
BİLGİ İŞLEM BÖLÜMLERİNİN DAHA 

KOLAY VE ETKİN YÖNETİLMESİ 

İÇİN BİR ARIZA KAYIT SİSTEMİ  

ORHUN UZUNŞİMŞEK  orhun.uzunsimsek@gmail.com 
OĞUZHAN İLHAN  ilhanoguzhan@gmail.com 
FATİH YÜCALAR  
ŞENOL ZAFER ERDOĞAN 



GİRİŞ 

 

• Kurumlar, performanslarını artırmak için bilgi 

sistemlerinden yararlanmalıdır. 
 

• Bilgi sistemleri, iş süreçlerini geliştirmesine olanak 

sağlamaktadır. 
 

• Taleplere zamanında yanıt veremeyen kuruluşlar, bilgi 

teknolojileri alt yapısında bir takım sorunlar 

yaşamaktadır. 



BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  

ALTYAPI KÜTÜPHANESİ (ITIL) 

 

• ITIL kurum ile BT arasında gerekli 

olan etkileşimi hızlı ve belirli kurallar 

çerçevesinde sağlama çözümleri 

bütünüdür. 
 

• ITIL bir anahtar teslim çözüm 

değildir. ITIL yaklaşımının nasıl 

uygulanacağı her organizasyonun 

kültür ve tecrübesine göre 

belirlenmelidir. 



ITIL’IN BİLGİ İŞLEM 

 YÖNETİMİNE FAYDALARI 

• BT’nin bir veya birden çok iş birimine destek verebilir 

hale gelmesini sağlar.  
 

• ITIL felsefesi, büyük küçük tüm BT organizasyonlarına 

göre ölçeklenebilen süreç merkezli bir yaklaşımı 

destekler.  
 

• BT ekibinin sadece sorumlulukları çerçevesinde hizmet 

vermesini sağlar.  
 

• Ekip üyeleri belirli bir konuda uzmanlaştırır. 

 



ÜLKEMİZDE BT 

YÖNETİMLERİNİN ZAAFLARI 

• Kamu kurumları veya özel sektörde bazı kurumların dar 

bütçelere sahip olmaları bir takım sorunlara neden 

olmaktadır. 
 

• Yanlış BT Yönetiminin personelin istek ve 

motivasyonunu düşürdüğü, kaynakların etkin 

kullanılamadığı gözlemlenmiştir. 



ÜLKEMİZDE BT 

YÖNETİMLERİNİN ZAAFLARI 

    Genel Örnekler; 
 

• Bilgi işlem personelleri kurum personellerinin yardım 

isteklerini telefon ile almakta, yazılım olmayan 

kurumlarda kayıtlar kâğıt üzerinde tutulmaktadır. 
 

• Envanterlerin hangi personel ya da birimde olduğu bilgisi 

"Excel" üzerinde tutulmaktadır. Bu durum güncelleme 

eksikliğine yada iş gücü kaybına neden olmaktadır. 
 

• Bilgi işlem çalışanlarının performansları takip 

edilememektedir. 



ÜLKEMİZDE BT 

YÖNETİMLERİNİN ZAAFLARI 

    Genel Örnekler; 
 

• Merkezden yapılan yazılımsal değişiklere dair personele 

zamanında bilgi ve yeterince eğitim verilmemektedir. 

• Merkez ile bilgi işlem personellerinin iletişimi e-posta ya 

da telefon ile sağlanmaktadır. 

• Envanterlerin anlık yer değişiklikleri sisteme 

yansımamaktadır. 

• Garantiye gönderilen ürünlerin takibi yine kâğıt 

üzerinden yapılmaktadır. 

• Personel üzerinde ekip ruhu ile çalışma ve dayanışma 

eksikliği söz konusudur.  



AMAÇ VE KAPSAM 

• Teknik personel performanslarını takip etmek, 

• En çok arıza çıkaran ürünleri tespit etmek, 

• BT personel mesai bağlılığını denetlemek, 

• Bilgi bankasını oluşturmak, 

• Envanter kayıtlarını ve arızalı donanımları belirli bir 

düzen çerçevesinde anlık takip etmek, 

• Planlama ve raporlama gibi işlemleri gerçekleştirmek, 

• Personele sürekli eğitim vermek, 

• Telefonla gelen arıza taleplerini tamamen sonlandırmak. 



LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

• Konu hakkında Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı ziyarette bulunduk. Yazılım Uzmanları ile 

yapılan görüşmeler de birçok kamu ve özel şirketin bu 

mimarida bir yazılıma şiddetle ihtiyaç duyduğunu 

öğrendik.  
 

• Pazar'da yerli güçlü bir yazılımın olmadığını, yabancı 

piyasada  kapsamlı fakat kullanıcı dostu olmayan ve yerli 

piyasada kullanımı uygun olmayan yazılımlar olduğunu 

araştırmalarımız neticesi belirledik. 

 

 
 

 



ANALİZ RAPOR ÖRNEKLERİ 

 

 

• Uyap Güncelleme 

Sonrası Deploy da 

yaşanan sorun Eylül 

ayında kendini 

göstermektedir. 

 
 

 



ANALİZ RAPOR ÖRNEKLERİ 

 



ANALİZ RAPOR ÖRNEKLERİ 

Hukuk Mahkemeleri 

Kampüsünde 

yaşanan  IP adres 

yetersizliği sorunu 

gözlenmektedir. 

 

 

 
 

 



ANALİZ RAPOR ÖRNEKLERİ 

 



ANALİZ RAPOR ÖRNEKLERİ 

 



ARAYÜZ ÖRNEKLERİ 



ARAYÜZ ÖRNEKLERİ 

 



KAZANILAN FAYDALAR 

• Merkezden, ortak duyuru sistemi ve bilgi bankası ile 

sorun çözümleri kolaylaşır.  
 

• Arızaların, SMS, e-posta v.b. biçimde ilgili BT elamanına 

bildirim yapılır. 
 

• Arızanın hangi BT personelinin ilgileneceği, işlem 

basamakları sistem üzerinden takip edilir.  
 

• Raporlama sık arıza veren ve özel çözüm gerektiren 

sorunların tespiti hızlı ve doğru karar verme olanağı verir. 
  

• Kurumları ve BT tedarikçilerini aynı platformda bir araya 

getirir. 

 

 

 



SİSTEMİN İŞLEYİŞ ADIMLARI 



OLASI SENARYO 

• Personelin teklonojik probleminin ortaya çıkar. 
 

• Kurum personeli sisteme kayıt açar. 
 

• İş sorumlu BT personeline otomatik atanır. 
 

• Arızanın çözümü gerçekleşir. 
 

• Sisteme opsiyonel not ile iş kaydı kapanır. 

 

 

 



ALTERNATİF SENARYO 

• Arızanın çözümü mümkün değilse; 
 

– Daha uygun personele aktarım yapılır. 
 

• Arıza BT personelleri tarafından çözülemiyorsa; 
 

– Garanti süreci başlar veya yeni ürün tedarik edilir. 

 

 

 

 



AGILE METODOLİJİSİNİN 

GELİŞTİRME SÜRECİNE KATKILARI 

• Önemli önceliği kısa sürede yazılımı çalışır hale getirir. 
 

• Sürümleri zamanında ortaya çıkarır. 
 

• Değişiklik isteklerine çabuk cevap verir. 
 

• Takım üyeleri ve yöneticiler arasındaki iletişim düzen 

içerisindedir. 

 

 

 

 



AGILE MANİFESTOSU 

 

• Bireyler ve etkileşimler, süreçler ve araçlardan 
 

• Çalışan yazılım, kapsamlı dökümantasyondan 
 

• Müşteri ile işbirliği, kontrat görüşmesinden 
 

• Değişikliklere yanıt vermek, bir planı takip etmekten 

önce gelir. 

 

 

 

 



SCRUM’IN SÜREÇ  

KALİTESİNE ETKİSİ 

• Yazılım geliştiriciler günlük ve haftalık kısa toplantılar ile 

sürekli iletişim içerisinde olurlar. 
 

• Sürekli iletişim, problemli olan konuların çabuk tespiti için 

önemlidir. 

 

 

 

 



TEKNOLOJİK ALTYAPI 

 

Ruby On Rails (RoR) çatısı: 

• Ruby der ki: “Kendini tekrar etme!” 

• Ruby On Rails der ki: “Kurallara uygun yap!” 
 

Başlıca özellikleri: 

• Rails MVC yaklaşımını benimser. 

• Ruby betik bir dildir. Platform bağımsızlığı getirir. 

• Veritabını değişikliği zahmetsizdir. 

 

 

 

 



TEKNOLOJİK ALTYAPI 

Neden MySQL? 

• Ücretsizdir, 

• Kalite-maliyet çerçevesinde uygun değerler almamızı 

sağlar. 
  

Git versiyon kontrol: 

• Git küçüktür. 

• GUI araçları ücretsizdir. (Gitlab) 

• Öğrenmesi kolaydır. 

 

 

 

 



SONUÇLAR 

Peki neden Arıza Kayıt Sistemi kullanalım? 
 

• Merkezci yönetim, devlet ve özel kurumların BT 

hizmetleri yüksek kaliteli ve kolay yönetilebilir olmalıdır. 
 

• Kayıt altına alınan işlerin tüm aşamaları, son kullanıcılar 

tarafından izlenilmelidir. 
 

• İhmaller kuruma zarar verir. Optimize edilmelidir. 
 

• BT departmanına profesyonel destek sağlanmalıdır. 

 

 

 

 



SORULAR 


