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Özet: Havacılıkta uçakların uçuşa elverişliliğini sağlayabilmek için bakım, onarım ve revizyon 

etkinliklerinin planlanmış ve onaylanmış yöntemlere göre hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi 

gereklidir. Bu amaçla uçak üreticileri ve sivil havacılık otoriteleri çeşitli yöntemlerle her uçak 

modeline uygun bakım planlarını oluşturmaktadır. Havayolu operatörleri bu bakımların 

yapılmasından sorumludur. Eğer havayolu işletmesinin belli bakım - onarım işlemleri için 

yetkisi yok ise bu işlemler yetkili bakım - onarım - revizyon (maintenance - repair - overhaul 

[MRO]) şirketlerince gerçekleştirilmektedir. 
 

Bakım işlemlerinin uçağın seyir defterine göre planlanması ve gerçekleştirilen bakım 

işlemlerinin kayıt altına tutulması konusunda Sivil Havacılık otoriteleri tarafından çok sıkı bir 

şekilde düzenlenmiş olan ve denetlenen izlekler (prosedürler) bulunmaktadır. Bu izleklerin 

bilgisayar destekli bilişim sistemleri yardımıyla yürütülmesi için oluşturulan yazılımlarda 

yazılım kalite yönetimi konusu, bakım izleklerinin kalite yönetimi süreçlerinin gölgesinde 

kalmış ve gereken önem havacılık otoriteleri, havayolu işletmeleri, bakım firmaları ve hatta 

yazılım firmaları tarafından gösterilmemiştir. 
 

Bu çalışmada bu eksikliğin gerekçeleri ve gelecekteki olası durumlar göz önüne alınarak, Türk 

Sivil Havacılığı özelinde yazılım kalite standardizasyonu için geleceğe yönelik gelişme 

olasılıkları göz önüne alınarak yazılım kalite standardizasyonu yönetimi için önerilerde 

bulunulacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Uçak Bakımı, Bakım –Onarım-Revizyon Yazılımı, MRO, Yazılım Kalite 

Yönetimi 
 

Abstract: In aviation, the maintenance, repair and overhaul (MRO) activities must be planned 

and performed without any defect, according to accepted methods for gathering the 

airworthiness of aircraft. The airline operators are responsible for executing these maintenance 

items. If the aircraft operator is not certified for certain MRO activities, these activities are to 

be performed by certified MRO organizations in the name of aircraft operators. There are 

procedures that are formed and strictly audited by Civil Aviation Authorities about planning, 

performing and recording the aircraft maintenance activities regarding to the aircraft's log 

book. 
 

The subject of software quality management for computer based information systems about the 

procedures of aircraft maintenance had mostly been under the shadow of quality management 

processes of main maintenance procedures and neglected. There had been seldom care about 

the systematic approach about the quality for these MRO planning software products. All the 

stakeholders for these software mostly trusted software manufacturers' internal / implicit 

knowledge to ensure the software quality and did not formulate and perform a strict 

standardization set for these products or manufacturing organizations. In this study, by 

considering the rationale of this absence of the software quality assurance - management tools 

and future contingencies, some suggestions will be presented for MRO planning software 

product quality standardization especially for Turkish Civil Aviation situation and beyond. 
 

Keywords: Aircraft Maintenance, Maintenance –Repair-Overhaul, MRO, Software Quality 

Management 
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1. GİRİŞ 

Havacılıkta ana süreç olan taşımacılık ve 

ulaşımın güvenli olabilmesi öncelikli bir 

konudur. Bir hava taşıtının güvenli bir şekilde 

kendisinden beklenen görevi yapabilir 

durumda olmasına “uçuşa elverişlilik” 

denmektedir. Uçuşa elverişlilik birçok 

bileşeni olan bir konudur. Havayolu 

işletmeleri için uçuşa elverişliliği 

sağlayabilmek kritik bir sorundur. Bunu 

gerçekleştirmek için genel anlamı ile hava 

taşıtına, özelde ise uçağa yönelik olarak hem 

uçak üretici firmanın hem de sivil havacılık 

otoritesi olan resmi kurumların belirtmiş 

olduğu işlemlerin eksiksiz ve hatasız bir 

şekilde yapılması ve bu işlemlere ilişkin 

kayıtların da eksiksiz bir şekilde doldurulup 

arşivlenmesi gereklidir.  

Yukarıda sayılan bakım işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi, kontrol edilerek 

onaylanması, kayıt formlarının doldurulması 

gibi işlemler asıl bakım işlemleri kadar 

önemli ve el oyalayıcı olmaktadır. Bilgisayar 

destekli bilişim sistemlerinin gelişmesi ve 

yaygınlaşmasıyla birlikte uçak bakım onarım 

işlemlerinde de bilgisayar destekli bilişim 

sistemleri ve bunların ana bileşenlerinden 

olan bakım (MRO) yönetimi yazılımları 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Bir bilişim sistemi ve/veya bilişim sisteminin 

yazılım bileşeni konusunda çözümlemeye 

girmeden önce ilgili bilişim sisteminin 

kapsamındaki örgütlenmenin, işleyişin, 

süreçlerin ve izleklerin doğru anlaşılması 

gereklidir. Bahsi geçen bu konular Havayolu 

İşletmeleri, Bakım-Onarım-Revizyon 

şirketleri için de geçerlidir. Bu nedenle uçak 

bakım-onarım-revizyon işlemlerinin yapılma 

yöntemleri ve örgütlenmesi konusunda bazı 

bilgiler bu bildiri kapsamında sunulmaktadır. 

 

2. UÇAK, UÇAK BAKIM SÜREÇLERİ 

ve ÖRGÜTLENME 

Uçak, Kanatlarının altındaki havanın yaptığı 

basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen 

motorlu hava taşıtı olarak 

tanımlanmaktadır[1].  Uçak bir ana sistem 

olarak değerlendirildiğinde olmazsa olmaz 

altı ana alt sisteme ihtiyaç duymaktadır: 

- Kanat, 

- Motor, 

- Gövde, 

- Kuyruk Yüzeyleri, 

- İniş Takımları 

- Aviyonik 

-  

2.1 UÇAK İÇİN SINIFLANDIRMA: ATA 

100 BÖLÜMLEDİRMESİ 

 

Teknik anlamda uçağın alt sistemlerini 

tanımlamak üzere geliştirilen ATA 100 

kodlama sistemi ile uçağa ilişkin alt sistemler 

sistematik olarak sınıflandırılmıştır. ATA 100 

sisteminde her bir alt sistemin iki kademeli 

alt sistemlerine yönelik sınıflandırma olanağı 

da vardır [2]. 

 

2.2 BAKIM PLANLAMA İÇİN 

ÖLÇÜTLER 

Her uçak için üretici firma tarafından 

oluşturulmuş bakım işlemleri üretici firma 

tarafından hazırlanan Uçak Bakım El Kitabı 

(Aircraft Maintenance Manual, AMM) adlı 

belgede ATA 100 kodlaması ve alt 

kırılımlarına göre listelenmiş ve 

betimlenmiştir. Bir uçağa yönelik yapılması 

istenen bakım işlemlerinin sıklık (frekans) 

yönetimi için aşağıdaki ölçütlere göre karar 

verilmektedir: 

- Uçak iniş kalkış sayısı, 

- Uçak uçuş süresi / saati, 

- Uçak blok operasyon süresi / saati, 

- Takvim süresi, 

- Yardımcı Güç Ünitesi (APU) 

çalışma süresi /saati. 

Uçak Bakım El Kitabında belirtilen işlemler, 

uçağın işletilmesinin ardından değişikliğe 

uğrayabilmektedir. Bu konuda üretici 

firmalar havayolu işletmelerinin ya da MRO 

şirketlerinin önerilerine göre AMM içindeki 

işlemlerin sıklıklarını değiştirebilmektedir. 

Bazı durumlarda da uçağın işletilmesi 

sırasında ortaya çıkan aksaklıklar, tehlikeler 

ve kolaylıklar nedeniyle bir defaya mahsus 

yapılması gereken işlemlerin yapılması 

gerekmektedir. Bu tür durumlarda üretici 

firmalar ve/veya havacılık otoriteleri  “Servis 



bülteni” belgeleri yayımlarlar. Genel olarak 

AMM’ler için yapılan revizyonlarda Servis 

bülteni iş emirleri standart iş kalemleri olarak 

eklenir.  

Geniş gövdeli yolcu uçaklarındaki temel 

bileşenlerin sayısı milyonlarla ifade 

edilmektedir. Boeing 747 uçağında 6.000.000 

temel bileşen olduğu belirtilmektedir [3]. Bir 

diğer geniş gövdeli uçak olan A-380 ise 

4.000.000 temel bileşenden oluşmaktadır [4]. 

Uçaklardaki bileşen sayısının dijitalleşmeyle 

birlikte azaldığını da belirtmek gereklidir. Bu 

kadar çok bileşenin düzgün bir şekilde 

çalışabilmesini sağlamak ve bu konuda emin 

olmak için bu işi yapacak uzman kişilerin, 

doğru bir örgütlenme içinde, doğru 

kaynakları kullanması gereklidir.  

 

2.3 BAKIM TÜRLERİ 
 

Uçaklar için yapılacak bakım işlemleri de 

temelde gün ve uçuş saati sıklıklarına göre 

gerçekleştirilmektedir. Bakım işlemleri, 

yalından karmaşığa doğru şu şekilde 

sıralanabilir. 

- Uçuş öncesi bakım, 

- Uçuş sonrası bakım, 

- Günlük bakım, 

- Haftalık bakım, 

- Aylık bakım (250 uçuş saati) 

- Yıllık bakım (2500 uçuş saati) 

Burada belirtilen uçuş saati süreleri orta 

menzilli ticari jet uçakları için belirtilmiştir. 

Bakım sıklıklarına yönelik bir başka 

sınıflandırma da A, B, C ve D bakımları 

şeklindedir [5]. A Bakımı, yaklaşık 400 – 600 

uçuş saati ve 200 – 300 iniş kalkış aralığında 

yapılan bir bakımdır. Orta menzilli bir uçağın 

ortalama günde 3 - 4 bacak uçtuğu (iniş 

kalkış yaptığı) düşünülürse 60 – 90 günlük 

sıklıkta A bakımının yapılması beklenebilir. 

A bakımı bir hangar içinde yaklaşık 10 saat 

içinde 150 – 180 adam saatlik bir iş gücü ile 

kotarılabilecek bir bakım türüdür. Bu 

durumda bir uçak için 15 – 20 teknisyen ve 

bu işleri denetleyecek teknik kontrolöre 

ihtiyaç duyulacaktır. B bakımı ise yaklaşık 6 

– 8 ay arasında gerçekleştirilen bir bakımdır. 

Genelde 160- 180 adam saatlik bir iş yükü ve 

1-3 gün süren bir hangar içi çalışma 

gerektirmektedir [5].  

C bakımı üretici firmanın belirlemiş olduğu 

iniş kalkış ve uçuş sürelerine bağlı olarak 20 -

24 aylık sıklıklarda yapılan ağır bakım 

işlemleridir. C bakımı için uçağın bir bakım 

merkezinde birkaç hafta bakım görmesi 

gereklidir. Ayrıca bu bakım için 6.000 adam 

saatlik bir iş gücü gereklidir. C bakımında 

farklı uzmanlıklarda teknisyenlere ihtiyaç 

duyulacağından dolayı uçakta iş yapacak 

personel sayısının yüzler mertebesinde olması 

beklenebilir [6].  

D bakımı, bir uçağa uygulanan en ağır bakım 

türüdür. Bu aşamada uçak neredeyse bütün 

büyük parçalarına ayrılır ve kontrol 

işlemlerinin ardından monte edilir. Bu bakım 

için zaman aralığı gereken süre 2 ay ve 

gereken işçilik de 50.000 adam saat 

mertebesindedir. D bakımlarının 

maliyetlerinin milyon dolarlar seviyesinde 

olduğu bilinmelidir. Bir uçağın hurdaya 

ayrılmadan önce ortalama üç defa D bakımı 

göreceği düşünülmektedir [7] [8]. 

 

2.4 BAKIM KURULUŞLARI 

Bakım işlemlerinin düzgün bir şekilde 

yapılabilmesi için havayolu işletmeleri 

Teknik Müdürlük birimlerini kurar ve 

işletirler. Bunun dışında uçak bakım işlemleri 

için kurulmuş olan MRO şirketleri de 

Havayolu şirketlerinin ağır bakım işlemleri 

için faaliyet gösterirler. İster bir havayolu 

şirketinin Teknik Müdürlüğü olsun isterse bir 

MRO şirketi olsun; bu örgütlenmelerin her 

birinin kendi örgütlenmesini anlatan ayrıntılı 

Bakım Örgütlenmesi Sunumu kitabını 

(Maintenance Organization Exposition, 

MOE) hazırlaması ve ilgili Sivil Havacılık 

Otoritesinden onay alması gereklidir. Türkiye 

Cumhuriyeti için yetkili otorite Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü’dür [9]. 

Ülkemizde faaliyet gösteren havayolu 

ve/veya bakım (MRO) şirketlerinin MOE 

kitaplarının 200 sayfa mertebesinde olduğunu 

bilinmelidir [10] [11] [12] 13]. Bakım 

örgütlenmelerinin kendi iç yapılanmalarında 

küçük farklılıklar olmakla birlikte aşağıdaki 

birimlerin bulunduğu gözlenebilir: 

- Kalite Güvence Başkanlığı, 



- AR-GE  Başkanlığı, 

- Eğitim Başkanlığı, 

- Hukuk Müşavirliği, 

- İdari Birim (İnsan Kaynakları, Mali 

İşler, Satın Alma, Tesis Bakım) 

- Ticari Birim (Satış ve Pazarlama, 

Üretim Planlama, Bilişim 

Teknolojileri) 

- Operasyon Birimi (Kabin içi, Uçak 

Bakım, Hat Bakım, Komponent 

Atölyeleri, Mühendislik) 

Yukarıda sayılan birimleri içeren THY 

Teknik AŞ’nin Genel Organizasyon Şeması 

Şekil 1de ve Onur Air’ ait Teknik 

organizasyon şeması da Şekil 2’de 

gösterilmektedir. 

 
Şekil 1, THY Teknik AŞ Genel 

Organizasyon Şeması  [14l] 

 

Hava araçlarının uçuşa elverişliliğinin 

idamesi için yapılması gereken işlemler eğer 

ilgili havayolu işletmesi yetkilendirilmiş ise 

kendi bünyesinde kurduğu Teknik Müdürlük 

tarafından yürütülür. Havayolu işletmesinin 

yetkilendirmesinin yetersiz olduğu C, D 

bakımları gibi durumlarda ise havayolu 

işletmesinin bir MRO bakım 

örgütlenmesinden hizmet alması gereklidir.  

Bakım işlemlerinin yapıldığı örgütlenme 

bünyesinde her uçağa yapılacak bakım 

işlemlerinin belirlenmesi ve bakım paketleri 

halinde kümelendirilmesi sorumluluğu 

Mühendislik Müdürlüğü’ne aittir. Eğer 

yapılacak bakım işlemleri havayolu 

işletmesinin yetkisi dâhilinde ise bakım 

paketlerinin yeterli bir zaman öncesinde 

Bakım Müdürlüğü’ne teslim edilmesi 

sorumluluğu da Mühendislik Müdürlüğü’ne 

aittir.  

 

 

 

 
Şekil 2. Onur Air Teknics şirketinin 

organizasyon şeması [10] 

 

Bakım Müdürlüğü veya MRO şirketi 

mühendislik müdürlüğü tarafından 

hazırlanmış olan bakım paketindeki uçak 

bakım – onarım – revizyon işlemlerini 

yapmak üzere bakım kalemlerini kendi 

bünyesindeki personele dağıtır. Uçak 

üzerinde en küçük bir işlem dahi olsa bunu 

bir kişinin gerçekleştirebilmesi için işi 

yapacak kişinin aşağıdaki koşullar sağlaması 

gereklidir: 

 

- İlgili işi yapmak üzere gerekli ve yeterli 

öğrenimi (tahsil) görmüş olması ve bunu 

belgelemesi, 

- İlgili işi yapmak üzere gerekli ve yeterli 

eğitimi (talim) görmüş olması ve bunu 

belgelemesi, 

- İlgili işin yapılacağı örgütlenmede 

istihdam edilmiş olması ve bunun 

belgelenmesi 

- İlgili işi yapmak üzere örgütlenme 

yönetimi tarafından görevlendirilmiş 

olması ve belgelenmesi. 

 

http://www.turkishtechnic.com/kurumsal/organizasyon_yapisi.html


Yukarıda sayılan ilk iki koşulun takibi 

konusunda ülkemizde SHGM bünyesinde 

lisanslandırma takip hizmetleri yapılmaktadır. 

Kişinin istihdam edilmesi hususu ile bakım 

örgütlenmesinin hazırlayıp SHGM’ye 

onaylattığı MOE belgesinde gösterilmektedir. 

İşin kişiye atanması hususu ise kurum içi 

izleklerle sağlanmaktadır. 

 

2.5 BAKIM İZLEĞİ 

Bir bakım işleminde yapılması gerekenler 

talimat halinde mühendislik müdürlüğü 

tarafından hazırlanır. Örnek olarak bir uçak 

motorunun sökülmesi için 50 – 100 ayrı işlem 

adımı talimat içinde sıralanmaktadır. Her 

işlemi yapan teknisyen ilgili satırda kendisine 

ayrılan haneye mührünü basmalı, imzasını 

atmalı ve tarihi yazmalıdır. Ayrıca ilgili 

satırda bir yanda bulunan “Teknik Kontrolör 

Onay Hanesi” içine de yapılan işlemin 

doğruluğunu denetleyen deneyimli ve 

görevlendirilmiş “teknik kontrol teknisyeni” 

tarafından mühürlenmeli, imzalanmalı ve 

tarihi yazılmalıdır. Bu konuda örnek 

olabilecek bir genel geçer (jenerik) iş emri 

satırı yapısı Şekil 3’te gösterilmektedir. 

Sıra 
No 

İşlem Betimi 
Teknisyen 

Beyanı 

Teknik 
 Kontrol 
 Onayı 

1 Motor Giriş 
kapağının 4 
adet vidasını 
açın.  

 

 

2 Vidaları söküm 
setinde 
saklamak 
üzere 3 
numaralı 
kutucuğa 
koyun. 

 
 

 

3 Manifold 
kapağını 
sökmek üzere 
beş adet 
cıvatayı sökün. 

 
 

4. ………. … 
 

….. 

 

Şekil 3. Genel geçer bir bakım iş emri parçası 

ve teknisyen beyanı, kontrolör onayı 

hanelerinin yapısı. 

 

Bakım paketlerinde belirtilmiş olan iş 

emirlerinin ayrıntılı açıklamasını içeren 

talimatlar bir form halinde Mühendislik 

birimi tarafından hazırlanmalıdır. Bu 

talimattaki her hane işi yapan teknisyen 

tarafından ve kontrol eden teknik kontrolör 

tarafından form üzerinde imza, mühür ve 

tarihleriyle beyan edilmeli ve onaylanmalıdır. 

Uçağa ait bakım işlemleri ve bakım 

faaliyetlerini belirtir bakım faaliyetleri uçağın 

çalışır olduğu süre boyunca bir arşiv içinde 

korunmalı ve bir denetim durumunda 

denetçilere sunulabilmelidir. Aynı şekilde 

uçağın bir başka işletmeye devri sırasında da 

ilgili bakım arşivleri yeni işletici firmaya 

eksiksiz bir şekilde devredilmelidir.  

Bakım işlemlerinde kullanılan sarf 

malzemelerinin, değiştirilen uçak 

bileşenlerinin (komponent olarak 

adlandırılırlar), hatta değiştirilebilen 

cihazların (line replacement unit) uçağa 

elverişliliğine etkisi büyüktür. Bu nedenle 

uçağa takılacak her düzeyde parçanın veya 

sarf malzemesinin kalite güvence süreçlerine 

tabi olması ve bu süreçlerin de ilgili formlarla 

kayıt altında tutulması gereklidir. Bu amaçla, 

bakım örgütlenmelerine tedarikçilerden veya 

satıcılardan gelen her türlü parça veya sarf 

malzemesinin tanımlı olması ve depolarda 

belirlenmiş ve dokümante edilmiş izleklere 

göre saklanmalı ve hizmete verilmelidir.  

Yukarıda sayılan bütün işleyişin bir bakım – 

onarım – revizyon yönetim bilişim sistemi ile 

bütüncül olarak yönetilebilmesi gereklidir.  
 

Uçak bakım iş süreçlerine yönelik izlekler, 

nükleer enerji ve uzay teknolojisi süreçleri 

kadar ayrıntılı bir şekilde kontrol 

edilmektedir. Bu işlemlerin dijital 

platformlara geçmesi konusunda havacılık 

sektörünün çok atik davranacağı 

düşünülürken hâlâ bakım kayıtlarında ıslak 

imzalı süreçlerin kullanılması RFID, kare 

kod, dijital imza gibi uygulamaların 

yaygınlaşmasına sekte vurmuştur. Aslında bu 

ataletin gerekçesinin de ayrıca incelenmesi 

gereklidir.  
 

 

 



2.6 BAKIM İZLEKLERİNDE 

DİJİTALLEŞME 

Dijital olmayan iş süreçlerinin çok iyi 

denetlenebilmesi ve bu nedenle dijital iş takip 

süreçlerine geçişteki atalet yukarıda 

bahsedilen MRO etkinliklerine yönelik 

hazırlanan yazılımların ve bu yazılımları 

hazırlayan örgütlenmelerin kalite 

yönetiminde standardizasyon talebinin 

oluşmasına engel olmaktadır. Oysa MRO 

yazılımları son derece kritik öneme sahip 

süreçler için kullanılmaktadır. Bu 

yazılımların algoritması, kodlaması, sürümü, 

revizyonu ve diğer süreçlerinde olabilecek en 

küçük uyumsuzluğun havacılık operasyonları 

için büyük facialara yol açması işten bile 

değildir. Bu bağlamda sivil havacılık 

otoriteleri de bakım örgütlenmelerinin bakım 

planlama, izleme ve kontrol için 

kullanacakları yazılımların kalite yönetimi 

konusunda bir serbestlik sunmakta ve sadece 

bakım faaliyetlerinin kendisini 

denetlemektedir. 

 

3. YAZILIM KALİTE YÖNETİM 

ARAÇLARI 

Yazılım için kalite yönetimi  konusunda 

kullanılan bir çok yöntem ve araç 

bulunmaktadır [11]. Yazılım kalite yönetimi 

açısından kullanılabilecek araçlar aşağıda 

sıralanmaktadır: 

- ISO 9001:2015, Kalite Yönetim Standardı 

- PMBOK, Proje Yönetimi Bilgi Kütüğü 

- PRINCE2, Kontrollü ortamlarda Projeler 

Yaklaşımı 

- ISO 90003 

- ITIL 

- COBIT 

- CMMI  [12]. 

 

3.1 ISO 9001  
ilgili örgütlenmenin bir süreçler bütünü 

olarak ele alındığı ve örgütün girdilerini 

sağlayan tedarikçiler ve sundukları yarı 

mamul veya hammaddelerin yönetildiği, 

örgüt içi iş süreçlerinin tanımlandığı, gerekli 

olanların dokümante edildiği ve güncel 

tutulduğu, örgütün çıktılarının da yönetildiği, 

bütün bu işlemler için doküman 

revizyonlarının, iş süreçlerinin denetlendiği 

bir kalite yönetim sistemidir [13]. ISO 9001, 

sınırlı bir kapsamla da olsa yazılım kalite 

yönetimi için kullanılabilir bir araçtır [14].  

 

3.2PMBOK 

Bu yaklaşımda açılımı “Project Management 

Body of Knowledge” sistematiği PMI 

(Project Management Institute) tarafından 

oluşturulmuş bir bilgi kütüğü / müktesebat 

olarak tanımlanmaktadır [15]. Bu yaklaşımda 

odak noktası genel bir projedir. PMBOK, her 

projenin zaman, maliyet ve kapsam açısından 

önceden planlanmış hedeflere ulaşabilmesi 

için üçlü kısıt hedeflerine odaklanması 

istemektedir. Ayrıca projeler bu yaklaşımda 

beş evre içinde ve her evre de beş ayrı süreç 

grubunda değerlendirilir. PMBOK ayrıca bir 

proje yönetiminin on ana bilgi alanı içinde 

yürütülmesini ister. PMBOK’un önerdiği 

sınıflandırmalara göre proje kısıtları, evreleri, 

süreç grupları ve bilgi alanları aşağıda 

sunulmaktadır: 

Proje üçlü kısıtları: kapsam, zaman, maliyet 

olarak sınıflandırılır. 

 

Beş Proje evresi ise; Projenin 

kavramlaştırılması ve başlatılması; Projenin 

tanımlanması ve planlanması; Projenin 

yürütülmesi; Proje başarımı ve kontrol; Proje 

kapama olarak sıralanır. 

 

Proje süreç grupları da Başlatma, Planlama, 

Yürütme, İzleme ve kontrol ve Kapatma 

olarak tanımlanmıştır. 

 

Proje yönetiminde kullanılan Proje bilgi 

alanları da aşağıda listelenmektedir: 

- Proje kapsam yönetimi 

- Proje zaman yönetimi 

- Proje maliyet yönetimi 

- Proje kalite yönetimi 

- Proje bütünleştirme yönetimi 

- Proje insan kaynakları yönetimi 

- Proje iletişim yönetimi 

- Proje risk yönetimi 

- Proje tedarik yönetimi 

- Proje paydaşları yönetimi. 



3.3 PRINCE2  
Kontrollü ortamlarda Projeler Yaklaşımı: 

Birleşik krallık kaynaklı bu yaklaşım ile 

projelerde başarı düzeyinin artması 

hedeflenmektedir. PRINCE (Projects In 

Controlled Environments), süreç tabanlı bir 

proje yönetim yaklaşımıdır. İngiltere 

tarafından standart olarak kabul edilen bu 

metodoloji, tüm dünyada birçok uygulayıcıya 

sahiptir. PRINCE2 proje boyutundan 

bağımsız olup, her büyüklükteki projeye göre 

ölçeklenebilir ve uyarlanabilir. 1989 yılında 

geliştirilen PRINCE, kamuya açık olmakla 

beraber, patenti İngiliz Hükümeti'ne aittir. 

PRINCE2 en son 2009 yılında 

güncellenmiştir [16]. 
 

3.3.1 PRINCE2’nun ana özellikleri 

PRINCE2’de bulunan ana özellikler 

şunlardır: 

- İş planına odaklanması 

- Proje yönetimi ekibi için tanımlanmış bir 

organizasyon yapısı 

- Ürün-temelli planlama yaklaşımı 

- Projeyi yönetilebilir ve kontrol edilebilir 

aşamalara bölme üzerinde vurgusu 

- Her projeye uygun düzeyde uygulanabilir 

olma esnekliği. 
 

3.3.2 PRINCE2 öğeleri 

PRINCE2 metodu proje yönetimini birbiri ile 

bütünleşmiş dört element ile ele alır: 

prensipler, temalar, süreçler ve proje ortamı. 

Prensipler: Prensipler bir projenin gerçekten 

PRINCE2 kullanılarak yönetildiğini 

belirleyen yol gösterici gereklilikler ve iyi 

uygulamalardır. PRINCE2’da yedi prensip 

bulunmaktadır. Bir projenin PRINCE2 

projesi olabilmesi için tüm yedi sürecin de 

uygulanması gerekmektedir. 

Temalar: Temalar proje boyunca sürekli ve 

eş zamanda irdelenmesi gereken proje 

yönetimi açılarını tanımlar. Yedi tema değişik 

proje yönetimi disiplinleri için PRINCE2’nun 

gerektirdiği özel işlemleri ve bunların neden 

gerektiğini açıklar. PRINCE2 Temaları için 

bkz. 

 

Süreçler: Bunlar projeyi başlatmaktan proje 

kapanışına kadar proje yaşam döngüsünde 

adım-adım nasıl ilerleme yapılacağını 

tanımlar. Projenin başarısı için her süreç için 

önerilen aktiviteler ve ürünler bulunmaktadır.  
 

PRINCE2’yi proje ortamına uyarlama: 

PRINCE2’nun esnek çerçevesi her çeşit ve 

her ölçüde projeye kolaylıkla uyarlanabilir. 

Ancak PRINCE2 ‘tek ölçü her şeye uyar’ bir 

çözüm değildir. Proje büyüklüğüne ve 

ortamında göre uyarlanması gerekir [17]. 
 

3.4 ISO 90003 

ISO 9001, genel olarak bütün sektörlerde ve 

bütün işletmeler için geçerli olmak üzere 

tasarlanmış bir yönetim tarzıdır. Ancak, 

yazılım sektörünün ve yazılım üretiminin 

kendine has o kadar çok baskın özelliği vardır 

ki, Uluslararası Standartlar Enstitüsü ISO 

9001 kalite yönetim sistemini yazılım 

geliştirme için bir rehber belge geliştirerek 

uyarlamak zorunda kalmıştır. 
  

ISO 90003:2015 kuruluşlara bilgisayar 

yazılımları ve ilgili destek hizmetlerinin 

edinimi, tedariği, geliştirilmesi, işletilmesi ve 

bakımı için ISO 9001:2008 uygulamalarına 

kılavuzluk etmek üzere hazırlanmış bir 

standarttır. ISO 90003:2014, ISO 9001:2008 

kapsamında herhangi bir ekleme veya 

değişiklik yapmamaktadır.  
 

ISO 90003:2014 bir kalite yönetim sisteminin 

belgelendirilmesine yönelik bir 

değerlendirme ölçütü olması niyetiyle 

hazırlanmamıştır. 

ISO 90003:2014 aşağıdaki özelliklere sahip 

yazılımlara uygulanabilir: 

- bir başka örgütlenme ile ticari bir 

anlaşması olan, 

- pazarın ilgili sektöründe elde edilebilir bir 

ürün olan, 

- bir kuruluşun  süreçlerini desteklemek için 

kullanılabilen, 

- bir donanım ürününün içine gömülü olan 

veya 

- yazılım hizmetleriyle ilişkili olan.[18]. 
 

3.5 ITIL 

ITIL(Information Technologies Infrastructure 

Library- Bilgi Teknolojisi Altyapı 

Kütüphanesi ) sözlerinin baş harflerinden 



oluşmuş bir kısaltmadır. Bilgi Teknolojisi 

Altyapı Kütüphanesi olarak adlandırılır. ITIL 

servis yönetim metodolojisi, BT servislerini 

eksiksiz ve en iyi kalitede yönetmek için 

geliştirilmiştir. ITIL, servis yönetimini en iyi 

şekilde sürdürmek için kullanıcılarına 

rehberlik etmektedir. 
 

ITIL Servis yönetimi kavramlarını 

tanımlayan, servisleri en iyi şekilde 

sürdürmek için rehberlik eden ve 

kullanıcılarına servis sağlama süreçlerini 

detaylandıran kitaplardan oluşmaktadır [19]. 
 

3.6 COBIT 

Control Objectives for Information and 

Related Technology’nin kısaltmasıdır. 

*COBIT, Bilgi Teknolojileri yönetiminde 

ulaşılması gereken hedefleri ortaya 

koymaktadır. *ISACA ve ITGI tarafından 

1996 yılında geliştirilmiştir. Son sürümü (5.0)  

2012’de yayımlanmıştır [20]. 
 

CobiT’in  vizyonu;  bilişim teknolojileri 

yönetişim (IT governance) modeli olmaktır. 

CobiT sadece bir  denetim aracı değil, aynı 

zamanda bir yönetişim aracı olma amacını 

taşır. Bu nedenle yönetimden bilişim 

teknolojileri personeline kadar kurum içi ve 

dışında, kurumun varlığı ve sağlıklı faaliyet 

göstermesi konularında risk üstlenen çeşitli 

taraflara fayda sağlama amacını da yerine 

getirmeyi hedeflemektedir [21]. 

 

CobiT’i, ITIL, CMMI ve ISO 

standartlarından ayıran en büyük özelliği tüm 

BT fonksiyonlarını kapsayan bir çerçeve 

sunmasıdır.  Farklı şekilde ifade etmek 

gerekirse CobiT içerisinde yer alan 34 süreci 

bir arada değerlendirdiğinizde BT 

yönetiminin her alanını kapsama almış 

olursunuz. Bu nedenle diğer standartlardan 

farklı şekilde, CobiT’in tek veya grup halinde 

BT süreçlerine değil BT’nin yönetilmesine 

odaklandığını söylemek doğru olur [22]. 

 

3.7 CMMI 

Yetenek Olgunluk Modeli Bütünleştirmesi 

veya CMMI, bir kuruluşun, geliştirilmiş 

performansa yol açan davranışları geliştirmek 

için ne yapması gerektiğini net bir biçimde 

tanımlayan bir süreç modelidir. 

 

Beş "Olgunluk Düzeyi" veya üç "Yetenek 

Seviyesi" ile CMMI, mükemmel ürünler 

üretmek veya mükemmel hizmetler sunmak 

için gereken en önemli unsurları tanımlar ve 

bunları kapsamlı bir modelle sarar [23]. 

 

4. HAVACILIK BAKIM YÖNETİMİ 

YAZILIMLARININ DURUMU 

Havacılıkta uçak operatörlerinin 

yetkilendirilmesi ile yapabileceği bakım 

düzeyi çoğunlukla uçuş öncesi bakımdan 

başlayarak A Bakımına kadar olan 

bakımlardır. Daha karmaşık bakım düzeyleri 

olan B, C ve D bakımları için MRO yetkili 

örgütlenmelere ihtiyaç duyulacaktır. Bu 

bakımdan çalışmamızda incelenecek olan 

yazılımların operatör düzeyi bakımlar ve ağır 

bakımlar olarak ikiye ayrılması ve bu bakım 

türlerine yönelik bakım yazılımlarının 

incelenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır.  

 

Türkiye’de kurulmuş olan ve faaliyet 

gösteren birçok havayolu işletmesi 

bulunmaktadır. Bahsi geçen havayollarının 

bakım faaliyetleri için çeşitli planlama 

yazılımları kullanılabilir. Ancak, konu ağır 

bakım olunca Türkiye’de yetkilendirilmiş 3 

adet bakım örgütlenmesi olduğu fark 

edilecektir. Bu üç örgütlenmenin iki tanesi 

Türkiye merkezli bir yazılım şirketinin 

ürününü kullanmakta, diğer örgütlenme ise 

kendi imkânları ile oluşturduğu yazılım 

üzerinden planlama faaliyetlerini 

yürütmektedir [24]. 

 

MRO lisanslandırması olmayan havacılık 

şirketleri ise uçuş öncesi, uçuş sonrası, 

günlük ve A bakım işlemlerini kendi 

tesislerinde ve lisanslandırılmış oldukları 

sınırlar çerçevesinde yürütmektedir Bu 

şirketler, B, C ve D bakımları için yerli veya 

yabancı yetkilendirilmiş MRO şirketleri ile 

bakım sözleşmeleri çerçevesinde bakım 

hizmetleri almaktadır. 

 

Uçağa yönelik uçuş öncesi, uçuş sonrası ve 

günlük bakım işlemleri nispeten sabitlenmiş 



kalemlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bu 

bakım etkinlikleri için karmaşık bilişim 

sistemlerine ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak 

A bakımı ve ötesine geçildiğinde daha 

karmaşık işlemlere yönelik hesaplamalara 

ihtiyaç duyulacaktır. Bu işlemlerin 

belirlenmesi ve bakım paketlerinin 

oluşturulması da mühendislik biriminin 

sorumluluğundadır. 

 

Sivil Havacılık Otoriteleri tarafından yapılan 

sistem denetimlerinde depolara giriş, çıkış; 

depolarda saklama ve tanımlama, 

dokümanların revizyon kontrolü gibi ISO 

9001:2015 içinde bulunabilecek süreç 

kontrollerinin dışında teknisyen 

lisanslandırma, MOE içerik denetimi ve daha 

onlarca madde konusunda ayrıntılı denetim 

işlemleri yapılmaktadır. Ancak, kullanılan 

bakım planlama yazılımlarının kalite 

güvencesi, yazılıma girilen verilerin kalite 

güvencesi ve çıktılarının kalite güvencesi 

konularında bir sistem denetimi 

bulunmamaktadır. Bu konuda otoriteler hâlen 

ıslak imzalı belgelerle izleklerin 

yönetilmesinden fazla rahatsız değildir. 

RFID, Karekod gibi tanımlama ve takip 

sistemlerinin ilk önce havacılık sektöründe 

yaygınlaşması beklenirken; geleneksel ıslak 

imza ve kaşeye dayalı kalite kayıtları (form) 

doldurma ilkesinden sektör ve otoriteler 

vazgeçmemiştir. İşin ilginç yanı, ilgili bilişim 

sistemlerinin bilgisayarlı uygulamalara 

dönüştürülmesinde bir kalite yönetimi 

zorunluluğuna olan gereksinim fark 

edilmemiştir. 

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bu bağlamda, ister ulusal alanda, isterse 

uluslararası alanda olsun FAA, EASA, 

SHGM gibi sivil havacılık otoritelerinden 

veya IATA, ICAO gibi sivil havacılık 

örgütlenmeleri açısından getirilecek bir 

yazılım kalite yönetimi sistematiği 

zorunluluğu doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Ayrıca havayolu işletmelerinden MRO 

şirketlerine getirilecek bir talep veya MRO 

şirketlerinden yazılım üreticilerine gelecek 

bir talep ile Bakım planlama yazılımları için 

yazılım kalite yönetimi araçları kullanılmaya 

başlanabilir. Eğer bu talebin oluşmasında geç 

kalınırsa hava trafiğindeki artış nedeniyle 

artacak olan kaza olasılığını engellemek için 

sahada manuel süreçler için çok daha yorucu 

ve hataya eğilimli karmaşık iş süreçleri 

devreye girecek ve Teknik Müdürlüklerin 

fazla olan yükü daha da artacaktır. 

 

Bu çalışmanın kapsamı olarak sivil havacılığa 

yönelik bakım planlama yönetimi 

yazılımlarının kalite yönetim süreçleri ele 

alınmıştır. Ancak, askeri havacılık konusunda 

da aynı süreçler benzer şekilde 

yürütülmektedir. Bu bağlamda AQAP 160 

sistematiğinin askeri havacılık bakım 

yönetimi yazılımlarında kalite yönetimi 

sorunsalı için ayrıca kullanılması yararlı 

görülmektedir [25]. 

 

Bu çalışmanın daha sonraki aşamalarında 

hem havayolu işletmelerinin teknik 

müdürlükleri bünyesinde hem de MRO 

şirketleri bünyesinde saha ziyaretleri ve 

görüşmeler ile bilgi toplanacaktır. Ayrıca, 

uluslararası pazarlarda satışa sunulmuş olan 

MRO planlama yazılımları ve üreticilerinin 

Yazılım Kalite Yönetim araçlarına sahip 

olma ve kullanma durumları konusunda 

iletişime geçilecek ve bir envanter 

oluşturulacaktır. Son aşamada ise sivil 

havacılık otoriteleri ile bağlantı kurulup görüş 

alınacaktır.  
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