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ÖZET 

Günümüzde, süreç yönetimi performanslarını 

artırmak ve kurumsal yönetimi sağlamak 

isteyen kurumların ilgilendiği güncel 

konulardan birisidir. Aslında bir kurumu 

oluşturan departmanlar değil, süreçlerdir. 

Bilgi Teknolojileri(BT) süreç yönetimi; tüm BT 

hizmetlerinin izlenmesi ve gerçekten bu 

hizmetlerden beklenen faydanın sağlanıp 

sağlanmadığının ölçümlenmesi ve 

iyileştirilmesini sağlar. 

BT süreç modellemesinde COBIT, ITIL, PMI, 

ISO 27001 gibi standartlar temel alınmaktadır. 

Kurumlar  bu doğrultuda  BT ilişkin ana süreç 

modelini oluşturmalıdır. 

Bu çalışma, BT süreçlerinin standartlara dayalı 

modellemesinin nasıl yapılması gerektiği 

hakkında bilgi vermeyi amaçlar. 

 
Anahtar Kelimeler 

BT Süreçleri, COBIT, ITIL, Süreç Modelleme 

Yazılımları 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In today, Process Management is one of current 

issues  that institutions  are interested   who 

want  to improve their performances  and 

ensure to corparate govennance. In fact  an 

institution consist of processes,  not 

departments. 

Information Technology(IT) Process 

Management is to monitor all IT services given 

and realize the value of expected benefits from 

BT services and improve them. 

COBIT, ITIL, PMI, ISO 27001 such as these 

standards are based in IT Process Modelling. In 

line with this, the institutions should establish  

main process structure  regarding Information 

Technology. 

This study aims to give information about how 

the modelling based standarts of IT processes 

should  be. 
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1.  GİRİŞ 

Süreç; birtakım girdileri alıp belirli katkılar 
sağlayarak çıktılara dönüştüren faaliyetler 
bütünüdür. Bir sürecin çıktısı diğer bir sürecin 
girdisi olur ve mutlaka diğerini etkiler. 

Bir kurumda süreç yönetimi yapılabilmesi için  
öncelikle varolan tüm süreçlerin belirlenmesi, 
süreç sahiblerinin atanması, süreçlerin 
modellenmesi ve düzenli olarak süreç 
performans göstergelerinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi gerekir. 

Süreç yönetimi, süreçler modellendikten sonra 
bitecek bir çalışma değildir. Süreç 
modellemesinden sonra tüm süreç sahiblerin 
hatta ilgili tüm çalışan personelin katkısıyla 
işleyecek ve kendini sürekli yenileyecek bir 
yapıdır. 

Bilgi teknolojileri süreçleri modellenirken 
COBIT, ITIL, ISO 27001 ve PMI gibi ilgili 
standartların baz alınmasında fayda vardır. 

 ITIL daha çok donanım ile ilgili süreçlerini ele 
alır ve süreçlerinin birbiri ile olan ilişkilerini 
tanımlar.   

COBIT’e göre dört ana domain, bu domainler 
altında 34 ana süreç ve bu süreçler altında da 
204 adet kontrol noktası bulunur. 

ITIL süreçlerinin COBIT süreçleri altında bir 
karşılığı mevcuttur. ITIL-COBIT eşleştirmesi 
Tablo 1’de gösterilmiştir. 

ITIL COBIT 

Strateji Oluşturma PO1 

BT Finansal  Yönetimi PO5 

Portföy Yönetimi PO1.6 

Talep Yönetimi PO1, P03 

Servis Seviyesi Yönetimi DS1 

Kapasite Yönetimi DS3 

Kullanılabilirlik Yönetimi DS3 

BT Hizmet Sürekliliği DS4, PO9 

Bilgi Güvenliği Yönetimi DS5 

Tedarik Yönetimi DS2 

Geçiş Planlama ve destek AI4 

Değişiklik Yönetimi AI6 

Konfigürasyon Yönetimi DS9 

Problem Yönetimi DS10 

Olay Yönetimi DS8 

Sürüm Yönetimi AI7,DS7 

Bilgi Yönetimi AI4 

Operasyon Yönetimi DS13 

Servis Sürekliliğini İzleme ME1,ME4 
 

Tablo 1: ITIL- COBIT Eşleştirmesi  

 

PMI ise proje yönetim süreçleri refere eder ve 
COBIT proje yönetim süreçleri ile eşleşir. 

Süreçlerin modellenmesinden çok işletilmesi 
önemlidir. İşletilemeyen süreç hiçbir işe 
yaramayacaktır hatta sorunlara neden olacaktır. 

Süreç modellenirken çok basitse olsa gerçekten 
işletilecek şekilde süreçler modellenmelidir. 

 

2. SÜREÇ MODELLEME 
AŞAMALARI 

Süreç modellemede ilk olarak kurumun 
organizasyon yapısının çıkarılması ve 
uygulama sistemlerinin tanımlanması 
olmalıdır. 

Süreç sahibleri  belirlenmeli ve süreç sahibleri 
ile birlikte ana süreç yapısı ve iş akışları 
çıkarılmalıdır. 

Süreçler, temel süreç/süreç/alt süreç/iş akışları 
olarak tanımlanabilir 

Örneğin; değişiklik yönetim süreci ana 
süreçleri ve işlem adımlarının belirlenmesi gibi 

Ana süreç yapısı ve iş akışları çıkarıldıktan 
sonra, süreçlerde her işlem adımını yapan 
pozisyonlar organizasyon yapısından çekilir ve 
işleve bağlanır. 

Pozisyon eklenmesi RACI matrisinin 
çıkarılması açısından önemlidir. 

Kontrol noktaları belirlenir ve süreç üzerinde 
eklenir. 

Süreçe ilişkin performans göstergeleri 
belirlenir ve periyodik zamanlarda izlenir. Bu 
doğrultuda süreç üzerinde iyileştirmeler 
yapılabilir. 

 

3. SÜREÇ MODELLEME 
YAZILIMLARI 

Günümüzde kullanılan belli başlı süreç 
modelleme yazılımları şunlardır: 

Microsoft Visio: Süreç notasyonları ve EPC  
ya da BPMN diyagramları kullanılarak 
süreçler modellenebilir. 

Active Moduler: Kaisha Tec firması 
tarafından üretilmiş bir süreç modelleme 



yazılımıdır. BPMN notasyonunda süreçler 
modellenir ve süreçler basit ve anlaşılır 
yapıdadır. Ayrıca süreç dokümantasyonu word 
dosyası olarak oluşturulur.  
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Şekil 2: ActiveModuler Platform Örneği 

 

ARIS: IDS Scheer Firması tarafından üretilmiş 
süreç modelleme yazılımıdır. BPMN, UML, 
EPC gibi notasyonlar süreç modellemede 
kullanılabilir. 
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Şekil 3: ARIS Platformu 

                                                           

1
 Kaynak: http:// www.activemodeler.com/img/MS-

project1.png 

2Kaynak:http://www.idsscheer.com/en/ARIS/ARIS_Soluti

ons/Process_Intelligence__Performance_Management/139
815.html 
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Şekil 4: ARIS Platform Örneği 

 

IBM Tivoli Unifed Process: IBM tarafından 

üretilmiş olan içinde referans modülleri 

barındıran ve bu hazır referans modüller 

kurumun ihtiyacına göre şekillendirilebilir. 
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Şekil 5: IBM Tivoli 

 

                                                           

3
 Kaynak: http://www.ids-

scheer.com/en/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_De
signer/3732.html 

4
 Kaynak: IBM Tivoli Unified Process 



4. SÜREÇ MODELLEME 
NOTASYONLARI  

EPC(Event-Driven Chain): EPC süreç modeli 

bir olayla (event) ile başlar ve bir olayla biter. 

Olaydan sonra işlem adımları gelir. İşlevlere 

pozisyon, ekran, modül vs. bağlanabilir.  

 

Şekil 6: EPC Süreç Model Örneği 

 

EPC sembollerin anlamları Şekil 6’da 

gösterilmiştir:s 

 

Şekil 7: EPC Sembolleri 
5 

                                                           

5
 Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Event-

driven_process_chain 

 

BMPN (Business  Process Modelin Notation) 

İş süreçlerini modellemede kullanılan bir 

standardır. Tüm iş paydaşlarının anlayabileceği 

bir dilde modelleme yapmayı sağlar. 

BPMN model süreç örneği Şekil 7’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 8: BPMN Süreç Model Örneği 

  

 
 

Şekil 9: BMPN sembolleri 

                                                           

6 
Kaynak:http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process
_Modeling_Notationz 

 

 

 



 

5. ÖRNEK SÜREÇ MODELİ 

Örnek süreç modelinde Cobit’in dört 

domainine göre süreç haritası oluşturulmuş ve 

her domain altında yer alan süreçler ve 

süreçlerin alt süreçleri ve işlem adımları 

belirlenmiştir. (PO-Planlama ve Organiazsyon) 

Ana süreç haritası Şekil 8’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 10: Cobit PO Domaini 

 

Her süreç altında yer alan ana süreçler 

belirlenir. Ana süreçler Şekil 9’da 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 11: Ana Süreç Yapısı 

 

Ana süreçler altında mevcut  alt süreçler ya da 

süreçlere ait işlem adımları modellenir.  

Şekil 10’ da işlem adımları gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 12: İşlem Adımları 

 

6. SONUÇ  

BT Süreç yönetimi; kurumların BT  

çerçevesinde yapmış olduğu  işlerin daha etkin 

bir şekilde takibini ve COBIT, ITIL gibi 

standardlara uyum  noktasında  BT 

altyapısında ki mevcut işleyiş eksiklerinin 

görülüp iyileştirme yapılmasına olanak 

sağlayacaktır. 

Sonuç olarak denilebilir ki; BT’ nin etkin 

kullanımı için süreç yönetimi şarttır. Bundan 

dolayı kurumlar standart bazlı bir BT süreç 

modeli oluşturmalı ve süreç takibi 

yapmalıdırlar. 
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