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Özet: Hata yönetimi, yazılım test sürecinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bir hatanın 

yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde uygun fazda tespit edilmesi, kök sebebinin 

belirlenmesi, düzeltilmesi, analiz edilerek tekrarlanmasının önlenmesi aktivitelerinin maliyeti 

yüksek olmakla birlikte hata yönetiminin süreç olarak ele alınması yazılım test sürecinin 

verimliliğini artırmaktadır. Bu bildiride, yazılım test sürecinde hataların tespit edilmesiyle 

başlayan süreçte hataların etkisini minimuma indiren bir hata yönetim süreci modeli üzerinde 

yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Uygulama örneği olarak, Türkiye’de bir bankanın Bilgi 

Teknolojileri birimindeki veriler uygulama örnekleriyle birlikte anlatılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Hata, hata yönetimi, yazılım geliştirme, yazılım testi, 

analiz. 

 

Defect Management in Software Testing Process and Model Practice in Finance Sector 

 

Abstract: Defect management is a significant part of software testing process. Early finding of 

defect in appropriate phase in software development life cycle, determining the root cause of 

the defect, fixing the defect, preventing the recurrence of the defect with analyzing are costly 

activities. Implementing defect management as a process increase efficiency of software 

testing process. In this paper, a defect management model to minimize the effects of the 

defects in software testing process is discussed. Additionally, the paper includes, as a model 

practice, a bank of Turkey’s defect management model with Information Technology 

department’s sample data. 
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1. Giriş 

 
Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün ilk 

aşamalarından başlayarak her safhasında 

hatalarla karşılaşılır. Bir hatanın maliyeti, 

genel olarak hatanın etkisine ve yazılım 

geliştirme yaşam döngüsünde hangi süreçte 

bulunduğuna göre bağlı olarak değişir [1]. 

 

Yazılım testi literatüründe yaygın olarak 

kullanılan bug, defect, error, fault terimleri 

dilimizde “hata” olarak karşılanır. ISTQB 

Yazılım Testi Terimler Sözlüğü’nde[2] 

hatanın tanımına şu şekilde yer verilmiştir: 

“Bir bileşen ya da sistemin gerekli işlevini 

gerçekleştirmesini engelleyen kusur. (Örn. 

Doğru olmayan komut veya veri 

tanımlaması). Hata, bileşen ya da sistem 

çalışırken ortaya cıkarsa arızaya neden 

olabilir.” 

 

Yazılım testini gerçekleştiren uzmanlar, iş 

ihtiyaçları ve kullanıcı gereksinimleri 

açısından sistem davranışlarını değerlendirir. 

Sistemin doğru davranıp davranmadığını, 

gerçekleşen durum ile beklenen sonucu 

karşılaştırarak belirler [3]. Yazılım geliştirme 

yaşam döngüsünün her aşamasında potansiyel 

hataları tespit ve çözüm için yöntemler 

uygulanır. Statik testler ile kod düzeyinde 
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hatalar tespit edilirken, dinamik testler ile 

fonksiyonel hatalar tespit edilerek çözüm 

sağlanır [4]. 

 

3. Hata Yönetimi 

 

Yazılımın doğrulanması ve geçerlenmesi 

süreci, birçok alt faaliyeti içinde barındırır. 

Uygun sonuçlar elde edilene kadar yazılım 

ürününün teknik yeterliliği değerlendirilir ve 

bu aşamadaki çıktıların ürünün kalitesine 

katkısı büyüktür [5]. 

 

Hata yönetimi ile amaç, hataların mümkün 

olan en yüksek seviyede önlenmesini 

sağlamakla birlikte hataları yazılım geliştirme 

yaşam döngüsünün erken safhalarında tespit 

etmek ve tespit edilen hataların raporlanması 

ve etkin bir hata çözüm sürecinin takip 

edilmesini sağlamaktır. 

 

Hata yönetim sürecinde kabul edilen temel 

prensipler aşağıda belirtilmiştir [6]. 

 

 Hatanın oluşmasını önlemek birincil 

amaçtır. Bu koşulun sağlanamadığı 

durumlarda hatayı erken safhada 

bulmak önemlidir. 

 Hata yönetim süreci risk odaklıdır. 

Riski düşürme merkezli strateji 

belirlenir, önceliklendirme yapılır. 

 Hata yönetim süreci yazılım 

geliştirme süreci ile bütünleşiktir. 

 Bilginin toplanması ve hatanın 

analiz edilmesi mümkün olduğunca 

otomatikleştirilir. 

 Hata raporlamasında yer alan 

bilgiler süreci geliştirmek için 

kullanılır. 

 Hataların oluşmasına sebep olan 

kusurlu süreçler iyileştirilir. 

 Hatalar gereksinim ve test 

senaryolarına bağlı olarak izlenebilir 

olmalıdır. 

 

Yukarıda belirtilen prensipleri kapsayan bir 

hata yönetim sürecinin genel yapısı Şekil-

1’deki grafikte gösterilmiştir. 

Şekil 1 

 

Hata Önleme: Hatanın kök sebeplerinin 

analiz edilerek hatanın oluşmasına sebep olan 

durum, kaynak veya süreçlerin iyileştirilmesi, 

değiştirilmesi, hata riskini azaltacak 

yöntemlerin belirlenmesini içerir.  

 

Ana Rapor Oluşturma: Değişikliklerin 

kontrol altına alınması için detaylı bir şekilde 

oluşturulan rapor ile hatanın kabul kriterleri 

belirlenmiş olur. 

 

Hata Bulma: Hatanın tespit edilerek 

geliştirici tarafından tekrar üretilmesini 

sağlayacak bilgileri kapsayacak şekilde 

raporlanması aşamasıdır. 

 

Hata Çözümleme: Tespit edilen ve 

geliştiriciye bildirilen hataların düzeltilmesi 

ve çözüldüğünün kontrolüyle birlikte 

onaylanması safhasıdır. 

 

Süreç Geliştirme: Hata bazında inceleme ve 

analiz yapıldıktan sonra, benzer hataların 

tekrar oluşmaması adına süreçte yapılan 

iyileştirme çalışmalarını kapsar. 

 

Yönetimsel Raporlama: Proje yönetimine 

veya organizasyondaki ihtiyaca göre iş 

yöneticilerine süreç geliştirme, proje 

yönetimi, performans değerlendirme gibi 

konularda girdi sağlaması için yapılan 

raporlamadır [6]. 

3.1 Hata Yaşam Döngüsü 

Yazılım yaşam döngüsünün farklı 

aşamalarında tespit edilen her hatanın belirli 

durumlardan geçerek tamamladığı bir yaşam 

döngüsü vardır.  



Genel olarak hatanın tespiti, raporlanması, 
dokümante edilmesi, çözülmesi, tekrar test 

edilmesi ve kapanması adımlarından oluşur 

[7]. 

 

Şekil 2 

 
Yazılım projesinde kullanılan yazılım 

geliştirme metoduna, proje ekibinin iletişim 

yöntemine veya organizasyonel yapıya uygun 

olarak genel döngüyü etkilemeyecek şekilde 

farklı statüler de eklenebilir. Örneğin, hatanın 

çözülmesinden önce “askıda” veya 

“geliştirme devam ediyor” gibi ara statüler 

hata statüleri arasındaki geçiş sürelerinin 
raporlandığı olgunluktaki kurumlar için 

ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. 

 

Hata yönetimi sürecinde, her hatanın mevcut 

ve önceki statüleri kayıt altına alınır. Hata 

üzerinde yapılan değişiklikler projenin bilgi 

birikiminin önemli bir parçasıdır. Statü 

değişimlerinde yapılan değişiklikle ilgili 

yorum veya açıklama yazılması sürecin 

kişiden bağımsız olarak tekrarlanabilmesini 

sağlar. 

 

Hata yaşam döngüsünde önemli olan bir diğer 

nokta, statüler arasındaki geçişlerin belirli 

kurallara bağlanmış olmasıdır. Örneğin Açık 

(Open) statüsündeki bir hata direkt olarak 

Kapalı (Closed) statüsüne getirilememelidir. 
Sistemsel olarak bu ve benzeri kuralların 

işletilmesi sürecin sağlıklı uygulanması için 

önemlidir. Kuralların sistemsel kısıtlamalar 

ile sağlanması insan kaynaklı hataların 

minimize edilmesini sağlar. Benzer şekilde, 

proje ekibindeki kişilerin görevlerine uygun 

olarak sahip oldukları rolün gerektirdiği 

yetkilere sahip olması ve buna bağlı olarak 

hatayı ilgili statüye getirebilmesi önemlidir. 

Örneğin, bir hata sadece hatayı açan test 

mühendisi veya iş analisti tarafından 

kapatabilmeli, yazılım geliştiricinin hatayı 

çözdükten sonra kapatma yetkisi 

olmamalıdır. Bu şekilde sürecin verimli ve 

kaliteli işletilmesi sağlanmış olur. 

3.2 Hata Özellikleri 

 

Hata yönetim sürecinin kalitesini tespit edilen 

hataların özelliklerinin en iyi şekilde 

belirlenmesi ve kaliteli raporlanması belirler 

[8]. Aynı zamanda proje ve ürünün 

performansını değerlendirmek için girdilerin 

özelliklerinin doğru belirlenmiş olması 

kritiktir.  

 

Hatanın başlıca özellikleri arasında statüsü, 

tipi, tekil olması, kritiklik seviyesi, öncelik 

seviyesi, hata kaynağı, tekrarlanabilir olması 

sayılabilir. Bunun yanında bir hata raporunda, 

hatanın kim tarafından, ne zaman, hangi 

ortamda, uygulamanın hangi versiyonunda 

tespit edildiği bilgisi yer almalıdır. Hatanın 

geliştirici ekibe hata detayını gösteren bir 

ekran görüntüsü veya video kaydıyla 

iletilmesi de hatanın çözüm sürecini 

hızlandıracaktır. Hataya ilişkin bir log kaydı, 

bir doküman çıktısı gibi ek özellikler var ise 

bunlar da hata ile birlikte ilgili ekibe 

raporlanmalıdır [9]. 

 

4. Finans Sektöründen Örnek Hata Analizi 

 

Hata analizi için örnek uygulama finans 

sektöründen seçilmiştir. Hata analizi yapmak 

üzere bir bankanın belirlenen bir zaman 
diliminde geliştirilen projelerine ait veriler 

esas alınarak çeşitli kriterlere göre inceleme 

sonuçları paylaşılarak değerlendirilmiştir. 

 

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda 2015 
yılında gerçekleştirilen projelerden rastgele 



bir alt küme seçilerek bu projelerin test süreci 

sırasında kayıt altına alınan test ortamında 

tespit edilen hatalar analiz edilmiştir. Bu 

çalışmada hataların içeriklerine yer 

verilmeden, hataların özelliklerine ve sayısal 

değerlerine göre bir analiz çalışması 

yapılarak çıkarımlar elde edilmiştir.   

 

Seçilen projeler arasında ana bankacılık 

sistemi modülleri, internet şube, mobil şube 

gibi finans alanında özelleşen projeler yer 

almaktadır. Farklı yazılım geliştirici ekipler 

tarafından geliştirilen projelerin test 

süreçlerindeki hata kayıtları bir hata yönetim 
aracı üzerinde kayıt altına alınır. Hata 

yönetim aracı üzerinde kayıt altına alınan her 

hataya ait geçmiş bilgisine ulaşılarak hatanın 

her özelliğine göre raporlama yapılabilir. 

 

Projelerin test aşamasında tespit edilen 
hataların sisteme girişleri merkezi test 

ekibinde görev alan yazılım test mühendisleri 

veya projede görevli sistem analistleri 

tarafından gerçekleştirilir. 

 

Hata yönetim aracı kurumun LDAP 
sunucusuyla entegre olarak çalışmakta olup, 

kullanıcı bilgilerini, rollerini kayıtlı 

tutmaktadır. Sistemdeki bu bilgilere göre araç 

üzerinde tanımlanmış kurallar ile Bilgi 

Teknolojileri birimi ve iş birimi 

personellerinin rollerine bağlı olarak sistem 

üzerinde yetkilendirmeleri yapılıyor. Bir iş 

birimi kullanıcısının hatayı açma ve 

çözüldüğünde kapatma yetkisi varken, hatayı 

“çözüldü” statüsüne getirme yetkisi yazılım 

geliştirici ve sistem analistinde 

bulunmaktadır. 

 

Hata raporlaması proje bazlı yapıldığı gibi, 
birim, kullanıcı, modül veya tarihsel bazda 

hata raporlaması yapmak da mümkündür. 

Raporlamadaki bu esneklik, süreçlerin 

geliştirilmesi için fayda sağlamaktadır. Aynı 

şekilde çalışan performansı için de girdi 

sağlayan hata yönetim süreci verileri, proje 

yönetim sürecinde hazırlanan Öğrenilmiş 

Dersler dokümanı için de vazgeçilmez bir 

kaynak görevi üstlenmektedir. 

 

4.1 Hata Sayısına Göre Değerlendirme 

 
Test ortamındaki toplam hata sayısı tek 

başına yazılımın kalitesini ölçümlemek için 

yeterli bir veri değildir. Bulunan hataların 

kritiklik seviyesi, testin kapsama oranı gibi 

diğer verilerle birlikte değerlendirilmelidir 

[10] . 

 

Hata sayısının hata statüleriyle birlikte 

verilmesi genel resmi göstermek açısından 

faydalı olacaktır. Bu verilerin 

anlamlandırılması için kurum bünyesinde 

hata yönetim sürecinde işletilen hata yaşam 

döngüsüne aşağıdaki Şekil 3’teki görselde yer 

verilmiştir. 
 

Kuveyt Türk bünyesinde geliştirilen 

projelerden seçilen havuza dahil olan 

projelere ait hata sayısına bildirideki analizin 

kapsamı hakkında bir referans sağlaması için 

aşağıda yer verilmiştir. 

 

Analizin kapsamına 2015 yılında test 
ortamında tespit edilen hatalardan rastgele 

seçilen 3165 hata alınmıştır. Özelleşen hata 

statülerini göstermek adına 3165 hatanın 

statülerine göre dağılımı aşağıdaki şekildedir. 

 

Şekil 3  

 



 
 Şekil 4

 

 

Closed: Çözülerek kapatılan hatalardır. 

 

ClosedFromRejected: Hatanın atandığı kişi 
tarafından reddedilen hata, hata girişini yapan 

kullanıcı tarafından bu statüye getirilir. Ret 

sebebinin geçerli olup kabul edildiğini 

gösterir. 

 

DeploymentPending: Yapılan düzeltmenin 
geliştirme ortamında yapıldığını, test 

ortamına geçiş işleminden sonra test 

edilebileceğini gösterir. Kuveyt Türk’te test 

ortamları geliştirme ortamlarından belirli 

saatlerde güncellenmektedir. Bu nedenle bu 

ara statüye ihtiyaç duyulmuştur. Bu statünün 

kullanılmasıyla birlikte hatanın ne zaman 

çözüldüğü, açık kalma süresi verilerinin 

sağlıklı alınması sağlanmıştır. 

 

Fixed: Hatanın çözülerek tekrar test edilmesi 
için düzeltmenin test ortamına geçildiğini 

gösteren statüdür. 

 

ImprovementPending: Hatanın çözümü için 
proje kapsamında yapılan geliştirmelerin 

haricinde ek geliştirme gereken, bu 

geliştirmenin değişiklik yönetimi veya proje 

yönetimi süreçleriyle takip edilmesi gerektiği 

durumlarda kullanılan statüdür. 

 

Rejected: Hatanın iş analisti tarafından 
geçerli sayılmayıp reddedildiği statüdür. İş 

kuralları gereği hatanın geçerli sayılmadığı 

durumlarda bu statü kullanılır. 

RejectedByDev: Hatanın yazılım geliştirici 
tarafından geçerli sayılmayıp reddedildiği 

statüdür. Hatanın istenen şekilde çözümünün 

teknik olarak mümkün olmadığı veya hatanın 

geçerli olmayıp hata olarak belirtilen 

durumun teknik bir özellik olduğu 

durumlarda bu statü kullanılır. 

 

Hataların reddedilme nedenlerinden bazıları: 

tekrarlanamayan hata senaryosu, test 
mühendisinin hata olmayan bir durumu 

(özellik, iş gereksinimi vs.) bildirmesi, 

değişen iş ihtiyaçları, test ortamı ve test verisi 

kaynaklı durumlar. 

 

Reopen: Reddedilen hatanın, hatayı giren kişi 
tarafından ret sebebinin geçerli sayılmayıp 

tekrar açıldığı durumlarda hata “reopen” 

statüsüne getirilir. 

 

4.2 Hataların Kritik Seviyelerine Göre 
Değerlendirme 

 
Test ortamında tespit edilen hataların kritiklik 

seviyeleri geliştiricinin performans göstergesi 

olmakla birlikte, kritiklik seviyesi yüksek bir 



hatanın yazılım gerçek ortama taşınmadan 

önce test ortamında çözülmüş olması 

hedeflenen bir durumdur. 

 

Bunun yanında kritik hataların test ortamında 

tespit edilip çözülmesi, projenin gerçek 

ortama mümkün olan en hatasız şekilde 

geçmesi için güven vermektedir. 

 

Hataların kritiklik seviyesi aynı zamanda 

hatanın çözümünün ne kadar hızlı olması 

gerektiği ve hatanın tespit edildiği alanda 

nasıl bir etki analizi yapılması gerektiğini 

gösterir. 

 

Bildiri kapsamında incelenen 3165 hatanın 

kritiklik seviyelerine göre dağılımı Şekil-5’te 

gösterilmiştir. 

 

Kritiklik seviyelerinin dağılımına göre, 

hataların %81’i Düşük (Low) kritiklik 

seviyesinde, %6’sı Orta (Medium) kritiklik 

seviyesinde, %11’i Yüksek (High) kritiklik 

seviyesinde, %2’si ise Bloke Edici (Blocker) 

seviyede olarak belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 3 

Yüksek oranda düşük kritiklik seviyesinde 

hatanın bulunmuş olması uygulamaların test 

ortamında belirli bir olgunluğa eriştiğini, 

stabil olduğunu göstermektedir. Testi bloke 
eden türde hatalar %2 seviyesindedir. 

Özellikle birim testlerin yazılım geliştiriciler 

tarafından yapılmasıyla birlikte test sürecini 

engelleyen “blocker” seviyesindeki hataların 

test ortamında minimum düzeyde olması 

beklenmektedir. 

 

Örnek projelerin test ortamında tespit edilen 
hataların kritiklik seviyelerinin belirlenmesi, 

ilk olarak hatanın girişini yapan test 

mühendisi veya sistem analisti tarafından 

yapılmaktadır. Daha sonra gerekli 

durumlarda hatanın atandığı kişi hatanın kök 

sebebi veya etkisini esas alarak hatanın 

kritiklik seviyesini güncelleyebilir. Hata 

üzerinde yapılan her değişiklikler loglanarak, 

geçmişe dönük olarak sorumlu kişi ve zaman 

bilgisiyle izlenebilir. Test mühendisi/sistem 

analisti ve yazılım geliştirici hatanın kritiklik 

seviyesi konusunda uzlaşma olması beklenir. 

Bu seviyedeki iletişim hata yönetim sürecinin 

takım olarak işletildiğinin somut bir 

örneğidir. 

 

Test ortamında tespit edilen hataların büyük 
oranda düşük kritiklik seviyesinde olması, 

test ortamının istikrarlı olduğu ve teste çıkan 

uygulamanın yeterliliği konusunda pozitif bir 

izlenim vermekle birlikte, bu verileri test 

yapan ekibin yetkinliklerini de göz önünde 

bulundurarak değerlendirmek gerekir. Test 

ekibinin sistem ve uygulama gereksinimlerine 

detaylı olarak sahip olması, kapsamın net 

belirlenmesi ve kompleks test senaryolarının 

yazılarak çalıştırılmış olması öncelikli olarak 

sağlanmış olması gereken şartlardandır. Bu 

şartlarda eksiklik olması durumunda kritik 

hataların tespit edilmemiş olması 
uygulamanın kalitesi için güven vermez. Test 

sürecinin iyileştirilmesiyle ilgili aksiyon 

alınması beklenir. Örnek projeler bu 

bağlamda değerlendirildiğinde, her proje 

gereksinimleri karşılayacak şekilde test 

senaryoları oluşturularak testler koşturulmuş 

ve sonuçlarında tespit edilen hatalar hata 

yönetim aracı üzerinde kayıt altına alınarak 

sorumlularına atanmıştır. Test mühendisleri 

proje ekibine dahil olarak proje sürecini 

yakından takip etmiştir. İzlenebilirliğin 

sağlandığı bu süreçte test verilerinin 

uygulama kalitesi hakkında sağlıklı fikir 

verdiği kabul edilebilir. 

 

4.2 Hata Kaynağına Göre Değerlendirme 

 



Hatalar, hataların oluşmasına sebep olan kök 
sebeplerine göre analiz edilerek hata yönetim 

süreci ve ilişkili diğer süreçler iyileştirilebilir. 

Bir hatanın ortaya çıkması yazılım yaşam 

döngüsünün farklı safhalarında olabilir ve 

hatanın oluşması ve tespiti farklı safhalarda 

gerçekleşebilir [11]. Bu nedenle hatanın 

kaynağının tespiti hızlı karar verilebilen bir 

aktivite değildir. Hatay giren kişiden sonra 

hatayı çözen kişinin detaylı inceleyerek 

sınıflandırma yapması beklenir. 

 

Kuveyt Türk bünyesinde hataya sebep olan 

durumlar üç ana kategoride 
sınıflandırılmıştır. Bunlar, yazılımsal hata, 

analiz eksikliği ve ortam hatasıdır.  

 

Hata sebebi, hatanın girişi sırasında test 

mühendisi tarafından belirlenmektedir. Daha 

sonra hatanın incelenmesiyle birlikte gerek 

olduğu durumlarda hatanın atandığı yazılım 
mühendisi veya analist tarafından hata sebebi 

(defect cause) güncellenmektedir. 

 

Çalışma kapsamındaki 1365 hata, belirlenmiş 

hata kaynaklarına göre analiz edildiğinde 

dağılımın Şekil-6’daki grafikteki şekilde 

gerçekleştiği görülmektedir. 

 
Şekil 6 

Hataların %89’u yazılımsal hata iken, %9’u 

analiz eksikliğinden kaynaklanmış, %2’si ise 

test ortamı sorunlarından kaynaklanmıştır. 

 

Yazılımsal hata kategorisi, hatalı kodlama 

kaynaklı arayüzde istisna(exception) hata 

kodlarının görüntülendiği, dokümante edilen 

gereksinimlerin karşılanmadığı durumlarda 

kullanılır. 
 

Analiz eksikliğinden kaynaklı hataların 

çözüm maliyeti projenin test aşamasında iş 

birimi, analist, yazılım geliştirici ve test 

mühendisi kaynaklarının plananlanın dışında 

ek çalışmalarını kapsadığı için istenmeyen bir 

durumdur.  

 

Test ortamı kaynaklı hataları test ortamına 

eksik ya da geç geçiş yapılması, test veri 

tabanında verilerin karıştırılması ve test verisi 

kaynaklı hatalar oluşturmaktadır. Bu alana ait 

yüzdeyi düşük oranlarda tutmak için test 

ortamına alınan projelere ait geçişlerin 

eksiksiz yapılmasına yazılım mühendisleri 

tarafından dikkat edilmelidir. Ortam sorunu 

kaynaklı hata yüzdesinin düşük olması için 

geliştirme aşaması tamamlanan işlere test 

mühendisleri aktif olarak katılmalıdır. 
Geliştirmenin devam ettiği, ortamın stabil 

olmadığı ortamlarda kesintiler ve uygulama 

hataları olacaktır. 

 

4.2 Hata Tiplerine Göre Değerlendirme 

 

Kuveyt Türk bünyesinde geliştirilen örnek 
projelerin test sürecinde tespit edilen hatalar 5 

ayrı kategoride sınıflandırılmıştır.  

 

 Fonksiyonel: Fonksiyonel hata 

tipinde uygulamanın 

fonksiyonalitesindeki eksiklik veya 

yanlışlıklıklar raporlanır. 

 

 UX: Kullanıcı deneyimiyle ilgili 
yaşanan aksaklıklar bu hata tipinde 

raporlanır. Organizasyonel olarak 

uygulama bazında kullanıcı 

deneyimi görsel standartlarını 

belirleyen bir birim mevcuttur. Bu 

birimin belirlediği standartlara 

uyumsuzluk sağlayan durumlar bu 

kategoride raporlanır. 

 

 Tasarım: Arayüz ve sistem 
tasarımıyla ilgili hatalar bu hata 

tipinde raporlanır. 

 

 Metin: Uygulamalardaki kullanıcı 
bilgi ve hata mesajları, içerik ve 



isimlendirme gibi her türlü metinsel 

hata bu hata tipinde raporlanır. 

 

 Mimari Uyum: Uygulamanın 

belirlenmiş mimari uyum 

standartlarını karşılamadığı 

durumlar bu kategoride raporlanır. 
 

Çalışma kapsamındaki 1365 hatanın tiplerine 

göre gerçekleşme dağılımı Şekil 7’de 

gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 7 

Değerler analiz edildiğinde, hataların 
%61’inin fonksiyonel hata olduğu,% 36’sının 

UX hatası olduğu görülmektedir. Tasarım, 

mimari uyum ve metin tipindeki hatalar 

toplamda hataların %3’ünü oluşturmaktadır. 

Bu değerler uygulamadaki fonksiyonel 

eksikliklerin ve kullanıcı deneyimi sürecinde 

yaşanan hatalı durumların test süreci 

sırasında minimize edildiğini göstermektedir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Örnek uygulamalar kapsamında Kuveyt Türk 
bünyesinde geliştirilen projelerden seçilen 

örnek projelera ait test süreci çıktıları olan 

hatalar analiz edilerek hata yönetim sürecini 

oluşturan bileşenler incelenmiştir. Yapılan 

çalışma kapsamında hatalar sayılarına, 

statülerine, hata kaynaklarına, kritiklik 

seviyelerine ve hata tiplerine göre kategorize 

edilerek elde edilen veriler üzerinden 
değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

Önceki bölümlerde ifade edilen 
değerlendirme kriterlerinin yanı sıra hata 

yönetim süreci içerisinde elde edilen birçok 

farklı hata verisine göre değerlendirme 

yapmak mümkündür. Bu bildiri kapsamında 

yapılan örneklemelerin haricinde, hataların 

öncelik durumu risk seviyes, çözülme hızları, 

çözüldü denilen hataların tekrar açılma 

(reopen) sayısı gibi birçok kritere göre 

değerlendirme yapılabilir. Organizasyonun 

yazılım testindeki olgunluk seviyesine göre 

ihtiyacı olan bilgiye ve hedeflenen süreç 

iyileştirme yöntemlerine göre veriler analiz 

edilmelidir. Öncelikli olarak kriterlerin doğru 

belirlenmesi, doğru veri girişi hata yönetim 

sürecinin sağlıklı işletilmesini sağlayacaktır. 

 

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri biriminde 
geliştirilen her projenin test sürecindeki 

çıktılar hata yönetim aracı üzerinde kayıt 

altına alınarak kaynak ve süreç geliştirme 

aktivitelerine girdi olarak kullanılmaktadır.  
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