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Özet: Makalede yazılım testi, yazılım testinin önemi, yazılım test süreci literatür terimleri 

kullanılarak genel hatları ile anlatılmıştır. Peşinden bir uygulama örneği verilerek tecrübeler 

paylaşılmıştır. Sonuç ve çıkarımlar kısmı sunularak tecrübelerden kazanılmış dersler ve 

sonuçlar paylaşılmıştır. Test süreçlerinin hemen değil zamanla olgun iyi seviyeye geldiği ve 

olgunluk seviyesi arttıkça kalitenin arttığı sonucuna varılmıştır. 
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Abstract: In the article, the software test, the importance of the software test are outlined by 

using the literature terms of the software testing process. 

Experiences are shared by giving an example of an application afterwards. 

Results and conclusions are presented. lessons and results gained from experience are shared. 

Not in a short time, over time Test procedures come to good level and as the level of maturity 

level of test increases, so does quality. 
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1. Giriş    

    

Yazılım testi, yazılımdaki hataları bulmak, 

riskleri tespit etmek ve mevcut uygulamayı 

tanımlanan en yüksek kalite seviyesine 

ulaştırmak için yapılan testler bütünüdür [1].    

    
Yazılım testinin amacı yazılım ürünündeki 

hataları bulmaktır. Testin nihai hedefi ise 

müşteri memnuniyetini, kurumun itibarını,  

 

 

 

 

 

 

ürün kalitesi değerlendirmek, maliyeti azaltarak 

can ve mal kaybını önlemektir [2].   

Testin önemine gelince rekabetin arttığı, bilgi 

dolaşımının çok hızlı hale geldiği ve kritik  

risklerin oluştuğu çağımızda rakiplerine fark  

atma, müşteri sadakatini sağlama, riskleri 

önleme ancak testlerle mümkün olabilmiş ve   
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bu durum testin önemini gözler önüne 

sermiştir.     

    

2. Testin Önemi   

  

Günümüzde yazılım teknolojilerinin hızla 

geliştiği bir zamanda özellikle büyük 

sektörlerde uygulamalar binlerce eş zamanlı 

kullanıcı oturumlarının desteklemek için çok 

katmanlı işlevsel bir yapıya sahiptir. Büyük 

ölçekli sistemlere, ticari, resmi kuruluşlar, 

kartlarla ilgili birçok web servis, çevrim içi 

bağlantılara sahiptir. Uygulamaya karmaşık 

iş akışları ve iş kuralları hâkimdir. Sık sık 

gerçek zamanlı ve toplu işlemler yapılır. 

Saniyede yapılan işlem oranı diğer 

uygulamalara göre çok yüksektir.    

Güvenlik  son   derece  önemlidir çünkü maddi 

değerler söz konudur. Çoğunlukla iç ve dış 

denetime ve değişen kanunlara tabidir. Afetlere 

hazırlıklı, her durumda iş sürekliliği sağlanacak 

bir alt yapıya sahiptir. Rekabetin had safhaya 

ulaştığı sektör uygulamaları hem müşterisi 

açısından hem de kendi açısından güvenliğin   

hat safhada önemli olduğu, risklerin göze 

alınamayacağı hassasiyet gerektiren 

uygulamalar haline gelmişlerdir. Müşteriler 

artık mobil sistemlerle her an uygulamaların 

çoğuna ulaşıp kullanma hizmetine sahiptir.   

  

  

  

 

3. Yazılım Test Süreci Adımları  

3.1. Test Hazırlık Süreci   

   

Test mühendisi projenin en başından itibaren 

projeye dahil olarak proje amaç ve içeriğini 

öğrenir. Projenin kritik, riskli, kompleks 

kısımlarını tespit eder. Bu hazırlık projenin 

anlaşılması, testlerde hangi kısımların öncelikli 

olacağının ve hangi kısımlara 

yoğunlaşılacağının görülmesi açısından büyük 

önem taşır.   

   

   

3.2. Test Planı ve Kontrol   

   

Projeye ait Teknik Analiz, İş Analizi ve 

Gereksinim dokümanları incelenir. Roller ve 

sorumluluklar belirlenir. Risk analizi yapılır. 

Testte kritik ve öncelikli alanlar tespit edilir. 

Test çıkış kriterleri belirlenir.   

   

  

3.2.1. Risk Analizi   

   

Test mühendisi ürün risk analizini yapar. Ürün 

riski analizi ürünün performansı, güvenliği, 

kullanışlılığı, genişletilebilirliği, veri 

bütünlüğü, test edilebilirliği ile ilgilidir. Risk 

analizi testin ne kadar sürmesi gerektiğinin 

belirlenmesinde kritik girdi sağlar. Riski 

yüksek alanlara daha fazla odaklanılır. Testte 

isabetli önceliklendirme yapılmasını sağlar. 

Testte hangi test tekniklerin uygulanacağı ve 

test yapılacağına karar verilmesinde etkili 

olur.Testin amaçlarından biri de risklerin 

anlaşılması en az seviyeye indirgenmesidir.  

Riskler belirlenir, riskler önceliklendirilir ve 

gerekli önlemler alınır. Risk analizinde dikkat 

edilmesi gereken husus proje riski ile ürün  

risklerinin birbirine karıştırılmamasıdır. [3]  
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3.2.2. Test Çıkış Kriterlerinin Belirlenmesi   

   
Her Yazılım Test Ekibinin kendine özgü test 

çıkış kriterleri olabilir. Bu kriterler sektöre, 

rekabete, ürünün hemen pazara sürülmek 

istenmesi gibi etkenlere göre değişiklik 

gösterir. Temel olarak kriterleri aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz.   

Hazırlanan  tüm  senaryolar test edilmiş 

olmalıdır.    

Hata   kayıtları   çözülmüş   olmalıdır.   

Uygulama gerçek ortamdan önce preprod 

ortamında  test  edilmelidir.  

Uygulamanın gerçek ortama alınmasının risk 

içermediğinden  emin  olunmalıdır.Test 

hedefine ulaşmış olmalıdır.   

Bunların haricinde uygulamanın özellikleri ve 

uygulamanın risklerine göre o projeye özgü 

kriterler de belirlenir. Örneğin bir İnternet  Şube 

uygulamasında hesap adı değiştirme gibi 

işlemler  ile finansal işlemler aynı önemi ve 

riski taşımaz. Finansal işlemlerin çalışması bir 

İnternet Şube uygulaması projesinin test çıkış 

kriterlerinden biri olarak gösterilebilir.   

   

   

3.3. Test Analiz ve Tasarım (Test Dizayn)   

   

İhtiyaçlar, mimari, tasarım, kullanıcı arayüzü, 

test verileri, test ortamı ve test araçları dikkate 

alınarak uygulanacak test seviyeleri, çeşitleri ve 

teknikleri belirlenir. Test senaryoları hazırlanır 

ve proje bağlamına göre ve amaca göre 

çeşitlendirilir.   

    

  

  

 

 

 

3.4. Test Senaryolarının Uygulanması   

  

Test senaryoları belli test seviyelerinde belli test 

çeşitleri manuel veya test otomasyonları ile 

uygulanır.   

   

 

3.5. Hataların Raporlanması   

   

Hata raporlamanın belli bir standardı olmalıdır. 

Detaylar anlaşılır şekilde olmalı, adım adım 

senaryolar halinde ve görsellerle 

desteklenmelidir. Tespit edilen hatalar hatanın 

mahiyetine göre ilgili analist, yazılımcı, 

databese yöneticisi, network sorumlusu vb. 

kişilere raporlanır. Hataların çözümünden sonra 

ilgili kısımlar veya tüm uygulama tekrar test 

edilir.   

    

3.6. Test Çıkış Kriterlerine Uygunluk 

Kontrolü (Onaylama)   

   

Test çıkış kriterleri önemlidir çünkü risk 

analizleri ve projenin olmazsa olmazları bu 

kısımda listelenir. Uygulama çıkış kriterlerini 

taşıdığında artık gerçek ortama geçmek için 

hazır demektir. Aksi takdirde risk içeren bir 

projeyi gerçek ortama almış oluruz. Bu 

yüzden son olarak teste çıkış kriterlerine 

uygun olup olmadığının kontrolü muhakkak 

yapılmalıdır.   

   

   

3.7. Test Kapanış Raporunun Hazırlanması   

   

Gerçek ortama alınacak uygulamadaki hataların 

ve yazılan test senaryolarının durumlarını 

gösteren rapordur. Test kapanış raporu proje 

paydaşlarına gönderilir. Proje paydaşlarının 

bilgileri, test ortam bilgilerini içerir. 
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Çözülmemiş hataların riski hakkında bilgi 

verilir.Hataların kaç tanesi kapatıldı vb. Bilgisi 

ve grafiğini içerir.Senaryoların kaç tanesi 

çalıştırıldığının bilgisi ve grafiğini içerir.   

   

   

3.8. Testin Sonlandırılması   

   

Uygulamanın ihtiyaçlara uygun hale gelmesi, 

tespit edilen hataların giderilmesi, gerçek 

ortama alındığında risk içermemesi halinde test 

planındaki test çıkış kriterlerine de uygunluğu 

kontrol edilerek “Test Kapanış Raporu” 

hazırlanır ve test sonlandırılır. Testin süresi 

proje  kapsamındaki riske ve uygulamanın 

riskine bağlı olarak değişir.[4]  

  

 

4. Test Süreci Uygulama Örneği  

  

4.1. Test Planlaması  

  

Proje Yöneticisi testin hangi ortamda yapılacağı 

kararını verir, yazılım test yöneticisi ile efor 

hesaplamasını yapar ve test kaynağı atamasını 

yapar.  

  

4.2. Yazılım Test Mühendisinin Proje 

Toplantılarına Katılması  

  

Bu örnekte Test Süreci yazılım projesinin 

başından itibaren başlar. Projeye atanan test 

mühendisi en başından itibaren proje 

yöneticisinin uygun gördüğü birçok toplantıya 

katılır. Bu durum test mühendisinin proje 

paydaşı olarak neler istendiğini, nelerin önemli 

olduğunu anlaması ve test senaryolarını teste 

başlamadan hazırlamasını sağlar.   

  

  

  

  

  

  

4.3. Test Dizaynı   

  

QC ALM üzerinden yönetilen süreçte test 

mühendisi analizi inceler, analiz kriterlerinin 

uygulandığını kontrol eder. Düzeltilmesi 

  

 

Şekil 1. Yazılım Test Süreci Adımları  
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gereken kısım varsa analiste hata girer yoksa 

daha önce yazmış olduğu senaryolarını 

kontrol eder ve senaryolarını tamamlar.   

  

  
Şekil 2. QC ALM ve Test Kontrol Listeleri  

   

4.4.  Test Çalıştırma  

  

Test mühendisi bu adımda senaryolarını tek tek 

çalıştırır ve senaryolarını Failed, Passed  

statüsüne çeker.[3] Çalıştırılmayan senaryolar 

No Run statüsünde kalmaya devam eder.   

  

4.5. Hata Raporlama  

 

QC ALM üzerinden ekran görüntüleriyle 

birlikte hata raporlaması yapılır. Sistemden 

hatanın atandığı kullanıcıya mail ile defect 

atandığı bilgisi gider. Statüsü değişen hata 

tekrar ilgili kişilere mail olarak gider ve Fixed 

statüsüne çekilen hatalar test mühendisi 

tarafından kontrol edilir, uygun statüye alınır. 

Hata kontrolünde yapılan testler regresyon 

testleridir. Tüm hatalar çözüldüğünde testler 

sonlandırılır.  

  

  

  

  

 

            Şekil 3. Hata Giriş Ekranı  
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4.6. Test Kapanış Raporu  

 

Test Süreci bittiğinde tüm paydaşlara atılan ve  

ilgili ortam geçişi sonrasında oluşturulan  

rapordur. Bu rapor hataların tipi, önemi, 

statüsünü, çözülme süresini, senaryoların ne 

kadarının çalıştırıldığını ve ne kadarının 

başarılı veya başarısız olduğunu gösterir. 

    

  

  
Şekil 4. Test Sonuç Raporu  

   

 

5. Uygulama Örneğinde 

İyileştirme Süreci ve Kazanımlar  

 

Uygulama örneği verilen şirkette daha önce 

projeye en son dahil edilen test süreci 

projelerin %80’lik kısmında proje sürecine  

en başında dahil olmuştur, bu projeye 

hakimiyeti, senaryoların çeşitliliğini 

artırmış ve böylelikle testin kalitesini de 

artırmıştır. Test ekibinden alınan geri 

bildirimlerle uygulama sürüm saatlerinde, 

günlerinde değişiklikler yapılmış ve testin 

yoğun olmadığı saatlere geçiş planları 

yapılmıştır. Daha önce raporlanmayan 

testler test aracı ile grafikler oluşturularak 

raporlanabilir hale getirilmiştir. Kurumdaki 
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uygulamaya özel analiz kontrol, test 

kontrol, test onay kontrol listeleri  

oluşturulmuştur. Bunlar test senaryolarına 

eklenerek çalıştırılmıştır. Açık hata 

durumunda hatalar için sınıflandırılma 

yapılmış ve yönetici, müdür ve grup 

müdürüne kadar giden gerçek ortama çıkış 

onayı kriterleri oluşturulmuştur.   

     
       Şekil 5. Test Kontrol Listeleri  

Testlerde elde edilen kalite ekiplerde kendi 

ekiplerine dedike çalışan test mühendisi 

talebi oluşturmuş ve hibrit model olan 

ekiplere dedike çalışan bir ek bir model 

merkezi ekibe eklenmiştir. Sürecin 

oturmasıyla birlikte performans, stres 

testleri, otomasyon testleri çalışmaları da 

başlatılarak. Web, mobil, ve desktop 

uygulamalar içeren test otomasyon kodları 

yazılmıştır. Her ay otomatik çalıştırılarak 

raporlanır hale getirilmiştir.   Kalite  Raporu 

ile yazılım ekiplerinin durumu 

raporlanmıştır. Kullanıcı Deneyimi servisi 

kurularak  ekran standartları, metin 

çalışmaları ve tasarım çalışmaları düzenli 

bir şekilde yapılır hale gelmiştir.  

6. Sonuç ve Çıkarımlar 

 

Uygulama örneğinde görülmüştür ki test 

süreci      olgunlaşarak devam eden bir 

süreçtir. Kurum  kültürü ile birlikte 

olgunlaşmaktadır. Yazılım  Test Süreci hiç 

olmayan bir şirketin bu süreci  literatüre 

uygun şekilde ilk anda uygulaması bu  

yüzden ilk anda zordur. Adım adım 

ilerlenmeli ve süreçler  olgunlaştıkça 

süreçteki yeni bir uygulamaya, yeni bir 

adıma  geçilmelidir. Yazılım projelerinde 

yazılım test  süreci literatüre uygun şekilde 

yapılandıkça  verimlilik ve kalite 

artmaktadır. Her  organizasyonda test 

süreci olgunluk evreleri  yaşanması 

literatürün ilk etapta direk  

uygulanamaması ile alakalıdır. Bu da 

yazılım  test sürecinin organizasyonlara 

sonradan dahil  edilmesiyle ve kurumların 

kalite hassasiyetiyle yakından ilgilidir. 

Uygulama örneği verilen kurumda 

iyileştirmelerin sonucu olarak test edilen 

projelerde gerçek ortama giden hataların 

0’a indiği görülmüştür. Test ekibi personel 

sayısı 6 iken 12’ye çıkarılmıştır. 

Çalışmaların tüm projelere hakimiyeti, 

kalitesi ve sürdürebilirliği sonucunda Test 

ekibinin konumu merkezileştirilecek ve 

geçiş onaylarını veren otorite haline 

getirilecektir.  
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