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1. Giriş 

Bilgisayar yazılımları günümüzde tüm sektörlerde önemli bir 

ihtiyaç haline gelmiştir. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü 

içerisinde yer alan “test”, gelişen ihtiyaçlar, rekabet, maliyet gibi 

birçok sebepten dolayı gün geçtikçe artan bir öneme sahiptir. 

Projelerin başarılı olup olmadığı konusunda araştırmalar yapan 

Standish grubunun istatistiklerine göre 1994-2004 yılları 

arasında bir çok yazılım istenilen verim elde edilemediği, teslim 

edilemediği, bitiminden sonra da değişikliklerin yapılması 

gerekliliği gibi nedenlerden dolayı rafa kaldırılmıştır (Tablo 

1)[1]. Tablo 2’de ise aynı grubun 2004-2011 yılları arasında 

belirlediği başarı sonuçları yer almaktadır[2]. 

Tablo 1. Başarı istatistikleri (1994-2004) 

Yıl Başarı % Başarısız % İptal % 

1994 16 53 31 

1996 27 33 40 

1998 26 46 28 

2000 28 49 23 

2004 29 53 18 

 

Tablo 2. Başarı istatistikleri (2006-1012) 

Yıl Başarı % Başarısız % İptal  % 

2006 35 19 46 

2008 32 24 44 

2010 37 21 42 

2012 39 18 43 

Bu tablolar incelendiğinde projelerdeki başarı oranının yıllar 

içerisinde arttığı görülmektedir. 1994 yılından 2012 yılına kadar 

geçen sürede %16 olan başarı oranı %39’lara kadar çıkarılmıştır. 

Başarıdaki bu artışın nedenleri yazılım mühendisliğindeki 

ilerlemeler ve yazılım kalite kontrolünün öneminin anlaşılması 

suretiyle yazılım testi pratiklerinin yaygınlaşmaya başlamasıdır 

[2]. 

Test, yazılım yaşam döngüsü içerisinde ürünün kalitesini artıran 

ve müşteri memnuniyetini sağlayan bir adımdır. Yazılım test 

sürecinin verimli geçmesi, analiz, tasarım ve yazılım geliştirme 

aşamalarında var olan hataların en az maliyetlerle düzeltilmesi 

adımını içerdiğinden, bu adımın başarısı, doğrudan proje 

başarısını etkilemektedir. Yapılan araştırmalara göre, 2000 

yılından itibaren yazılım kalite güvence tekniklerinden en geniş 

oranda kullanılan yaklaşım testtir[3]. 

Günümüzdeki yazılımlar, çeşitlilik içeren birimlerden, dinamik, 

dağıtık ve birbirlerine entegre olarak yani heterojen olarak 

çalışmaktadırlar. Mobil uygulamalardan, bulut tabanlı 

uygulamalara, web uygulamalardan, yazılım ürünlerine ve servis 

temelli mimari yazılımlarına kadar geniş bir alanda yazılım 

geliştirilmektedir. Böylesine karmaşık ve rekabet ortamı 

içerisinde yazılımın kalitesi ve kalitenin testler aracılığı ile 

belirlenip geliştirilmesi oldukça önemli bir yer tutar hale 

gelmiştir. 



Zaman içerisinde test yapmadan direkt olarak gerçek ortama 

aktarılan yazılımların çok büyük mali zararlara, mal ve hatta can 

kayıplarına dahi neden olduğu gözlemlenmiştir. Çalışılan proje 

sektörüne göre, bulunan hataların doğurduğu sonuçlar 

değişebilmektedir. Örneğin muhasebe ya da banka ile ilgili 

yazılımlarda yapılacak hatalar önemli miktarlarda para kaybına 

sebep olabilecekken, taşıma araçlarına ait yazılımlarda yapılacak 

hatalar (örn. uçak, tren vb.) mal ve can kaybına bile neden 

olabilmektedir. 

Dünyada, yazılım testlerinin gerekliliğine olan inanç yıllar önce 

geliştirilmiş ve bu doğrultuda 1998 yılında sertifikalı yazılım test 

mühendisi yetiştirmek üzere İngiliz Bilgisayar Topluluğu 

(British Computer Society, ISEB) tarafından harekete 

geçilmiştir. Bu hareket, ISTQB kurumunun kurulmasında temeli 

oluşturmuştur ve 2002 yılında Avusturya, Danimarka, 

Finlandiya, Almanya, İsveç, İsviçre, Hollanda ve İngiltere’nin 

katılımıyla kuruluş gerçekleşmiştir. 2004 yılında, yapılan sınav 

doğrultusunda, ilk kez sertifikalı ileri seviye test mühendisi 

sertifikaları verilmiştir. 2011 yılı sonunda 200.000’den fazla kişi, 

2013 sonunda ise 300.000’den fazla kişi sertifikalı test 

mühendisi ünvanına kavuşmuştur [4]. 

Ülkemizde de şirketler olumsuz durumlar yaşadıkça, testin 

gerekliliğini idrak etmeye başlamıştır ve Türkiye’de de birçok 

şirkette test uzmanı, test mimarı, test analisti, test yöneticisi gibi 

pozisyonlar oluşmuş ve organizasyonel değişikliklere gidilmiştir. 

Türkiye’de 2006 yılında ISTQB altında TTB(Turkish Testing 

Board) organizasyonu kurulmuştur ve bu tarihten itibaren de 

sektörün yazılım kalitesi konusunda bilgilendirilmesi, ISTQB 

sınavlarının yapılması ve adayların sertifikasyonu, standart 

haline gelmiş terimlerin Türkçeleştirilmesi gibi temel görev ve 

sorumlulukları yerine getirmektedir[5]. 

Dünyadaki ve Türkiye’deki bu gelişmelere ve test mühendisliği 

konusunda yapılan araştırmalara bakıldığında; test 

mühendisliğinin yükselen bir değer olduğu görülebilir. Bu 

bildiride yazılım geliştirmede kullanılan temel test türleri ve 

yazılım geliştirme sürecinde yazılım testlerinin nasıl 

gerçekleştirildiği incelenmektedir. 

 

2. Tipik Bir Test Süreci 
 

Yazılım dünyasında “Neden yazılımlar test ediliyor?” sorusu 

sorulduğunda iki yargıya varılmaktadır: Kalite ve Kabul 

Edilebilirlik [2]. Yazılımda kalite çeşitli özellikler ile 

ölçülebilmekte ve testler aracılığı ile kalite artırılabilmektedir. 

Yazılımlarda kabul edilebilirlik ise, müşterinin vermiş olduğu 

gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığının kontrolüdür. 

Yazılım geliştiriciye ya da proje yöneticisine göre mükemmel 

olan bir yazılım, eğer müşterinin istediklerini tam anlamıyla 

kapsamıyorsa, yine zaman ve para kayıplarına yol açmaktadır. 

IEEE Software Engineering Body of Knowledge’a göre [6]; 

“Yazılım testleri, bir programa ait davranışın, sonsuz durum 

kümelerinden seçilmiş, sonlu test senaryoları eşliğinde ve 

beklenen davranış karşısında dinamik olarak doğrulamasıdır.”  

Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne bağlı olarak test yapılış 

biçimi ya da test teknikleri değişkenlik gösterse de, tipik bir test 

süreci çerçevesi çizmek mümkündür. Test adımı, 

gereksinimlerin belirlenmesi aşamasından itibaren sürecin 

içindedir. Test mühendisleri her bir yazılım geliştirme yaşam 

döngüsü aşamalarına dâhil olarak kalitenin ölçülmesi, 

problemlerin analiz edilmesi ve uçtan uca bakış açısı ile projeye 

ait en önemli kararların verilmesinde bir mekanizma olarak 

görev yapmaktadır. 

Test mimarı ya da test analisti görevindeki kişiler, proje kapsamı 

belirlenmesi sırasında düzenlenen gereksinimlerin belirlenmesi 

toplantılarına katılım sağlayarak, hem müşteri bakış açısı ile hem 

de proje grubu bakış açısı ile değerlendirmelerine başlamaktadır. 

Bu toplantılar sonucunda oluşturulan kapsam dokümanı test 

analisti ve test mühendisi görevindeki kişilere iletilir.  

Belirlenen kapsam doğrultusunda, problemlerin teknik olarak 

nasıl çözüleceğinin değerlendirilmesi için tasarım toplantıları 

düzenlenir. Test mimarının mümkünse bu toplantılarda da 

katılım göstermesi ve teknik açıdan konuya hâkim olması 

beklenmektedir. Tasarım toplantıları sonucunda oluşturulan 

çıktılar da test analisti görevindeki kişilere iletilir. 

Kapsam ve tasarım toplantılarında elde edilen çıktılar test 

mühendisi tarafından uygunluk bakımından değerlendirilir. Bu 

aşamadan itibaren test mühendisi test senaryolarını yazmaya ve 

proje ekibinden gelen çıktılar doğrultusunda da senaryoları 

detaylandırmaya başlamaktadır. Test sürecinde hataların büyük 

çoğunluğu kodlama kaynaklı olsa da; tasarımda var olan hatalar, 

gereksinimlerin eksik ya da yanlış belirlenmesi, tasarım ile 

gereksinimler arasındaki uyumsuzluklar gibi sorunlar da test 

aşamasında tespit edilebilmektedir. 

Test işletim aşamasına geçmeden önce tamamlanması gereken 

en önemli aşama test stratejisinin belirlenmesidir. 

Gereksinimlerin risk seviyesine ve entegre edilecek sistemlerin 

özelliklerine göre test analistleri ve test mimarları tarafından 

belirlenir, test işletimi için oluşturulması gereken ortamlar ve 

veriler ile birlikte, test koşumlarında hangi metodolojilerin 

izleneceği belirlenir. 



Test ortamlarının ve test verilerinin hazırlanması ile test 

senaryolarının tamamlanmasını takiben testlerin koşturulması 

adımına geçilmektedir. Test mühendisleri tarafından belirlenen 

riskler ve stratejiler doğrultusunda test senaryoları koşturulur, 

hata bulundukça yazılım geliştirici ile paylaşılır ve hataların 

düzelmesi süreci, yazılımdaki riskler en aza indirilinceye kadar 

devam etmektedir.  

Test koşturma süreci test mühendisi/mühendisleri yazılımda, 

entegrasyonda, sistemlerin iletişiminde problemli bir nokta tespit 

edemeyinceye kadar döngü halinde tekrar edilir. Kod en 

mükemmel hale gelince sıra “Gerçek Kullanıcı” testlerine 

gelmiştir. Ürün birkaç kullanıcının kullanacağı bir yazılım ise 

sadece bu kullanıcıların yazılımı kullanarak test etmeleri 

yeterlidir. Ürün geniş bir insan kitlesi tarafından kullanılacaksa 

önce belli bir grup kullanıcı tarafından test edildikten sonra geniş 

kitlenin kullanımına açılmalı ve bu geniş kitleden geri bildirim 

almak için bir mekanizma oluşturulmalıdır. 

3. Test Türleri 
 

Test koşturma aşamasında çeşitli test türleri, metotları ve 

seviyeleri kullanılmaktadır. Test mühendisleri yazılım işlevlerini 

koda girmeyerek(kara kutu) ya da koda girerek(beyaz kutu) 

çeşitli şekillerde test ederler.  

Test türleri fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan testler olmak 

üzere 2 ana sınıfta incelenebilir. İşlevleri belirleyen ve sistemin 

“ne” yapması gerektiğini belirleyen gereksinimler için 

fonksiyonel, işlevlere ek olarak sistem davranışı ve işlevleri 

“nasıl” yerine getirmesi gerektiği ile ilgili gereksinimlere için ise 

fonksiyonel olmayan test koşturmak uygun olacaktır. Yazılıma 

ait fonksiyonel testler bittikten sonra, artık yazılımın tüm 

fonksiyonları gerçekleştirdiği ancak bu fonksiyonları 

gerçekleştirirken bazı seçilmiş koşullarda da bu işlevlerin doğru 

bir biçimde çalıştığının testi fonksiyonel olmayan testler olarak 

tanımlanır[7]. Bu kapsamda çeşitli stres, yükleme, performans, 

kullanılabilirlik ve güvenlik testlerinden yararlanılır. 

Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler için günlük 

hayattan şu şekilde bir örnek verilebilir. Bir süt kutusu 

düşünüldüğünde, o kutunun sütü sızdırmadan taşıyabilmesi o 

kutunun fonksiyonel bir gereksinimidir; ancak o kutudan sütü 

sızdırıp sızdırmama işlevi dışında, süt markasının üzerinde 

yazması, alabileceği süt limiti, son kullanma tarihi vb. nitelikleri 

de taşıması beklenir. Bu nitelikler ise süt kutusuna ait 

fonksiyonel olmayan gereksinimlerdir. 

Temel fonksiyonel testler sistemin istenen işlevi yerine getirip 

getirmediğini sınayan seviyelerden oluşmaktadır. Bunlar: Birim, 

Bileşen, Bütünleştirme, Sistem ve Kullanıcı Kabul seviye 

testleridir[8]. Bu seviyelerin dışında, kullanılan yazılım 

geliştirme stratejisinin türüne göre ilerleme ve yineleme testleri 

gibi teknikler de kullanılmaktadır. 

3.1 Birim Testi  

Yapısal bir programlama dilinde “birim” kelimesiyle, tek bir 

prosedür, bir fonksiyon, kodun bir fonksiyonu gerçekleştiren bir 

bölümü, bir sayfaya sığacak olan kaynak kod ya da kodun tek 

başına derlenip işletilebileceği en ufak bir bölümü olarak 

nitelendirilebilmektedir[9]. Nesne tabanlı bir programlama 

dilinde ise, genelde “birim” kelimesi ile nitelendirilen şey 

“nesne”dir[9]. 

Birim testleri, yazılım geliştirme sırasında ve/veya yazılımın test 

takımına devri gerçekleşmeden hemen önce yazılım geliştiricisi 

tarafından yapılmaktadır ve fonksiyonel testler grubuna 

girmektedir. Birim testleri yazılım geliştiricisinin yapmasının 

sebebi, koda ve tasarıma yazılım geliştiricisinin daha fazla hakim 

olmasıdır, çünkü bu birimleri yaratan yazılım geliştiricinin ta 

kendisidir. Yazılım birim testlerden geçmeden, diğer test 

aşamalarına geçilmesi doğru değildir. Diğer türlü daha büyük 

zaman ve maliyet kayıpları yaşanır[10]. 

Birim test, mümkün olan en alt seviyeleri de test edecek şekilde 

yapılmalıdır. Örneğin kodun bir bölümü mantıksal olarak ikiye 

ayrılmışsa; birim test bu mantıksal ayrımı gözetecek ve kodun 

her satırına girecek şekilde yapılmalıdır. Bu metot, beyaz kutu 

testi olarak da bilinir. 

Birim testin amacı, sistemin en küçük bağımsız parçalarının, 

yine bağımsız olarak çalışıyor olduğunun; örneğin koddaki 

herhangi bir fonksiyon ya da prosedüre verilen girdiler 

sonucunda, doğru çıktıların döndüğünün kontrolüdür [11]. 

3.2 Duman Testi 

Çok eski dönemlerde bir donanımın çalışıp çalışmadığını 

anlamak için içinin açılıp, duman çıkıp çıkmadığına bakmak 

olarak kullanılırmış. Yazılımlarda da aynı mantık bir nevi devam  

etmektedir. Bu yüzden bu testin isimlendirilmesinde bu 

teknikten ilham alınılmıştır. Geliştirilen yazılımların 

derinlemesine testlerine başlanmadan önce, temel bir kaç  

fonksiyonalitenin çalışıp çalışmadığına bakarak, projenin teste 

devri değerlendirilir. Temel amaç, test ortamlarına kurulumun 

yapıldığının ve sistemin teste hazır olup olmadığını 

belirleyebilmektir. Duman testleri test mühendisi tarafından 

gerçekleştirilirler. 



Duman testleri, hataların önceden fark edilmesini sağladığı ve 

zaman kazandırdığı için sistem testlerine başlanmadan önce 

mutlaka yapılmalıdır. 

3.3 Bileşen Testi  

Bileşen testi, ISTQB’ye göre, sistemi oluşturan her bileşenin 

birbirinden bağımsız ve doğru çalışıp çalışmadığının kontrolüne 

ait testtir. Bir yazılım sisteminde beş adet bileşen olduğu 

düşünüldüğünde, her bileşenin birbirinden bağımsız ve ayrı bir 

şekilde test edilmesi “bileşen testi” olarak adlandırılmaktadır. Bu 

test tipi “modül testi” olarak da geçmektedir. 

Bileşenlerin birbirinden bağımsız olmadığı durumlarda, örneğin 

A ve B modülleri var ve A modüllünün test edilmesi için B 

modülünden gelece bilgilere ihtiyaç olduğu durumlarda, 

“stub(koçan)” ve “driver(sürücü)” adı verilen kod 

parçacıklarından faydalanılır. Bu kod parçacıklarının bibirinden 

farkı, stub’ın yukarıdan aşağıya entegrasyon, driver’ın ise 

aşağıdan yukarı entegrasyon adımlarında kullanılmasıdır.  

Bir örnek ile açıklanacak olursa, bir uygulamaya giriş yapmak 

için yazılmış olan giriş sayfası ve henüz yazımı tamamlanmamış 

Anasayfa ve Kullanıcı modülleri tasarlanmış olsun. Giriş 

sayfasının testi için, Anasayfa’dan girilmiş ve Kullanıcı bilgileri 

alınmış olmalı ise, bu modüller henüz tamamlanmadığı için, 

“stub” adı verilen kod parçacığı ile, giriş sayfasına ait bilgilerin 

girilmiş olduğu simülasyon ile yaratılmış olur. Bu yukarıdan-

aşağıya test modeli ile uyumlu bir durumdur. Bu örnek 

değiştirildiğinde, yani Anasayfa ve Kullanıcı modülleri var 

olduğunda ve Giriş sayfası henüz hazır olmadığında, “driver” adı 

verilen kod parçacığı yazılarak simülasyon sağlanmış olur. 

Özetle stub çağrılan, driver ise çağıran modüller için çalışacaktır 

denebilir. 

Bileşen testlerindeki amaç, entegrasyon testlerinden önce her 

bileşenin doğru fonksiyonalite ile çalıştığının kesinleştirilmesi ve 

entegrasyon testleri sırasında alınan hatalar için, birimlerden 

şüphelenmek yerine birleşim noktalarındaki alınan ve gönderilen 

veriler, türleri, iletişimin nasıl yapıldığı vb. konularına 

odaklanılmasını sağlamaktır. 

Bir önceki test seviyesi olan birim testlerde, testler yazılım 

geliştirici tarafından yapılmaktaydı, bileşen testi aşamasından 

itibaren kod test mühendisinin kontrolü altına girer ve bu testler 

test mühendisleri tarafından tamamlanır. Yazılım geliştirici 

yalnızca birim testler aşamasına dahil olmaktadır. 

3.4 Entegrasyon Testi 

Entegrasyon testleri aşamasında, geliştirilen yazılımın, 

halihazırda çalışan sistemin diğer modüllerine doğru bir şekilde 

entegre olup olmadığının kontrollerinin yanı sıra birimlerin 

birlikte çalışabilirliği ve birimlerin birbirlerine olan etkileri 

incelenmektedir. Bir sistemdeki modüller birbirlerinden farklı 

niteliklerde olabilirler, farklı yazılım geliştirme dilleri 

kullanılmış ve farklı mimarilere sahip olmuş olabilirler. Bu 

durumda modüllerin birbirleri ile konuşabilmesi için çeşitli 

protokoller üzerinde anlaşabilmesi ve bu protokollerin de doğru 

verileri istenildiği şekilde diğer modüllere gönderip alabilmesi 

gerekmektedir. Tüm bunlara ek olarak, iletilen verinin de, 

iletildiği modülde doğru bir şekilde işlendiğinin kontrolleri 

gerekmektedir. Entegrasyon testi aşamalarında çeşitli teknikler 

kullanılarak bu testler gerçekleştirilmektedir. Kullanılan 

teknikler: Analiz Temelli Entegrasyon, Çağrı Çizgesi Temelli 

Entegrasyon, Yol Temelli Entegrasyon teknikleridir. 

Bu teknikler de kendi içlerinde alt birimlere ayrılmaktadır. 

Analiz Temelli Entegrasyon tekniğinde entegrasyon birimlerin 

aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, hem yukarıdan aşağı hem de 

aşağıdan yukarı (sandviç modeli) ve BigBang yöntemleri ile 

birleşim testleri gerçekleştirilmektedir [12]. Çağrı Çizgesi 

Temelli Entegrasyon tekniğinde temel amaç yönlü çizgeler, 

düğümler ve yönler kullanılarak birleşim testlerinin 

gerçekleştirilmesidir. İkili ve Komşuluk Entegrasyon testleri alt 

yöntemlerini oluşturmaktadır [12]. Yol Temelli Entegrasyon 

Testlerinde ise bahsedilen iki türden de kalıtımlar yer almaktadır. 

Bu yöntem hem yapısal hem de fonksiyonel yaklaşımı ele 

almaktadır. 

Her bir alt birimin birbirine ait  avantajları ve dezavantajları 

bulunmaktadır. Yazılımın türüne ve entegre edildiği mimarinin 

yapısına göre uygun tekniğin seçilmesi önem taşımaktadır. 

3.5 Sistem Testi (Uçtan Uca Test) 

Sistem testi aşamasında, yazılıma ait tüm bileşenlerin 

birbirlerine entegre oldukları ve entegrasyon testlerinden başarılı 

bir şekilde geçtikleri bilinmektedir. Bu aşamada, yazılımın tek 

başına test edilmesinin yanı sıra, çeşitli çevre koşullarına olan 

etkisi de test edilmektedir. Örneğin yazılım çalıştığı sürede 

bilgisayar kaynaklarından ne kadarını kullanmaktadır, işletim 

sistemi veya çalışan küçük iş birimleri ile ilgili bir sorun 

oluşturur mu gibi sorunlar incelenebilmektedir. Sonuç olarak, 

fonksiyonel testlerin yanı sıra, fonksiyonel olmayan testlerin de 

bu aşamada gerçekleştirilmesi bu söz konusudur. Testler test 

mühendisi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Testler, gereksinimlerin ve beklentilerin karşılanıp 

karşılanmadığını son ürün üzerinden gözlemlemeye çalıştığı ve 

artık kodun içi ile ilgisi kalmadığı için kara kutu yaklaşımı ile ele 

alınmaktadır. 



Test, daha önce de ifade edildiği gibi, entegre olmuş tüm 

uygulamalar üzerinden gerçekleştirilmektedir, bu sayede entegre 

olan bileşenlerin de birbirine olan etkileri uçtan uca test 

yapılarak görülebilmektedir. Sistem testleri bu sebeple “uçtan 

uca test” olarak da anılmaktadır. Uçtan uca testler hem 

fonksiyonel hem de fonksiyonel olmayan gereksinimler için 

kullanılabilmektedir. Kullanılabilen sistem testi çeşitleri 

arasında: kullanılabilirlik testi, yük testi, regresyon testi, 

kurtarma testi, göç testi, donanım testi sayılabilir. 

3.6 İlerleme Testi  

İlerleme testleri, regresyon testleri olarak da bilinmektedir. 

Yazılıma güncelleme geldikten sonra, tüm işlevlerin doğru 

yerine getirilip getirilmediğini kontrol eden testlerdir. 

Gerçekleştirilen değişiklikler istenmeyen yan etkiler doğurabilir. 

İlerleme testleri ile, önceki testlerde elde edilen sorunların 

giderildiğinden ve bu sorunların düzeltilme sürecinde var olan 

işlevlerin etkilenmediğinden emin olunmaktadır. 

Özellikle artırımlı test süreçlerinde, sürecin doğasına uygun 

olarak belirli sürelerde yeni artırımlar gelmekte ve yazılım 

sürekli büyümektedir. Bu projelerde riski en aza indirmek için 

her artırım sonrasında bir ilerleme testi koşulmalıdır. 

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, yazılıma ait 

tüm test senaryoların her defasında baştan itibaren 

koşulamayacağıdır. Bu hem zaman kaybına hem de gereksiz 

maliyet kaybına neden olabilir. Yıllar içinde, regresyon test 

setinin seçim teknikleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır[13, 14]. 

Çözümlerden en uygunu Test Güdümlü Yaklaşım kullanarak 

eskiden oluşturulmuş testleri kaydetmektir. Bu şekilde tüm 

senaryolar kısa sürede test edilebilir. 

İlerleme testi, fonksiyonel testler arasında incelenmiştir. Ancak 

sorunların düzeltilmesi sonrası oluşturulacak regresyon test 

senaryolarının koşturumu sırasında, yavaşlık vb. gibi sistemin 

fonksiyonel olmayan gereksinimlerine de etki ettiği görülebilir. 

Bu testlerinin bir amacı da, yazılımdaki değişimlerin var olan 

yapıyı etkileyip etkilemediğini gözlemlemektir, bu etkilere 

fonksiyonel gereksinimler gibi fonksiyonel olmayan 

gereksinimler de dâhildir. 

3.7 Kullanabilirlik Testi 

Kullanıcı kabul testi, yazılım test süreçlerinin son adımıdır. Bu 

aşamaya kadar, son kullanıcı gözü ile yazılım incelenmemiş, 

teknik konular geliştirilmiş ve teknik sorunlardan arındırılmıştır. 

Kullanıcı kabul testlerine, önceki tüm aşamaların yani geliştirme 

ve test aşamalarının test edilmesi aşamaları bittikten sonra 

başlanabilir. 

Kullanılabilirlik, bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, 

amaçlandığı gibi etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmesinin 

testidir. Bilgisayar ile iletişim kurma aracı yazılımlara ait ara 

yüzlerdir. Ana amaç da yazılımı son kullanıcının kullanmasını 

sağlayarak verimli sonuçlar üretmek olduğuna göre, yazılımın 

kullanılabilirliği en önemli metriklerden biri haline gelmektedir. 

4. eXtremeProgramming 

eXtremeProgramming yazılım geliştirme aşamasını test ile 

yüksek düzeyde entegre etmeyi hedefleyen pratiklerden oluşan 

bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Bu metodoloji test kodu 

üretimini kod geliştirimi ile paralel gerçekleştirmeye dayanır 

[15]. Bu şekilde birim testler yoğun bir şekilde kod geliştirimine 

entegre edilmiş olunur. Bunun yanısıra test kodları saklanır ve 

daha ileri yazılım geliştirme aşamalarında tekrar kullanılır. 

Örneğin bir modülü testle bütünleşik kodlayıp tamamladınız. Bu 

modülü başka bir ekibin aynı şekilde tamamladığı başka bir 

modülle entegre edeceksiniz. Entegrasyondan sonra test 

kodlarınızı tekrar çalıştırıp testleri yinelersiniz. Bütünleşmiş 

modüller için de yeni test kodları hazırlanır ve bütünleşmiş kod 

da test edilir. Tüm yazılım tamamlanıp ürün oluşum aşamasına 

gelininceye kadar bu işlem devam eder. 

Yazılım geliştirmeye katkı sağlayabilecek başka bir önemli 

eXtremeProgramming pratiği bir kodu tek değil 2 yazılımcı 

tarafından gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 2 kişi bir araya 

geldiğinde sözel iletişim devreye sokulduğu için analiz ve 

yaratıcılık daha yüksek düzeylerde kullanıma girer. Ancak bu 

pratik maliyeti arttıracaktır. Kodun hayati ve karmaşık 

modüllerinde bu pratikten yararlanılması daha uygun olacaktır. 

5. Sonuç 

Çok yakın geçmişe kadar, yazılım testleri ve teknikleri, zaman 

ve para kısıtlarından dolayı pratikte sıklıkla kullanılmayan 

süreçler olarak kalmıştır. Ancak Dünya yazılımdaki testlerin 

öneminin farkına varmış ve çeşitli kalite dernekleri aracılığı ile 

yöntemlerin geliştirilmesi, kullanımı ve yaygınlaştırılması hedefi 

ile çalışmalara başlanmıştır. Test süreci ile ilgili, profesyonel 

hayatta kullanılmak üzre çeşitli roller belirlenmiştir: Test proje 

yöneticisi, test mühendisi, test mimarı, test analisti vb. bu 

rollerin başlıcalarıdır. 

Dünya’da birçok üniversitede yazılım kalitesi ve yazılım test 

teknikleri, yazılım mühendisliği başlığından ayrı ve teste 

detaylar incelenecek şekilde ders olarak konulmuştur.  

Türkiye’de, yazılım test merkezleri kurulmaya başlanmış ve 

şirketlere, çözümlere test desteği sağlanmaya başlamıştır. Ancak 

bazı üniversitelerde seçmeli ders, bazı üniversitelerde ise yazılım 



mühendisliği dersi altında bir bölüm içerisinde bahsedilen 

yazılım testleri konusunda gerekli eğitimi üniversiteden 

alamayarak profesyonel hayata atılan çalışanlar çoğunluktadır. 

Bu konuda çalışmaların başlatılması, yazılım testi konusunun 

üniversitelerde zorunlu ders olarak konulması profesyonel 

hayata atılan kişiler için bir temel oluşturarak yön verecektir. 
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