri daha iyi başarım göstermeye 

yöneltir. Bunların sonuçları olumlu, olumsuz veya karışık olabilir. Negatif teşvikler 

yüklenicinin arzu edilmeyen durumdan kaçınmasına neden olur. Bu amaçla kesinti 

kullanılabilir.  

 
Cezalar: Bir teslimat geciktiği veya başarım yada bir ürünün işlevselliği tedarik makamı 

tarafından yeterli bulunmadığı zaman cezalar yüklenici firmaya karşı bir yaptırım olarak 

 115



kullanılır. Ceza oranları teklif alma paketi içinde belirtilmelidir. Bu şekilde, yüklenici firma 

üzerinde negatif bir teşvik meydana getirirken yüklenici firmayı başarım ihtiyaçlarını 

elinden geldiğince daha iyi yerine getirmeye yöneltir.  
 
 
Değerlendirme ve sağlama: Değerlendirme ve sağlama kavramsal olarak birbirlerine 

yakındır, ancak değerlendirme nihai ürünün görevin ihtiyaçlar ile karşılaştırılması iken, 

sağlama tasarım uygulamasının kullanıcı ihtiyaçları ile karşılaştırılmasıdır. Örnek olarak, 

sistem tasarımının sonucu sistem tasarım dokümanıdır ve bu dokümanın sistem 

özelliklerine karşılık verip vermediğinden emin olmak için denetlenmesi sağlama işlemidir; 

eğer sistem testi ve kabul testi uygulanırsa bu değerlendirmenin bir örneği olacaktır (Ince 

1993). Tedarik makamı geliştirme sürecinin sonunda kabul testi uygulayarak değerlendirme 

yapabilir. Ancak, sağlama değerlendirmeden farklıdır. Kullanım sürecinde her bir önemli 

aşamada yapılır ve her bir safhanın tamamlanması için bir temel meydana getirir. Sağlama 

işlemi; denetimler, denetler, incelemeler, süreç sağlaması, ihtiyaçların doğrulanması, 

tasarımın doğrulanması, yazılımın doğrulanması, entegrasyon doğrulanması doküman 

doğrulanması gibi işlevleri içerir.  

 
 
Şartlar ve koşullar  
 
 
Sağlama bağımsız olarak veya kendi kendine yapılabilir. Bağımsız uygulamada tedarik 

makamı dışından da sağlama ekipleri kullanılabilinir. Bu amaçla te bazı uzman personel 

görevlendirilir. Sağlama daha fazla tecrübe, ile vasıflı personel gerektirdiği ve sağlama 

amaçlı birim olmadığı için pratikte kendi kaynakların kullanılması zordur. Dış bir kaynağı 

seçmede, proje yöneticisi aşağıdakileri dikkate almalıdır: dış kaynak tedarik makamının işi 

hakkında bilgi sahibi olmalıdır, tedarik makamının kullanmış olduğu alanda uzman 

olmalıdır ve yüklenici firma ile dış kaynak arasında mevcut ve daha öncesinden herhangi 

bir ilişki olmamalıdır. Şartlar ve koşullar içinde Proje yöneticisi bağımsız değerlendirme ve 

sağlama etkinliği yada kendi değerlendirme ve sağlama ekibinin kullanılması hakkında 

karar verir. Ayrıca proje yöneticisi değerlendirme ve sağlama işleminin yüklenici firma 
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tarafından yapılıp yapılmayacağını da belirtir.  

 
 
Ölçekler: kalite, büyüklük, karmaşıklık, ihtiyaçlar, çaba, üretkenlik, maliyet ve planlama, 

kullanıcı memnuniyeti vb gibi unsurları ölçmede kullanılır. Ölçekler kullanılarak ihtiyaçlar 

denetlenebilir, gelişim kaynakları tahmin edilebilir, gelişim süreci izlenebilir. Bunlar 

istatistikseldir böylece Proje Yöneticisi’nün programın mevcut durumunu geçmişteki 

başarım ile kıyaslamasına izin verebilir. Bunlar metin, grafik çizelge vb gibi herhangi bir 

biçimde olabilirler. İyi bir ölçek göstergesi için ölçeğin anlaşılabilir, ekonomik, sahada test 

edilmiş, geliştirmenin tüm safhalarında uygulanmış, çeşitli kademelerde yararlı olması 

gerekir. Bu nedenle sözleşme yapılmadan önce, tedarik makamı yüklenici firma tarafından 

sağlanacak olan ölçekleri tanımlamalıdır. Örnek olarak, yüklenici firmadan bir ölçek planı 

istenebilir.  

 
 
İncelemeler, toplantılar, denetimler: Yüklenici firma ile ilişki projenin başarısında 

önemli bir rol oynar. Bu amaçla, yüklenici firma ve tedarik makamı arasında resmi ve gayri 

resmi iletişim kurulmalıdır. İletişimi kurmanın bir yöntemi yüklenici firma ile toplantılar ve 

incelemeler düzenlenmesidir. Tedarik makamı yüklenici firmanın kabiliyetlerinin 

incelenebilmesi amacı ile yüklenici firmaya düzenli ziyaretleri yapmalıdır. Diğer taraftan, 

uygulamanın anlaşılabilmesi ve ihtiyaçların karşılanabilmesi amacı ile yüklenici firmada 

tedarik makamına düzenli ziyaretler yapmalıdır.  İncelemeler, toplantılar ve denetimleri 

planlamada önemli olan tüm bu etkinliklerin bir plana bağlı olmasıdır. Bu plan etkinliğin 

tarihini, etkinliğin yerini faaliyete katılanları etkinliğin ihtiyaçları vb kapsamalıdır.  

 
 
Ürün testi & Değerlendirme: Ana hedef ürünün beklenen harekat ihtiyacını karşılayıp 

karşılamadığından emin olmak için ürünün test edilip değerlendirilmesidir. Yazılım 

değerlendirilirken yazılımın aşağıdaki özellikleri incelenir: İşlevsellik, başarım, 

güvenilirlik, tadilat kolaylığı, bakım yapılabilmesi, kurulum kolaylığı, kullanım kolaylığı, 

dokümanın yeterli olması, tedarik ve kullanım maliyeti (IEEE Std 1062 1998).  
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Proje yöneticisi teklif alma paketi içinde Ürün testi & Değerlendirme yöntemlerini, nihai 

ürünün beklenen özelliklerini tanımlamalıdır. Test ve değerlendirme yöntemlerinin yanı 

sıra proje yöneticisi teklif alma paketi içerisinde test terminolojisini de açıklar böylece 

tedarik makamı ve yüklenici firma tanımlar konusunda ortak bir anlayışa sahip olurlar. 

Örnek olarak, bir arıza gözlemlenebilen bir olay iken, hata arızanın nedenidir.  

 
Garanti: Bu kısım teslimat sonrası desteği ele alır. Garanti yüklenici firmanın tedarik 

makamına ürünlerin teslimat sonrasında ürünlerle ilgili vermiş olduğu teyittir. Bakım 

planlaması da garanti kısmında işlenir ve aşağıdaki konuları kapsar: İşin ismi, eylem, 

tahmini onarım zamanı, bakım düzeyi vs. Tasarım uygunluk garantisi, malzeme ve işçilik 

garantisi, temel başarım garantisi garanti tiplerinin bazılarıdır. Garanti şartlarının 

planlanmasında, proje yöneticisi en azından sistemin hangi kısımlarının garanti altında 

olduğunu açıklar, sistem servis seviyelerini, destek servislerinin karşılık verme süresini  

belirtir. Garanti yazılımın teslimat sonrası desteğini sağlarken, değişiklik, çoğaltma, 

dağıtma, bilgisayar yazılımının ve bilgisayar yazılım belgelerinin gösterilmesi ile ilgilidir. 

Proje yöneticisi garanti şartlarını teklif alma paketi içinde belirlemelidir.  

 
 
4.3.2.2.2 Etkinlik 2 (Risk yönetim planı ve izlenir ve güncelleştirilir)  
 
 
Proje yöneticisi dinamik bir ortamda etkinlikleri planlar böylece acil durumlara dayalı 

olarak beklenen değerler değişebilir. Bu nedenle, proje yöneticisi her planlamada ve 

uygulama safhasında risk planını güncelleştirmeli ve izlemelidir.  
 
 
4.3.2.2.3 Etkinlik 3 (Proje ekibi sözleşme öncesi seçilen yüklenici ile sözleşme 

ihtiyaçlarının karşılıklı anlaşılması için işlem yapar)  
 
İhtiyaçların anlaşılması başarıda ilk adım olduğu için ASA-2’nin üçüncü maddesi sözleşme 

imzalanmadan önce tedarik makamı ve yüklenici firma arasında ortak bir anlayış oluşturur. 

Bu yüklenici firma ile iletişim hatları ve işbirliğine dayalı ilişki kurularak 

gerçekleştirilebilir. Bu şekilde maliyet ve planlamada olası sapmalar önlenebilir. Bu işlemin 

ihmal edilmesi projede başarısızlığa neden olabileceği değerlendirilmektedir.  
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4.3.2.3 Teklif alma yol haritası  

 
 
Çizelge 4.5 Teklif alma yol haritası çizelgesi 

ETKİNLİKLER Denetim 
1 Çıkarılan derslerin araştırılması ve  tanımlanması 
2 Teklif alımı oluşturmak için yasal danışman ve konunun uzmanları ile ile irtibat 

rulması  ku
3 Teklif alma planı geliştirilmesi  
  3.1 Konu  
  3.2 Tanımlar 
  3.3 Talebin hedefleri  
  3.4 Teklif alma  
  3.4.1 Tedarik ile ilgili kanunlar ve  yönetmelikler 
  3.4.2 Teknik ihtiyaçlar 
  3.4.2.1 İşlevsel ihtiyaçlar 
  3.4.2.2 Başarım ihtiyaçları 
  3.4.2.3 Güvenlik ihtiyaçları 
  3.4.2.4 Desteklenebilirlik ihtiyaçları 
  3.4.2.5 Harici ihtiyaçlar 
  3.4.2.6 Tasarım kısıtlamaları 
   3.4.3 Teknik olmayan ihtiyaçlar 
   3.4.3.1 Yüklenici firma ile bağlantılı işlemler 
   3.4.3.1.1 Yüklenici firmanın sorumlulukları 
   3.4.3.1.2 Teklif değerlendirme 
   3.4.3.1.3 Teklif hazırlama  
   3.4.3.1.4 Yüklenici firma başarımının denetlenmesi  
   3.4.3.1.5 Dokümantasyon ihtiyaçları 
   3.4.3.2 Tedarik makamı ile bağlantılı işlemler 
   3.4.3.2.1 Tedarik makamının sorumlulukları  
   3.4.3.2.2 Son kullanıcı katılımı  
   3.4.4 Sözleşme yapılması 
   3.4.5 Teslimat 
   3.4.5.1 Planlama, teslimat yeri  
   3.4.5.2 Ödemeler  
   3.4.5.3 Teşvikler 
   3.4.5.4 Cezalar 
   3.4.6 Değerlendirme ve Sağlama  
   3.4.6.1 Şartlar 
   3.4.6.2 Ölçekler 
   3.4.6.3 İncelemeler, toplantılar, denetimler   
   3.4.6.4 Ürün testi ve  değerlendirmesi  
   3.4.7 Garanti  
4 Teklif alma planının incelenmesi 
5 Talebin daha iyi anlaşılması için  toplantılar düzenlenmesi  
6 Risk yönetim planının  denetlenmesi ve  güncelleştirilmesi 
7 Teklif alma planının onaylanması   
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4.3.3 ASA 3-İhtiyaçların geliştirilmesi ve yönetimi  
 
 
4.3.3.1 Genel  
 
 
İhtiyaçların geliştirme ve yönetiminin amacı proje ekibi ve yüklenici firma dahil her iki 

tarafça ihtiyaçların iyi anlaşılmasıdır. Anket araştırmamızda ihtiyaçların net olarak 

tanımlanması hem en önemli unsur hemde projelerde en çok eksiklik içeren kısım olarak 

ortaya çıkmıştır. Bir araştırmada da yüzde 50’nin üzerindeki yazılım hatalarının ihtiyaç 

hataları olduğunu göstermiştir (STSC 2003). İhtiyaçların yönetimi ihtiyaçların kapsamlı, 

izlenebilir, doğrulanabilir ve belgelenmiş olmasını gerektirir. Sözleşme ihtiyaçlarına ilişkin 

başlangıç noktalarının, teklif alma paketinin dağıtılmasından önce saptanmış olması 

hedeflenir (Bilir 2002). İster yönetimi tipik olarak teknik ve teknik olmayan sözleşme 

ihtiyaçlarını kapsar.  

 
 
Son kullanıcılar ve yüklenici firma ihtiyaçların geliştirilmesi ve yönetiminde önemli rol 

üstlenir. Proje yöneticisi talebi geliştirmeye başladığında teknik ihtiyaçlar ile teknik 

olmayan ihtiyaçları tanımlar ve bunları teklif alma paketi içine sokar. Aynı zamanda, proje 

yöneticisi ihtiyaç geliştirme ve yönetim planının geliştirmeye başlar ve teklif alma paketi 

içinde tanımlanmış olan sözleşme ihtiyaçlarını bu plana sokar. Ürünün geliştirilmesi 

sırasında, proje yöneticisi ortaya çıkan ihtiyaçlara göre bu planı değiştirir. İhtiyaçların 

geliştirilmesi ve yönetiminin ikinci bir hususu bunların karmaşık ve değişken olmasıdır 

(Davis 1995). Bu nedenle kolay izleme için bunlar veri tabanları içinde kaydedilebilirler. 

Bu işlem değişikliklerin yapılmasını değişikliklerin bulunmasını özel ihtiyaçların 

özelliklerinin kayıt edilmesini vs. kolaylaştıracaktır. Bu şekilde, ihtiyaç geliştirme ve 

yönetimi kullanıcı ihtiyaçlarının teklif alma paketine sokulması ile başlar ve son ürünün 

teslim edilmesi ile sona erer.  

 
 
Bu ASA’nın başarısı için ihtiyaçlar sorumlu ekibin varlığı, İsterler geliştirme ve yönetimi 

sorumlularının belirlenmiş olması, sözleşme ihtiyaçlarının saptanmasına ve yönetimine 
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yönelik yazılı bir politikanın varlığı, kullanıcı ihtiyaçlarına göre ihtiyaçların tespit edilmesi, 

yüklenici firma ve tedarik makamı dahil tüm etkilenen grupların ihtiyaçlar hakkında 

bilgilendirilmesi, belirlenmiş ihtiyaçlara yeni ihtiyaçların sokulması için etkin bir 

mekanizmanın belirlenmesi gereklidir. İster geliştirme ve yönetimi aşağıdaki üç etkinliği 

içerir:  
 
Etkinlik 1: İsterler tanımlanır ve belgelenir 

Etkinlik 2: İster yönetimi planı hazırlanır ve belgelenir 

Etkinlik 3: Risk yönetim planı izlenir ve güncelleştirilir.  

 
 
4.3.3.2 Etkinlikler  
 
 
4.3.3.2.1 Etkinlik 1 (İsterler tanımlanır ve belgelenir) 
 
 
Proje yöneticisi kullanıcı ihtiyaçlarının teklif alma paketine sokulması sırasında bir ihtiyaç 

geliştirme planı geliştirmeye başlar. İster geliştirme planı proje ekibinin ürün geliştirme 

sürecinde ihtiyaçları değiştirmesine ve güncelleştirmesine izin verir (Brown 1998). Bu plan 

teknik ihtiyaçları, teknik olmayan ihtiyaçlar ve ihtiyaç geliştirme işlemleri içerir. 

 
 
4.3.3.2.1.1 Teknik ihtiyaçlar 
 
 
a. Görevler: Proje yöneticisi her bir teknik ihtiyaçların işlevini tanımlar. Teknik ihtiyaçlar 

teklif alma paketinde ifade edildiği gibi başarım ihtiyaçlarını, güvenlik ihtiyaçlarını ve 

işlevsel ihtiyaçları içerir. Tanımlanmış olan görevler doğru, tam, uyumlu, öncelikli 

doğrulanabilir, değiştirilebilir ve izlenebilir olmalıdır. Tanımlanmış olan görevler 

anlaşılabilir ve açıkça belgelenmiş olmalıdır. Bir açıklık ölçüsü ihtiyaçların test edilebilir 

olmasıdır. Görevler başarıma göre de ifade edilmelidir. Görevin nasıl yapılacağının ifade 

edilmesi yerine hangi görevlerin yapılacağı ifade edilmelidir.  
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b. Teknik ihtiyaçların  değerlendirilmesi için kullanılacak teknikler, araçlar ve 

yöntemler: Proje yöneticisi ihtiyaçların değerlendirilmesi sırasında kullanılacak olan 

teknikler, araçlar ve yöntemleri tanımlamalıdır. Araçların bazı örnekleri aşağıda verilmiştir: 

konfigürasyon yönetimi araçları, izleyebilirlik araçları, şartname biçimlendirme araçları, ön 

örnek araçları vs.  

 
 
4.3.3.2.1.2 Teknik olmayan ihtiyaçlar  
 
 
a. Görevler: Daha önceden açıklandığı gibi, teknik olmayan ihtiyaçlar teslim edilecek 

ürünler, garantiler, teslimat çıkış kriterleri ile önemli aşamalar, her iki tarafın 

sorumlulukları vb bazı etkinlikleri içeren sözleşme ile ilgili ihtiyaçlardır (Brown 1998). 

Proje yöneticisi teknik olmayan ihtiyaçlarla ilgili görevleri tanımlamalıdır.  
 
 
b. Teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi için kullanılacak teknikler, araçlar ve 

yöntemler: Proje yöneticisi ihtiyaçların değerlendirilmesi sırasında kullanılacak teknikler, 

araçlar ve yöntemleri tanımlamalıdır. Konfigürasyon yönetimi araçları, izleyebilirlik 

araçları, şartname biçimlendirme araçları, ön örnek araçları bunlardan bazılarıdır.  

 
 
4.3.3.2.1.3 İster geliştirme işlemleri  
 
 
Proje yöneticisi analiz, sağlama, planlama gibi ihtiyaçların geliştirilmesinde yardımcı 

olacak bazı işlemleri tanımlamalıdır.  

 
 
4.3.3.2.2 Etkinlik 2 (İster yönetimi planı hazırlanır ve belgelenir):  
 
 
Geliştirme sırasında ihtiyaçları yönetmek tedarik makamının sorumluluğudur. İhtiyaçların 

yönetimi özellikle uzun vadeli tedarikte önemli bir rol oynar (Brown 1998). Uzun süreli 

tedarik dönemleri sırasında kullanıcıların sistemin özelliklerini anlama ve asıl üründe 

değişiklikler istemek için uzun zamanları vardır. Diğer taraftan, uzun tedarik sürelerinde 
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işlem ortamında değişmeler ve teknolojik değişiklikler olması ihtimali vardır. İsterlerde 

değişiklikler olmadan önce yüklenici firmadan maliyet/ planlama tahmini istenmelidir. 

İhtiyaçların yönetim planı tipik olarak gruplar, değişiklik yönetimi ve ihtiyaçların yönetimi 

için usulleri kapsar.  

 
 
4.3.3.2.2.1 Gruplar   
 
 
İhtiyaç geliştirme ve yönetimi sorumlularının belirlenmiş olması ve bu sorumlu kişilerin 

yeterince deneyimli ya da eğitim alıyor olması bu ASA için başarı kriteridir. Gruplar 

ihtiyaç geliştirme ve yönetimine katılan sorumluları kapsar ve bunlardan bazıları; harekat 

ihtiyaçlar ekibi, program ihtiyaç ekibi, potansiyel teklif sahipleri, proje konfigürasyon ve 

yönetimi, proje değerlendirmesi, son kullanıcılar içerir. Bu kısımda, grupların tanımlanması 

ve sorumlulukları, gruplar arasındaki iletişim ve koordinasyon belirlenir.  

 
 
4.3.3.2.2.2 Değişiklik yönetimi   
 
 

Kısım 4.3.3.2.2’de açıklandığı gibi ihtiyaçlar değişken ve geliştirme süresinde değişikliğe 

açık olduğu için değişiklik denetimi tedarik teşkilatı içinde sağlanmalıdır. Bu nedenle proje 

ekibi Sözleşme ihtiyaçlarında değişiklik istemlerinin, satınalma üzerinde, başarım, mimari, 

desteklenebilirlik, kaynak kullanımı, değerlendirme ölçütleri, sözleşme takvimi ve maliyeti 

yönlerinden yapacakları etkilere göre değerlendirmelidir (Champy 1997). Riskleri azaltmak 

için tüm değişiklikler tanımlanmalı, etkileri değerlendirilmeli, riskler yönünden analiz 

edilmeli, belgelenmeli, etkilenen gruplara beyan edilmeli ve izlenmelidir. Bu plan 

aşağıdakileri kapsamalıdır: 

 

• Değişikliklerin fazla masrafa yol açıp açmaması, 

• Değişikliklerin kabul edilebilir olmasının sınırları 

• Değişiklik talebinin nasıl ve kim tarafından yapılacağı 

• Değişikliği kimin onaylayacağı  
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Değişiklik yönetimi sırasında değişiklik talebi, etki değerlendirmesi, durum talebi formaları 

kullanılabilir (Donaldson  and Siegel 1997).  

 
4.3.3.2.2.3 İhtiyaçların yönetimi usulü  
 
 
Proje yöneticisi ihtiyaçların yönetiminde analiz, planlama, izlenebilirlik gibi yardımcı 

olacak bazı usulleri tanımlar. Örnek olarak, yüklenici firma ve tedarik makamı arasında 

ihtiyaçların tamlığını ve uygunluğunu sağlamak için bir iki yönlü ihtiyaç izlenebilirliği 

kullanılabilir.  

 
 
4.3.3.2.2 Etkinlik 3 (Risk yönetimi planı izlenir ve günceleştirilir). 
 
4.3.2.2.2 içinde ifade edilmiştir.  
 

4.3.3.3 İhtiyaçların geliştirilmesi ve yönetimi için yol haritası  
 
 
İhtiyaçların geliştirilmesi ve yönetimi için yol haritası Çizelge 4.6’da sunulmuştur. 
 
 
Çizelge 4.6 İhtiyaçların geliştirilmesi ve yönetimi için yol haritası 
 

ETKİNLİKLER DENETİM 
1 Çıkarılan dersleri  araştırma ve tanımlama  
2 Sistemin son kullanıcıları ile irtibat kurma  
3 İhtiyaçların  daha iyi anlaşılması için  toplantı düzenlenmesi  
4 İhtiyaçların tanımlanması ve belgelenmesi 
5 Aşağıdakileri kapsayan ihtiyaç geliştirme planın hazırlanması  
5.1 Teknik Gereksinimler 
5.1.1 Görevler  
5.1.2 Teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi için kullanılacak  teknikler, araçlar ve yöntemler 
5.2 Teknik olmayan ihtiyaçlar 
5.2.1 Görevler 
5.2.2 Teknik olmayan ihtiyaçların değerlendirilmeside kullanılacak araçlar ve yöntemler 
5.3.3 İster geliştirme usulleri  
6 Aşağıdakileri içeren ihtiyaç yönetim planının geliştirilmesi  
6.1 Gruplar 
6.2 Değişiklik yönetimi  
6.3 İhtiyaçların yönetim usulleri  
7 İsterleri geliştirme ve yönetim planının incelenmesi 
8 Risk yönetimi planının  denetlenmesi ve  güncelleştirilmesi 
9 İhtiyaçların  geliştirilmesi ve  yönetimi planının onaylanması  
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4.3.4 ASA 4-Sözleşme izleme ve yönlendirme  
 
 
4.3.4.1 Genel  
 
 
Proje ekibinin, yapılan işlerin yönetildiğinden, denetlendiğinden ve sözleşme ihtiyaçlarının 

karşılandığından emin olacak kadar yüklenici firmanın etkinlikleri hakkında bilgi sahibi 

olması hedeflenir. Ayrıca proje ekibiyle yüklenici firmanın ekibi arasında sürekli iletişim 

kurulması ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak kabul edilerek yerine getirilmesi gereklidir. 

Satınalma yönetimi yeni başlatılmış veya devam eden bir program da olsa programın 

yapısına bakılmaksızın sürdürülmelidir. Bir risk azaltma kavramı, planlama için evrimsel 

bir kavram benimseyerek ve acil durum ilkelerini uygulaması, işin denetleyerek, proje 

çalışanlarına geri besleme sağlayarak ve tamamlandıktan sonra projeyi inceleyerek etkin bir 

yönetim sağlanabilir (McDermid 1990). Proje yöneticisi tarafından yazılım satınalma 

örgütünün buna ilişkin yazılı bir politikaya sahip olması gerekir. Sözleşme izleme ve 

yönlendirme iki etkinliği kapsar:  

 
 
Etkinlik 1: Tedarik yönetimi planı hazırlanır ve belgelenir. 

Etkinlik 2: Tedarik izlemesi ömür devri boyunca yapılır.  

 
 
4.3.4.2 Etkinlikler  
 
 
4.3.4.2.1 Etkinlik 1 (Alım yönetimi planı hazırlanır ve belgelenir)  
 
 
Alım yönetimi planı proje yöneticisi tarafından geliştirilmeli ve proje bölümü etkinliklerini 

bu plana göre yürütmelidir. Bu plan projenin genel bir özetini sağlar. Bu özet; projenin 

hedeflerini, amacı, kapsamı ve süresi, projenin özeti, yetki, talep, yöntem, potansiyel 

yüklenici firmalar, bütçe ve finansman, dokümantasyon, ölçekler, tedarik bölümünün yapısı 

görevler ve sorumluluklar, yönetim ihtiyaçları için kaynaklar, koordinasyon ve iletişimi 

içerir.  
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4.3.4.2.1.1 Projenin özeti  
 
 
Bu madde programın hedefleri, kapsamı ve planının tanımlar. Hedefler projenin özel 

hedeflerini tanımlarken, kapsam ürünün ismi, işlevi faydaları ve amaçlanan kullanıcıları 

belirtmelidir. Proje yöneticisi program planlaması için her aylık planlanan etkinlikleri 

gösteren çizelgeler kullanabilir.  

 
 
4.3.4.2.1.2 Proje yetkisi 
 
 
Bu maddede, proje yöneticisi ürünleri onaylamakla sorumlu makamları tanımlar. Yetki bir 

önemli aşama onay yetkisinden ürün kabul yetkisine kadar farklılıklar gösterebilir (Cleland 

1983). 

 
 
4.3.4.2.1.3 Teklif alma yöntemi  
 
 
Mevcut uygulamada proje yönetimi yöntemi yerine “Teklif değerlendirme ve tedarik” teklif 

alma yöntemi kullanılmasına rağmen proje yöneticisi teklif ettiğimiz modelde arzu edilen 

proje için kullanılacak teklif alma tipini tanımlayabilir. TÇD tüm tedarik tiplerine 

uygulanabilir. Ürünün başarıma dayalı açıklamalarını kullanır ve böylece tedarik makamı 

yüklenici firma tarafından nasıl yapılacağından ziyade ürünün arzu edilen sonuçlarını 

tanımlar (DoD 2002).  

 
 
4.3.4.2.1.4 Potansiyel yükleniciler  
 
 
Yüklenici firmalar mümkün olur olmaz en kısa zamanda projeye dahil edilmelidir. Böylece, 

TÇD çıkarılmadan önce tedarik makamına bazı teknik ve teknolojik tavsiyeler 

sağlayabilirler. Bu durum tedarik makamının projenin erken safhasında alternatifleri 

değerlendirmesine olanak sağlar ve böylece sorunların azaltılmasını sağlar. Bu kavramın 

ışığı altında, proje yöneticisi kısa süre içinde uygun yüklenici firmaları tanımlamak için 
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tüm potansiyel yüklenici firmaların bir listesine sahip olmalıdır. Bu amaçla yüklenici 

firmalar hakkındaki; isim, yer, tip, mali durumu, müzakere tarzı, fiyat düzeyi, teslimat 

tarihleri, kalite, karşılık verme süresi, bağımsızlık vb gibi konuları kapsayan bilgilerin 

olduğu bir veri tabanı kullanılabilir. Yeni bir proje başlatıldığında, proje yöneticisi ihtiyaca 

göre veri tabanını sorgular. Bu şekilde kısa süre içinde uygun yüklenici firmaların bir listesi 

çıkarılabilir. Bu uzun liste yüklenici firma cevaplarına ve kabiliyetlerine göre zamanla 

değiştirilebilir. Daha önceki sözleşmelerin yanı sıra potansiyel yüklenici firmaları 

tanımlayıp veri tabanlarını oluştururken, proje yöneticisi kabiliyetleri görme açısından:  

 
• Yüklenici firma hakkında, yüklenici firma tarafından kullanılan kalite belgeleri, 

yüklenici firmanın ürünle ilgili test programı, yüklenici firmanın konfigürasyon 

yönetimi planı ve yüklenici firmanın belgelemesi gibi bazı bilgileri toplayabilir. 

• Bir uygulama protipi isteyebilir.  

• Yüklenici firmanın tesisini ziyaret edebilir. Bu ziyaret sırasında, proje yöneticisi 

yüklenici firmanın yazılımın kalitesine özen gösterip göstermediğini, personeli 

hakkında özenli olup olmadığını, personelinin modern araçları kullanıp 

kullanmadığını, yeniden kullanılabilirlik kavramını destekleyip desteklemediğini 

dikkate almalıdır.  

• Yüklenici firmanın ürününün kullanıcıları ile irtibat kurabilir.  

 
 

4.3.4.2.1.5 Bütçe hazırlama ve kaynak sağlama  
 
 
Bütçe planlaması devlet makamları tarafından yapılır. Örnek olarak, bu etkinlik MSB 

tarafından yapılır. Bu nedenle, proje yöneticisi bütçe planlamasının ilk aşamalarına dahil 

olmaz ancak planlana bütçeyi kullanarak programın uygulanmasında önemli bir rol oynar. 

Bu nedenle, proje yöneticisi maliyet ve planlamada sapma olmaksızın sınırlı bir bütçe ile 

programın hedeflerinin karşılanması için bazı tahminler yapmalıdır. Bu analizler yazılım 

yoğunluklu sistemin büyüklüğünün tahmini ile başlar ve maliyet ve planlama tahmini ile 

devam eder. Düşük tahminler genel olarak maliye ve planlama sapmalara neden olduğu 

için, sistemin büyüklüğüne öncelik verilir. Maliyet ve planlama tahminleri genel olarak 
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yöneticinin geçmişteki tecrübe, benzer programların verilerinin elde edilebilmesine dayanır 

(Collins 1996). Proje yöneticisi maliyet ve planlamanın tahmininde tek başına veya 

kombinezon halinde aşağıdaki yöntemleri kullanabilir.  

• Benzerlikler: Maliyet ve plan benzer şekilde tamamlanmış çalışmalara dayanan 

verilere göre tahmin edilirler. Genel düzeyinde benzerlikler bulmak zordur ancak 

daha alt seviyelerde benzerlikler bulunabilinir. Aynı zamanda, kıyaslama için 

seçilen programın karmaşıklığı sonucu etkiler.  

• Uzman fikri: Maliyet ve planlama bitirilmiş olan benzer çabalar üzerinde kişisel 

tecrübeye dayalı olarak tahmin edilir. Bu yöntem nadir olarak kullanılır. Zira, 

benzer projelerden elde edilen tahminler maliyet verilerinden daha çok çalışmaların 

sonucundaki verileridir.  

• Parametrik modeller: Bu modeller en çok kullanılanlardır. Zira, modeller tarafından 

üretilen tahminler istatistiksel formüller ile üretilebilen tekrarlanabilen modellerdir.  

 
 
4.3.4.2.1.6 Dokümantasyon  

 
 
Proje yöneticisi daha önceki tedarik programlarının sonuçlarından yararlanmalıdır. Bu 

amaçla dokümantasyona önem verilmelidir. Dokümantasyonun amacı tedarik sürecinde 

üretilmiş olan belgeleri muhafaza etmektir. Dokümantasyon planlanırken, proje yöneticisi 

aşağıdakileri tanımlamalıdır (PROBE 2002).  

• Hangi etkinliklerin kimler tarafından, ne zaman ve nasıl belgeleneceği gibi 

belgeleme ihtiyaçları, 

• Toplantılar, telefon konuşmaları gibi belgelenecek etkinlikler,  

• Bildirimler, tutanaklar, değerlendirme raporları gibi dokümantasyon biçimleri,  

• Her bir safhada gerekli olan dokümanlar, 

• Bir sonraki safhaya geçmek için bir safhanın onaylanması amacı ile gerekli olan 

dokümanlar  

 

Dokümantasyonun ikinci bir yönü onu planlarken dokümantasyon formatlarının standart 

 128



hale getirilmesidir. Bu şekilde, kimin ihtiyacı olursa sonuçları kolaylıkla ve hızlı 

araştırması sağlanır.  

 
 
4.3.4.2.1.7 Ölçekler  

 
 
Daha önceki kısımlarda açıklandığı gibi ölçekler proje yöneticisinin nicel değerler 

kullanarak bütçe ve planlama araçları vasıtası ile projenin durumunu değerlendirmesine 

yardım eden ölçüm standardıdır. Ölçüm işlemleri birimleri kullanım ömrü süresince 

sorunları yansıtan tekrarlı bir süreç olduğu, yüklenici daima programı en iyi şekilde sunma 

eğiliminde olacağı ve nihai olarak yüklenici firma ve tedarik makamının ölçüm birimlerinin 

analiz edilmesi hakkında farklı konu alanları olduğu için proje yöneticisi yüklenici 

firmadan istemenin yanı sıra ölçeklerin analizini de yapmalıdır. Proje programı, aşama 

raporları mali raporlar/personel raporları yazılım sorunları raporu ve tedarik sürecinde proje 

yöneticisi tarafından kullanılabilecek ölçeklerin bazı örnekleridir. Ölçekleri geliştirmek bir 

süreçtir. Bir ölçeği geliştirirken proje yöneticisi aşağıdaki aşamaları izler (DoD 1997). 

  

• Amacı tanımlama  

• Ölçülmek istenen ihtiyaçların tanımlanması  

• Mevcut ölçüm sistemlerinin incelenmesi ve gerekirse yeni ölçekler oluşturulması 

• Ölçeklerin derecelendirilmesi  

• Zamanla ölçek verilerinin toplanması ve analiz edilmesi 

• Ölçek sunulmasının sonlandırılması  

• Geliştirme hedeflerinin başlatılması  

 
 
4.3.4.2.1.8 Alım bölümünün yapısı görevleri ve sorumlulukları  
 
 
Proje yöneticisi tedarik bölümünden sorumlu olmayıp, bu sorumluluk proje içeriğini 

bildirerek MSB’nin ilgili bölümleri tarafından yerine getirilir. Satınalım bölümünün 

kurulması ile Proje yöneticisi ekip üyelerinin görevleri ve sorumluluklarını tanımlar. 
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Görevler ve sorumlulukları tanımlarken, iş akış çizelgeleri kullanılabilir. Bu çizelgeler 

kimin ne yaptığını ve hangi düzen içinde yaptığını tanımlar. Ekiplerin kurulması projede 

başarıya yol açar. Bununla birlikte, bir ekibin kurulması satınalım tipine göre değişebilir ve 

üretken bir ekip en azından bir proje yöneticisi, teknik uzmanlar, kullanıcı temsilcilerinden 

meydana gelir. Proje yöneticisi tedarik ekibine yüklenici firmanın katılımını dikkate 

almalıdır. Bu yüklenici firma ile etkili bir iletişim meydana getirir böylece yüklenici firma 

tarafından projenin hedefleri kolaylıkla anlaşılabilir. Ekip üyelerinin başarısı için açık 

tartışmalar, yetki verilen ekip üyeleri daimi iletişim sağlanmalıdır. Etkin ekip üyelerinin 

aşağıdakiler benzeri bazı özellikleri vardır (DoD 1999). 

 

• Bir ekip ortamında çalışabilirler, 

• Diğer ekip üyelerini motive edebilirler, 

• Düşüncelerini açıkça ifade edebilirler, 

• Satınalma ömür devri sürecini etkin olarak uygulayabilirler, 

• Ekip üyeleri, ekip liderleri ve yüklenici firma ile etkin iletişim kurabilirler.  

 
 
4.3.4.2.1.9 Yönetim ihtiyaçları için kaynaklar  
 
 
Kaynaklar personel, teçhizat, bütçe’den meydana gelir. Proje yöneticisi yönetim araçları, 

personelin diğer bölümlerden mi yoksa içerideki personelden mi sağlanacağını yoksa dış 

kaynaklardan mı tedarik edileceğini tanımlar ve proje kısmının bütçesini tespit eder. Bütçe 

hazırlama ve finansman kısmında ifade edildiği gibi, Proje yöneticisi bütçe planlamasının 

ilk aşamasına katılmaz ancak planlana bütçeyi kullanarak programın uygulanmasında 

önemli bir rol üstlenir. Bu şekilde geliştirme bütçesinin yanı sıra proje yöneticisi aynı 

zamanda bu madde altında proje bölümünün bütçesini de değerlendirmelidir.  

 
 
4.3.4.2.1.10 Koordinasyon ve iletişim  
 
Yazılım tedarik projeleri genel olarak içerideki geliştirme etkinliklerinden farklı olan dış 

kaynak projeleridir. En azından iç tedarik geliştirme projelerinde katılımcılar birbirlerini 
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daha önceden tanımaktadırlar ve birbirleri ile ilişkilerinin farkındadırlar, ancak dış kaynağa 

dayalı projelerde tedarik makamı ve yüklenici firma kendi katılımcılar birbirleri ile ilişkiler 

konusunda eksikliklere sahiptir (Sabherwal 1999). Bu nedenle, tedarik süreçlerinde 

koordinasyon ve işbirliği önem kazanır. Zayıf koordinasyon ve iletişim ana sistem 

tedarikindeki başarısızlıkların temel nedenlerinden birisi olduğu anket sonuçlarında da 

açıkca görülmektedir. Koordinasyon ve iletişim eksikliği görevin ihtiyacının anlaşılmasında 

ve görevin gereğinin anlaşılmaması da başarısızlığa yol açar. Bu nedenle, koordinasyon ve 

iletişim toplantılar, bildiriler, mektuplar, telefon konuşmaları, faks mesajları, e-postalar vb 

yolu ile proje yöneticisi tarafından sağlanmalıdır. İletişim araçlarının yanı sıra proje bölümü 

içinde bir rapor düzenlemesi de oluşturulmalıdır. Ekip üyeleri projenin gidişi hakkında 

bilgilendirilmelidir.  
 
 
4.3.4.2.2 Etkinlik 2 (Alım izlemesi kullanım süresince yapılır)  
 
 
Satınalım yönetiminin yanı sıra bir projeyi zamanında ve etkin olarak tamamlamak amacı 

ile Proje yöneticisi tarafından alım izleme sistemi de sürdürülmelidir. Bu görev genel 

olarak tedarik bölümü içindeki proje subayı tarafından yerine getirilir. Satınalmanın 

izlenmesi program başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar tüm proje etkinliklerini 

kapsar. İzlemenin amacı sözleşmede bahsedilen tüm etkinliklerin planlandığı gibi 

yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca programın yanlış yürütülmesi durumunda bir ikaz 

sistemi olarak işlev görür. Aynı zamanda riskleri azaltmak için tedarik makamına bir risk 

denetim aracı sağlar. Gelecekteki projelerde edinilen tecrübeler olarak kullanılmak amacı 

ile tüm takip etkinlikleri belgelenmelidir. Satın alma takip planı, çalışan sorumluluklarının, 

takip edilip denetlenecek kaynakların tanımlanmasını, tasarım ve ürün garantisini, 

sözleşmenin sonlandırılmasını kapsar.  

 
 
4.3.4.2.2.1 Gruplar ve sorumluluklarının tanımlanması  
 
 
Proje yöneticisi bir izleme ekibi kurar ve ekip üyelerinin görevleri ile sorumluluklarını 
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tanımlar. Bu amaçla araç olarak iş akış çizelgeleri kullanılabilir. Bu çizelgede aşağıdaki 

görevler tanımlanabilir: 

• Hangi denetimler yapılacak ?  

• Denetim kim tarafından yapılacak?  

• Denetim nasıl yapılacak? 

• Denetim ne zaman yapılacak? 

• Denetim kime rapor edilecek? 

 
 

4.3.4.2.2.2 Satınalma izleme kaynakları  
 
 
Proje yöneticisi konfigürasyon yönetim araçları veri toplama araçları, izlenebilirlik araçları 

vb gibi satınalmanın izlenmesine yardımcı olan araçları tanımlar. Satınalma izleme 

kaynakları personel kaynağı açısından; personelin başka bölümlerden mi 

görevlendirileceğini yoksa kendi personelin mi kullanılacağını yada dış kaynaklardan mı 

kullanacağını belirler ve parasal kaynak açısında ise satınalma izleme etkinliği için bütçeyi 

tespit eder.  

 
 
4.3.4.2.2.3 Tasarım ve üretim garantisi  
 
 

Tasarım ve üretim garantisi geliştirme etkinliğinin iki temel unsurudur. Eğer bu unsurların 

kalitesini sağlanırsa o zaman nihai ürünün kalitesini garanti edilir. Takip sürecinde 

incelemeler, konfigürasyon yönetimi, risk yönetiminin denetlenmesi, doğru düzeltici işlem 

raporlarının kullanılması vasıtası ile bu unsurların kalitesi sağlanabilir.  
 
 
a. İncelemeler: İncelemeler etkinliklerin temel denetim mekanizmalarıdır. Tasarım, üretim, 

dokümantasyon incelemeleri bunların bazı örnekleridir. İncelemeler periyodik olarak, 

isteğe bağlı olarak, resmi olarak yada gayri resmi olarak yapılabilir. Proje yöneticisi 

incelemelerin planlanmasında aşağıdakileri dikkate almalıdır:  
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• İncelemeler teknik uzmanlar tarafından yapılmalıdır 

• İncelemeler planlama yönlendirmeli olmaktan ziyade teknik olgunluk yönlendirmeli 

olarak yapılmalıdır. 

• Gayri resmi incelemeler dikkatle yapılmalıdır, zira bunlar genelde görevleri, 

dokümanları tanımlama ve sonuçları izleme eksikliği eğilimi gösterirler.  

• İncelemeler yapılmadan önce, planlama ve hazırlık yapılmalıdır.  
 
 
b. Konfigürasyon yönetimi: Basit olarak sistemi meydana getiren pek çok nesnenin 

izlenmesi ve bunların bir araya toplanmasıdır (Lamb 1988). Başka bir deyişle, 

konfigürasyon yönetimi bir projenin alt parçalarının bütünlüğünü sağlamakla ilgilidir. Daha 

önceden ifade edildiği gibi ürün alt kısımlara bölünür ve bunların teslimatı bir programa 

bağlanır. Her bir teslimatta, teslim edilen parçaların birbirlerine göre bütünlüğü  sağlanmalı 

ve sonra takip eden teslimat etkinliği gerçekleştirilmelidir. Bütünlüğü denetleyen, diğer 

sistemlerle arayüz ihtiyaçları ile başarım ihtiyaçları denetlenmelidir (Davis 1995). 

Konfigürasyon yönetiminin başarılı bir uygulaması için proje yöneticisi tüm alt parçaların 

teslimatını, denetim değişikliklerini ve sürümlerini tanımlamalı, bu değişiklik ve tadilatları 

kayıt etmeli, alt parçaların teslimatında tam ve uyumdan emin olmalı ve malzemelerin 

depolanması taşınması ile teslimatını denetlemelidir.  

 
 
c. Risk yönetiminin denetlenmesi: Madde 4.3.2.2.2’de açıklanmıştır. 
 
 
d. Düzeltici işlem usulleri: Sistemi takip ederken acil durumlar nedeni ile bazı 

değişiklikler uygulanır. Proje yöneticisi planlama, uygulama ve dokümantasyon gibi 

düzeltme işlemleri vurgulamalıdır. Örnek olarak, düzeltici işlemleri planlarken, planın 

temeli olarak aşağıdaki sorular kullanılabilir: 

• Düzeltme talepleri üst kademelere nasıl rapor edilecek ?  

• Düzeltme yapma kararını verme yetkisine kim sahip ? 

• Düzeltmeler için ödemeyi kim yapacak, tedarik makamı mı yüklenici firma mı ?  

• Düzeltmenin sınırları nelerdir?  
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4.3.4.3 Alım yönetimi ve izlenmesi yol haritası  
 
 
Alım yönetimi ve izlenmesi yol haritası Çizelge 4.7 ’de verilmiştir. 

 
 
Çizelge 4.7 Alım yönetimi ve izlenmesi yol haritası 

ETKİNLİKLER DENETİM 
1 Çıkarılan derslerin araştırılması ve  tanımlanması  
2 Tedarik yönetim planının geliştirilmesi ve içeriğinde: 
  2.1 Projenin özeti 
  2.2 Proje yetkisi 
  2.3 Teklif alma yöntemleri 
  2.4 Potansiyel yükleniciler  
  2.5 Bütçe hazırlama ve  finansman  
  2.6 Dokümantasyon  
  2.7 Ölçekler  
  2.8 Tedarik bölümünün yapısı görevleri ve sorumlulukları  
  2.9 İdare ihtiyaçları kaynakları  
  2.10 Koordinasyon ve iletişim 
3 Alım yönetimi planının hazırlanmasında; 
 3.1 Gruplar ve sorumluluklarının tanımlanması  
 3.2 Alım izleme kaynakları  
 3.3 Tasarım ve ürün garantisi  
  3.3.1 İncelemeler 
  3.3.2 Konfigürasyon yönetimi 
  3.3.3 Risk yönetiminin denetlenmesi 
  3.3.4 Düzeltici işlem usulleri  
4 Tedarik izleme planı vasıtası ile  tedarik yönetiminin incelenmesi ve  
güncelleştirilmesi 
5 Tedarik yönetim ve izleme  planının incelenmesi ve  güncelleştirilmesi  

 

 
 
4.3.5 ASA 5-Destek dönemine geçiş planlaması  
 
 
4.3.5.1 Genel  
 
 
Proje ekibinin, destek örgütünün destek sorumluluğunu üstlendiği noktada yeterli hizmet 

verebilmesi için gerekli önlemleri alması, destek sorumluluğunun yüklenici firmadan 

destek örgütüne geçişi sırasında hiçbir aksama yaşanmaması, geçiş süresince ürünlerin 

konfigürasyon yönetiminin sürdürülmesi destek dönemine geçiş planlamasının ana 

hedefleridir. 
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Ürün geliştirildikten sonra, bakımı yüklenici firma tarafından yapılabilir veya başka bir 

destek teşkilatı tarafından sağlanabilinir. Yazılım desteği teslimat sonrasında hizmete girme 

aşaması görülsede sözkonusu destek ihtiyaçların sistem tasarımının ilk safhalarında 

planlanmalıdır. Masraf ve planlama sapmaları nedeni ile ürün bakımcıya aktarıldığında 

başarımda eksikler meydana geldiği için bakım krizine dönüşür (STSC 2003). Proje 

yöneticisi teklif alma paketi içinde garantinin tanımlanmadan destek dönemine geçiş 

planlamasını geliştirir ve değişiklikleri izlemek için planda garanti içinde işlenmiş olan 

konuların aynısını ele alır (Defense Systems Management College 1990). Destek dönemine 

geçiş planlaması 3 etkinliği kapsar:  

 
 
Etkinlik 1: Destek dönemine geçiş planı hazırlanması ve belgelenmesi 

Etkinlik 2: Sadece destek birimin geçmiş başarımı ve kabiliyeti  destek dönemine geçiş 

planlaması ekibini tatmin ederse görev için destek birimin görevlendirilmesi. 

Etkinlik 3: Destek dönemine geçiş planlaması ekibi geçiş süresince destek birimin 

çalışmasını denetlemesi. 
 
 
4.3.5.2 Etkinlikler  
 
 
4.3.5.2.1 Etkinlik 1 (Destek dönemine geçiş planı hazırlanır ve belgelenir)  
 
 
Proje yöneticisi tarafından bir destek dönemine geçiş planı geliştirilir. Destek dönemine 

geçiş planı tipik olarak aşağıdaki başlıkları içerir: Destek teşkilatının tanımlanması, geçiş 

etkinliği için kaynaklar, destek dönemine geçiş planlama ekibi ve sorumlulukları, destek 

dönemine geçiş etkinlikleri, bakımin planlaması, personel, eğitim tesisleri, ambalajlama, 

taşıma, depolama ve nakliye kısımlarından oluşur. Plan içeriği destek teşkilatının yapısına 

göre değiştirilebilir.  

 
4.3.5.2.1.1 Destek teşkilatının tanımlanması  
 
 
Proje yöneticisi potansiyel destek teşkilatlarının bir listesine sahip olmalıdır. Böylece, 
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rekabetçi bir ortamı teşvik eder ve çeşitli seçenekler arasından seçme fırsatına sahip olur. 

Bu amaçla destek teşkilatlarının ismi, yeri, destek tipi, personel, teknik uzmanlık düzeyi, 

yaklaşık fiyat düzeyi, karşılık verme süresi vb. destek birimler ile ilgili bilgileri içeren bir 

veri tabanı meydana getirilebilir. Bir veri tabanının geliştirmek için tedarik makamı teşkilat 

dokümantasyon üzerinde odaklanmalı ve daha önceki proje sonuçları etkin olarak kayıt 

edilmelidir. Daha önceki proje sonuçlarının yanı sıra proje yöneticisi potansiyel destek 

teşkilatları hakkında bilgi toplayabilir, onların tesislerini ziyaret edebilir ve destek 

kuruluşunun müşterileri ile irtibat kurabilir.  

 
 
4.3.5.2.1.2 Destek dönemine geçiş etkinlikleri için kaynaklar 
 
 
Destek dönemine geçiş etkinlikleri için kaynaklar personel, teçhizat ve bütçe’den meydana 

gelir. Proje yöneticisi destek dönemine geçiş yönetim araçları için veri tabanı, ön örnek 

oluşturma araçları gibi alım yönetimini izlemeye yardım eden araçları açıklar, personelin 

diğer bölümlerden mi görevlendirileceğini yoksa kendi personelin mi kullanılacağını, 

destek dönemine geçiş planlaması etkinliğinin bütçesini belirler. Bütçe planlaması destek 

dönemine geçiş ekibinin masraflarını kapsayıp destek dönemine geçiş masraflarını 

kapsamaz.  

 
 
4.3.5.2.1.3 Destek dönemine geçiş planlama ekibi ve sorumlulukları 
 
 
Proje yöneticisi bir destek dönemine geçiş ekibini kurar ve üyelerin görevleri ve 

sorumluluklarını tanımlar. Destek dönemine geçiş ekibi teşkilat içindeki personelden 

kurulabileceği gibi dış kaynaklardan da kiralanabilir veya bu sorumluluk yükleniciye de 

verilebilebir. Bununla birlikte en uygun kavram yüklenici firma ve tedarik makamını 

kapsayan her iki tarafın personelinin olduğu bir ekip kurmaktır. Zira tedarik makamı sistem 

ihtiyaçlarını ve neye ihtiyaç olduğunu bilirken, diğer taraftan yüklenici firma ürünün 

özeliklerini daha iyi bilmektedir.  
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4.3.5.2.1.4 Destek dönemine geçiş etkinlikleri  
 
 
Proje yöneticisi destek dönemine geçiş etkinliklerini ve bunların planlarını tanımlar. 

Çizelge 4.8’deki örnek bu amaçla kullanılabilir.  

 

Çizelge 4.8 Destek dönemine geçiş etkinlikleri örneği 
 

Destek Dönemine Geçiş Etkinliği  Planlama  

1 Destek teşkilatının tesisini ziyaret  Son tarih: 14 Eylül 2006 

2 Destek teşkilatının personel raporu  Son Tarih: 28 Ekim 2006 

3 Bakım dokümantasyonunun teslimatı Son tarih: 26 Kasım 2006 

 
 
4.3.5.2.1.5 Bakım planlaması  
 
 
Bakım planlamasında proje yöneticisi bakım görevlerini, bakım etkinliklerini, bakım için 

gerekli tahmini süreleri ve bakım düzeyini tanımlar. Bunlar tanımlanırken, tüm görevlerin 

ölçülebilir ifadelerle tanımlanması önemlidir. Bakım faaliyetlerin nasıl yapılacağına karar 

verilmeden önce mevcut onarım ve destek teşkilatı ile alternatif onarım teşkilat arasında bir 

maliyet/fayda analizi de yapılmalıdır. Bakım görevlerinin yanı sıra proje yöneticisi bakım 

için gerekli personel ve eğitim ihtiyacı, bakım tesisleri ihtiyacı ve bakım için gerekli olan 

ambalajlama, taşıma, depolama, nakliye ihtiyaçlarını de tanımlar.  
 
 
a. Personel ve eğitim: Personel ile eğitimi tespit edilen bakım görevlerine ile ilgili gerekli 

personel ile eğitim ihtiyaçları hakkında bir tedarik makamına fikir verir. Alınacak sistemle 

ilgili uygun eğitimin verilmesi sistemin başarımını idame ve en uygun şekilde çalışmasına 

yönelik önemli bir unsurdur. Yazılım yoğunluk savunma sistemlerinde (Bilişim sistemleri, 

Elektronik harp, füze, radar sistemleri vb.) eğitimin içeriği ve detayı hakkında proje 

yöneticisinin teklif alma esnasında belirlemesi gereklidir. Destek dönemine geçmeden 

verilecek eğitim içeriğinin yeterliliği onaya tabii tutulması gereklidir. 
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b. Tesisler: Sistem bakım,onarım ve testlerin yapıldığı, sürekli personel eğitimi için uygun 

tesisleri özellikleri tanımlanır. Planlama yapılırken, tesis adı, yeri, tesis ihtiyaçları gibi 

unsurlar bildirilmedir.  

 
c. Ambalajlama, taşıma, depolama, nakliye: Bakım yapılacak bir ürünün 

ambalajlanması, taşınması, depolanması ve bakımına ile ilgili şartlar ve bu kısımda işlenir. 

Bu şartlar tipik olarak ambalajlama derecesi, herhangi bir özel ambalaj, taşıma ve depolama 

talimatlarını bu görevlerle ilgili sorumlulukları kapsar.  

 
 
4.3.5.2.2  Etkinlik 2 (Sadece destek biriminin geçmiş başarımı ve kabiliyeti  destek 

dönemine geçiş planlaması ekibini tatmin ederse görev için destek birim 
görevlendirilir)  

 
 
Daha önceki kısımlarda ifade edildiği gibi teslimat sonrasında destek etkinliği planlama ve 

geliştirme safhasına oranla çok fazla masrafa neden olur. Bu nedenle proje ekibi destek 

dönemine geçiş etkinliğini icra ederken dikkat edilmelidir. Destek görevi, destek biriminin 

başarımından emin olmadan görev verilmemelidir.  

 
 
4.3.5.2.3  Etkinlik 3 (Destek dönemine geçiş planlama ekibi geçiş süresince destek  

birimin çalışmasını denetler)  
 
 
Satınalma izleme kısmında ifade edildiği gibi, izleme programın başlangıcından programın 

sona erdirilmesine kadar tüm proje etkinlikleri kapsanır. Problemler, maliyet, planlama, 

kalite ve aşamaların yanı sıra kullanım ömrü süresince destek biriminin çalışmaları da 

izlenmelidir. Çift yönlü iletişim, inceleme, denetim, vb vasıtası ile denetim sağlanabilir. 

Diğer etkinliklerde yapıldığı gibi bu etkinlikler gelecek projeler için yol gösterici olması 

amacı ile belgelenmelidir.  

 
 
4.2.5.3 Destek dönemine geçiş planlaması yol haritası  
 
Destek dönemine geçiş planlaması yol haritası çizelge 4.9’da sunulmuştur. 
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Çizelge 4.9 Destek dönemine geçiş planlaması yol haritası 
ETKİNLİKLER DENETİM 

1 Araştırma ve çıkarılan derslerin tanımlanması  
2 Aşağıdakileri kapsayan bir geçiş planının geliştirilmesi  
 2.1 Destek birimin tanımlanması  
 2.2 Destek dönemine geçiş etkinlikleri için gerekli kaynaklar 
 2.3 Destek dönemine geçiş planlaması ekibi ve  sorumlulukları 
 2.4 Destek dönemine geçiş etkinlikleri 
 2.5 Bakım planlaması  
  2.5.1 Personel  eğitimi  
  2.5.2 Tesisler  
  2.5.3 Ambalajlama, taşıma, nakliye  
3 Yüklenici firmanın kabiliyetinden emin olmak için toplantılar, yüklenici firma 

sisine ziyaretler düzenlenmesi  te

ol

4 Destek dönemine geçiş planlamasını incelemesi ve  güncelleştirmesi  
5 Kullanım ömrü süresince  yüklenici firma başarımını denetim için mekanizma 

uşturulması  
6 Destek dönemine geçiş planının onaylanması  

 

 
 
4.3.6 ASA 6-Risk yönetimi ve izlenmesi  
 
 
4.3.6.1 Genel  
 
 
“Yazılım tedariki ve geliştirmesi son on yıllık sürede riske en fazla meyilli iki konudur “ 

(STSC 2003). Risk, beklenmeyen olayların ortaya çıkması ihtimalidir. Eğer herhangibir 

satınalma ömür devrini düşünecek olursak, yazılım yoğunluklu sistemlerin risklere meyilli 

oldukları aşikardır. Çünkü sistemler çok açık değildir ve bunların diğer sistemlerle ilişkisi 

çok belirsizdir. Yazılım yoğunluklu sistemlerin tedarik edilmesi nihai ürünün arzu edilen 

ürün olmaması, giderlerin bütçede planlananlardan daha yüksek olması, yada ürünün 

teslimatının gecikmesi gibi pek çok yönden riske maruzdur. Yazılım yoğunluklu sistem 

riskleri ürünün başarımı ile ilgili teknik riskler, ürünün maliyeti ile bağlantılı harcama 

riskleri, ürünün planlaması ile ilgili olarak planlama riskleri gibi  herhangi bir biçimde 

olabilirler (Karolak 1996). Satınalma ömür devri sürecinde riskleri tanımlamak ve azaltmak 

için proje yönetimi öngörümlü (proaktif), planlı ve daimi olmalıdır. Geliştirme süreci 

ilerledikçe olayların meydana gelme ihtimali ve etkileri değişebileceği için daimi izleme 

önemlidir.  
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Önerilen ana süreç alanı, SA-CMM yapısı içinde düzey 2’de (tekrarlanabilen düzey) 

bulunmamaktadır. Bu düzey 3’de (tanımlanan düzey) ele alınır. Risk yönetiminin ihmal 

edilmesi problemlere yol açacağı aşikardır. Bu nedenle, projenin başlangıç kademesinde 

risk yönetim ekibini kurmak ve risk yönetimin ışığı altında süreçleri denetlemek şarttır. 

Proje Yöneticisi, hem tedarik makamını hem de yüklenici firmayı günlük etkinliklerde 

riskleri değerlendirmelerini sağlayabilir. Böylece, 3. seviyedeki risk yönetimi süreç alanının 

2. seviyede kurulmasının gerekli olduğu değerlendirilmiştir. Risk yönetimi ve izlenmesi 

aşağıdakine benzer üç etkinliği kapsar:  

• Etkinlik 1 Risk yönetimi ve izlenmesi planı hazırlanır ve belgelenir. 

• Etkinlik 2: Risk yönetim ekibi tedarik sürecinde risk yönetimini denetler. 

• Etkinlik 3: Risk yönetim ekibi risklerin tanımlanmasını ve azaltılmasını proje 

genelinde katılımı teşvik eder.  

 
 
4.3.6.2 Etkinlikler  
 
 
4.3.6.2.1 Etkinlik 1 (Risk yönetim ve izlenmesi planı hazırlanır ve belgelenir): 
 
 
Risk yönetimi ve izlenmesinin geliştirmede ana sorumluluk proje yöneticisine aittir. Proje 

yöneticisi risk yönetimini planlanmasından, düzenlenmesinden, yönetilmesinden, 

denetlemesinden, planların kanunlar ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamasından, risk 

giderme planları için finansman sağlanmasından ve nihai olarak risklerle ilgili üst 

kademedeki yöneticileri bilgilendirmekten sorumludur. Ayrıntılı, anlaşılabilir ve cevap 

verici bir risk yönetimi satınalma pogramı için bir yönetim aracı olarak kullanılabilir. Proje 

yöneticisi risk yönetimi ve izlenmesi planını geliştirirken; yüklenici ile yakın işbirliği 

sağlamalı ve bu ihtiyaçları TÇD içinde bildirmelidir. Risk yönetimi ve izlenmesi genel 

olarak giriş, tanımlar, risk yönetimi stratejisi ve kavramı, risk yönetim sürecini ve usullerini 

ve risk dokümantasyonunun kapsar.  

 
 
 

 140



4.3.6.2.1.1 Giriş  
 
 
Giriş kısmında, proje yöneticisi risk yönetimi ve izleme planının amacı ve hedeflerini ifade 

eder ve satınalma stratejisi ve program yönetimi kavramını kapsayan satınalma programının 

kısa bir özetini de sağlar. Satınalma strateji sağlanırken bu strateji risk yönetimi stratejisi ile 

bağlantılı olmalıdır.  

 
 
4.3.6.2.1.2 Tanımlar 
 
 
Proje yöneticisi risk yönetimi ve izlenmesi planında kullanılacak tanımları bu kısımda 

belirler. İfade edilirken, planda kullanılan tüm tanımların diğer dokümanlardaki tanımlar ile 

uyumlu olması önemlidir. Risk, risk olayı, teknik risk, maliyet riski, risk derecesi, ölçekler 

tanımların bazı örnekleridir.  

 
 
4.3.6.2.1.3 Risk yönetim kavramı  
 
 
Proje yöneticisi risk yönetim stratejisini, risk yönetim yöntemlerini ve risk yönetim ekibini 

tanımlayarak risk yönetim kavramını belirler. 

 
 
a. Risk yönetimi stratejisi: Proje yöneticisi risk yönetimi stratejisini tanımlar. Strateji 

tanımlanırken, Proje yöneticisi planın kritik risk alanlarını, risk olaylarını, nasıl 

tanımlayacağını, riskler meydana gelmeden önce bunlara nasıl karşılık verileceğini, 

risklerin giderilmesinde hangi yöntemlerin kullanılacağını, risk bilgilerinin nasıl alınacağını 

ve nasıl toplanacağını,  kimler tarafından kullanılacağını tespit eder.  

 
 
b. Risk yönetim yöntemleri: Yöntemler yazılımla bağlantılı riskleri tanımlama ve analiz 

etmede yararlıdır. Proje yöneticisi riskleri tanımlayıp analiz ederken hangi yöntemlerin 

kullanılacağını tespit etmelidir. Aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:  
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Yazılımsal sistemlerin riski değerlendirmesi: Yazılım risk değerlendirmesi, yazılım 

mühendisliği kuruluşu (SEI) tarafından geliştirilmiştir. Değerlendirmesinde risklere karşılık 

vermek için devam eden etkinlikleri tanımlar. Proje yöneticisi bu yöntemleri başlatır ve 

yüklenici firmanın risk değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız yazılım risk 

değerlendirme ekibi görevlendirir. Ekip değerlendirmeyi yaparken yazılımsal teknik 

risklerinin bulunması, risklerin belirtilmesi, risklerin değerlendirilmesi, karar vermek amacı 

ile risklerin toplanması gibi bazı işlevleri yerine getirir.  

 
 

Boehm’in Riski İdaresi Yöntemi: Bu yöntem Barry W Boehm tarafından geliştirilmiştir. 

Burada iki temel aşama vardır ve her bir aşama değerlendirme sırasında izlenecek olan üç 

alt basamağa sahiptir. Bu amaçla, Boehm bu aşamaların her birine erişmek için 

kullanılabilecek tekniklerin bir sayısını sunar.  

 
 
En iyi uygulama İnisiyatif Risk Yönetimi Yöntemi: Bu yöntem Yazılım programı Müdürleri 

Kuruluşu tarafından yayımlanan “Program Müdürlerinin Yazılım tedarikinde en iyi 

uygulamalar kılavuz”ndan geliştirilmiştir. Bu doküman herhangi bir büyük çaplı yazılım 

yoğunluklu sistem geliştirme işleminin başarısı için temel en iyi dokuz uygulamayı kapsar. 

Bu temel dokuz ilkenin risk yönetimi ile ilgilidir. Bu yöntem olayın belirlenmesi, temel 

unsurların uygulanması, durumun denetlenmesini kapsayan risk yönetimi için geliştirmiştir.  

 
 
c. Risk yönetimi ekibi: Proje yöneticisi proje için risk yönetim ekibinin görev ve 

sorumlulukları ile risk eğitimini açıklar. Ekip oluşturmada ana konu merkezi bir esasa 

dayalı yoksa yerel bir esasa dayalı olarak mı kurulmasıdır. Ekip üyeleri tedarik programını 

ve risk yönetim sürecini tanıyıncaya kadar Proje yöneticisi merkezi bir risk yönetim ekibi 

kurabilir (Saylan 2002). Proje yöneticisi yerel bir risk yönetimi ekibi de kurabilir ve 

yerellik derecesi sorumlulukların dağıtılmasına bağlı olacaktır. Ekibin kuruluş biçimine 

bakılmaksızın, etkin bir risk yönetim ekibi; ekip çalışması, ileri görüş, iyi iletişim, 

bütünleşmiş yönetim, sürekli gelişim süreç gibi bazı ilkelere sahip olmalıdır  (STSC 2003). 

Risk yönetim ekibi programa özgü risk yönetimi konuları, genel yapı ve süreçler, teknikler 
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konuları ile uğraşabilir ve bununla ilgili eğitimi tedarik makamı tarafından verilebilir.  

 
 
4.3.6.2.1.4 Risk yönetimi süreci ve usulleri  
 
 
Proje yöneticisi risk yönetimi sırasında kullanılacak; risk planlaması, değerlendirmesi, 

giderilmesi, denetimi, belgelenmesi ve rapor edilmesi gereken işlemleri ve usulleri açıklar.  

 
 
a. Risk planlaması: Risk planlaması bir satınalma programı sırasında risklerin 

yönetilmesini ele alır. Risk planlamasında proje yöneticisi düzenli, geniş kapsamlı ve 

etkileşimli (interaktif) bir risk yönetimi stratejisini geliştirir ve belgeler. Strateji 

uygulamada kullanılacak yöntemleri tespit eder, risk yönetimi için kaynakları planlar. Proje 

yöneticisi planı inceleyebilmesi ve gözden geçirebilmesi amacı ile sürekli olarak risk 

planlaması yapmalıdır. Planın gözden geçirilmesi tedarik stratejisindeki değişme, önemli 

bir karar noktasında karar verilmesi, teknik incelemeler, diğer programların 

güncelleştirilmesi gibi olaylardan çıkarılır. Planlama risk yönetimi stratejisinin 

geliştirilmesi ile başlar ve ömür devri süresi boyunca devam eder.  

 
 
b. Risk değerlendirme: Risk değerlendirmesi program riskin tanımlanması ve analiz 

edilmesi ile ilgilidir. Risk değerlendirmesi proje yöneticisi için önemli bir süreçtir. Bu 

nedenle risk değerlendirilmesi; maliyetler, planlama ve başarım hedeflerini ortaya 

koyulmasında yardımcı olur. Risk değerlendirmede çeşitli teknikler bulunmaktadır; ürün 

risk değerlendirmesi, maliyet risk değerlendirmesi, planlama risk değerlendirmesi, tehdit ve 

ihtiyaç risk değerlendirmesi, uzmanlarla görüşmeler bunlardan bazılarıdır (Defense 

Systems Management College 2000).  

 
 
Risk değerlendirmesi riskin tanımlanması ve risk analizi gibi iki unsuru içerir. Risk 

tanımlaması; ilgili riskleri tanımlayıp ve belgelemek için programı ve teknik süreçleri 

inceler. Proje yöneticisi risk tanımlanmasında etkilenecek program elemanları düzeyinde 

ayırmalıdır, böylece gerçek değerlendirmeleri kullanabilir. Program elemanları sevyesinde 
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ayrılması için İş Dağılım Ağaç yapısı (WBS) kullanılabilir. Ayırma işlemi sırasında risk 

olayları; tecrübe, çıkarılan dersler, benzer programlar kullanımı vb kullanılarak 

tanımlanabilir. Risklerin program elemanları sevyesinde ayrılmasından sonra tanımlama 

için bir denetim listesi veya sınıflandırma yöntemi kullanılabilir. Denetim listesi yöntemi 

bir yazılım programını tehlikeye atacak riskleri tanımlayıp, bu sorunların üstesinden 

gelmek için kullanılacak idari tekniklerin bir kümesini sunar. Sınıflandırma yöntemi teknik 

riskler ve idari riskleri tanımlar. Sınıflandırma yönteminde üç ana sınıf vardır. Bunlar: ürün 

mühendisliği, geliştirme ortamı ve programın kısıtlarıdır. Bu sınıflar elemanlara ayrılır ve 

elemanlar özeliklere ayrılır. Sınıflandırma yöntemi riskleri gidermek için bu elemanlar ve 

özelliklerle birlikte çalışmayı sağlar.  

 
 
Risk analizinin ana hedefi risklerin meydana gelme ihtimalini veya olası riskin meydana 

gelmesi durumunda; maliyete olan etkisi, planlama ve başarım üzerindeki etkilerini 

değerlendirmek için tanımlanmış olan riskler hakkında yeterli bilgi toplamaktır. Risk analiz 

riskin tanımlanmasından sonra yapılsa da bazen risk tanımlanması sürecinde de yapılabilir. 

Riskler iki esasa dayalı olarak analiz edilirler. Bunlar riskin etki şiddeti ile riskin meydana 

gelme ihtimalidir. Etkisine ve meydana gelme ihtimaline bakılarak risk derecelendirilmesi 

ve öncelik sıralaması yapılır. Risk derecelendirmeleri risklerin bir program üzerindeki 

potansiyel etkisinin bir göstergesidir. Bunlar sıklıkla yüksek, orta düşük olarak sıralanırlar. 

Risk seviyelerinin özellikleri Çizelge 4.10’da gösterilmiştir (Donaldson and  Siegel 1997). 

 
 
Çizelge 4.10 Risk seviyelerinin özelikleri 
YÜKSEK RİSKLER  ORTA RİSKLER  DÜŞÜK RİSKLER  
- Tek uygulama  
- Dokümantasyon güncel değil 
- Tecrübesiz kadro 
- Esnek olmayan plan 
- Belirsiz ihtiyaç  
 

- Uygulama alanı iyi anlaşılmamış 
- Güncel dokümantasyon eksikliği 
- Bazı personel tecrübesiz  
- Biraz esnek plan  
- Bazı temel ihtiyaçlar belirsiz  
- Yüklenici firma ilk defa tedarik 
makamı ile çalışıyor  

- Uygulama alanı iyi anlaşılmış 
- Dokümantasyon güncel  
- Tecrübeli kadro 
- Esnek plan  
- İsterler belirgin 
- Yüklenici tedarik makamı ile ilk 
kez çalışmıyor.  

 
 
c. Riski giderme: Riski giderme belli yöntemler ve teknikler kullanarak bilinen risklerin 
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azaltılmasını sağlar. Risk giderme teknikleri; risk denetimi, riskten kaçınma, riskin 

varsayımı ve riskin aktarılmasını içerir (Fıkırkoca 2000). Riskler değerlendirildikten sonra, 

proje yöneticisi riskleri gidermek için en uygun tekniği seçmelidir. Proje yöneticisi riskleri 

gidermek için ne yapılması gerektiği, bunun ne zaman yapılması gerektiği, risk gidermeden 

kimin sorumlu olacağı ile bu risklerin maliyet ve planlama üzerindeki etkileri gibi 

satınalma stratejisinde bu kavramları ifade etmelidir.  

 
 
Risk Denetimi: Bu teknikte, Proje yöneticisi risk olaylarının meydana gelme ihtimalini ve 

program üzerindeki etkisini azaltıcı önlemleri alır. Genel olarak, bu teknik bazı ilave 

kaynak ve özellikle de riskleri gidermek için zaman gerektirir. Alternatif tasarım ve 

geliştirme çabaları, erken ön örnek çıkarılması, artırımlı geliştirme, incelemeler, denetimler, 

iki kademeli geliştirme risk denetim çalışmalarının örnekleridir.  

 
 
Riskten kaçınma: Bu teknikte, Proje yöneticisi ihtiyaçları ve süreçleri değiştirerek veya 

kaldırarak riskleri azaltır. Proje yöneticisi bu teknikte daha yüksek riske kıyasla daya düşük 

bir riski tercih ettiği için genel olarak bu teknik bazı ilave kaynaklar gerektirir. İhtiyaçların 

kaldırılma çalışması son kullanıcılar ile yakın işbirliğini gerektirir. Riskten kaçınma; proje 

müdür, teknik personel ve son kullanıcıların gerçek ihtiyaçları anlaşılmasını sağlar. Örgüt 

ihtiyaçlar üzerinde değişiklik yapılmadan önce aşağıdaki sorulara cevap verilmelidir: 

Kullanıcılar niçin bu ihtiyaça gerek duymaktadır? İster ne sağlamaktadır? İsterler özel bir 

tasarımdan ziyade işlevler ve kabiliyetlere göre mi tanımlıdır?  

 
 
Risk varsayımı: Bu teknikte, Proje yöneticisi programdaki bazı riskleri kabul eder ancak 

onu denetlemeye çaba göstermez. Bu riskleri genel olarak düşük seviye riskleri içerir. Proje 

yöneticisi bu tür riskler için ilave bir maliyet ayırabilir ve planlama yapabilir. Başarılı bir 

risk varsayımı için bazı kriterler sağlanmalıdır. Bunlar; kaynaklar risklerin ortaya çıkması 

halinde tanımlanmalı, Proje yöneticisi riskin düzeyine bakmaksızın zaman ve maliyet 

gerekebileceğinden kaynak ayrılmalı, proje yöneticisi riskleri giderme için idari önlemlerin 

alınmasını sağlamalıdır.  
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Risk aktarımı: Risklerin yeniden ayrılması ve tekrar dağıtılmasını işler. Risk aktarımı, 

sistemin geliştirme ve tasarım esnasında bir kısmından diğerine riskleri yeniden kaydırarak 

riskin en uygun yerde giderilmesini sağlar ve böyle tüm sistemin genel riski azaltımış olur. 

Riskin yeniden dağıtılması işlemi tedarik makamı ve yüklenici firma arasında, tedarik 

makamının teşkilatı içinde veya yüklenici firmanın birimleri içinde yapılabilir. Risk 

aktarımının başarısı genel olarak başarılı sistem tasarım teknikleri kullanılmasına bağlıdır. 

Modülerlik ve işlevsel ayırım risk aktarımını destekleyen iki tasarım tekniğidir. Başarılı 

tekniklerin yanı sıra, risklerin yeniden dağıtılmasında sözleşme maddeleri önemli bir rol 

oynarlar. Örnek olarak sözleşme tipi, başarım teşvikleri risklerin yeniden dağıtılmasını 

desteklerler.  

 
 

d. Risk Denetimi: Risk denetimi, risk planlaması ile başlayan ve kullanım ömrü boyunca 

devam eden devamlı bir olaydır. Risk denetimi sorun çözücü bir teknik olmayıp, ancak risk 

giderme tekniklerini ve aynı zamanda yeni ortaya çıkan riskleri denetlemek için öngörümlü 

bir kavram sağlayan bir denetim mekanizmasıdır. Proje yöneticisi programın durumunu 

gösteren ikaz sistemi kurarak genel program içerisinde bir risk denetim sistemi 

oluşturmalıdır (Saylan, 2002). Maliyet, planlama ve başarım programın durumu hakkında 

açık bir fikir verdikleri için bunlara dayalı bir ikaz sisteminin oluşturulması daha uygundur. 

Test ve değerlendirme, teknik başarımın ölçülmesi, bütünleşik planlama ve programlama, 

denetim listesi, raporlar risk denetim tekniklerinin bazı örnekleridir.  

 
 
e. Risk dokümantasyon ve raporları: Kısım 4.3.1.2.2’de ifade edildiği gibi, başka 

projelerden çıkarılan dersler örgüt için oldukça öğreticidir. Projenin tüm safhalarında 

çıkarılan derslerin etkili bir belgeleme ve raporlama yapısı kullanılması gerekir. 

Dokümanlar ve raporlar; risk denetimi, izlenmesi ve riskin giderilmesi gibi tüm risk 

yönetimi süreçlerine yardım etmeyi sağlar (Duncan 1996). Yeni görevlendirilen personel 

için sistemin daha geniş şekilde anlaşılmasını sağlar. Risk yönetimi planı, risk bilgi formu, 

risk değerlendirme raporu, risk giderme öncelik raporu, toplu risk listesi, program 

ölçeklerini kapsayan risk denetleme raporu, teknik raporlar, denetim listesi, risk belgeleri 
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ve raporlarının bazı örnekleridir (Karolak 1996, Kars 2003, Schaeffer 1998).  

 
 
Bu raporların yanı sıra Proje yöneticisi risk yönetimi için bir temel olarak veri tabanı 

yönetim sistemi oluşturabilir. Sistemi kurarken proje yöneticisi bu sistemin yönetimi için 

gerekli görevi ve sorumlulukları tahsis eder veri tabanına girmek ve oradan bilgi almaktan 

kimin sorumlu olduğu, raporları hazırlamakla kimin sorumlu olduğu veri biçiminin nasıl 

olacağı gibi veri tabanının yönetimini tespit eder.  

 
 
4.3.6.3 Risk yönetimi ve izlenmesi için yol haritası  
 
Risk yönetimi ve izlenmesi için yol haritası Çizelge 4.11’de sunulmuştur. 
 
 
Çizelge 4.11 Risk yönetimi ve izlenmesi için yol haritası 

ETKİNLİKLER DENETİM 
1 Araştırma ve çıkarılan derslerin  tanımlanması  
2 Aşağıdakileri kapsayan, Risk yönetimi ve izlenmesi planının geliştirilmesi 
 2.1 Giriş 
 2.2 Tanımlar 
 2.3 Risk yönetimi kavramı 
  2.3.1 Risk yönetimi stratejisi 
  2.3.2 Risk yönetimi  yöntemleri 
  2.3.3 Risk yönetimi ekibi 
 2.4 Risk yönetimi  süreç ve usulleri 
 2.4.1 Risk planlaması 
 2.4.2 Risk değerlendirmesi 
 2.4.3 Risk  giderme 
 2.4.4 Risk denetimi 
 2.4.5 Risk dokümantasyonu ve raporları  
3 Risk yönetiminin  ve uygulama süresince  izleme planının  incelenmesi ve 
güncelleştirilmesi 
4 Risk yönetimi ve izlenmesi planının  onaylanması  
 

 

 
 
4.3.7 ASA 7-Sistem mühendisliği yönetimi 
 
 
4.3.7.1 Genel  

 
Sistem Mühendisliği yaklaşımı; savunma sistemleri tedariği sürecinde kullanıcının 
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ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem tanımına ve tasarım özelliklerine dönüştürülmesi için, 

tedarik makamı ve ana yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler ve 

kararlar dizisini tanımlayan, sonuçta da bilgi ve dokümantasyonu üreten, disiplinler arası 

bir uygulamadır (Przemieniecki 1993). Bir tedarik sürecinde hedeflenen sistemin 

geliştirilmesine yönelik olarak yüklenici tarafından gerçekleştirilecek 2. bölümde 

bahsedilen sistem geliştime modelin uygulamalarının tanımlanması, planlanması, 

yürütülmesi ve tedarik makamınca denetlenmesinden oluşan Sistem Mühendisliği Yönetimi 

ile;  

 
• Tüm teknik faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, 

• Öngörülen teknik yaklaşımın, sistemin geliştirilmesinde yer alan tüm ekip 

tarafından paylaşımının sağlanması, 

• Üretilen bilgi ve kararların belgelenmesi, 

• Sistem geliştirme sürecinde yapılanların kullanıcı ve tedarik makamı ihtiyaca ne 

ölçüde yanıt vereceğine ilişkin kıstasların oluşturulması,  

söz konusu olmaktadır. 

 
 
Bu ASA’nın başarısı için sistem mühendislik yönetiminden sorumlu ekibin varlığı, teknik 

yönetim sorumlularının belirlenmiş olması, sistem mühendisliği yönetimine yönelik yazılı 

bir politikanın varlığı, belirlenmiş ihtiyaçların sisteme dönüştürülmesi için etkin bir 

mekanizmanın belirlenmesi gereklidir. Sistem mühendisliği yönetimi aşağıdaki üç etkinliği 

içerir:  

 
 
Etkinlik 1: Tanımlanan ihtiyaçların sisteme dönüştürülmesi izlenir, doğrulanır ve geliştirme 

yönetimi belgelenir. 

Etkinlik 2: Sistem mühendisliği yönetimi planı hazırlanır ve belgelenir. 

Etkinlik 3: Risk yönetim planı izlenir ve güncelleştirilir.  
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4.3.7.2 Etkinlikler  
 
 
4.3.7.2.1 Etkinlik 1 (Tanımlanan ihtiyaçların sisteme dönüştürülmesi izlenir,  

 doğrulanır ve belgelenir)  
 
 
4.3.7.2.1.1 Harekat İsterlerinin Sistem Tasarımına Dönüştürülmesi 

 
 
Kullanıcının ihtiyaçların tanımlanması ve bu ihtiyaçların kritik noktalarının belirlenmesine 

yönelik olarak, proje grubunun kullanıcı ile birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Tedarik 

süreci sonunda bu ihtiyaçları karşılayabilecek etkin bir sistem tanımına dönüştürülebilmesi, 

söz konusu ihtiyaçların gerçekçi ve kabul edilebilir nitelikte olmasıyla doğrudan 

bağlantılıdır. İhtiyaçların ortaya konmasında, tüm sistem tasarımı süreci için girdi 

oluşturacak bilgi ve verilerin tasarım ekibine gerektiği şekilde aktarılması, tasarlanacak 

sistemin ihtiyacı karşılayacak sistem olması için vazgeçilmez bir koşuldur. 

 
 
Tanımlanan sistemin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, test edilmesi ve operasyonel 

kullanımı sürecinde gereksinim duyulacak teknik birikim ve yeteneklerin zamanında elde 

edilebilmesi için temel ve yardımcı teknolojilerin hedeflenen yönde geliştirilmesi, elde 

bulunmayanlarla ilgili olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin başlatılması ve/veya 

benzer alternatif teknolojilerden faydalanma olanaklarının irdelenmesi gerekmektedir 

(Baktır 2002). 
 
 
4.3.7.2.1.2 Tasarlanan sistemin, ihtiyaçları karşıladığının doğrulanması 

 
 
“Doğrulanamayan bir ihtiyaç, gerçek bir ihtiyaç değildir” anlayışıyla, doğrulama işlemi, 

çeşitli test ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen bir faaliyettir 

(Przemieniecki 1993). Doğrulama işleminde, faydalanılan başlıca değerlendirme yöntemleri 

şunlardır: 
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• Çözümleme (Analiz), 

• Fiziksel Muayene, 

• Gösterim , 

• Test. 

 

Her bir tasarım ve/veya başarım özelliğinin niteliğine göre seçilmiş bir değerlendirme 

yöntemi, sağlıklı bir doğrulama için ön koşuldur. Bu yöntemler kullanılarak sistemin 

öngörülen ihtiyaçları karşıladığının doğrulanması sonucunda gerçekleştirilen tasarım 

değerlendirme toplantıları ile, söz konusu tasarımın uygunluğu onaylanarak, bir sonraki 

aşamaya geçilmesi kabul edilmiş olur. Doğrulama sürecinde, ön tasarım değerlendirme 

toplantısı ile mühendislik geliştirme çalışmalarını içeren ayrıntılı tasarıma, kritik tasarım 

toplantısı ile üretim evresine geçilmesi söz konusudur. 
 
 
4.3.7.2.2 Etkinlik 2 (Sistem mühendisliği yönetimi planı hazırlanır ve belgelenir)  
 
 
SM Yönetimi’nin temel taşı, planlama faaliyeti ve bu işlemin çıktısı olan planlardır. 

Planlar; neyin ne zaman yapılacağını, SM faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceğini, proje 

takviminin nasıl hazırlanacağını, hangi kaynaklara gereksinim duyulacağını, SM Süreci’nin 

nasıl izlenip denetleneceğini tanımlamaktadır. Bu plan teknik planlama, sistem 

mühendisliği sürecini ve özel uzmanlıklar ve yardımcı ihtiyaçlardan oluşmaktadır. 

 
 
4.3.7.2.2.1 Sistem mühendisliği yönetim planının hazırlanması 
 
 
a. Görevler: Proje yöneticisi ASA 3-ihtiyaçların geliştirilmesi ve yönetiminde tanımlanan 

her bir teknik ihtiyaçların işlevini tanımlar. Teknik ihtiyaçlar, teklif alma paketinde ifade 

edildiği gibi başarım ihtiyaçlarını, güvenlik ihtiyaçlarını ve işlevsel ihtiyaçlarının içeriği 

denetlenir. Proje yöneticisi tanımlanan işlevlerin sisteme aktarılmasını yönetim planına 

göre doğrulamasını yapar. 
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b. Sistem mühendisliği yönetim planının hazırlanması: Sistem Mühendisliği Yönetim 

Planı (SMYP); SM yönetim yapılanmasını, uygulanacak SM Süreci’ni ve gerçekleştirilecek 

özel uzmanlık faaliyetlerini betimlemek üzere hazırlanan, teknik yönetim planından 

oluşturur (Przemieniecki 1993). Tedarik sürecini yürüten tedarik makamı ile yüklenici 

taraflar, SM faaliyetlerinin kendi sorumluluklarındaki bölümüne ilişkin SM Yönetim 

Planlarını hazırlamak ve uygulamak durumundadır. Tedarik makamınca oluşturulacak 

SMYP, aşağıdaki konuları içermelidir: 

 
 

• Tedarik sürecinde uygulanacak SM Süreci’nin ana hatları ve uyulacak standartlar, 

• İlgili proje grubunun yetki ve sorumlulukları, 

• Kritik ürün ve süreçlere ilişkin planlamalar, 

• Öngörülen sistem etkinliğinin kapsamı ve derinliği ile, dengeleme stratejisi, 

• Teknik risk yönetim planlaması. 

 
 
Yüklenici tarafından kullanılacak SMYP’nın ise, şu noktaları düzenlemesi gerekir: 

• Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak sistemin ve ömür-devri boyunca kullanılacak 

yöntemlerin geliştirilmesine ait esaslar, 

• Sistem mühendisliği stratejisi. 

 
 
Bu plan; sadece yapılacak sistem faaliyetlerini değil, bu faaliyetlerin nasıl ve kim 

tarafından gerçekleştirileceği ve ne şekilde denetleneceği ile, gerekli teknoloji tabanının, 

mevcut teknolojik altyapıdan nasıl türetileceğini de tanımlamalıdır. 

 
 
c. Teknik Planlama Bölümü: SMYP’nın bu bölümü; sistemin tasarımı, geliştirilmesi ve 

test edilmesi için gerçekleştirilecek mühendislik faaliyetlerini yürütmek üzere yüklenicinin 

kuracağı yapılanmayı ve uygulayacağı yöntemleri tanımlamayı amaçlar (Przemieniecki 

1993). Teknik planlama, aşağıdaki konuları kapsamalıdır: 

 
• Yüklenicinin SM Yönetimine ilişkin yetki ve sorumlulukları, 
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• Alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilecek mühendislik çalışmalarının 

planlanması ve denetlenmesi, 

• Sistemin geliştirilmesi sürecindeki tasarım değerlendirme işlemlerinin ve proje 

gözden geçirme toplantılarının programlanması. 

 
 
d. Sistem mühendisliği süreci: Yüklenici tarafından izlenecek sistem geliştirme modeli ile 

SM Süreci stratejisinin kurgulanmasını amaçlayan bu bölümde; 

• SM Süreci’nin sistem ihtiyaçları ile uyumunun geliştirme modelinde de sağlanması, 

• Dengeleme işlemine ilişkin kıstasların tanımlanması, 

• Sistem etkinliğinin değerlendirilmesi için başvurulacak modelleme yöntemlerinin 

belirlenmesi, 

• Özelliklerin oluşturulması, 

• SM Süreci’nde üretilen bilgi ve belgelerin yönetilmesi, için gerekli öngörüler yer 

almaktadır. 

 
 
e. Özel uzmanlıklar ve yardımcı ihtiyaçlar: SMYP’nın son bölümünde, sistemin 

geliştirilmesinde kullanılacak çeşitli uzmanlık dallarına ilişkin planlama ve ihtiyaçlar ile, bu 

uzmanlıklar arasındaki dengeler tanımlanmaktadır: güvenlik, güvenilirlik, bakım kolaylığı, 

üretilebilirlik, hassasiyet, EMI/EMC, Entegre Lojistik Destek bunlardan bazılarıdır 

(Przemieniecki 1993). SMYP’nı oluşturan ana bölümler ve başlıca alt başlıklar, Ek 7’de 

örnek SMYP yapısı gösterilmiştir. 

 
 
4.3.7.2.2.2 Teknik özellikler 
 
 

Teknik özellikler, öngörülen harekat ihtiyacını karşılamak üzere tanımlanan sistemin 

tasarım ayrıntılarını ve başarım özelliklerini betimleyen, teknik dokümanlardır. Tüm 

tedarik programlarında kullanılan ve ulusal/uluslararası düzeyde standart hale getirilmiş 

genel özellikler bulunmakla birlikte, SM Süreci sonunda ortaya çıkarılanlar, daha çok, 
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belirli bir programa özgü ürün ve hizmetleri tanımlayan teknik özelliklerdir (Przemieniecki 

1993). Teknik özelliklerin, 5 ana çeşidi vardır:  

 
 
Sistem Seviyesi Özellikler: Sistem Seviyesi Özellikler, bir sistemin göreve yönelik 

özelliklerini ve arayüzlerini genel anlamda tanımlayan, Konsept geliştirme safhasında 

geliştirilen dokümanlardır. 

 
 
Tasarım Özellikleri: Sistemi oluşturan alt sistemlerin ayrıntılı tasarım ve mühendislik 

bilgilerini içeren dokümanlardır. 

 
 
Ürün Özellikleri: Tasarım Özelliklerında alt sistemleri oluşturmak üzere yer alan tüm 

parçaları, bütün özellikleri ile betimleyen ve bu parçaların üretim sürecine yönelik olarak 

hazırlanan teknik dokümanlardır. 

 
 
Hizmet/İşlem Özellikleri: Bir ürün ya da malzeme üzerine uygulanması söz konusu olan 

işlem ve/veya yöntemleri tanımlayan bu doküman, özellikle özel üretim tekniklerinin 

ortaya konması amacıyla kullanılmaktadır. 

 
 
Malzeme Özellikleri: Bir ürünün hammaddesini oluşturan malzemenin ya da 

kimyasalların özelliklerini tanımlayan Malzeme Özelliklerı, üretimde uygun malzemenin 

kullanılmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 

 
 
4.3.7.2.3 Etkinlik 3 (Risk yönetim planı izlenir ve güncelleştirilir)  
 
 
Risk yönetimi, programın bütününe ilişkin risk yönetim planının bir parçası olarak, 

geliştirilen sistemin tüm ömür-devri süresince devam etmelidir. 
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4.3.7.3 Sistem mühendisliği yönetimi için yol haritası  

 
 
Sistem mühendisliği yönetimi için yol haritası Çizelge 4.12 de sunulmuştur. 

 
 
Çizelge 4.12 Sistem mühendisliği yönetimi için yol haritası 

ETKİNLİKLER DENETİM 
1 Çıkarılan dersleri  araştırma ve tanımlama  
2 ASA-3’de tanımlanan ihtiyaçların sisteme dönüştürülmesi doğrulanır 
3 Sistemin daha iyi anlaşılması için toplantılar düzenlenmesi  
4 Sistemin tanımlanması ve belgelenmesi 
5 Aşağıdakileri kapsayan  sistem mühendisliği yönetim planın hazırlanması  
  5.1 Teknik planlama 
  5.1.1 Görevler  
  5.1.2 Teknik ihtiyaçların  değerlendirilmesi için kullanılacak  teknikler, araçlar ve yöntemler 
  5.2 Sistem mühendisliği süreci 
  5.3 Özel uzmanlıklar ve yardımcı ihtiyaçlar  
6  Risk yönetimi planının  denetlenmesi ve  güncelleştirilmesi 
7  Sistem mühendisliği yönetimi planının onaylanması  
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5 TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
 
Yakın bir gelecekte, Türkiye’deki savunma sanayii gelişiminin bir sonucu olarak, henüz 

sınırlı sayılabilecek bir uygulama alanı bulan “özgün ürüne yönelik” tedarik etkinliklerinin 

daha büyük oranda uygulamaya geçmesi beklentisi, halen yürütülmekte olan projeler 

kapsamında kurulan savunma sanayii altyapısı göz önüne alındığında, yeni bir model 

ihtiyacı kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekat ihtiyacından yola çıkılarak, belirlenen ihtiyacı 

karşılayacak bir sistem tanımına ulaşılması ve özgün bir ürün ortaya çıkarılması; savunma 

sanayiinde ana hedef olan dışa bağımlılığı azaltmak adına, mutlaka ulusal düzeyde ve 

zaman kaybetmeden gerçekleştirilmesi gereken, yaşamsal bir çaba halini almıştır. Özgün 

ürün geliştirilmesine yönelik tedarik etkinliklerinde, harekat ihtiyaçlarının başarılı bir 

şekilde karşılanmasının yanısıra, etkinlik ve maliyet arasında bir denge kurularak en uygun 

sistem çözümüne en düşük maliyetle ulaşılması da, özellikle Türkiye’deki kısıtlı kaynaklar 

göz önüne alındığında, vazgeçilmez bir unsurdur. 

 
 
Konuyla ilgili daha önceki uluslararası çalışmalarda, proje uygulamalarında karşılaşılan 

zorluklar araştırılmıştır. Uygulamalarda ortaya çıkan, zaman ve bütçe aşımlarına örnekler 

verilmiş ve olası problemlere önlem alınmazsa ne derece dramatik sonuçların ortaya 

çıkabileceği açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kısımdaki amaçlanan, literatürde değinilmiş 

zorlukları belirlemek ve bir anket çalışmasıyla, proje uygulamalarında, bu zorlukların ne 

sıklıkta ortaya çıktıklarını saptamak ve belirlenen problemlerin proje performansı üzerine 

kötü yönde etkilerini belirleyebilmek olmuştur. Nihayetinde, bu zorlukların ortaya çıkması, 

proje performansı üzerinde kötü etkileri, ve firma demografik bilgileri ile projelerde zaman 

ve bütçe aşımı arasında bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişki sayesinde, önlemlerinin öncelikle 

alınmasının gerekli olduğu problemler saptanmaya çalışılmıştır. Bu kısmın sonucunda; 

projenin daha başarılı ve etkin bir yönetimle gerçekleştirilip, zamanında istenilen amaçlara 

ulaşmasında en önemli unsur iyi bir proje yöneticisinin projedeki varlığı olduğu ortaya 
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çıkmıştır. Proje yöneticisinin belirlenen örgüt yapısına göre yetki ve sorumluluğu 

farklılaşacaktır. Önemli olan bireyin sahip olduğu yetki ve sorumluluğu açıkça bilmesi ve 

benimsemesidir. Proje yöneticisi liderlik özelliğine sahip olmalıdır. Bu bireyin etkin bir 

yönetimi oluşturmasında büyük rol oynar. Böylece proje yöneticisi diğerlerine oranla daha 

üstün olacaktır. Yetki gücü yüksek olmasa da lider yapısı ile işbirliğini yaratacaktır.  

 
 
Proje yöneticisi; projeyi başarılı kılmak için zamanında, belirlenen maliyetle,uygun kaynak 

ve teknik tahsisi ile amaçlara ulaşmayı hedefler. Bu nedenle projenin sahip olduğu insan 

kaynakları içinde önemli bir yere sahiptir. Proje takımını uygun bir yapıda oluşturan 

bireyleri uyumlu bir şekilde biraraya getiren, projenin amaçlarına yönelten, onların 

isteklerini bilerek bu doğrultuda motive eden ve faaliyetlerin başarılması amacıyla maddi 

ve beşeri kaynakların koordinasyonunu sağlayan bir birey olduğundan hem yönetsel hem 

de teknik bilgi ve yeteneğe sahip olmalıdır. Bu nedenle üst yönetimin proje yöneticisinin 

seçiminde bu konu üzerinde önemle durması gerekir.  

 
 
Sonuç olarak, savunma sanayi sektöründe çok önemli projelerin yürütüldüğü dikkate 

alınarak ve ülke ekonomisi içinde savunmaya ayrılan kaynakların büyüklüğü göz önünde 

tutularak; bu kaynakların etkin, verimli ve  ülkeninin savunma gücüne katkı sağlayacak 

şekilde kullanılması, savunma sistemi tedarikinden sorumlu olanların görevi olmasının 

ötesinde topluma karşı bir sorumluluktur.  

 
 
Bu bağlamda savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yukarıda belirtilen veriler 

ışığında yazılım yoğunluklu sistemlerin tedarikine uygun olacağı değerlendirilen, 

tekrarlanabilen faaliyetlere dayalı olan bir olgunluk modeli teklif ettik. Modeli teklif 

ederken sırasıyla;  

 
 

•  Proje yönetim için yaklaşımlar incelendi ve proje yönetimindeki kritik başarı 

faktörleri araştırılmıştır. 
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•  Mevcut proje uygulamalarında ve liteatürdeki karşılaşılan zorluklar incelenmiş ve 

çözüm önerileri sunulmuştur. Anket çalışmasıyla, yazılım yoğunluklu ana sistem 

tedarikinde proje uygulamalarında, zorlukların ne sıklıkta ortaya çıktıklarını saptamak ve 

belirlenen problemlerin proje başarımına etkileri, örgüt özellikleri ve tedarik edilen sistem 

özellikleri göz önüne alınarak belirlenmeye çalışılmıştır. Nihayetinde, bu zorlukların ortaya 

çıkması, proje başarımı üzerinde kötü etkileri ve projelerde zaman ve bütçe aşımı arasında 

bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişki sayesinde, problemler önceliklendirilerek önlem alınması 

gerekenler ortaya çıkartılarak teklif edilen model için girdi oluşturması sağlandı. 

 
•  Yüklenici açısından yazılım yoğunluklu sistem geliştirme modelleri ile alıcı açısından 

uluslararası kabul görmüş tedarik modelleri araştırılarak, bu modellerin fırsat ve risk öğeleri 

üzerinde durulmuştur. 

 
•  Türk Hava Kuvvetlerinin tedarik sistemini araştırıldı. Bu amaçla, Türk Hava 

Kuvvetleri tedarik sistemi içinde bulunan uzman kişilerle görüşmeler ve tedarik sistemleri 

ile bağlantılı yönergeler incelenmiştir.  

 
•  Tedarik modellerinin yapıları içinden önceliklendirilmiş problemlerin çözüme uygun 

kısımlarını teklif edilen modele dahil ettik. Teklif edilen model SA-CMM’ye dayanırken, 

uygulayıcılara modelde ne’lerin olması gerektiğinin yanısıra “nasıl yapılacağı” da 

açıklanmıştır.  

 
 
Türk Hava Kuvvetleri tarafından tedarik süreç yönetiminde kullanılan mevcut 

uygulamaların bir olgunluk kavramından uzak olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 

kurumsal tecrübeden ve tedarik sırasında edinilen derslerden yararlanılamaz. Modelin 

birinci avantajı teklif edilen modelin uygulanmasında Türk Hava Kuvvetlerinin bilgi 

birikimi sağlayacağı ve çıkarılan dersleri ve tecrübeyi kullanacağıdır. Ayrıca Çağlayan 

model benzeri ile yazılım yoğunluklu sistem satınalan kamu kuruluşu veya savunma 

sanayii kuruluşları içinde karşılaşılan sorunların ortak olabiliceğinden bu modelin etkin 

olarak kullanılabiliceği değerlendirilmektedir.  
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Teklif edilen modelin avantajları aşağıdaki paragraflarda sunulmuştur: SA-CMM olgunluk 

esasına dayalı kavramın uygulamasıdır. SA-CMM’de ASA faaliyetleri geniş olarak verilir, 

ancak SA-CMM kullanıcısı ASA içinde ifade edilen bir faaliyeti nasıl tatbik edeceğini 

bilemez. Ayrıca etkinliklerin yerine getirilmesi oldukça karmaşıktır. Oysa, modelde, DoD 

5000 modeli ve IEEE std 1602 benzeri diğer tedarik modelleri ile bağlantılı tedarik 

modellerini de incelenerek, ASA içinde icra edilecek faaliyetler için yol haritaları ve 

şablonlar sağlamak amacı ile bazı ilgili kısımları kullandık. Bu şekilde, model kullanıcısı 

ASA ile bağlantılı etkinliklerin nasıl uygulanacağını da bilmesi sağlanacaktır.  

 
 
Sistemler alınırken, proje yönetim yöntemi yerine genellikle teklif değerlendirme ve temin 

yöntemini kullanır. Bu nedenle, sözleşmenin imzalanmasından sonra, satınalma bölümünün 

görevi sona erer ve tüm faaliyetler proje büroları tarafından denetlenir ve koordine 

edilirken, proje yönetim yönteminde tedarik uygulama süresince uzmanlar tarafından icra 

edilir. Modelde proje yönetim yöntemine dayanır. Bu nedenle, tedarik sürecinin 

planlanması ve yönetim proje bürosunun sorumluluğundadır. Tedarik süreci görev 

ihtiyaçlarının tanımlanması ile başlar ve envanterden çıkarılması ile sona erer. Bu nedenle, 

Proje yöneticisi talep hazırlanması, risk yönetim, tedarik yönetim dahil proje başlangıcında 

tüm faaliyetleri planlar.  

 
 
Mevcut uygulamada, projeyi denetlemek ve yönetmek için kesin bir proje yönetim planı 

yoktur, oysa tedarik yönetim ve izleme PY’nin zamanında ve etkin bir tarzda programın 

hedeflerini gerçekleştirmesi için proje bölümü etkinliklerini yönetmesine yardım eden bir 

karar destek sistemidir. Sunulan model ise tedarik bölümünün etkinliklerini yönetmek 

amacı ile bir proje yönetim planı oluşturulmasını teklif etmektedir.  

 
 
Mevcut uygulamada yazılım yoğunluklu sistemlerin alınması, silah, lojistik gibi diğer 

sistem ve malzemelerin alınması ile aynı tarzda işlenmektedir. Ancak,sunulan model ile 

yazılım yoğunluklu sistemlerin tedarikini diğer sistemlerin alınmasından ayırt etmekte ve 

daha özel bir kavram teklif etmektedir.  
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Yazılım yoğunluklu sistem tedariki ve geliştirmesinin risklere karşı daha fazla eğilimli 

olmalarına rağmen, mevcut uygulamada riskler tamamlayıcı görevler olarak 

düşünülmektedir. Bir tedarikin, bütçe planlaması, programlama vs gibi tüm etkinliklerini 

kapsayan belirgin bir risk yönetim planı yoktur. Riskler acil durumlara göre bireysel 

tecrübeler ve çabalar ile giderilmektedir. Sunulan model ise risklerin yönetilmesi için bir 

risk yönetim ve izleme planı teklif etmektedir.  

 
 
Alımdaki talebin hazırlanması, tekliflerin değerlendirilmesi, yüklenicinin seçilmesi, gibi 

önemli faaliyetler mevcut uygulamada MSB içindeki ilgili bölümler tarafından icra 

edilmektedir. Modelde tüm etkinliklerin proje bürosu tarafından yürütülmesi gerektiğini 

teklif etmektedir. Bu nedenle, proje bürolarının önemi üzerinde durulmaktadır. 
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EK 1  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anket formu. (1. Anket) 
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EK 1  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anket formu. (2. Anket) 
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EK 1  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anket formu. (3. Anket) 
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EK 1  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anket formu. (3. anket devam) 
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EK 1  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anket formu. (3. anket devam) 
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EK 1 Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anket formu. (4. anket) 
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EK 1 Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anket formu. (4. anket devam) 
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EK 1  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anket formu. (4. anket) 
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EK 1  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anket formu. (4. anket devam) 
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (1. anket)  
 

S/N Aşağıda listelenen, proje planında öngörülen teslim zamanı ve bütçe rakamının aşılmasına 
sebep olabilecek problemlerin, kendi yaptığınız proje çalışmalarında, ortaya çıkma sıklıklarını 
işaretleyiniz 

Cevaplar 

1 İzlediğiniz/Yer aldığınız projelerde, proje planında öngörülen teslim zamanındaki aşılma sıklıklarını 
işaretleyiniz. 

Hiç : (2) 
Nadiren : (25) 
Sık Sık : (60) 
Oldukça Sık : (22) 
Her zaman : (5) 
Total : 114 

1,754% 
21,92% 

52,63% 
19,29% 

4,385% 
   

2 İzlediğiniz/Yer aldığınız projelerde, proje planında öngörülen bütçenin aşılma sıklıklarını 
işaretleyiniz. 

Hiç : (9) 
Nadiren : (38) 
Sık Sık : (48) 
Oldukça Sık : (17) 
Her zaman : (2) 
Total : 114 

7,894% 
33,33% 

42,10% 
14,91% 

1,754% 
   

3 İzlediğim/Yer aldığım projelerde ihtiyaçların karşılamama sıklığı. Hiç : (13) 
Nadiren : (57) 
Sık Sık : (26) 
Oldukça Sık : (12) 
Her zaman : (6) 
Total : 114 

11,40% 
50% 

22,80% 
10,52% 

5,263% 
   

4 Projede ihtiyaç değişikliği yapılma sıklığı. Hiç : (4) 
Nadiren : (39) 
Sık Sık : (45) 
Oldukça Sık : (20) 
Her zaman : (3) 
Total : 111 

3,603% 
35,13% 
40,54% 

18,01% 
2,702% 
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (1. anketin 
devamı)  

 

  
 

Anketin 1. kısımda belirtilen faktörlerin aralarında kıyaslanması 
 

 

 

 

 

 

5 Projenin imzalanmasından sonra teklif edilen MDÖ (Mühendislik Değişiklik Öneri) sıklıklarını 
işaretleyiniz. 

Hiç : (4) 
Nadiren : (40) 
Sık Sık : (58) 
Oldukça Sık : (8) 
Her zaman : (3) 
Total : 113 

3,539% 
35,39% 

51,32% 
7,079% 

2,654% 
   

6 İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması sıklığı. Hiç : (4) 
Nadiren : (28) 
Sık Sık : (43) 
Oldukça Sık : (31) 
Her zaman : (8) 
Total : 114 

3,508% 
24,56% 

37,71% 
27,19% 

7,017% 
   

5: Her zaman 
4: Oldukça Sık 
3: Sık Sık 
2: Nadiren 
1: Hiç 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
S/N 1 2 3 4 5 6 

Std Sapma 0,81 0,88 1,00 0,86 0,76 0,96 . 
Ortalama 3,02 2,69 2,48 2,81 2,69 3,09 
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (2. anket)  
 

AŞAĞIDAKİLERE KATILIYOR MUSUNUZ? CEVAPLAR 

1 Savunma sistemlerindeki teknolojik gelişme, daha kısa ve esnek tedarik sistemlerini gerekli kılar. 
  

Katılıyorum : (72) 
Kısmen katılıyorum : (34)
Katılmıyorum : (7) 
Total : 113 

63,71%
30,08% 

6,194% 
   

2 Mevcut Tedarik Sürecinde bir proje için ihtiyaçların belirlenmesi, mevcut teknolojilerin 
araştırılması ve projelerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin herbirinin farklı birimlerde yapılması 
ömür boyu (Life cycle) kavramına zarar vermektedir. 

Katılıyorum : (48) 
Kısmen katılıyorum : (46)
Katılmıyorum : (20) 
Total : 114 

42,10% 
40,35% 

17,54% 
   

3 Yeni teknolojilerin silahlı kuvvetlere girmesi gecikmektedir. Katılıyorum : (65) 
Kısmen katılıyorum : (37)
Katılmıyorum : (12) 
Total : 114 

57,01% 
32,45% 

10,52% 
   

4 Program ve Projeler Stratejik hedef planlarıyla örtüşmektedir. Katılıyorum : (23) 
Kısmen katılıyorum : (77)
Katılmıyorum : (12) 
Total : 112 

20,53% 
68,75%

10,71% 
   

 178



EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (3. anket)  
 

Projenin Yönetimin başarılı olarak gösterilmesinde önemli olan faktörler Cevaplar 

1 Proje yöneticisinin iletişim kabiliyeti, Önemli : (17) 
Çok önemli : (55) 
Kritik : (42) 
Total : 114 

14,91% 
48,24% 

36,84% 
   

2 Proje ile ilgili çalışan personelin ihtisası ve kabiliyeti, Önemli : (17) 
Çok önemli : (65) 
Kritik : (32) 
Total : 114 

14,91% 
57,01%

28,07% 
   

3 Proje yöneticisinin liderlik yapabilmesi, Az Önemli : (1) 
Önemli : (19) 
Çok önemli : (55) 
Kritik : (39) 
Total : 114 

0,877% 
16,66% 

48,24% 
34,21% 

   

4 Kullanıcı ile iyi ilişkiler, Az Önemli : (2) 
Önemli : (28) 
Çok önemli : (66) 
Kritik : (18) 
Total : 114 

1,754% 
24,56% 

57,89%
15,78% 

   

5 Proje tedarik/satınalma stratejisi, Az Önemli : (6) 
Önemli : (34) 
Çok önemli : (52) 
Kritik : (22) 

5,263% 
29,82% 

45,61% 
19,29% 

6 Proje yöneticisinin tedarik ile ilgili tecrübesi Az Önemli : (8) 
Önemli : (38) 
Çok önemli : (57) 
Kritik : (10) 

7,079% 
33,62% 

50,44% 
8,849% 
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (3. anketin 
devamı)  

 

Projenin Yönetimin başarılı olarak gösterilmesinde önemli olan faktörler Cevaplar 

7 Proje personelinin sürekliliği, Az Önemli : (1) 
Önemli : (28) 
Çok önemli : (61) 
Kritik : (24) 
Total : 114 

0,877% 
24,56% 

53,50% 
21,05% 

   

8 Proje yöneticisinin sürekliliği, Az Önemli : (1) 
Önemli : (29) 
Çok önemli : (54) 
Kritik : (29) 
Total : 113 

0,884% 
25,66% 

47,78%
25,66% 

   

9 Teknolojik problemler, Önemli Değil : (1) 
Az Önemli : (10) 
Önemli : (51) 
Çok önemli : (35) 
Kritik : (16) 
Total : 113 

0,884% 
8,849% 

45,13% 
30,97% 

14,15% 
   

10 Proje yöneticisinin teknik kabiliyeti, Önemli Değil : (2) 
Az Önemli : (21) 
Önemli : (39) 
Çok önemli : (43) 
Kritik : (8) 
Total : 113 

1,769% 
18,58% 

34,51% 
38,05% 

7,079% 
   

 
 
 

 180



EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (3. anketin 
devamı)  

 

11 İhtiyaç duyulan kanun, yönerge, proje yönetim sistemi Az Önemli : (9) 
Önemli : (35) 
Çok önemli : (42) 
Kritik : (27) 
Total : 113 

7,964% 
30,97% 

37,16% 
23,89% 

   

12 Projenin toplam kalite yönetimi Önemli Değil : (1) 
Az Önemli : (6) 
Önemli : (42) 
Çok önemli : (56) 
Kritik : (9) 
Total : 114 

0,877% 
5,263% 

36,84% 
49,12%

7,894% 
   

 
Anketin 3. kısımda belirtilen faktörlerin aralarında kıyaslanması

5: Kritik 
4: Çok önemli 
3: Önemli 
2: Az Önemli 
1: Önemli Değil 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
S/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Std Sapma 0,68 0,64 0,72 0,68 0,81 0,74 0,70 0,74 0,87 0,91 0,90 0,75 Projenin Yönetimin başarılı 

olarak gösterilmesindeki etkisi 
Ortalama 4,21 4,13 4,15 3,87 3,78 3,61 3,94 3,98 3,48 3,30 3,76 3,57 
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (3. anketin 
devamı)  

 
Listedeki en önemli 3 faktörü öncelik sırasına göre yazınız. 

 
1. sırada seçilenler Toplam 2. sırada seçilenler Toplam 3. sırada seçilenler Top 

Proje yöneticisinin iletişim kabiliyeti,  15  Proje ile ilgili çalışan personelin ihtisası 
ve kabiliyeti,  

19  Proje ile ilgili çalışan personelin 
ihtisası ve kabiliyeti,  

19  

Proje yöneticisinin liderlik yapabilmesi,  10  Proje personelinin sürekliliği,  10  Proje personelinin sürekliliği,  10  
Proje ile ilgili çalışan personelin ihtisası ve 
kabiliyeti,  

9  Proje yöneticisinin iletişim kabiliyeti,  9  Kullanıcı ile iyi ilişkiler,  6  

İhtiyaç duyulan kanun, yönerge, proje 
yönetim sistemi  

9  İhtiyaç duyulan kanun, yönerge, proje 
yönetim sistemi  

7  Teknolojik problemler,  5  

Proje tedarik/edinme stratejisi,  6  Proje tedarik/edinme stratejisi,  7  Proje tedarik/edinme stratejisi,  5  
Kullanıcı ile iyi ilişkiler,  5  Proje yöneticisinin liderlik yapabilmesi,  6  Proje yöneticisinin liderlik 

yapabilmesi,  
5  

Proje yöneticisinin sürekliliği,  4  Proje yöneticisinin sürekliliği,  4  Proje yöneticisinin iletişim 
kabiliyeti,  

5  

Proje yöneticisinin tedarik ile ilgili tecrübesi,  3  Proje yöneticisinin teknik kabiliyeti,  3  İhtiyaç duyulan kanun, yönerge, 
proje yönetim sistemi  

4  

Projenin toplam kalite yönetimi  2  Kullanıcı ile iyi ilişkiler,  2  Projenin toplam kalite yönetimi  3  
Teknolojik problemler,  2  Projenin toplam kalite yönetimi  Proje yöneticisinin sürekliliği,  3  1  
Proje personelinin sürekliliği,  2   Proje yöneticisinin tedarik ile 

ilgili tecrübesi,  
2   

Proje yöneticisinin teknik kabiliyeti,  1    Proje yöneticisinin teknik 
kabiliyeti,  

2  
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (3. anketin 
devamı)  

 
Listelenenlerden 3 faktörü problem olarak ortaya çıkma sıklığına göre sıralayınız. 

1. sırada seçilenler Toplam 2. sırada seçilenler Toplam 3. sırada seçilenler Toplam
İhtiyaç duyulan kanun, yönerge, proje 
yönetim sistemi  

13  Proje personelinin sürekliliği,  13  Proje yöneticisinin iletişim kabiliyeti,  12  

Proje personelinin sürekliliği,  13  Kullanıcı ile iyi ilişkiler,  10  İhtiyaç duyulan kanun, yönerge, proje 
yönetim sistemi  

8  

Proje ile ilgili çalışan personelin 
ihtisası ve kabiliyeti,  

11  Teknolojik problemler,  9  Proje ile ilgili çalışan personelin 
ihtisası ve kabiliyeti,  

8  

Teknolojik problemler,  7  Proje yöneticisinin iletişim kabiliyeti,  7  Proje personelinin sürekliliği,  8  
Proje yöneticisinin sürekliliği,  5  Projenin toplam kalite yönetimi  6  Kullanıcı ile iyi ilişkiler,  8  
Proje tedarik/edinme stratejisi,  5  Proje yöneticisinin tedarik ile ilgili 

tecrübesi,  
6  Proje yöneticisinin liderlik 

yapabilmesi,  
5  

Proje yöneticisinin iletişim kabiliyeti,  5  Proje yöneticisinin teknik kabiliyeti,  4  Teknolojik problemler,  5  
Proje yöneticisinin teknik kabiliyeti,  2  Proje ile ilgili çalışan personelin 

ihtisası ve kabiliyeti,  
3  Proje tedarik/edinme stratejisi,  4  

Proje yöneticisinin liderlik 
yapabilmesi,  

2  İhtiyaç duyulan kanun, yönerge, proje 
yönetim sistemi  

3  Projenin toplam kalite yönetimi  4  

Kullanıcı ile iyi ilişkiler,  2  Proje yöneticisinin sürekliliği,  3  Proje yöneticisinin tedarik ile ilgili 
tecrübesi,  

2  

Proje yöneticisinin tedarik ile ilgili 
tecrübesi,  

2  Proje tedarik/edinme stratejisi,  2  Proje yöneticisinin sürekliliği,  2  

Projenin toplam kalite yönetimi  1  Proje yöneticisinin liderlik 
yapabilmesi,  

2  Proje yöneticisinin teknik kabiliyeti,  1  
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (4. anket)  
 
Proje yönetimindeki problemler tedarik süresinin uzamasına, öngörülen bütçenin aşılmasına ve beklenenin altında sistem performansına hangi düzeyde etkendir? 
 

S/N Faktör Tedarik Süresinin Uzamasına Etkisi Öngörülen Bütçenin Aşılmasına 
Etkisi Sistem Performansına Etkisi 

1 Proje grubu personelinin sık 
sık değişmesi 

Önemli Değil : (2)
Az önemli : (9) 
Önemli : (38) 
Çok önemli : (51) 
Kritik : (11) 
Total : 111 

1,801% 
8,108% 

34,23% 
45,94% 

9,909% 

5,357% 
25% 

38,39% 
25,89% 

5,357% 

0,892% 
12,5% 
17,85% 

50,89%
17,85% 

   

Önemli Değil : (6) 
Az önemli : (28) 
Önemli : (43) 
Çok önemli : (29) 
Kritik : (6) 
Total : 112    

Önemli Değil : (1)
Az önemli : (14) 
Önemli : (20) 
Çok önemli : (57) 
Kritik : (20) 
Total : 112    

2 Üst yönetimin projeyi 
desteklememesi 

Önemli Değil : (6)
Az önemli : (28) 
Önemli : (43) 
Çok önemli : (29) 
Kritik : (6) 
Total : 112 

5,357% 
25% 

38,39% 
25,89% 

5,357% 

1,785% 
0,892% 

17,85% 
37,5% 
41

2,752% 
11,92% 

35,77% 
27,52% 

22,0
   

Önemli Değil : (2) 
Az önemli : (1) 
Önemli : (20) 
Çok önemli : (42) 
Kritik : (47) 
Total : 112 

,96% 
   

Önemli Değil : (3)
Az önemli : (13) 
Önemli : (39) 
Çok önemli : (30) 
Kritik : (24) 
Total : 109 

1% 
   

3 Çok sayıda projenin aynı 
anda yürütülmesi 

Önemli Değil : (1)
Az önemli : (14) 
Önemli : (20) 
Çok önemli : (57) 
Kritik : (20) 
Total : 112 

0,892% 
12,5% 
17,85% 

50,89%
17,85% 

2,752% 
11,92% 

35,77% 
27,52% 

22,0

3,571% 
15,17% 

37,5% 
33,92% 

9,821% 
   

Önemli Değil : (3) 
Az önemli : (13) 
Önemli : (39) 
Çok önemli : (30) 
Kritik : (24) 
Total : 109 

1% 
   

Önemli Değil : (4)
Az önemli : (17) 
Önemli : (42) 
Çok önemli : (38) 
Kritik : (11) 
Total : 112    

4 Gerçekçi olmayan faaliyet 
programının yapılması 

Önemli Değil : (2)
Az önemli : (1) 
Önemli : (20) 
Çok önemli : (42) 
Kritik : (47) 
Total : 112 

1,785% 
0,892% 

17,85% 
37,5% 
41

8,035% 
28,57% 
27,67% 
27,67% 

8,035% ,96% 
   

Önemli Değil : (9) 
Az önemli : (32) 
Önemli : (31) 
Çok önemli : (31) 
Kritik : (9) 
Total : 112    

Önemli Değil : (4)
Az önemli : (12) 
Önemli : (20) 
Çok önemli : (38) 
Kritik : (35) 
Total : 109 

3,669% 
11,00% 

18,34% 
34,86% 
32,11% 
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (4. anketin 
devamı)  

 

5 Planlama aşamasında 
geçersiz, doğru olmayan 
verilerin kullanılması 

Önemli Değil : (10) 
Az önemli : (21) 
Önemli : (36) 
Çok önemli : (27) 
Kritik : (16) 
Total : 110 

9,090% 
19,09% 

32,72%
24,54% 

14,5

5,454% 
17,27% 

37,27% 
40

0,900% 
15,31% 

36,93% 
46% 

   

Az önemli : (1) 
Önemli : (17) 
Çok önemli : (41) 
Kritik : (52) 
Total : 111 4% 

   

Az önemli : (6) 
Önemli : (19) 
Çok önemli : (41) 
Kritik : (44) 
Total : 110 

,84%
   

6 Tüm projeden sorumlu bir 
personelin olmaması 

Önemli Değil : (3) 
Az önemli : (13) 
Önemli : (39) 
Çok önemli : (30) 
Kritik : (24) 
Total : 109 

2,752% 
11,92% 

35,77%
27,52% 

22,0

3,669% 
11,00% 

18,34% 
34,86% 
32

0,909% 
18,18% 

29,09% 
38,18% 

13,63% 1% 
   

Önemli Değil : (4) 
Az önemli : (12) 
Önemli : (20) 
Çok önemli : (38) 
Kritik : (35) 
Total : 109 

,11% 
   

Önemli Değil : (1)
Az önemli : (20) 
Önemli : (32) 
Çok önemli : (42) 
Kritik : (15) 
Total : 110    

7 Dizayn değişikliklerinin 
kontrolünde zafiyet 

Önemli Değil : (3) 
Az önemli : (18) 
Önemli : (40) 
Çok önemli : (38) 
Kritik : (13) 
Total : 112 

2,678% 
16,07% 

35,71%
33,92%

11,60% 

6,306% 
16,21% 

36,03% 
41

2,752% 
19,26% 

39,44% 
38,44%

   

Az önemli : (3) 
Önemli : (21) 
Çok önemli : (43) 
Kritik : (42) 
Total : 109 

   

Az önemli : (7) 
Önemli : (18) 
Çok önemli : (40) 
Kritik : (46) 
Total : 111 

,53% 
   

8 Proje yöneticisinin görevini 
anlamada zafiyet 

Önemli Değil : (9) 
Az önemli : (32) 
Önemli : (31) 
Çok önemli : (31) 
Kritik : (9) 

8,035% 
28,57% 
27,67% 
27,67% 

8,035% 

1,834% 
10,09% 

29,35% 
35,77% 

22,9

0,934% 
9,345% 

25,23% 
26,16% 

38

Önemli Değil : (2) 
Az önemli : (11) 
Önemli : (32) 
Çok önemli : (39) 
Kritik : (25) 3% 

Önemli Değil : (1)
Az önemli : (10) 
Önemli : (27) 
Çok önemli : (28) 
Kritik : (41) ,31% 

9 Proje yöneticiliğine yanlış 
personelin atanması 

Önemli Değil : (4) 
Az önemli : (17) 
Önemli : (42) 
Çok önemli : (38) 
Kritik : (11) 

3,571% 
15,17% 

37,5% 
33,92%

9,821% 

0,909% 
18,18% 

29,09% 
38,18%

13,63% 

Önemli Değil : (1) 
Az önemli : (20) 
Önemli : (32) 
Çok önemli : (42) 
Kritik : (15) 

Önemli Değil : (2)
Az önemli : (3) 
Önemli : (17) 
Çok önemli : (33) 
Kritik : (54) 

1,834% 
2,752% 

15,59% 
30,27% 

49,54% 
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (4. anketin 
devamı)  

10 Beklentilerin/İhtiyacın sisteme 
dönüştürülmesindeki 
yetersizlik 

Az önemli : (6) 
Önemli : (19) 
Çok önemli : (41) 
Kritik : (44) 
Total : 110 

5,454% 
17,27% 

37,27% 
40

1,818% 
4,545% 

29,09% 
52,72%

11,81% 

5,454% 
27,27% 

40,90% 
26,3% 

   

Önemli Değil : (2) 
Az önemli : (5) 
Önemli : (32) 
Çok önemli : (58) 
Kritik : (13) 
Total : 110    

Az önemli : (6) 
Önemli : (30) 
Çok önemli : (45) 
Kritik : (29) 
Total : 110 

6% 
   

11 İhtiyacın ve özelliklerin net 
ortaya konulmaması 

Az önemli : (7) 
Önemli : (23) 
Çok önemli : (40) 
Kritik : (39) 
Total : 109 

6,422% 
21,10% 

36,69% 
35

0,917% 
10,09% 

22,93% 
39,44% 

26,6

15,23% 
40% 
44

,77% 
   

Önemli Değil : (1) 
Az önemli : (11) 
Önemli : (25) 
Çok önemli : (43) 
Kritik : (29) 
Total : 109 

0% 
   

Önemli : (16) 
Çok önemli : (42) 
Kritik : (47) 
Total : 105 

,76%
   

12 İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe 
uğraması 

Önemli Değil : (4)
Az önemli : (12) 
Önemli : (20) 
Çok önemli : (38) 
Kritik : (35) 
Total : 109 

3,669% 
11,00% 

18,34% 
34,86% 
32

0,934% 
9,345% 

25,23% 
26,16% 

38

5,714% 
33,33% 
36,19% 

24,7
,11% 

   

Önemli Değil : (1) 
Az önemli : (10) 
Önemli : (27) 
Çok önemli : (28) 
Kritik : (41) 
Total : 107 

,31% 
   

Az önemli : (6) 
Önemli : (35) 
Çok önemli : (38) 
Kritik : (26) 
Total : 105 

6% 
   

13 Proje önceliklerinde 
değişim/çelişki 

Az önemli : (5) 
Önemli : (15) 
Çok önemli : (39) 
Kritik : (51) 
Total : 110 

4,545% 
13,63% 

35,45% 
46

0,917% 
9,174% 

18,34% 
32,11% 

39

0,961% 
7,692% 

31,73% 
41,34%

18,26% 
,36%

   

Önemli Değil : (1) 
Az önemli : (10) 
Önemli : (20) 
Çok önemli : (35) 
Kritik : (43) 
Total : 109 

,44% 
   

Önemli Değil : (1)
Az önemli : (8) 
Önemli : (33) 
Çok önemli : (43) 
Kritik : (19) 
Total : 104    

14 Proje yönetiminde teşkilat 
zafiyeti 

Az önemli : (7) 
Önemli : (18) 
Çok önemli : (40) 
Kritik : (46) 
Total : 111 

6,306% 
16,21% 

36,03% 
41

8,333% 
34,25% 
40,74% 

16,66% ,44% 
   

Az önemli : (9) 
Önemli : (37) 
Çok önemli : (44) 
Kritik : (18) 
Total : 108    

Az önemli : (13) 
Önemli : (30) 
Çok önemli : (37) 
Kritik : (23) 
Total : 103 

12,62% 
29,12% 
35,92% 

22,33% 
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (4. anketin 
devamı)  

 

15 Proje maliyetini hesaplama 
zafiyeti 

Az önemli : (1) 
Önemli : (17) 
Çok önemli : (41) 
Kritik : (52) 
Total : 111 

0,900% 
15,31% 

36,93% 
46

5,454% 
27,27% 

40,90%
26,3

0,961% 
24,03% 

34,61% 
28,84% 

11,53% 
,84%

   

Az önemli : (6) 
Önemli : (30) 
Çok önemli : (45) 
Kritik : (29) 
Total : 110 

6% 
   

Önemli Değil : (1)
Az önemli : (25) 
Önemli : (36) 
Çok önemli : (30) 
Kritik : (12) 
Total : 104    

16 Projenin başlangıçta tam olarak 
tanımlanamaması 

Önemli Değil : (2)
Az önemli : (11) 
Önemli : (32) 
Çok önemli : (39) 
Kritik : (25) 
Total : 109 

1,834% 
10,09% 

29,35% 
35,77% 

22,9

8,571% 
14,28% 

42,85%
34

5,882% 
23,52% 

39,21% 
31,28% 

   

Az önemli : (6) 
Önemli : (24) 
Çok önemli : (40) 
Kritik : (32) 
Total : 102 3% 

   

Az önemli : (9) 
Önemli : (15) 
Çok önemli : (45) 
Kritik : (36) 
Total : 105 

,37% 
   

17 Proje yönetiminin ileri 
safhalarında değişiklik 
yapılması 

Önemli Değil : (7)
Az önemli : (24) 
Önemli : (28) 
Çok önemli : (36) 
Kritik : (15) 
Total : 110 

6,363% 
21,81% 
25,45% 

32,72% 
13,6

1,869% 
25,23% 

42,99%
29,9

12,14% 
28,97% 

46,72% 
12,14% 0% 

   

Az önemli : (13) 
Önemli : (31) 
Çok önemli : (50) 
Kritik : (13) 
Total : 107 3% 

   

Az önemli : (2) 
Önemli : (27) 
Çok önemli : (46) 
Kritik : (32) 
Total : 107    

18 Projeye yeni kullanıcıların dahil 
edilmesi 

Önemli Değil : (1)
Az önemli : (20) 
Önemli : (32) 
Çok önemli : (42) 
Kritik : (15) 
Total : 110 

0,909% 
18,18% 

29,09% 
38,18% 

13,63% 

5,714% 
33,33% 
36,19% 

24,76% 
   

Önemli Değil : (7)
Az önemli : (17) 
Önemli : (56) 
Çok önemli : (19) 
Kritik : (7) 
Total : 106    

Az önemli : (6) 
Önemli : (35) 
Çok önemli : (38) 
Kritik : (26) 
Total : 105 

6,603% 
16,03% 

52,83%
17,92% 

6,603% 
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anket sonuçları. (4. anketin 
devamı)  

Anketin 4. kısımda belirtilen faktörlerin aralarında kıyaslanması  

5: Kritik 
4: Çok önemli 
3: Önemli 
2: Az önemli 
1: Önemli Değil 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
S/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Std Sapma 0,85 0,97 0,93 0,87 1,16 1,04 0,97 1,10 0,96 0,88 0,91 1,11 0,85 0,90 0,75 0,99 1,13 0,97Tedarik Süresinin Uzamasına 
Etkisi 

Ortalama 3,54 3,00 3,72 4,16 3,16 3,54 3,35 2,99 3,31 4,11 4,01 3,80 4,23 4,12 4,29 3,67 3,25 3,45
 

5: Kritik 
4: Çok önemli 
3: Önemli 
2: Az önemli 
1: Önemli Değil 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
S/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Std Sapma 0,97 0,87 1,04 1,10 0,88 1,11 0,90 0,99 0,97 0,81 0,97 1,04 1,01 0,85 0,86 0,91 0,79 0,88Öngörülen Bütçenin 
Aşılmasına Etkisi 

Ortalama 3,00 4,16 3,54 2,99 4,11 3,80 4,12 3,67 3,45 3,68 3,80 3,91 4 3,65 3,88 4,02 4,00 3,8 
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (4. anketin 
devamı)  

Anketin 4. kısımda belirtilen faktörlerin aralarında kıyaslanması 
 

5: Kritik 
4: Çok önemli 
3: Önemli 
2: Az önemli 
1: Önemli Değil 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

 
 
 

            

 
 
 

 
S/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Std Sapma 0,93 1,04 0,96 1,11 0,75 0,97 0,82 1,04 0,93 0,86 0,71 0,88 0,89 0,96 0,98 0,88 0,85 0,93 
Sistem 
Performansına 
Etkisi Ortalama 3,72 3,54 3,31 3,80 4,29 3,45 4,13 3,91 4,22 3,88 4,29 3,8 3,68 3,67 3,25 3,96 3,58 3,01 
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (4. anketin 
devamı)  

Listelenen en önemli 3 sebebi öncelik sırasına göre yazınız. 
1. sırada seçilenler Top 2. sırada seçilenler Top 3. sırada seçilenler Toplam 

Üst yönetimin projeyi 
desteklememesi  

16  İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya 
konulmaması  

9  Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti  14  

İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya 
konulmaması  

15  Planlama aşamasında geçersiz, doğru 
olmayan verilerin kullanılması  

9  Proje yöneticiliğine yanlış personelin atanması  8  

Gerçekçi olmayan faaliyet 
programının yapılması  

7  Proje grubu personelinin sık sık 
değişmesi  

9  Gerçekçi olmayan faaliyet programının 
yapılması  

7  

Planlama aşamasında geçersiz, doğru 
olmayan verilerin kullanılması  

7  Gerçekçi olmayan faaliyet programının 
yapılması  

8  Üst yönetimin projeyi desteklememesi  7  

Projenin başlangıçta tam olarak 
tanımlanamaması  

7  Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti  7  Proje grubu personelinin sık sık değişmesi  6  

Proje grubu personelinin sık sık 
değişmesi  

6  Üst yönetimin projeyi desteklememesi  7  Çok sayıda projenin aynı anda yürütülmesi  6  

Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti  5  Tüm projeden sorumlu bir personelin 
olmaması  

7  Projenin başlangıçta tam olarak 
tanımlanamaması  

6  

Çok sayıda projenin aynı anda 
yürütülmesi  

5  Projenin başlangıçta tam olarak 
tanımlanamaması  

6  Proje yönetiminin ileri safhalarında değişiklik 
yapılması  

5  

Tüm projeden sorumlu bir personelin 
olmaması  

4  İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe 
uğraması  

5  Planlama aşamasında geçersiz, doğru olmayan 
verilerin kullanılması  

5  

Proje yöneticisinin görevini anlamada 
zafiyet  

4  Proje yöneticiliğine yanlış personelin 
atanması  

5  İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya 
konulmaması  

4  

Beklentilerin/İhtiyacın sisteme 
dönüştürülmesindeki yetersizlik  

2  Proje yöneticisinin görevini anlamada 
zafiyet  

4  Proje yöneticisinin görevini anlamada zafiyet  4  

Proje yöneticiliğine yanlış personelin 
atanması  

2  Beklentilerin/İhtiyacın sisteme 
dönüştürülmesindeki yetersizlik  

3  İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe uğraması  4  

İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe 
uğraması  

1  Dizayn değişikliklerinin kontrolünde 
zafiyet  

2  Tüm projeden sorumlu bir personelin olmaması  3  

Proje yönetiminin ileri safhalarında 
değişiklik yapılması  

1  Çok sayıda projenin aynı anda 
yürütülmesi  

2  Beklentilerin/İhtiyacın sisteme 
dönüştürülmesindeki yetersizlik  

2  

Proje maliyetini hesaplama zafiyeti  1  Proje önceliklerinde değişim/çelişki  1  Proje önceliklerinde değişim/çelişki  2  
Proje önceliklerinde değişim/çelişki  1    Proje maliyetini hesaplama zafiyeti  1  
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EK 2  Yazılım yoğunluklu sistemlerin proje yönetiminde kritik faktörlerin belirlenmesine yönelik anketin sonuçları. (4. anketin devamı)  
Listelenen 3 sebebi, en çok ortaya çıkma sıklığı öncelik sırasına göre yazınız. 

1. sırada seçilenler Top 2. sırada seçilenler Top 3nci sırada seçilenler Top 
Gerçekçi olmayan faaliyet programının yapılması  19  Gerçekçi olmayan faaliyet programının 

yapılması  
13  İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya 

konulmaması  
12  

İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya konulmaması  15  İhtiyacın ve özelliklerin net ortaya 
konulmaması  

11  Proje yöneticiliğine yanlış personelin 
atanması  

9  

Proje grubu personelinin sık sık değişmesi  15  Çok sayıda projenin aynı anda 
yürütülmesi  

8  Üst yönetimin projeyi desteklememesi  9  

Projenin başlangıçta tam olarak tanımlanamaması  7  Planlama aşamasında geçersiz, doğru 
olmayan verilerin kullanılması  

8  İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe 
uğraması  

8  

Proje yöneticiliğine yanlış personelin atanması  6  Proje grubu personelinin sık sık 
değişmesi  

7  Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti  6  

Çok sayıda projenin aynı anda yürütülmesi  4  Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti  6  Beklentilerin/İhtiyacın sisteme 
dönüştürülmesindeki yetersizlik  

4  

İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe uğraması  4  İhtiyacın/Kapsamın değişikliğe uğraması  5  Gerçekçi olmayan faaliyet 
programının yapılması  

4  

Beklentilerin/İhtiyacın sisteme 
dönüştürülmesindeki yetersizlik  

4  Proje önceliklerinde değişim/çelişki  4  Proje yöneticisinin görevini anlamada 
zafiyet  

4  

Üst yönetimin projeyi desteklememesi  3  Dizayn değişikliklerinin kontrolünde 
zafiyet  

4  Planlama aşamasında geçersiz, doğru 
olmayan verilerin kullanılması  

4  

Proje yönetiminde teşkilat zafiyeti  2  Beklentilerin/İhtiyacın sisteme 
dönüştürülmesindeki yetersizlik  

3  Dizayn değişikliklerinin kontrolünde 
zafiyet  

4  

Proje maliyetini hesaplama zafiyeti  1  Projenin başlangıçta tam olarak 
tanımlanamaması  

3  Proje grubu personelinin sık sık 
değişmesi  

4  

Tüm projeden sorumlu bir personelin olmaması  1  Proje yöneticiliğine yanlış personelin 
atanması  

3  Çok sayıda projenin aynı anda 
yürütülmesi  

4  

Planlama aşamasında geçersiz, doğru olmayan 
verilerin kullanılması  

1  Proje yönetiminin ileri safhalarında 
değişiklik yapılması  

2  Projenin başlangıçta tam olarak 
tanımlanamaması  

3  

Proje yönetiminin ileri safhalarında değişiklik 
yapılması  

1  Üst yönetimin projeyi desteklememesi  2  Projeye yeni kullanıcıların dahil 
edilmesi  

3  

Proje yöneticisinin görevini anlamada zafiyet  1  Proje maliyetini hesaplama zafiyeti  2  Proje maliyetini hesaplama zafiyeti  2  
  Tüm projeden sorumlu bir personelin 

olmaması  
2  Proje yönetiminin ileri safhalarında 

değişiklik yapılması  
2  

  Proje yöneticisinin görevini anlamada 
zafiyet  

1  Proje önceliklerinde değişim/çelişki  1  
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EK 3 Teklif edilen model ile SA-CMM Düzey 2’nin kıyaslanması  
 

SA-CMM TEKLİF EDİLEN MODEL AÇIKLAMALAR 
ASA 1:  
Yazılım tedarik planlaması  
ETKİNLİKLER:  
Etkinlik 1, Etkinlik 2 Etkinlik 3 
Etkinlik 4 Etkinlik 5 Etkinlik 6, 
Etkinlik 7 

ASA 1: 
Yazılım tedarik planlaması  
ETKİNLİKLER  
Madde 1, Madde 2, Madde 3,  
Madde 4 

1 Madde 1 etkinlik 3’ün karşılığıdır. 
2 Madde 2 SA-CMM içinde belirtilmeyen yeni teklif edilen bir 
etkinliktir.  
3 Madde 3 SA-CMM içinde belirtilmeyen yeni teklif edilen bir 
etkinliktir. 
4 Madde 4 etkinlik 4’den çıkarılmıştır. 
5 Etkinlikler 1-2 çıkarılmıştır. 
6 Etkinlik 6 madde 4 içinde işlenmiştir.  
7 Etkinlik 6 madde 5 içinde işlenmiştir. 
8 Etkinlik ASA 4 içinde işlenmiştir.  

ASA 2:  
Teklif alma 
ETKİNLİKLER  
Etkinlik 1, Etkinlik 2, Etkinlik 3, 
Etkinlik 4, Etkinlik 5, Etkinlik 6, 
Etkinlik 7 

ASA 2:  
Teklif alma  
ETKİNLİKLER  
Madde 1, Madde 2, Madde 3,  
Madde 4 

1 Madde 1 etkinlik 1’ den çıkarılmıştır.  
2 Madde 2 SA-CMM içinde belirtilmeyen yeni teklif edilen bir 
etkinliktir.  
3 Madde 3 etkinlik 7’ye karşılık verir 
4 2-5-6 numaralı etkinlikler madde 1’de işlenmiştir.  
5 Etkinlikler 3-4 madde ‘de işlenmiştir.  
 

ASA 3:  
İsterleri geliştirme ve yönetimi  
ETKİNLİKLER  
Etkinlik 1, Etkinlik 2, Etkinlik 3, 
Etkinlik 4, Etkinlik 5, Etkinlik 6 

ASA 3:  
İsterleri geliştirme ve yönetimi  
ETKİNLİKLER  
Madde 1, Madde 2, Madde 3 

1 Madde 1 etkinlik 1’ den çıkarılmıştır.  
2 Madde 2 SA-CMM içinde belirtilmeyen yeni teklif edilen bir 
etkinliktir.  
3 Madde SA-CMM içinde belirtilmeyen yeni teklif edilen bir 
etkinliktir 
4 2-3-5-6 numaralı etkinlikler madde 1-2’de işlenmiştir.  
 

ASA 4:  
Proje yönetimi  
ETKİNLİKLER  
Etkinlik 1, Etkinlik 2, Etkinlik 3, 
Etkinlik 4, Etkinlik 5, Etkinlik 6, 
Etkinlik 7 
 

ASA 4: 
Tedarik yönetimi ve izleme  
ETKİNLİKLER  
Madde 1, Madde 2  

1 Madde 1 etkinlik 1’ den çıkarılmıştır.  
2 Madde 2 SA-CMM içinde belirtilmeyen yeni teklif edilen bir 
etkinliktir. Bu etkinlik SA-CMM düzey 2’deki ASA 5’den 
kaynaklanan satınalmanın izlenmesine dayanır. 
3 Etkinlikler 2-3 madde 1’de işlenmiştir.  
4 4-5-6-7 numaralı etkinlikler madde 2’de işlenmiştir.  
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EK 3 Teklif edilen modeli ile SA-CMM düzey 2’nin kıyaslanması  
 

SA-CMM TEKLİF EDİLEN MODEL AÇIKLAMALAR 
ASA 5:  
Sözleşme izleme ve denetimi  
ETKİNLİKLER  
Etkinlik 1, Etkinlik 2, Etkinlik 3, 
Etkinlik 4, Etkinlik 5, Etkinlik 6, 
Etkinlik 7 

 
 
ASA 5 TEKLİF EDİLEN ASA 4 (TEDARİK 
YÖNETİMİ VE İZLEMESİ) İLE 
BİRLEŞTİRİLİR.  

Projenin izlenmesi sadece sözleşmeyi kapsamakla kalmayıp aynı 
zamanda tüm izleme etkinliklerini de kapsar. Bu nedenle izleme 
projenin başlangıcı ile birlikte başlar ve projenin sonuna kadar 
devam eder. ASA 5 ile ASA 4 birleştirilerek proje üzerinde 
genel bir takip sağlanmıştır.  

ASA 6:  
Değerlendirme  
ETKİNLİKLER  
Etkinlik 1, Etkinlik 2, Etkinlik 3, 
Etkinlik 4, Etkinlik 5 
 

 
 
ASA 6: DEĞERLENDİRME 
KALDIRILMIŞTIR.  

Değerlendirme devam eden bir etkinliktir ve tedarik süreci 
boyunca devam eder. Bu nedenle bu faaliyeti genel olarak proje 
üzerine yayıyoruz.  
1 Değerlendirme ve doğrulama ekipleri ve değerlendirme ve 
doğrulama için gerekli kaynaklar tedarik yönetimi planı içinde 
işlenmiştir.  

2 Değerlendirmede kullanılacak teknikler, araçlar ve yöntemler 
ihtiyaçların geliştirilmesi ve yönetimi planı içinde işlenmiştir.  

ASA 7: 
Destek dönemine geçiş  
ETKİNLİKLER  
Etkinlik 1, Etkinlik 2, Etkinlik 3, 
Etkinlik 4, Etkinlik 5 

ASA 5:  
Destek dönemine geçiş planlaması  
ETKİNLİKLER  
Madde 1, Madde 2, Madde 3 

1 Madde 1 etkinlik 1’e karşılık verir.  
2 Madde 2 etkinlik 2’den çıkarılmıştır. 
3 Madde 3 etkinlik 3-4’den çıkarılmıştır.  

PLANLANMIŞ ASA VE 
ETKİNLİK YOKTUR.  

ASA 6: 
Risk yönetimi ve izlenmesi  
ETKİNLİKLER  
Etkinlik 1 
 

Teklif edilen ASA SA-CMM içinde düzey 2’de (tekrarlanabilen 
düzey) içerilmemiştir. Düzey 3’de (tanımlı düzey) işlenmiştir. 
Risk yönetiminin ihmal edilmesi probleme yol açar. Bu nedenle, 
projenin başlangıç kademesinde risk yönetimi ekibini kurmak ve 
süreci gözlemlemek zorunludur. Bu yüzden düzey 2’de bir 
kuruluşu varsaydık. Seviyeden önce bir risk yönetimi ekibi 
kurulması gereklidir.  

PLANLANMIŞ ASA VE 
ETKİNLİK YOKTUR.  

ASA 7: 
Sistem mühendisliği yönetimi   
ETKİNLİKLER  
Etkinlik 1, Etkinlik 2 
 

SA-CMM içinde herhangibi düzeyde işlenmemiştir. Hem 
tanımlanan ihtiyaçların sisteme dönüştürülmesinde doğrulama 
ihtiyacı gerekeceğinden hemde sistemin yönetilmesine ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu nedenle, ihtiyaçların tanımlanması sonrası 
sistem mühendisliği yönetim ekibi süreci gözlemesi zorunludur.  
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EK 3 Teklif edilen modeli ile SA- CMM düzey 2’nin kıyaslanması  
 

SA-CMM TEKLİF EDİLEN MODEL AÇIKLAMALAR 
ANA SÜREÇ ALANI 1: YAZILIM TEMİN PLANLAMASI  
ETKİNLİK 1 
Yazılım tedarik planlaması personeli 
sistem tedarik planlamasına katılır.  

 Türk Hava Kuvvetleri genel olarak yazılım yoğunluklu sistemler 
tedarik eder. Bu nedenle, yazılım satınalımı planlamasına katılan 
personel sistem satınalımı planlamasına katılan personeldir. Bu 
nedenle, teklif edilen modelde bu faaliyeti katmadık.  

ETKİNLİK 2 
Projenin yazılım tedarik planlaması 
sistem tedarik planlaması ile birlikte 
uygulanır. 

 Türk Silahlı Kuvvetleri genel olarak yazılım yoğunluklu sistem 
tedarik eder. Bu nedenle, yazılım satınalımı planlamasına katılan 
personel sistem tedarik planlamasına katılan personeldir. Bu 
nedenle, teklif edilen modelde bu faaliyeti katmadık  

ETKİNLİK 3  
Proje ile ilgili tedarik stratejisi 
geliştirilir ve belgelenir.  
1 satınalmanın hedefleri 
2 Finansman ve planlamalar gibi 
proje kısıtlamaları  

3 Yeniden kullanım, NDI ve COTS 
benzeri mevcut ve planlanan 
varlıklar ve teknolojiler 

4 tedarik yöntemleri  
5 Potansiyel sözleşme tipleri ve 
şartları 

6 Son kullanıcıya ait hususlar 
7 Sistem tedarik stratejisi ile uyum 
8 Risk tanımı  
9 Kullanım ömrü destek kuruluşu 
yaklaşımı  

MADDE 1 
 Proje ile ilgili tedarik stratejisi geliştirilir ve 
belgelenir. 
 
1 Örgüt stratejisi 
2.Satınalmanın hedefleri (Mevcut sistemin 
eksiklikleri ile yeni sistem ihtiyacını ifade eder.) 
3 Alımda kullanım süresince yönetim yöntemleri  
4 Risk tanımı 
5 Kullanım süresinde destek yapısı yaklaşımı  

Etkinlik 3 tedarik stratejisi genişletilmiştir. Bu nedenle bazı 
etkinliklerin özel oldukları tespit edilmiş ve bunlar asıl etkinlik 
3’den çıkarılmıştır. Bazı etkinlikler de eklenmiş ve yeni etkinlik 
Etkinlik 1 olarak adlandırılmıştır. 
Bunlar aşağıdaki gibidir:  
Kaldırılan etkinlikler  
1 Finansman ve planlamalar gibi proje kısıtlamaları  
2 Yeniden kullanım, NDI ve COTS benzeri mevcut ve planlanan 
varlıklar ile teknolojiler. (İş stratejisi içinde işlenir)  

3 Potansiyel sözleşme şartları ve maddeleri (iş stratejisi içinde 
işlenmiştir)  

4 Son kullanıcı ile ilgili hususlar (Ihtiyaçları geliştirme ve 
yönetim planı içinde işlenir)  

5 Sistem tedarik stratejisi ile uyum. 
 Türk Silahlı Kuvvetleri genel olarak gömülü (yerleşik) sistemler 
tedarik eder. Bu nedenle, yazılım tedarik planlamasına katılan 
personel sistem tedarik planlamasına katılan personeldir. Bu 
nedenle, teklif edilen modelde bu faaliyeti katmadık  

 
Eklenen etkinlikler  
Kurumsal strateji (IEEE, 1998) 
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EK 3 Teklif edilen modeli ile SA- CMM düzey 2’nin kıyaslanması  
 

SA-CMM TEKLİF EDİLEN MODEL AÇIKLAMALAR 
 Etkinlik 2 (YENİ ETKİNLİK)  

Tedarik stratejisi edinilmiş olan tedarik derslerine 
dayalı olmalıdır.  

 (DoD, 2002)  

 Etkinlik 3 (YENİ ETKİNLİK)  
Proje ile ilgili iş stratejisi geliştirilir ve belgelenir. 
 Strateji aşağıdakileri kapsar: 
1 Tamamlama  
2 Uluslar arası işbirliği 
3 Sözleşme yaklaşımı  

 (DoD, 2002) 
Stratejinin hedefi ihtiyaçları azaltmak amacı ile zaman maliyet ve 
iş uygulamalarını azaltmaktır. Bu nedenle, sadece iş stratejisi 
tanımlanması hedeflere erişmek için yeterli olmayacaktır. İş 
stratejisini de tanımlanır.  

ETKİNLİK 4 
Alım planlaması tedarik süreci 
elemanlarına hitap eder.  
 
ETKİNLİK 5 
Projenin tedarik planlaması 
belgelenir ve planlama belgeleri 
proje ömrünce muhafaza edilir.  
 
ETKİNLİK 6 
Yazılımın kullanım ömrü boyunca 
desteği yazılım tedarik planlaması 
belgeleri içinde muhafaza edilir.  
 
ETKİNLİK 7  
Alıma ilişkin yazılımla ilgili ömür 
devri maliyeti ve planlaması 
hazırlanır ve bağımsız olarak 
incelenir.  

ETKİNLİK 4 (UZATILAN ETKİNLİK) Alım 
planı geliştirilir, belgelenir ve proje ömrü boyunca 
muhafaza edilir.  

1 Etkinlik 5 Etkinlik 4 içinde işlenir. 
2 Etkinlik 6 tedarik planı içinde tedarik yönetimi kısmının bir 
parçası olan geçiş planlaması içinde işlenir. 

 
3 Etkinlik 7 Alım Yönetimi Planı içinde işlenir. 
 
4 Bu plan aşağıdakilerden meydana gelir:  
 
 * Alım stratejisi 
 * İş stratejisi  
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EK 3 Teklif edilen modeli ile SA- CMM düzey 2’nin kıyaslanması  
 

SA-CMM TEKLİF EDİLEN MODEL AÇIKLAMALAR 
 ANA SÜREÇ ALANI 2: TEKLIF ALMA  
ETKİNLİK 1 
Proje ekibi etkinliklerini belgelenmiş 
teklif alma planlarına ve usullerine göre 
yürütür.  
 
ETKİNLİK 2  
Teknik, Teknik olmayan ürün ve teklif 
değerlendirme ihtiyaçları teklif alma 
paketi içine ve sonuçta ortaya çıkan 
sözleşmeye dahil edilir. 
 
ETKİNLİK 3 
Ürünle ilgili maliyet ve planlama 
tahminleri araştırılır ve hazırlanır. 
ETKİNLİK 4 
Kapsamlar ve gerçekçilik için maliyet 
ve planlama tahminleri bağımsız olarak 
incelenir.  
 
 
ETKİNLİK 5  
Belgelenmiş teklif alma planlarına göre 
teklifler değerlendirilir.  
 
ETKİNLİK 6 
Seçme makamı (görevlisi) seçim 
kararını desteklemek için teklif 
değerlendirme sonuçlarını kullanır.  
 
ETKİNLİK 7  
Proje ekibi sözleşmenin 
imzalanmasından hemen önce seçilen 

ETKİNLİK 1 
Bir teklif alma planı geliştirilir ve belgelenir.  
 
TEKLIF ALMA PLANI  
1 Konu  
2 Açıklamalar 
3 Talebin hedefleri  
4 Teklif talebi 
 4.1 Alım ortamına ilişkin kanunlar ve 

yönetmelikler  
 4.2 Teknik ihtiyaçlar 
 4.2.1 İşlevsel ihtiyaçlar 
 4.2.2 Başarım ihtiyaçları 
 4.2.3 Emniyet ihtiyaçları 
 4.2.4 Desteklenebilirlik  ihtiyaçları 
 4.2.5 Harici ihtiyaçlar 
 4.2.6 Tasarım sınırlamaları 
4.3 Teknik olmayan ihtiyaçlar  
 4.3.1 Satıcı ile ilişkili işlemler  
 4.3.1.1 Satıcının sorumlulukları 
 4.3.1.2 Teklif değerlendirme 
 4.3.1.3 Teklif hazırlama 
 4.3.1.4 Satıcı başarım denetimi  
 4.3.1.5 Dokümantasyon ihtiyaçları 
 4.3.2 Alıcı ile ilgili işlemler  
 4.3.2.1 Alıcının sorumlulukları  
 4.3.2.2 Son kullanıcı katılımı 
 4.3.3 Sözleşme yapılması 
 4.3.4 Teslimat 
 4.3.4.1 Teslimat planı, yeri 
 4.3.4.2 Ödemeler 
 4.3.4.3 Teşvikler 

 (CMU/SEI, 2002) 
 (DOD 2, 1997) 
1 Etkinlik 2,5 6 Etkinlik 1 içinde işlenmiştir.  
2 Etkinlik 3 4 Etkinlik 4 içinde işlenmiştir. Oysa etkinlik 3-4 
içinde bahsedildiği gibi sadece maliyet ve planlama tahminleri 
işlenmemiş olup, aynı zamanda risk faktörü de işlenmesi 
gereklidir.  

3 Başarım ihtiyaçları, ihtiyaçların kalite ölçekleri olarak 
düşünülürler. Bunlar kullanıcının sistemle ilgili memnuniyet 
seviyesini gösterir.  
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teklif sahipleri ile sözleşmenin 
ihtiyaçlarının karşılıklı anlaşılmasını 
sağlamak için işlem yapar.  
 
 

 4.3.4.4 Cezalar  
 4.3.5 Değerlendirme Doğrulama  
 4.3.5.1 Şartlar ve koşullar 
 4.3.5.2 Ölçekler 
 4.3.5.3 İncelemeler, toplantılar denetimler 
 4.3.5.4 Ürün testi ve değerlendirmesi  
 4.3.6 Garantiler ve veri hakları  
Etkinlik 2 
Risk yönetimi planı izlenir ve güncelleştirilir.  
 
Etkinlik 3  
Proje ekibi sözleşmenin imzalanmasından hemen 
önce seçilen teklif sahipleri ile sözleşmenin 
ihtiyaçlarının karşılıklı anlaşılmasını sağlamak için 
işlem yapar.  

ANA SÜREÇ ALANI 3: İSTERLERİ GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ  
ETKİNLİK 1:  
Proje ekibi etkinliklerini belgelenmiş 
geliştirme ve yönetim planları ile 
usullerine göre yapar.  
 
ETKİNLİK 2: 
Proje ekibi ihtiyaçları geliştirir, 
standartlarını belirler, sözleşme 
ihtiyaçlarını gözetir ve bunları teklif 
alma paketinin çıkarılmasını 
geçmeyecek şekilde proje 
başlangıcında değişim denetimü altında 
tutar. 
 
ETKİNLİK 3:  
Proje ekibi sözleşme gereklerindeki 
değişim tekliflerini tedarik edilen 
ürünler üzerindeki etkileri yönünden 
değerlendirir.  
ETKİNLİK 4  
Proje ekibi performans yapısı, 

Etkinlik 1 
İhtiyaçlar tanımlanır ve belgelenir. 
GEREKSİNİMLERİ GELİŞTİRME PLANI  
1 Teknik ihtiyaçlar 
1.1 Görevler  
1.2 Teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi için 
kullanılacak teknikler, araçlar ve yöntemler. 

2 Teknik olmayan ihtiyaçlar 
2.1 Görevler 
2.2 Teknik olmayan ihtiyaçların değerlendirilmesi 
için kullanılacak teknikler, araçlar ve yöntemler 

3 İsterleri geliştirme usulleri 
 
Etkinlik 2: (YENİ ETKİNLİK)  
İster yönetim planı geliştirilir ve belgelenir. 
 
GEREKSİNİMLER YÖNETİM PLANI: 
1 Gruplar 
2 Değişiklik yönetimi 
3 İhtiyaçların yönetimi işlemleri (usulleri)  
 

 (CMU /SEI, 2002) 
 
1 ASA 3 (ihtiyaç geliştirme ve yönetimi) iki kısma ayrılmıştır, 
bu nedenle yeni ihtiyaç Etkinlik 2 olarak ortaya çıkar.  
 
2 Etkinlik 3 içinde belirtildiği gibi ihtiyaçların geliştirilmesi 
sırasında risklerin izleme sırasında, değişikliklerin ihtiyaçlar 
üzerindeki etkileri ve yeni ihtiyaçların etkileri işlenir. 
 
3 2-3-4-5-6 numaralı etkinlikler Etkinlik 1 ve Etkinlik 2 içinde 
işlenmiştir.  
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desteklenebilirliği, sistem 
kaynaklarının kullanılması 
değerlendirme ihtiyaçları ile sözleşme 
planı ve maliyeti üzerindeki etkileri 
yönünden değerlendirir.  
 
ETKİNLİK 5  
Sözleşme ihtiyaçları ve satıcının şartları 
arasındaki çifte yönlü izlenebilirlik 
etkinlik boyunca devam ettirilir.  
 
ETKİNLİK 6  
Proje ekibi sözleşme görevlisi, son 
kullanıcı ve diğer etkilenen grupların 
tüm sözleşme ihtiyaçlarının 
geliştirilmesine ve sonraki değişiklik 
faaliyetine katılmasını sağlar.  
 

Etkinlik 3  
Risk yönetim planı izlenir ve güncelleştirilir.  
 
 

 ANA SÜREÇ ALANI 4: TEMİN YÖNETİMİ VE İZLEME  
ETKİNLİK 1 
Proje ekibi etkinliklerini belgeli tedarik 
yönetimi planlarına ve usullerine 
(işlemlerine9 göre yürütür.  
 
ETKİNLİK 2  
Proje işlevleri ile ilgili roller, 
sorumluluklar ve yetki etkilenen 
gruplara göre belgelenir, tutulur ve 
iletilir.  
 
ETKİNLİK 3 
Proje ekibinin görevleri (katkıları) ile 
görevlerindeki değişiklikler etkilenen 
gruplara aktarılır. 
 
ETKİNLİK 4  
 Proje ekibi maliyet, program, 

Etkinlik 1  
Tedarik yönetim planı geliştirilir ve belgelenir.  
ALIM YÖNETIM PLANI  
1 Projenin özeti 
2 Proje yetkisi 
3 Teklif alma belirtme yöntemleri 
4 Potansiyel satıcılar 
5 Bütçe planlaması ve finansman  
6 Dokümantasyon  
7 Ölçekler 
8 tedarik bölümü yapısı, rolleri ve sorumlulukları 
9 Yönetim ihtiyaç kaynakları  
10 Koordinasyon ve iletişim 
 
Etkinlik 2  
Tedarik izleme kullanım süresi boyunca yapılır.  
 
ALIM İZLEME PLANI  

 (CMU/SEI, 2002)  
 (DoD, 1997)  
 (STSC, 2003)  
 
1 Asıl etkinlikten bazı konular atılır. 
 
 Bunlar aşağıdaki gibidir:  

• Alım stratejisi (tedarik planı içinde işlenir 
• Risk tanımı ve izlemesi (Risk yönetim planı içinde 

işlenir) 
• Entegre lojistik destek ihtiyaçları (Teklif alma içinde 

işlenir) 
• Yazılım destek ihtiyaçları (Teklif alma içinde işlenir)  
• Güvenlik politikası ve ihtiyaçları (Teklif alma içinde 

işlenir)  
• Alıma son kullanıcının katılması (Teklif alma içinde 

işlenir)  
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kaynaklar ve projenin teknik konuları 
ile bağlantılı riskleri izler.  
 
 
ETKİNLİK 5  
Proje ekibi proje konusunu, durumunu, 
projenin icra edilmesini, finansmanını 
ve proje planlarına göre harcamaları 
izler. 
 
ETKİNLİK 6 
Proje ekibi tedarik sırasında tanımlanan 
sorunların tanımlanması, kaydedilmesi, 
izlenmesi ve düzeltilmesi için bir 
düzeltici işlem sistemini uygular.  
 
ETKİNLİK 7  
 
Proje ekibi yeniden planlamalar 
yapıldığında, konular çözüldüğünde, 
ihtiyaç değiştiğinde ve yeni riskler 
tespit edildiğinde proje geçerlilik 
süresince planlarını güncel tutar.  

1 Grupların ve sorumlulukların tanımlanması  
2 Temin izleme kaynakları  
3 Tasarım ve üretim güvencesi 
 3.1 İncelemeler, 
 3.2 Konfigürasyon yönetimi 
 3.3 Risk yönetiminin gözetilmesi 
 3.4 Düzeltici işlem usulleri  
 

2 Etkinlik 2 SA CMM düzey 2’deki ASA 5’den (Sözleşme 
izleme ve denetimi) kaynaklanan satınalmanın izlenmesine 
dayanır.  

3 Etkinlikler 2-3 Etkinlik 1 içinde işlenir. 
4 Etkinlikler 4-5, 6-7 Etkinlik 2 içinde işle nmiştir.  
 

ANA SÜREÇ ALANI 5: DESTEĞE GEÇİŞ PLANLAMASI  
ETKİNLİK 1 
Proje ekibi faaliyetini belgelenmiş 
geçiş planlaması planlarına göre yapar.  
 
ETKİNLİK 2  
Ürünlerin sorumluluğu sadece destek 
kuruluşu ürünleri değiştirme ve 
destekleme kabiliyetini gösterdikten 
sonra aktarılır.  
 
ETKİNLİK 3  
Satıcıdan destek kuruluşuna geçiş 
aşamasında ürünlerin desteğinin 

Etkinlik 1:  
Desteğe geçiş planı geliştirilir ve belgelenir. 
 
GEÇİŞ PLANI:  
1 Destek kuruluşunun tanımlanması  
2 Geçiş etkinlikleri için kaynak 
3.Geçiş planlaması ekibi ve sorumlulukları  
4 Geçiş etkinlikleri 
5 Bakım planlaması  
5.1 İnsan gücü, eğitim 
5.2 Tesisler 
5.3 Ambalajlama, taşıma, depolama ve nakliye  
 

1 Etkinlik 1 içinde kapsanmış ola garanti ve veri hakları gözden 
çıkarılmıştır. Oysa, bu teklif alma paketi içinde işlenmiştir.  

2 Geçmiş performans aşağıdakileri kapsar:  
• Alanda uzmanlık 
• Tecrübe 
• Kalite uygulamaları 

3 Kabiliyeti aşağıdakileri kapsar:  
• Donanım, yazılım, fiziksel, mali kaynaklar ve personel 

kaynakları  
•  Planlar, süreçler, usuller ve belgeleme 
•  Ürünleri destekleyebilen bir oturtulmuş konfigürasyon 

yönetimi sistemi 
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0

landığından ve etkin olduğundan 
şekilde proje ekibi 

nliklerini sürdürür.  

İNLİK 4  
kibi geçiş sırasında ürünlerin 

figürasyon denetimünü gözetir.  

Etkinlik 2  
 Sadece destek kuruluşunun performansı ve 
kapasitesi geçiş planlaması ekibini ikna ederse 
destek kuruluşuna görev verilir.  
 
Etkinlik 3 
Geçiş planlaması ekibi geçiş sürecinde destek 
kuruluşunun faaliyetini gözetir.  

• Teknik yardım (Tüm söz konusu personelin yete
eğitimi)  

• Yazılım kopyalama, test dağıtım kabiliyetleri  
4 Etkinlikler 3-4 Etkinlik 3 içinde işlenmiştir.  
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A SÜREÇ ALANI 6: RİSK YÖNETIMI VE İZLEME  

LANAN ETKİNLİK YOKTUR.  

Etkinlik 1  
Risk yönetimi ve izleme planı geliştirilir ve 
belgelenir. 
RİSK YÖNETIMI VE İZLEME PLANI: 
1 Giriş 
2 Tanımlar 
3 Risk yönetimi yaklaşımı: 
 3.1 Risk yönetimi yaklaşımı  
 3.2 Risk yönetimi yöntemleri 
 3.3 Risk yönetimi ekibi  
4 Risk yönetimi süreci ve usulleri  
 4.1 Risk planlaması  
 4.2 Risk değerlendirme 
 4.3 Riski giderme  
 4.4 Risk denetimi  
 4.5 Risk belgeleri ve raporları  

 (DAU, 2001) 
 
 

A SÜREÇ ALANI 7: SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİMİ  

LANAN ETKİNLİK YOKTUR. 
 

Etkinlik 1 (YENİ ETKİNLİK) 
Sistem mühendisliği yönetim planı hazırlanır. 
SMY PLANI  
5.1 Teknik planlama 
  5.1.1 Görevler  
  5.1.2 Teknik ihtiyaçların  değerlendirilmesi için 

kullanılacak  teknikler, araçlar ve yöntemler 
  5.2 Sistem mühendisliği süreci 
  5.3 Özel uzmanlıklar ve yardımcı ihtiyaçlar  
Etkinlik 2  
Risk yönetim planı izlenir ve güncelleştirilir.  

 (Blanchard, B. Fabrycky, W. 1998) 
 
1 Tasarlanan sistemin ihtiyaçlara göre doğrulanması ve sistem
yönetimi işlenir  
 
 



EK 4 IEEE 1062 Yazılım alım modeli  

Örgütsel planlama stratejisi

Sürecin uygulanması

Yazılım isterlerin belirlenmesi

Potansiyel satıcıların 
tanımı 

Sözleşme isterleri 
hazırlanması

Tekliflerin değerlendirilmesi ve 
satıcının seçilmesi 

Satıcı performansının yönetimi

Yazılımın kabulü

Yazılımın kullanılması 

Sözleşme 
Görüşmeleri

İsterler karşılandı

Örgütün hedefleri

Kullanıcının yeterlilik 
değerlendirmesi

Potansiyel 
satıcılar

Satıcı performans 
değerlendirilmesi

Sözleşme 
değerlendirilmesi

 

 201



Ek 5 ABD DoD 5000 tedarik süreç modeli 
 

 
 
 
 
 

Safha/Kilometre Taşı Etkinlikler  
Kilometre taşı 0  
Konsept çalışmaların onayı  

Teknoloji konuları ele alınınır 
Piyasa araştırması yapılır. 
GİD değerlendirilir. 
TDP hazırlanır ve gözlemlenir.  
Konsept geliştirmeye geçiş kriterleri  tanımlanır. 
Tedarik karar direktifi hazırlanır ve gözlemlenir.   
 

Safha  0 
Konsept Geliştirme 
 

Teknoloji ve teknik riskler değerlendirilir. 
Alternatif konseptlerin avantajları ve dezavantajları değerlendirilir.  
Tedarik stratejisi tanımlanır.  
Maliyet, planlama ve kabul performansı tanımlanır. 
Bir sonraki safha için programa özgü hedefler geliştirilir.  
Bir sonraki safha için önerilen bir denetim ve inceleme stratejisi  
geliştirilir. 
Sistem gereksinimleri tanımlanır.  
 

Kilometre taşı 1 
Yeni tedarik programının  kabul 
edilmesi 

Tedarik stratejisi değerlendirilir. 
Safha 0’ın tamamlanma durumu ve Safha 1 tamamlanma kriter planı 
değerlendirilir. 
Tedarik programı taban çizgisi tanımlanır. 
Alternatiflerin ve konsept araştırmalarının analizi yapılır. 
Kaynakların yeterliliği değerlendirilir. 
 

Safha 1  
Program tanımlanması ve risk 
azaltma  

Teknoloji ve teknik riskler değerledirilir 
Maliyet hedefleri ve sağlanabilirlik  değerlendirmeleri  yenilenir. 
Büyük ölçekli maliyet, zaman, performans  getiri-götürüler (trade off) 
tanımlanır. 
Test ve değerlendirme kriterleri ile uygun test ihtiyaçları tanımlanır. 
Teklif edilen maliyet, zaman, performans hedefleri ile kabul kriterleri 
tanımlanır. 
Üretim, dağıtım ve desteği gerçekleştirmek için programlanmış olan 
yeterli kaynaklar tanımlanır. Önerilen bir gözlem ve inceleme stratejisi 
geliştirilir. 
Değişkenlerden bağımsız maliyet (CAIV) hedefleri güncellenir.  
Önemli teknolojik ve endüstriyel kabiliyet konuları analiz edilir.  
Maliyet ve personel ihtiyaç tahmini geliştirilir.  
 

Kilometre taşı 2 
Mühendislik geliştirmesinin ve 
Üretimin onaylanması 

Tedarik stratejisi 
Tedarik projesi taban çizgisi 
Safha 1tamamlama durumu ile Safha 2 tamamlama  kriterleri durumu  
Önörnek çıkarılması ve gösteri sonuçları  
Kaynakların yeterliliği 
Maliyet ve personel ihtiyaç tahmini geliştirilir. 
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Ek 5 ABD DoD 5000 Modelinin safha ve kilometre taşı etkinlikleri (Devam) 
 

Safha/Kilometre Taşı Etkinlikler  
Safha 2 
Mühendislik  ve İmalat 
Geliştirme  

Tasarımda kararlılık sağlanır 
Teknoloji ile teknik riskler değerlendirilir. 
Yazılım tasarımı, kodlaması, sistem entegrasyonu ve testi yapılır. 
Başlangıçtaki kullanım  testi ve değerlendirme sonuçları elde edilir.  
Programı destekleyecek teknolojik ve endüstriyel kabiliyet 
değerlendirilir. 
Destek konseptini içerecek şekilde tedarik stratejisi yenilenir.  
Güncelleştirilmiş sağlanabilirlik değerlendirmesi geliştirilir. 
Önerilen maliyet, zaman ve performans hedefleri ile kabul kriteri 
tanımlanır. 
Üretim, geliştirme ve destek için  yeterli kaynakların tahsis edildiği  
doğrulanır.  
Değerlendirme ve denetim stratejisi  geliştirilir.  
Değişkenlerden bağımsız maliyet hedefleri güncellenir.  
 

Faz 2  
Yazılım mühendisliği ve 
Geliştirmesi  

Yeniden kullanılabilen yazılım ların geliştirilmesi için planlar yapılır.  
Güvenlik ihtiyaçları ile  potansiyel  tehditler ve  zayıflıkların 
tanımlanmasına dayalı güvenlik standartları  tanımlanır.  
Yazılım geliştirmesi veya entegrasyonun  değerlendirilmesi veya  
kontrolünde temel olan  nicel bir çerçeve oluşturmak için  DoD 
tarafından onaylanan  yazılım ölçüm birimleri kullanılır.  
Bilgi teknolojisi standart profillerinin tanımlanması  standart planlaması 
yapılır.  
Devlete ait kullanılan ve piyasada bulunan (COST) yada 
geliştirilmeyen  malzeme (NDI) ürünleri  belgelenir.  
 

Kilometre taşı 3 
Üretim ve kullanım desteği  

Tedarik stratejisi  
Tedarik projesinin taban  çizgisi  
Test sonuçları  
Dağılım sonrası performansı değerlendirmek şartları 
Kaynakların yeterliği 
Maliyet  ve personel ihtiya tahmini 
 

Safha 3 
Üretim ve kullanım desteği 

Konfigürasyon yönetim programı geliştirilir. 
Ömür boyu maliyet tahminleri  güncelleştirilir. 
Yükleniciden kurum içi desteğe geçiş dahil işletim  ve destek  planları 
tanımlanır. 
Kullanım ve destek sorunları tanımlanır. 
Test ve değerlendirme sırasında tespit edilen sistem kusurları 
doğrulanır ve çözülür. 
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Ek 6 Teklife Çağrı Dosya İçeriği  
 

Bölüm Kısım İçerik 

A Teklif isteği no, teklif için son tarih, devlet tarafında temas noktası 
kişiler ve diğer gerekli bilgiler bu kısımda yer alır. 

B İhtiyaç duyulan mal/hizmet ile ilgili genel bilgiler, ihtiyaç adetleri, 
birim fiyatlar ve toplam fiyatlar bu kısımda yer alır. 

C 

Bu kısımda, Kısım-B'de kısaca tanımlanmış olan ihtiyaç ayrıntılı bir 
biçimde anlatılmaktadır. Bu kısımda ne yapılması istendiği tarif edilir, 
buna karşın nasıl yapılması istendiği tarif edilmez. Çoğunlukla kısım 
J'de yer almasına rağmen İş Tanımı bu kısımda da bulunabilir. 

D Paketleme ve markalama ile ilgili gereklilikler yer alır. 

E Teslim edilecek mal/hizmeti nasıl muayene ve kabul edebileceği bu 
kısımda belirtilir. 

F Teslim yeri, zamanı ve teslim edilecek mal/hizmet ile ilgili performans 
kıstasları bu kısımda yer alır. 

G Muhasebe, tahsisat, sözleşme yönetimi bilgisi ve talimatlar gibi 
sözleşme yönetimi ile ilgili husular bu kısımda yer alır. 

I 

H Sözleşme ile ilgili özel şartlar ve diğer kısımlarda yer almayan bilgiler 
bu kısımda yer alır. Mülkiyet hakları v.b. bu kısımda yer almaktadır. 

II  
Bölüm I'de genel sözleşme şartları yer almaktadır. Bu bölümde ise 
kanun, yönetmelik ve düzenlemelerden kaynaklanan sözleşme şartları 
yer almaktadır. 

III J 

Sözleşmenin bir parçası olacak olan belge vesika ve ekler ve/veya 
bunların listesi bu bölüm/kısımda yer alır. Bu bölümde yer alacak olan 
temel belge/listeler şunlardır: iş dağılım yapısı/ağacı, iş tanımı, 
sözleşme veri istekleri listesi (contract data requirements list - CDRL), 
şartname listesi, hükümet tarafından sağlanan malzeme listesi… v.b. 

K Teklif/fiyat teklifi verenlerin ruhsat, temsil durumu ve ihtiyaç duyulan 
diğer bilgileri bu kısımda yer alır. 

L Teklifte nelerin yer alması gerektiği ve teklif formatının nasıl olması 
gerektiği, talimatlar, şartlar ve uyarılar bu kısımda yer alır. IV 

M Teklif değerlendirme kıstasları ve önem derecelendirmesi bu kısımda 
yer alır. 

 
 
 (PRZEMIENIECKI, 1993)  
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Ek 7 Sistem Mühendisliği Yönetim Plan Örneği  
 

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİM PLANI 
GİRİŞ 
1 BÖLÜM: TEKNİK PLANLAMA 
1.1 Yetki ve Sorumluluklar 
1.2 Standartlar 
1.3 Program Risk Analizi 
1.4 İş Kırılım Ağaçları 
1.5 Program Değerlendirme Esasları 
1.6 Tasarım Değerlendirme Esasları 
1.7 Teknik Başarım Değerlendirme Esasları 
1.8 Değişiklik Kontrol Esasları 
1.9 Arayüz Denetimi 
1.10 Takvim 
1.11 Diğer Planlar 
2 BÖLÜM: SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SÜRECİ 
2.1 Görev ve İhtiyaç Analizi 
2.2 İşlev Analizi 
2.3 Sentez 
2.4 Sistem Denetimi 
2.5 Dengeleme İşlemleri 
2.6 Tasarım Etkinlik Değerlendirmesi 
2.7 Teknik Özellikler 
2.8 Lojistik Destek Analizi 
2.9 Üretilebilirlik Analizi 
2.10 Teknik Arayüz Uygunluk Değerlendirmesi 
2.11 Belgeleme (Dokümantasyon) 
3 BÖLÜM: ÖZEL UZMANLIKLAR ve YARDIMCI İHTİYAÇLAR 
3.1 Güvenilirlik 
3.2 Bakım Kolaylığı 
3.3 Güvenlik 
3.4 Malzeme 
3.5 Standartlaştırma 
3.6 Dayanıklılık / Hassasiyet 
3.7 EMI / EMC 
3.8 Entegre Lojistik Destek 
3.9 Bilgisayar Destek Sistemleri 
3.10 Maliyet-Etkinlik Analizi 
3.11 Kalite Güvence 
3.12 Diğer Uzmanlıklar ve İhtiyaçlar 
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