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ÖZ  

Bilgi teknolojileri(BT) iş ve yaşam dünyası ile her geçen gün daha fazla iç içe 
geçmekte, bu teknolojiler olmadan yürüyemez hale gelmektedir. Altyapıdan iletişime, 
veri merkezlerinden buluta, büyük sistemlerden mobile, internete, pazarlamadan 
reklama, sosyal sitelerden artan e-ticaret gibi pek çok servis ve uygulamaya kadar her 
alanda hizmet sunan bir konumdadır.  

Bu teknolojileri kullanan iş yönetim hedefleri bakımından incelendiğinde bu 
kaynakların etkin ve verimli bir şekilde iş ve kullanıcı hedefleriyle uyumlu şekilde 
işletilmesi esastır. Günümüzde bu beklentinin ötesine geçilerek bilgi teknolojilerinin 
sağlayacağı yeniliklerle kurum ve iş hedeflerinin belirlenmesinde liderlik etmesi bile 
beklenmektedir. BT yönetimleri ise tüm bu beklenti ve talepleri belirli bir standart 
içerisinde, kesintisiz ve sürekli sağlayarak iş yönetimlerine güvence verebilmelidir. 
Bunu sağlamanın tek yolu sunulan iş ve hizmetlerin belirli bir kalite yönetim süreci 
içerisinde yönetilmesinden geçmektedir. 

Bu çalışma, iş istekleriyle uyumlu standart, formal ve sürekli iyileştirmelerle kaliteyi 
hedefleyen bir yaklaşım içerisinde hizmet sunmada gerekli olan BT kalite yönetim 
süreç ve yaklaşımını sunmayı amaçlamaktadır.  

 
Anahtar kelimeler: Bilgi Teknolojileri, BT yönetimi, BT kalite süreci, COBIT, ISO, Uyum 

JEL Sınıflandırma Kodu: L15, M15, M42 
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INFORMATION TECHNOLOGY QUALITY MANAGEMENT PROCESS 
APPROACH TO COMPATIBLE WITH BUSINESS GOALS 

 

ABSTRACT 

 
Information technology (IT) is becoming more and more intertwined with the business 
and life world, and it cannot walk without these technologies. It is an issue that 
provides services in every field with many services and applications such as 
infrastructure, communication from data centers to cloud, big systems to mobile, 
internet, marketing to advertising, social sites and increasing e-commerce. 

When analyzed in terms of business management objectives using these technologies, 
it is essential that these resources are effectively and efficiently operated in compliance 
with business and user objectives. Nowadays, it is expected to be able to lead the 
determination of institutions and business targets through the innovations provided by 
information technologies. IT management should be able to provide assurance to 
business management by providing all these expectations and demands within a certain 
standard continuously and continuously. The only way to do this is by managing the 
work and services offered in a certain quality management process. 

This study aims to present the IT quality management process and approach that is 
required to provide services in an approach that aims at quality with standard, formal 
and continuous improvements in line with business demands. 

 
Keywords:  Information Technology, IT management, IT quality process, COBIT, ISO, 
Compliance 
 
 
JEL Classification: L15, M15, M42 
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GİRİŞ 
 

21. Yüzyılda ölçek ekonomisinin yerini çeşit ve esneklik ekonomisi almış, teknolojide ve üretim 

sistemlerinde meydana gelen değişimler, pazarın müşteriler tarafından belirleniyor olmasına yol 

açmıştır. Böylece işletmeler ayakta kalabilmek için, müşteri beklentilerinin ötesinde en 

mükemmel kalite özelliklerinde mal ve hizmet üretmek zorunda kalmışlardır. Bu yüzden 

işletmeler, yeniden yapılanmaya giderek, bilgisayar destekli tasarım ve üretim, robotlarla üretim 

ve esnek üretim sistemlerini kullanarak yüksek teknolojinin nimetlerinden yararlanmaktadırlar 

(Selçuk, 2000).  

Teknoloji, kuruluşlara yeni ve daha etkin bir hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini artırmak 

için iç iletişimi, yeterliliği ve verimliliği geliştirme yolu sağlar (Hernon & Whitman, 2001). 

Teknolojik imkânlardan yararlanarak işlerin sistematik hale getirilmesi, insandan kaynaklı hata 

ve değişkenliklerin en aza indirgenmesi için önemlidir (Erbayraktar, 2004).  

Teknolojik gelişmeler her alanda olduğundan daha fazla bilgi teknolojileri alanında 

yaşanmaktadır. Bilgi teknolojileri iş ve yaşamın adeta ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu 

hayatın her alanında olduğu gibi işletmelerin iş yapış şekillerini, bireylerin ve toplumların yaşam 

standart ve süreçlerinde köklü değişiklikler meydana getirmekte, bir nevi değişime zorlamaktadır. 

Günümüz küresel rekabet ortamında kalite ve başarı süreçlerin doğru yönetilmesiyle ilintilidir. 

Süreç, genel olarak bir hedefe ulaşmak ya da bir görevi yerine getirmek için yapılan işlemler 

dizisine denir. İnsan, makine, malzeme, para, bilgi, zaman gibi kaynakları işleyip değer katarak 

(iç veya dış) müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak çıktıları üreten eylem ve işlemler dizileri 

Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı (TS-EN-ISO 

9001:2000) olarak tanımlanmaktadır. Yine ISO 9001:2000’e göre “Girdileri çıktı haline getiren 

birbiriyle ilişkili ve etkileşimli faaliyetler takımı”, (ISO 9001:2008)’de ise “kaynakları kullanan 

ve girdilerin çıktılara dönüşümünün sağlanması için yönetilen faaliyet” olarak tarif yapılmaktadır. 

Strateji amaçlara ulaşmak için oluşturulan araçlardır. Amaçlar işletmenin strateji ya da planlarına 

yol gösteren birer unsur oldukları gibi hedeflerin oluşmasına da temel teşkil eder (Eren, 2006). 

Strateji, gerek kamu gerekse özel kurum/kuruluşların değişen çevre koşullarını dikkate alarak 
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kurum hedef ve amaçlarının gerçekleştirilebilmesini sağlayan uzun dönemli kararlar olarak 

tanımlanabilir (Aytepe, 2008). 

Stratejik yönetim genel anlamda yönetim kavramının bütün özelliklerini taşıması gereken bir 

yönetim yaklaşımıdır. Ancak bu fonksiyonları yerine getirirken, genel yönetimden farklı olarak, 

geçmişteki başarılar veya mevcut durumdan ziyade örgütün geleceğine yönelik olarak bu 

fonksiyonların yerine getirilmesini amaçlamaktadır (Aydın, 2012). 

Strateji yönetim süreci, kurumsal yönetimin ilk basamağı olup geleceğe dönük düşünülen 

adımların kurum ölçeğine göre uzun vadeli planlanmasıyla başlar. Stratejik planlama, yarına 

sahip olmak için bugün ne yapılması gerektiğine karar vermektir (Tümer, 1993). Bu, geçmiş 

birikim ve deneyimle geleceğe dair olmak istenilen yere ulaşma hedefiyle analize dayalı, 

katılımcı bir yaklaşımla ele alınan, yönetim liderlik ve desteğiyle birlikte tüm katılımcılar 

tarafından da sahiplenmesi gereken faaliyetleri planlanma sürecidir.  Bu planlar, sektör ölçeğine 

göre değişmekle birlikte genelde 3-5 ya da 5-10 yıllık stratejik planlar şeklindedir. Daha kısa 

vadeli taktiksel planlar, projeler ve hatta daha küçük görevler şeklinde ele alınarak hayata 

geçirilmektedir. Bu süreç aşamaları belli bir plan ve program dâhilinde, müşteri, yönetim ve 

çalışanlar gibi tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilir. 

Globalleşen dünyada hayatta kalabilmek için klasik rekabet stratejilerini uygulamak artık yeterli 

olmamaktadır. Tek başına yüksek kalite veya tek başına düşük maliyet işletmenin amaçlarına 

cevap verememekte, her ikisini beraber sağlamak zorunlu hale gelmektedir(Dinç, 2002). 

Kurumların rekabet üstünlüklerini belirleme de ‘kalite’ önemli faktörlerden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Kalite, Fransızca kökenli bir kelime olup, bir şeyin iyi ya da kötü olma özelliğini nitelik olarak 

tanımlanır. (Erkan vd., 2008) kaliteyi “üretilen mal veya hizmetin tüketici istek ve 

gereksinimlerini tatmin etme düzeyi” olarak tanımlamaktadır. Kalite bakımından sunulan-alınan 

ürün ya da hizmetin müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ne düzeyde karşılayabildiğiyle de ilintilidir. 

Bazen aynı hizmeti alan bir müşteri ya da kullanıcı ‘çok memnun’ olabilirken bir başka müşteri 

‘daha az memnun’ olabilmekte ya da hiç memnun olamamaktadır.  
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Rekabet koşullarının zorlaştığı ve tüketici bilincinin sürekli arttığı hizmet sektöründe başarılı 

olmanın temelinde kaliteli hizmet sunulması yatmaktadır. Bunun bilincine varan şirketler hizmet 

kalitesini daha da arttırmanın yollarını araştırmaktadırlar(Saraç, 2002). 

Diğer taraftan internetin hayatımıza girmesi, elektronik ticaretin gelişmesiyle adeta küresel bir 

köy halini alan dünyada işletmeler ve ürünleri zorlu bir rekabet ortamına girmiştir. Rekabette 

bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânların yanında sunulan ürün ya da hizmet kalitesinin varlığı ve 

önemi her zamanki önemini korumaktadır. 

1. İŞ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

Bilgi Teknolojisi, bilgi ekonomisinde ve oluşumların operasyonel ve finansal yönetim 

merkezinde başarıya ulaşılmasında önemli bir faktördür. Bunun sonucunda artık, kurumsal 

yönetişim ve BT yönetimi ayrık ve farklı bir disiplin olarak ele alınamaz. (Hacısüleymanoğlu, 

2010). 

Özellikle 1995’li yıllardan itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, internetin 

kullanımı,  bilgi teknolojilerini hayatın bir parçası haline getirmiştir. Her alanına olduğu gibi 

işletmelerde de kullanımı yaygınlaşmıştır. Üretimden, mali raporlamaya, altyapıdan 

haberleşmeye, satış, pazarlama, denetim, insan kaynakları, yönetim gibi işletmenin her alanında 

hizmet sunar hale getirmiştir.  

BT işletmelerde yaygın bulunmakla birlikte çoğu zaman önemli yatırımları gerektirmekte ve 

işletme performansına önemli etkileri olmaktadır(Çetinkaya, 2017).  BT yardımıyla ürün ve 

hizmetler daha kısa zamanda, daha az maliyetle, daha kaliteli bir şekilde sunulabilir haldedir. BT 

sürdürülebilir bir müşteri memnuniyetinin sağlanmasına da katkı sunar hale gelmiştir.  

 

2. KALİTE VE STANDARTLAR 

Kalite ile ilgili pek çok benzer sübjektif tanımlar yapılmakla birlikte kısaca ‘bir beklentinin 

karşılanma seviyesi’ olarak tanımlanabilir. Kalitenin geçmişi insanoğlunun tarihi kadar eskidir. 

İnsanın doğası gereği hep daha iyiyi daha güzeli arama ve gerçekleştirme çabası aslında bir 
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‘kalite’ arayışından başka bir şey değildir. Tarihsel süreç bakımından muayene, kalite kontrol, 

kalite güvencesi ve toplam kalite evresinden oluşur. Sanayinin ilk dönelerinde ürünler kalite 

bakımından iyi-kötü ürün ayrımına tabii tutulmakta bu yaklaşım ‘muayene’ olarak 

isimlendirilmektedir. Birinci dünya savaşı sonrasında seri imalatla birlikte ‘kalite kontrol’, 1930 

yıllarda tüketim ihtiyacında yaşanan artış karşısında ürünlerin tek tek kontrolü yerine ürünün 

parti şeklinde ele alınarak o partinin bütünü üzerinden belli kabul kriterleri içerisinde yani ‘kalite 

güvence’ şeklinde değerlendirme evresine geçilmiştir. Bu evreye geçişte tüketici ihtiyaçları 

kaliteli bir şekilde karşılanırken üreticinin de korunması gerektiğinden yola çıkılmıştır. Bu 

amaçla ilk defa kalite kontrol kitabı ve kalite kontrol standartları yayınlanmıştır (TSE, 1997).  

İkinci dünya savaşı sonrası endüstrisi tahrip olan Japonya’da, kalifiye iş gücünü de kaybetmenin 

bir sonucu olarak ucuz ve kalitesiz üretim yeni arayışlara zorlamıştır. Toplam kalite felsefesi 

1950’li yıllarda Japonya’da başlamış, 1970’li yıllardan itibaren Amerika ve Avrupa’da ilgi 

uyandırmaya başlamıştır(Erkan vd., 2008). Kaliteyi artırmaya dönük çalışmaların bir ürünü 

olarak ‘kalite yönetim’ pratikleri gelişerek fabrikalarda kullanılmaya başlamıştır. Bir Japon 

Yönetim Felsefesi olarak da adlandırılan üretimde ‘kalite kontrol ve yönetim’ yaklaşımı zamanla 

üretilen ürünlerde kaliteyi artırırken maliyetleri düşürüp dünyada önemli bir rekabet 

üstünlüğünün elde edilmesine yol açmıştır.  

Geleceğin ürününü belirleyen hemen tüm yenilikler ve proses geliştirme faaliyetleri, Amerikan 

işletmelerinde ortaya çıkmıştır. Japonlar ise bu yeni yöntemleri kendi bünyelerine göre 

uyarlamışlar ve Kaizen felsefesiyle de sürekli iyileştirmişlerdir(Selçuk, 2000).  

Toplam kalite kontrol sürecinde kalitenin bir kişi ya da bölümün sorumluluğundan öte 

organizasyonda görev alan tüm insanların ortak sorumluluk fikri yer almaktadır (TSE, 2001). 

Kalite ve standartlaşma hareketi 20. Yüzyılın başlarında Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, 

Güney Afrika, Amerika, Almanya’ya hızlı bir genel kabul görmeye başlamıştır. 1921’de 

İngiltere’de ‘Markalama Komitesi’ kurulup yasallaştıktan sonra firmalara lisans vermeye 

başlamıştır. Bu yaklaşımın diğer Avrupa ülkelerince de benimsenmesinin bir sonucu olarak 1946 

yılında kurulmuş olan Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) günümüzde 162 üye ülkeye 

ulaşmıştır (ISO). 
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Kalite standartlaşma tarihi bakımından ele alındığında 1963 yılında Amerikan askeri ve savunma 

sanayi standardı (MIL-Q 9858A), 1969’da İngiliz savunma standardı(UK DEF Standards), 

1974’de NATO ülkeleri tarafından savunma ürünlerine yönelik kalite güvence standardı(AQAP 

Defence Standards), 1979'da dünyanın ilk yönetim sistemleri standardı olan İngiliz BS 5750 

yayınlandı. Bu standart 1987 yılında ISO 9000 serisi uluslararası standartlar getirildi (BSI). ISO 

9000 standart serisi 1994’de ISO 9001, ISO 9002 ve ISO 9003 standartları tek bir standart olarak 

revize edildi, aynı standart 2000 yılında ‘süreç bazlı bir yönetim sistemi’ne, 2008’de ve 2015 

yıllarında revizyona uğratılmıştır. Son güncellemeyle birlikte ‘liderlik’, ‘dokümante bilgi’, ‘risk 

temelli süreç yönetimi’, ‘uygun olmayan çıktı’ ve ‘dış tedarikçiler’ şeklinde önemli yenilikler 

getirmiştir (ISO 9001-Sigma). 

Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan Kalite Yönetimi ve Kalite 

Güvencesi (ISO 9001:2015) standardı yanında farklı iş kolları ya da konuları özelinde 

yayınlanmış standartlar mevcuttur. Özellikle bilgi teknolojilerine yönelik olarak Türk Standartları 

Enstitüsü ve SO tarafında da onaylı belli başlı uluslararası standartlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Uluslararası Kalite Standart Örnekleri (TSE-ISO Kalite) 

Standart No Başlık 

ISO/IEC 2382 Bilgi teknolojisi- Terimler ve tarifler 

ISO 9001 Kalite yönetim sistemleri - Şartlar 

ISO 9002 ISO 9001: 2015'in uygulanmasına ilişkin esaslar - Kalite 

yönetim sistemleri 

ISO 9003 Kalite sistemleri-Son muayene ve deneylerde kalite 

güvencesi modeli 

ISO 9004 Bir organizasyonun kalitesi - Sürdürülebilir başarıya 

ulaşmak için rehber 

ISO/IEC TR 9294  Bilgi teknolojisi-Yazılım dökümantasyonu yönetimi için 

kılavuz 

ISO 10002 Müşteri memnuniyeti - Kuruluşlarda şikâyetlerin ele 

alınması için rehber 

ISO 10006 Kalite yönetimi - Projelerde kalite yönetimi için kılavuzlar 
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ISO/IEC 15504-5 Bilgi teknolojisi - Süreç değerlendirme 

ISO 14000 Çevre Yönetimi 

ISO/IEC 14764 Bilgi teknolojisi - Yazılım bakımı 

ISO/IEC 15416 Bilgi teknolojisi-Otomatik tanıma ve veri yakalama 

teknikleri 

ISO/IEC 19794 Bilgi teknolojisi - Biyometrik veri değişim formatları 

ISO/IEC 19796-1 Eğitim, öğretim ve alıştırma - Kalite yönetimi, güvencesi ve 

ölçütü 

ISO/IEC 20000 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi 

ISO/IEC 22000 Gıda Güvenliği 

ISO/IEC 22301 Toplumsal güvenlik - İş sürekliliği yönetim  

ISO/IEC 21500 Proje yönetimi kılavuzu 

ISO/IEC 23004 Bilgi teknolojileri - Çoklu ortam ara yazılımı 

ISO/IEC 25051 Yazılım mühendisliği – Sistem ve yazılım Kalite 

Gereksinimleri ve Değerlendirme (SQuarRE) – Kullanıma 

Hazır Yazılım Ürünü (RUSP) kalitesi için gereksinimler ve 

test talimatları 

ISO/IEC 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi 

ISO/IEC 27035 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi 

IEC/ISO 31010 Risk Yönetimi – Risk değerlendirme teknikleri 

ISO/IEC 38500 Bilgi teknolojileri - Kuruluş için bilgi teknolojilerinin (BT) 

yönetişimi 

ISO/IEC 50001 Enerji Yönetimi 

 

Bilgi teknolojilerine ilişkin uluslararası standartlar sadece ISO tarafından yayınlanan 

standartlardan ibaret değildir. ISO yanında diğer standart örgütleri tarafından da belli konulara 

ilişkin standartlar geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları daha sonra ISO tarafından ayrıca standart 

olarak da yayınlanmıştır. Konularına göre bilinen ve en yaygın kullanılan bilgi teknoloji 

standartları Tablo 2’de özetlenmiştir. 
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Tablo 2. Bilgi Teknoloji Kalite Standartları 

Tür - Konu İlgili Standart 

BT Yönetişimi COBIT, ISO/IEC 38500 

Hizmet Yönetimi ITIL, ISO/IEC 20000 

İş Sürekliliği BSI 25999-2, ISO/IEC 22301 

Güvenlik BSI 7799, ISO/IEC 27001, PCI DSS ( Kart Teknolojileri) 

Kalite - Yazılım ISO/IEC 9001, AQAP-160, CMMI, ISO/IEC 25051, SPICE, 

TICKIT (Yazılım Kalite) 

Proje Yönetimi PMI, ISO/IEC 10006, ISO/IEC 21500 

Risk Yönetimi AS/NZS 4360, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 31000 

 

Ülkemizde başta milli savunma, finans, bankacılık, sigorta, telekomünikasyon şirketleri gibi bilgi 

teknolojilerinin yoğun kullanıldığı şirketlerde iş yapış şekillerine göre yukarıda yer alan 

standartlardan birçoğu yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Rekabette bir adım önde olmak isteyen, işlerini belli bir süreç, yol ve standart yöntemlerle 

profesyonel olarak sürdürmede bu standartlara başvurmak ve referans kaynağı olarak almak, 

hatta sertifikasyonunu almak büyük avantajlar sağlayacaktır. 

3. BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE KALİTE YÖNETİM SÜRECİ 

Bilgi, teknoloji ve iletişim alanındaki önemli gelişimler toplumları her geçen gün yeni 

gelişimlerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Kalite bu yarışta en belirleyici unsurdur. 

Günümüzde müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun güvenli mal ve hizmet üretiminin sağlanması 

üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi 
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hedefleyen kalite yönetim ve kalite güvence sistemlerinin uygulanmasıyla olmaktadır (Erkan vd., 

2008).  

Türkiye’de son yıllarda yayılmakta olan CobiT, iş ihtiyaçlarına göre Bilgi Sistemleri’nin ne kadar 

hizmet verdiğinden emin olunmasını sağlayan öneriler bütününden oluşan bir çerçevedir. 

“Teknoloji risklerini nasıl yöneteceğiz ve bağlı oldukları yapıyı daha güvenli hale nasıl 

getireceğiz?” sorularının yanıtları, sadece bilgi işlem yöneticileri değil, teknoloji yoğun çalışan ve 

iş süreçlerine teknolojiyi entegre etmiş olan tüm kurumların yöneticileri için önem taşımaktadır. 

(Artinyan). Bu tür sorunları önlemenin yolu iş-yönetim istek ve gerekliliklerine uygun şekilde 

ürün ya da hizmet sunabilecek tanımlanmış, tekrarlanabilir, kontrol ve sürekli iyileştirilebilir bir 

BT kalite yönetim sisteminin kurulup işletilmesinden geçmektedir.  

BT kalitesinin ölçümlenmesi ve ihtiyaçlara göre sürekli iyileştirmeler sağlanması, kurum kalite 

süreç ve standartlarıyla uyumlu hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. COBIT, bilgi 

teknolojileri ve kontrol hedeflerini tanımlayan, iş ve BT hedeflerini örtüştürmesinde BT’nin etkin 

ve verimliğini değerlendirmeye yarayan bir nevi ilgili taraflara BT’nin karnesini sunmaya yarar. 

Kendisi standart olmayan, çözümlerde ilgili alana özgü uluslararası standart ve en iyi sektör iyi 

uygulamaların baz alınmasını tavsiye eden, bunula birlikte nelerin yapılması gerektiğine dair BT 

kontrol standartlarına dair çerçeve sunar.  

COBIT planlama ana süreç içerisinde yer alan ‘Kalite Yönetim’ süreç ve alt süreçlerinde BT 

kalite yönetimine ilişkin olması temel kontroller tanımlanmaktadır. Buna göre tanımlı BT kalite 

yönetimi alt süreçler bu gölümde ele alınmıştır.  

 

3.1 Kalite Yönetim Sistemi 

Kalite yönetim sistemi; gereksinim ve ölçüt kriterleri, anahtar BT süreçleri ve bunların sırası, 

birbirleriyle ilişkileri, politikaları, varsa uygunsuzlukları ortaya çıkarma, tanımlama, düzeltme ve 

önleme için kıstas ve metotları açıkça belirlenir. 

Kurum bünyesinde organizasyonun gereksinimlerini sağlamaya yönelik bir kalite güvence 

tüzüğü/yönetmeliği veya güvence prosedürü oluşturulur. Kalite yönetim sisteminin işletilmesinde 
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organizasyon yapısı tanımlanır, bu yapıda roller, görevler ve sorumlulukları tanımlanır.  İlgili 

tarafların anahtar iş hedeflerine dayalı kalite planlarını belirlenir, zamanla iyileştirmeler yaparak 

geliştirilir ve kayıt altına alır. 

Kalite yönetim sisteminin kabul edilebilirliğini ve etkinliği düzenli aralıklarla gözden geçirilerek 

ölçülür, gerekli olduğunda iyileştirmeler yapılarak PUKÖ döngüsü olarak da adlandırılan Planla-

Uygula-Kontrol et-Önlem al kalite çevrimi işletilir. 

3.2 BT Standartları ve Kalite Uygulamaları 

Kalite yönetim sisteminin istenilen amaca ulaşabilmesi ve organizasyona yol göstermek amacıyla 

uygulama, geliştirme ve hizmet sunumu gibi anahtar BT süreçleri için uygulanacak standart, 

politika, prosedür ve uygulamaların hazırlanma aşamasıdır. Bunların belirlenmesi, kalite 

uygulamalarını geliştirilmesi ve uyarlanmasında ilgili standartlar yanında başarılı endüstri 

uygulamaları da referans olarak kullanılabilir. 

3.3 Standartları Edinme ve Geliştirme 

Tüm geliştirme, edinim, servis, hizmet, güvenlik, risk gibi tüm BT faaliyet alanlarına ilişkin 

belirlenen standart ve en iyi uygulamaların edinme ve geliştirme aşamasıdır.  

Uygulama geliştirme ya da temininde kurum bünyesinde bir ‘yazılım kalite güvence’ planı 

oluşturulur. Bu plan, yazılım kodlama standartlarını, isimlendirme kuralları, dosya standartları, 

veri-şema ve veri sözlüğü tasarım standartları, kullanıcı ara yüz standartları, sistemlerin uyum ve 

performans ölçüm kriterleri, sistem etkinlik, ölçülene bilirlik, uygulama geliştirme ve test 

standartları, iş isteklerin geçerliliğini, test planları, birim, onay ve bütünlük testlerini de 

kapsayacak şekilde geliştirilebilir. 

3.4 Müşteri Odaklılık 

BT standart ve uygulamalarının tasarım, gelişim ve işletiminde iş birim isteklerini karşılamaya 

dönük odaklanmalı, kullanıcı/müşteri ve BT organizasyonu arasında çıkabilecek bir uyuşmazlığı 

giderecek, çözüm üretecek rol ve sorumlulukların tanımlanması bu alt süreçte gerçekleştirilir.  
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Özetle her türlü BT hizmetinden yönetim, iş ve müşteri gibi tarafların beklenti ve istekleri ön 

planda tutularak çözümler üretilir, anlaşmazlık durumlarında tanımlı rol ve sorumluluklar 

çerçevesinde çözüm sağlanır.   

3.5 Sürekli Gelişim ve İyileştirme 

Sürecin bu aşamasında bütün BT ürün ve hizmetlerini kapsayan ve sürekli gelişimi sağlayacak bir 

toplam kalite planı oluşturulur. Planın bakımı ve gözden geçirilmesi düzenli olarak yapılır. 

3.6 Kalite Ölçümü, Gözlemleme ve Gözden Geçirme 

Kalite Yönetim Sistemi ile mevcut uygunluğun ve kalite sistemin sağladığı yararın izlenmesine 

yönelik ölçüm parametre ve yöntemlerin belirlenmesi, bunların sürekli ölçüm ve gözden geçirme 

faaliyetlerinin planlanarak gerçekleştirilmesi, ölçüm, kontrol ve değerlendirme sonuçlarına göre 

gerekli önleyici aksiyon ve/veya iyileştirmelerin gerçekleştirilme aşamasıdır.    

SONUÇ 

Bilgi teknolojileri her geçen gün hayatın her alanında kendisini hissettirmekte, işletmelerin iş 

yapış şekillerini, bireylerin ve toplumların yaşam standart ve süreçlerinde köklü değişiklikler 

meydana getirmekte, bir nevi değişime zorlamaktadır. Tüm bu gelişmeler hali hazırda var olan 

bilgi teknolojilerine olan bağımlılığı daha da artırmaktadır.  

Günümüzde hizmet sektöründeki kalite olgusu da rekabetin önemli öğelerinden birini teşkil 

etmektedir. Kalite güvence sisteminin benimsenmesiyle üretim sektöründe müşteri memnuniyeti 

önem kazanmıştır. (Erkan vd., 2008). Aynı zamanda bir hizmet sektörü de olan bilgi 

teknolojilerine ilişkin (Çalık, 2010) tarafından yapılan gerek literatür gerekse saha çalışmalarında 

BT kalite standartlarını uygulayan firmalarda, bu sistemlerden beklenen etki; ürün ve hizmet 

kalitesinde, müşteri tatmin ve sadakatinde, takım yönetimi ve motivasyonunda ve proje yönetim 

performansında olumlu, pozitif bir artış yaşandığı yine finansal ve yönetimsel faydalar sağlandığı 

gözlemlenmiştir. Bu çalışmada ankete katılan 94 firma tarafından verilen yanıtların 

değerlendirmesinde kalite sistemlerini kullanan firmaların kullanmayana göre ürün ve hizmet 

kalitesi, müşteri tatmin ve sadakatinde, takım yönetimi ve motivasyonu ve yönetimsel fayda 
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kalemlerinde artış gözlendiği, proje yönetim performansı ve finansal fayda da farklılık 

bulunamadığı sonucuna varılmıştır. 

Bu ve benzeri çalışmalar gösteriyor ki bilgi teknolojileri alanında faaliyet konusuna göre ilgili 

standardın referans alınması işletme açısından pek çok başarı ve kazancı beraberinde 

getirmektedir. Günümüz koşullarında BT ile entegre olmuş işletmelerde küresel rekabet 

edebilmenin koşulu insana güven duygusunu da yaşatan kalite güvencesini vermekten 

geçmektedir. Her alanda olduğu gibi hizmet sunan ve/veya alan konumunda olan bilgi 

teknolojilerinde faaliyet alanlarına özgü zamanla olgunlaşarak artık herkes tarafından kabul 

edilebilir hale gelmiş ilgili kalite standartlar referans alınarak süreç bazlı yönetim başarının 

anahtarı rolünü görecektir. 

Bu çalışma ile bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara, rekabet ortamında bilgi 

teknolojilerinden istenilen verimi almayı hedefleyen iş yönetimlerine, bilgi teknolojileri alanında 

çalışan veya BT’de neyi, nasıl yapmalıyım? Kabul görmüş bir standart yol, yöntem var mı sorunu 

yaşayan ya da nerede arayış içerisinde olanlara ve yine BT kontrol ve denetim görevini üslenen 

ya da ihtiyaç duyanlara bir yol yöntem göstererek yardımcı olmak, farklı bir bakış açısı 

kazandırmak amaçlanmıştır.  

Bilgi teknolojilerinin yönetim ve kontrolünde, hizmet kalitesinin artırılmasına ilgili standart ve 

süreçlerin içselleştirilmesi giderek daha da önem kazanacak bu alanlarda yetişmiş insan kaynağı 

ihtiyacı da artmaktadır. Üniversitelerimiz tarafından bu alanda lisans ya da lisansüstü çalışmalar 

yaptırılabilir, eğitim müfredatlarına ilgili dersler, projeler konularak yetişmiş insan kaynağının 

artırılmasına daha donanımlı, daha yetkin bireyler yetiştirilmesine katkı sağlanabilir. Bu, 

ülkemizin, işletmelerimizin ve bireyin gelişimi için büyük önem arz etmektedir. 
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