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  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİMİ 

-ITIL- 

 

07.04.2011 tarihinde gerçekleştirilen “Bilişim Teknolojileri Hizmet Yönetimi -ITIL-“ 
konulu konferansın metnidir. 

Konuşmacılar: 

Funda Yılmaz (ASES Yönetimi Kurulu Başkanı) 

Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu (Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri 
Bölümü Bölüm Başkanı) 

Prof. Dr. Ali Yazıcı (Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Bölümü Bölüm 
Başkanı) 

Medih Kanbur (BT Bilgi Teknolojileri Firma Yöneticisi) 

Serkan Erol (BT Bilgi Teknolojileri Firmasında Satış Yöneticisi) 

 

Funda Yılmaz: ASES Yönetimi Kurulu Başkanı Funda Yılmaz, ASES Biliyorsunuz ki 
yeni kuruldu. Yazılım özellikle Türkiye’de yeni yeni oluşan bir şey ve bana göre 
yazılım insanların hayatını olumlu yönde etkileyen ama çok az insanın bunun 
farkında olduğu bir alan.  Bu yüzden ASES’i kurmamızın bir amacı da buydu aslında, 
yazılım mühendisliğini ve yazılım alanını insanlara duyurmak ve bu alanı yenilikçi 
şeyler yapmaktı.  

Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu: Bilgisayar mühendisliği ya da bilgisayar bilimleri 
aslında çok eski bir meslek değil, şöyle bir bakarsak ya da ilk bilgisayarın icadından 
bu tarafa bakarsak çok da fazla bir zaman geçmedi, inşaat mühendisliği ve makine 
mühendisliği gibi çok eski bir meslek değil. Ama son zamanlarda yapılan birtakım 
araştırmalar, birtakım istatistikler ki örnek olarak Türkiye’de yapılan Devlet Planlama 
Teşkilâtının 2010 yılında yaptığı Bilgi Toplumu istatistik çalışmalarına bakabilirsiniz.  

Standart bilgisayar programlarının çok da piyasanın beklentilerini karşılamadığı, 
piyasanın beklentilerinin o mevcut programlardan farklı bir şeyler beklediğini 
gösteriyor ki bunun yine yurtdışında yapılan birtakım çalışmalar, benzer çalışmalar, 
akademik çalışmalarda bunu gösteriyor. Dolayısıyla standart bilgisayar 
programlarıyla piyasa beklentileri çok fazla örtüşmüyor. Dolayısıyla yeni piyasa 
beklentisine yönelik birtakım düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç var, bu kapsamda 
ortaya çıkan yaklaşımlardan bir tanesi de Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi ya da 
İngilizce adıyla IT-Information Technology Services Management son zamanların öne 
çıkan yaklaşımlarından bir tanesi. 
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Bu konuyla ilgili öncelikli tabi yüksek lisans programları başlatılmış durumda ki bunu 
da bizde üniversitemizde bilişim sistemleri mühendisliği altında böyle bir programı bu 
yıl başlattık. Biraz sonra konuşmacılarımız detayına girecekleri için ben onun ne 
olduğu detayına girmeyeceğim. Kısacası IT’yi kullandığımız bu dönemde ben kısaca 
bunu IT’nin Etkin Yönetimi diye özetliyorum. IT’yi nasıl etkin yönetilir, her açıdan, 
değişik açılardan biraz sonra konuşmacılarımız onu anlatacak. Dolayısıyla o tarafına 
çok fazla girmeyeceğim. Ama bu kavramlarla, bu konseptlerle mutlaka 
karşılaşacaksınız, mutlaka göreceksiniz. O yüzden burada yapılan takdimin, burada 
yapılacak sunumların sizlere önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Size ileride 
mesleğinizle ilgili ki sunum yapacak arkadaşlarımız bir firmadan gelip sunum 
yapıyorlar. Dolayısıyla akademik tarafı bir tarafa dışarıda ne olup bittiğini, piyasada 
ne olup bittiğini, neler beklenildiklerini görmeniz açısından bence çok faydalı 
olabileceğini düşünüyorum ve size katkı sağlayacağını düşünüyorum.  

Prof. Dr. Ali Yazıcı: BT Bilgi Teknolojileri firmasından geldi misafirlerimiz, onlar 
kendilerini daha detaylı tanıtacaklar. Bizim için çok yararlı bir sunum yapacaklarına 
inanıyorum.  

Şimdi arkadaşlar BT Hizmet Yönetimi, IT Services Management ITSM diye geçen 
konu son zamanlarda çok popüler olmaya başladı, çok konuşulmaya başladı. Ben 
basit bir örnekle başlıyorum, herhangi bir kuruluşta bir bilgisayar merkezi oluyor, bilgi 
işlem merkezi oluyor ve o kuruluştaki kişilere mesela bizim üniversitemizdeki Bilgi 
İşlem Müdürlüğü sizlere servis sağlıyor, bizlere servis sağlıyor. İşte bu servisin 
kalitesini arttırmak için birtakım araçlar, birtakım metodolojiler, birtakım süreç 
kontrolleri ve süreçler var. Biz buna IT Services Management diyoruz. Bunu daha 
büyütürseniz IT Servisi sağlayan herhangi bir firmayı düşünün. Bunlar bu servislerini 
müşterilerine en etkin nasıl ulaştırabilirler, bugünkü konu bu. Bununla ilgili İngiltere’de 
Ticaret Bakanlığı’nın kabul etmiş olduğu bir standart var, standart diyebiliriz buna. 
ITIL İnformation Technology Infrastructure Library bununla ilgili bir konuşmamız var.  

Bu gelen arkadaşlarımız bu sertifikasyonun çeşitli seviyelerinde, çeşitli düzeylerinde 
sertifikalara sahipler. Zaten onlar bu şekilde size bunu anlatacaklar; ne olduğunu, 
nasıl olduğunu ve biz öğrencilerimize her konuşmada o sertifikayı alın diyoruz, çünkü 
bu size lazım. Eğer böyle bir sertifikasyona sahipseniz ki Medih Bey bunu 
açıklayacak, sizin önünüz açık olacak. Bu sadece bilişim sistemleri mühendisliği 
öğrencileri için değil, yazılım ve bilgisayar mühendisliği öğrencileri ve yahut sektörde 
olan herkes için önemli bir konu. ITIL, KOBİT, ISO-27001 gibi ortalıkta bir sürü şeyler 
dolaşıyor. Bunların bazıları kurumsal şeyler CMI’den bahsediliyor, bunların bazıları 
kurumsal bazıları ise kişilerin alabileceği sertifikalar, ITIL’de bunlardan bir tanesi. Bu 
çok önemli bir sertifikasyon sistemi Türkiye’de de ilerideki iş ilanlarına bakacaksınız; 
şu seviyede ITIL sertifikasına sahip elemanlar arıyoruz gibi cümleleri çok 
göreceksiniz, çok yakında bu olacak.  
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Zaten bankacılıkta böyle bir standart geliyor; bu sertifikasyon, KOBİT, ITIL gibi şeyler 
geliyor. Kamu kuruluşlarında olacak ve bu gibi kişilere sahip firmalar belki yazılım 
projeleri alabilecekler, dolayısıyla oldukça önemli bir şey.  

Funda sözlerine başlarken yazılım çok önemli bir hale geliyor demişti. Hakikaten 
yazılım önemli, son bir haftadır da işte bütün Türkiye şifreyle yatıp şifreyle kalkıyoruz. 
Onun da arkasında bir yazılım var, belirli bir kripton kuralıyla hazırlanmış, dizilmiş 
cevap anahtarları var. Bunun da arkasında gene yazılımcılar var, ama onlara daha iyi 
yaparlar herhalde diye düşünüyorum.  

Medih Kanbur: Benim ismim Medih Kanbur BT Bilgi Teknolojileri firmasında bir yıldır 
çalışıyorum. Kısaca, vaktimiz elverdiğince BT Bilgi’den de bahsedeyim, ben ITIL’dan 
bahsedeceğiz zaten. BT Bilgi firması uzunca bir zamandır, bilgi teknolojilerinin hem 
hizmet yönetimi tarafında hem de altyapı yönetimi tarafında çeşitli ürünler IT 
departmanlarına veya IT kuruluşlarına yardımcı olacak çeşitli ürünlerin satışını ve 
bunlarla ilgili bilhassa hizmet yönetimi tarafındaki inflamantasyonları gerçekleştiriyor. 
Dediğim gibi bu ürünlerin arka tarafında süreçler var, sonuçta kuruluşlar çeşitli 
yazılım ürünlerini bazı süreçlerini bilgisayar ortamında, elektronik ortamda yürüterek 
işlerini kolaylaştırmak, ulaşmak istedikleri hedeflere ulaşmak için kullanırlar. İş 
tarafının kullandığı birtakım ürünler olduğu gibi IT’nin de kullandığı birtakım ürünler 
var, IT o kadar genişledi ve işin kendisi olmaya başladı ki işte bu ürünler 
bahsettiğimiz az önce hizmet yönetimi ürünleri ve altyapı ürünleri diye belki iki gruba 
ayrılabilir.  

Bizim kuruluşumuzda esas olarak bu ürünlerin satışını ve inflamantasyonunu 
gerçekleştiriyor. Bu ürünlerin arkasında bahsettiğimiz süreçleri oturtmak tabi ki önemli 
bir nokta, işte bu noktada da yine firmamızda benim liderliğimde diyeyim ITIL 
konusunda eğitimler artı süreç danışmanlıkları veriliyor, bu ikisi birbirini bütünlüyor. 
Yani süreçlerimiz olmazsa, süreçlerimiz düzgün bir şekilde oturtulmamışsa aldığınız 
programı çok düzgün kullanamıyorsunuz. Eğer program almazsanız, süreçlerinizi 
manuel yürütmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla ikisi birbirinden ayrılmaz bir 
bütün.  BT bilgide bu konuda ciddiyetle hem ITIL’ı burada hizmet yönetimi konusunda 
ön plana çıkararak bu konuda dünyaca tanınmış bir frontier, bir model olan ITIL’ı öne 
çıkartarak bunun eğitimlerini de sağlayarak, süreç danışmanlığını da sağlayarak bu 
konuda piyasada hizmet veriyor.  

Ben de yazılım kökenli olarak 1995 yılında bilgi tekniğin çalışma hayatına atıldım. İlk 
çalıştığım yer benim için hem şans hem de şanssızlık oldu. Yurtdışında bir şirkette 
Unilever’de çalıştım, bu kuruluşu hepiniz birçok ürününden dolayı tanıyorsunuz. Bu 
kuruluşta iki buçuk yıl kadar ben yazılım yaptım ve yurtdışında çok uluslu bir firma 
olması dolayısıyla bazı pratiklerin daha sonraki tecrübelerimde öğrendim ki 
Türkiye’den çok daha ileride, çok daha önde olduğunu müşahede etmiş olduk. Bu 
bizim için dediğimiz gibi hem bir şans oldu hem de iki sene sonra, iki buçuk sene 
sonra bu kuruluştan ayrılınca biraz da şok gibi oldu; çünkü her yer böyle zannettik. 
Her yerde öyle değilmiş.  
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O zamandan beri bir yolculuk başladı, benim için ve yazılım tarafında yaşanan 
birtakım sıkıntılar, hiçbir zaman analizlerin tam olarak yapılamaması, her zaman 
böyle bir yetişme derdiyle yazılımların gerçekleşmesi sekiz yıllık yazılım hayatım 
boyunca benim ayağıma bağ oldu, hiçbir zaman sanatımı tam olarak icra etme 
şansını bulamadığımı düşündüm, bir yazılımcı olarak bu şekilde algıladım. Bunun 
tabi daha sonra ITIL’la beraber nasıl değiştiğini de anlatacağım. Ardından bir yüksek 
lisans şansımız oldu. Marmara Üniversitesinde Uluslararası İşletmecilik alanında 
yüksek lisans yaptıktan sonra SOYAK İnşaat firmasında IT yöneticisi olarak 
çalışmaya başladım. Bir zamanlar yazılımcı olarak yaşadığımız sorunları yönetici 
bakış açısıyla bu sefer bir yansımasını yaşamaya başladık ve bütün bunlar özellikle 
beş yıllık yöneticilik tecrübesinin ardından bizi hizmet yönetimi tarafına IT’ye bir 
hizmet olarak bakmak, IT’nin aslında bir hizmet sektörüyle benzerlikler içeren ciddi 
anlamda hizmet işi olduğunu anlamamıza, görmemize sebep oldu ve ardından 
danışmanlık dönemi başladı. Üç yıldır da ben ITIL konusunda, IT Hizmet Yönetimi 
konusunda danışmanlık yapıyorum.    

ITIL’la tanışmam 2005 senesidir. ITIL’ın birtakım versiyonları da var, versiyon 2’yle 
Türkiye’de tanındı ITIL. 2007 yılında da versiyon 3 çıktı. Ben iki sene versiyon 2’yi 
anlamaya çalışana kadar bayağı işte “cebelleştim” diyeyim Türkçe tabiriyle. Fakat 
sonra versiyon 3’ü çıkardılar ve birden onu öğrenmek durumunda kaldık. Adaptasyon 
çok uzun sürmedi ve iyi ki de versiyon 3’e geçiş yapmışım dedim. Gerçekten de bir 
ciddi adım atılmış, süreç bakış açısından servis bakış açısına bir geçiş sağlanmış.  

Bugün anlatacağımız konu da hizmet yönetiminde, bilgi teknolojisi hizmet yönetimi IT 
Infrastructure Library ve yahut da işte Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi diye 
Türkçeleştirebileceğimiz bu konunun Versiyon 3’ün, yani şu anki güncel versiyonunun 
yaklaşımlarından biraz bahsedeceğiz. Türkiye’deki durumdan biraz bahsedeceğiz. 
Sertifikasyon konusundan bahsedeceğiz. Şimdi bu konunun aslında arkasında yatan 
şöyle bir gerçek var, servis sektörü bildiğiniz gibi yeni bir şey değil, servis konusunda 
çalışan birçok sektör var. Servis konusunda birçok sektör mevcut ve kuruluşlar bu 
konuda yıllardır çalışıyorlar. IT’nin servis sektörüne girmesi ve yahut da IT’ye servis 
gibi bakılması yeni ITIL bu kadar popüler olması da işte IT’nin aslında business 
tarafına, yani iş tarafına ve yahut da bir ticari IT kuruluşundan bahsediyorsak dış 
müşterilere hizmet verdiği anlayışının yavaş yavaş yerleşmeye başlaması ITIL’ın da 
popüler olmasının sebebi. Bu bakış açısına yıllar önce tabi ulaşılmış, belki Türkiye’de 
bu biraz daha geriden geliyor. 

Şöyle bir ITIL’ın gelişimine baktığınız zaman ilk ismi çıktığında Goverment 
Information Technology İnfrastructure Management Method şeklinde bir adla anılıyor. 
Çıkışında şöyle bir de hikâyesi var, bu IT projeleri bir şekilde sürekli fail oluyor, sürekli 
bunlarda sorunlar yaşıyoruz. Bir bakın bakalım dünyada işler nasıl yapılıyor, büyük 
kuruluşlar bu işi nasıl yapıyor. İyi uygulamaları, en iyi uygulamaları toplayın ve hani 
bir metodoloji bir frontier oluşturalım. Biz de özellikle hükümet projelerinde bu şekilde 
çalışmaya başlayalım. Biz de IT’mizi nasıl yönetmemiz gerekiyorsa bu şekilde 
yönetelim şeklinde bir yaklaşımla hükümetin ön ayak olmuş olduğu bir çalışmayla 
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başlıyor. Bu şekilde başladığında ismi işte GITIMM şeklinde ifade edeceğimiz bir ismi 
var. OGC Office Of Goverment Commerce herhalde Ticaret Odasına karşılık mı 
geliyor İngiltere’de bilemiyorum. Bir hükümet kuruluşu olan OGC başkanlığında 
başlıyor. İşte 1989’da OGC’nin önceki ismi Central Computer Telecommunications 
Agency CCTA bunlar bu işi başlatıyorlar. Daha sonra OGC olarak isim değiştiriyor ve 
toplanan bu Best Practices dediğimiz bütün dünyadaki bu iyi uygulamalar bir araya 
getirerek kavramsallaştırılıyor. Yani bir modele dönüştürülüyor ve ITIL versiyon 2 
dünyada da Türkiye’de de bilinen ilk ITIL versiyonu olarak çıkıyor.  

IT’ye hizmet yaklaşımıyla bakmak 1999 civarında, yani uyulmuş oluyor, bir ürün 
olarak ortaya çıkartılmış oluyor diyebiliriz. İlk çıktığında 7 kitap daha sonra buna 2 
kitap daha ilâve edildi. Bu bakış açısı Versiyon 2 bakış açısı daha çok süreçlere 
odaklı, yani IT’nin içinde ne gibi süreçler var. Süreç derken de şöyle bir örnek gitmek 
daha mantıklı olacak. IT’de birtakım işler yapılıyor. Aslında kuruluşun asıl işi IT değil, 
diyelim ki siz bir üretim firmasısınız tekstil üretimi firmasısınız ve bu firmada siz perde 
üretiyorsunuz. Perde üretirken teknolojinin gelişmesine bağlı olarak birtakım 
sistemlerinizi, birtakım kendi iş süreçlerinizle ilgili çalışmalarınızı, aktivitelerinizi 
kolaylaştıracak ve size iş hedeflerinize ulaştırmanızı kolaylaştıracak IT sistemleri 
kullanıyorsunuz. Teknolojinin yapabilirliği arttığı ölçüde IT’nin bilgi teknolojilerinin işin 
içine girme düzeyi artıyor. Bu teknolojinin işin içine girme düzeyi arttıkça da işin IT’ye 
bağımlılığı artıyor. Şirketler de daha spesifik uygulamalarla, daha spesifik hizmetler 
yapılıyor ve IT bunları business tarafına sunuyor. Şimdi böyle baktığınızda IT’nin de 
kendi içinde süreçleri var, bu süreçleri de çok kısa ne olduğunu anlamanız açısından 
ifade edeyim. İş tarafına verilen birtakım hizmetler var. Diyelim ki bir uygulama 
kullanıyorlar, bu dediğimiz tekstil firmasından devam edelim.  

Tekstil firması perdelerin desenlerini yapmak için bir bilgisayar uygulama kullanıyor. 
Bu bilgisayar uygulamasının düzgün bir şekilde çalışması, yetişecek perde 
siparişlerin orta yerinde pat diye durmaması gibi ihtiyaçlar var, öyle değil mi? Bu 
ihtiyaçlar işte IT tarafını sürekli olarak daha kaliteli erişilebilirlik diyoruz  “accessibility” 
diye ifade ediyoruz, daha kesintisiz bir şekilde uygulamaları çalıştırmalarına, bu 
uygulamalar üzerinde çalıştıkları serverları sunucuları yine kesintisiz bir şekilde 
çalıştırmaya, yine firma içerisindeki ağ yapısını, network altyapısını diğer 
infrastructure, internet bağlantısını, e-mail hizmetini vs. kesintisiz bir şekilde 
çalıştırmaları gerekiyor. Bu da daha kaliteli, daha kesintisiz, daha düzgün bir hizmet 
anlayışıyla çalışmalarını gerektiriyor.  

IT’nin içerisinde dediğim gibi müşteri tarafından, yani iş tarafından gelen birtakım 
çağrılar olabilir. İşte dediğiniz gibi çok önemli bir sipariş için hazırlanırken bu 
desenlerle ilgili çalışan program bir anda duruverdi, hemen sarılıyorsunuz telefona 
IT’yi arıyorsunuz iş tarafı olarak diyorsunuz ki çalışmıyor bizim bu programımız ne 
yapacağız? Şimdi bakın bu IT tarafında bir süreç başlatıyor.  
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IT hizmeti veren Sortart grubu içerisinde bir süreç başlatıyor. Bu süreç işte ITIL’da 
“Incident Management” diye bir isimle alınıyor “Olay Yönetimi”, “Kesinti Yönetimi” 
diye Türkçeleştirebiliriz, böyle bir süreç başlatıyor. Ama arka tarafta başka süreçler 
var, bu kesintilerin hiç “olmaması için siz başka birtakım süreçlerde işletiyorsunuz, 
başka aktiviteler yapıyorsunuz. Dolayısıyla ITIL’ın Versiyon 2 bakış açısı IT içindeki 
olması gereken 10 tane sürece odaklanmış bir bakış açısıydı. Aktivite paketlerine 
verilmiş isimler olarak düşünebilirsiniz.  

Versiyon 2 bu şekilde bakarken bunda bazı eksiklikler görüldü. Olayın sadece 
süreçler olmadığı aslında bir hizmet bakış açısıyla bu işe bakılması gerektiği 
hizmetinde bir yaşam döngüsü olduğu anlaşılmış olacak ki 30 Mayıs 2007’de 
Versiyon 3’ü çıkardılar. Yine Office Of Goverment Commerce 2007’de versiyon 3 
adıyla 5 tane kitap yayınladı. Bu 5 tane kitap şu anki güncel ITIL versiyon 3’ün ana 
kitaplarıdır. Zaten onlardan da birazdan bahsediyor olacağız.  

Yine ITIL’la ilgili olarak IT Services Management Form Hizmet Yönetimi Forumu diye 
bir dernek var. Bu dernek kuruluyor, bunun önemi şu ITIL kitaplarının özellikle 
versiyon 3 kitaplarının yazımında bu dernekteki insanlar da görev aldı ve şu anda 
zaten hizmet yönetimiyle ilgili dünyada yapılan birtakım çalışmalar var. Bu aktiviteleri 
yapanlar arasında başı çeken kuruluşlardan bir tanesi olduğu için ITIL’la ilgilenen, 
hizmet yönetimiyle ilgilenen herkesin bir kulağının IT SMF tarafında olması gerekiyor, 
o yüzden bunu da buraya koyduk.  

ITIL Hizmet Yönetimi konusunda şu anda dünyaca kabul görmüş üründen, 
markalardan, birtakım vendorlardan tamamen “bağımsız”, yani bağımsız olmaya 
çalışarak ilerleyen en azından bu 5 tane kitabın içerisinde herhangi bir ürün öne 
çıkarılmıyor, onu söyleyebiliriz rahatlıkla. Üründen bağımsız, platformdan bağımsız 
olarak IT Hizmetleri anlatılıyor ve bu konuda kabul edilmiş tek frontier olarak 
önünüzde duruyor.  

IT çalışanları olarak bu bizi nasıl etkiliyor? Eğer siz kuruluşunuzda birtakım sıkıntılar 
IT’nin yönetimiyle ilgili, altyapının yönetimiyle ilgili, hizmetlerin yönetimiyle ilgili 
birtakım sıkıntılar yaşıyorsanız, çoğu zaman bu sıkıntılar yaşanır. Kuruluşlarda bir 
sistem durduğu zaman hemen IT bunun sorumlusu durumuna gelir. Özellikle IT 
tarafında çalıştığınız zaman göreceksiniz ki IT hakikaten stresli bir meslek haline 
geliyor; çünkü işin çokça içine girmiş durumda en küçük bir sistemdeki problem 
doğrudan sizin sorumluluğunuzda giriyor. Bunu siz doğru düzgün yönetmek 
durumundasınız. Bunu belki şöyle açıklayabiliriz haklılık payı da var, biz IT’de 
olduğumuz ilk zamanlar özellikle bunu çok fazla kabul etmek istemezdik. Ama şöyle 
bir gerçek var, IT’den önce de business vardı. Yani teknolojiyle bu işler yapılmadan 
önce bir şekilde manuel olarak yapılıyordu, çeşitli yöntemler kullanılarak bu işlemler 
yapılıyordu. Biz onun üstüne geldik. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte biz işin içine 
girdik. Biz bu işleri kolaylaştırırız dedik. Madem kolaylaştırmaya soyunduk, madem 
böyle bir şeye kalkıştık o zaman bunu kesintisiz sunmamız lazım. O zaman bunu iş 
ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde sunmamız lazım. 
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Şimdi bizler okullarımızdan mezun olup da IT departmanlarında iş bulduğumuz 
zaman maalesef bu gerçekten habersiz olarak iş yapmaya başlıyoruz, iş ortamına 
girmeye başlıyoruz. Belki bu anlattıklarımızın da bu anlamda bir faydası olur, önemli 
bu yüzden. Aslında biz iş için oradayız, kısaca söylememiz gereken bu. İş için 
oradayız, dolayısıyla IT’nin bir nevi hizmetçi rolü var, işin devamını sağlamaya 
çalışıyor. İşin daha iyi daha verimli daha performanslı olmasına çalışıyor. Birtakım 
kısıtları veya ortadan kaldırarak işin daha akıcı olmasını ve devam etmesini ve daha 
kârlı olmasını sağlamaya çalışıyor.  

Böyle baktığınız zaman girdiğiniz kuruluşlarda yaşadığınız sıkıntıları gidermek için 
birtakım yöntemler arıyorsunuz. Etrafınıza bakıyorsunuz, başka kuruluşlara aynı 
İngiliz Hükümetinin yaptığı gibi sizde diyorsunuz ki ne yapsak yani bu işi nasıl 
yönetsek biz ne kadar uğraşsak ne kadar zaman harcasak bütün vaktimiz yangın 
söndürmekle geçiyor. IT’nin en büyük derdi budur, sürekli olarak reaktif davranışlar 
içerisindedir, IT proaktif davranışlara hiç vakti yoktur. Bunun anlamı şu: Tedbir almak 
diye bir şey maalesef çok mümkün olmuyor. Genellikle bir sistem çöküyor ve yahut 
da bir IT sisteminde bir yavaşlama oluyor. Siz bu yavaşlamanın peşine düşerken bu 
neden oldu, nasıl gideririz, bir an önce bunu ayağa kaldıralım baskısıyla hiçbir zaman 
bunun olmaması için ne yapalım mı düşünmeye vakit bulamıyorsunuz. Bu noktada 
neye sarılıyorsunuz? İşte başkaları bunu nasıl yapıyor, büyükler nasıl yapıyor, dünya 
nasıl yapıyor diye bakıyorsunuz ve ITIL işte o noktada karşımıza çıkıyor ve bize 
birtakım konularda yol gösteriyor, hizmet yönetimi konusunda yol gösteriyor.  

IT hizmet yönetimini biraz şöyle açmak gerekirse neden IT yönetimi değil, işte servis 
bakış açısıyla bakmayı tavsiye ettiği için, IT yeni bir bakış açısı getirdiği için, IT’nin 
businesse hizmet vermesi dolayısıyla buna IT hizmet yönetimi denmiş. Aslında bir 
bütün olarak IT yönetiminden pek de bir farkı yok. IT hizmet yönetiminin faaliyetlerini, 
ilgi alanlarını çıkardığınız zaman ITIL’da başka bir şeyde kalmıyor, aslına bakarsanız.  

Şöyle bir baktığınız zaman ITIL öncesi ve ITIL sonrası durumdan beklenen şeyler 
ana maddeler tabi ki çok daha farklı faydaları var, beklentiler var. Genellikle görülen 
şey şudur, net olarak bilinemeyen bileşenler, bileşen dediğimiz IT bileşenleri hizmetin 
altyapısı diyelim. Net olarak bilinemeyen bileşenler ve bunların birbirleriyle ilişkileri 
yani kocaman bir bankadasınız, bu bankanın altyapısını evet birileri birtakım 
bölümlerini biliyorlar. Ama hepsini komple karşınızda görebileceğiniz bir sisteminiz 
yok, bunların ilişkileri tam olarak bilinmiyor. ITIL’dan sonra ise biz ilişkileri ve 
bağlantıları da içeren net bir anlayışa ulaşmak istiyoruz. Tabi ITIL bununla ilgili 
birtakım şeyler sunuyor, sizde bunun gereklerini yaparsanız bu anlayışa 
ulaşabiliyorsunuz.  

Bir diğer önemli nokta reaktif olarak herhangi bir yerde herhangi bir zamandaki 
yapılan değişiklikler sonrasında artan olaylar ve kesintiler. Bütün kuruluşlarda 
değişmeyen tek şey değişim, çok klişe oldu ama. Piyasa şartları sürekli değişiyor ve 
kuruluşlar da buna sürekli uyum sağlamaya çalışıyorlar. Sizde IT olarak kuruluşların 
içinde bulunduğunuz kuruluşun ve yahut da müşterilerinizin iş süreçlerini 
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desteklediğinize göre sizin de sürekli olarak bir değişim içerisinde olmanız lazım.  
Eğer siz ITIL gibi bir metodolojiyle bir frontier work’le birtakım sistematik yaklaşımlarla 
değişiklikleri yapmıyorsanız. Yaşanan şey şu, sürekli bir yerlerde değişiklik oluyor. Bu 
değişikliklerin bu şekilde herkesin kafasına göre olması genellikle rastlanan bir 
durum. ITIL’dan sonra biz planlanmış, kontrol edilmiş değişiklikler ve bu değişikliklerin 
onaylanarak devreye alınması gibi bir durum bekliyoruz, bunu yapmaya çalışıyoruz.  

Bir diğer konu başlığı da söylediğimiz gibi proaktif aktiviteler için hiç zaman yok, 
aktiviteler genellikle reaktif aktivitelerle, tepkisel aktivitelerle günümüz geçiyor. 
Akşama kadar zaman geçiyoruz, IT ortamında ve dönüp baktığımız zaman biz bugün 
ne yaptık diyoruz. Elimizde olan yetiştirmemiz gereken projeler var. Ama 
projelerimize iyileştirme faaliyetlerine yeterince vakit ayıramıyoruz.  

Bu projeler zaten iş tarafının bir an önce bir şeylere ayak uydurmak için ihtiyaç 
duyduğu o demin bahsettiğimiz iş değişiklikleri, piyasaya ayak uydurmak için yaptığı 
birtakım değişiklikleri karşılamak üzere yapılıyor. Ama biz bunu dediğimiz gibi 
yetiştirecek vakit bulamıyoruz; çünkü mevcut sistemleri ayakta tutmak zorundayız. 
İşyeri zaten kâr amaçlı bir yapı, bir organizasyon dolayısıyla böyle her konuya bir 
adam koyayım. Onu işte istihdam edeyim. Bu konuda bir eksik mi var hemen buraya 
birisini getireyim bir şey yok, mümkün olduğunca hayatın gerçeği bu mümkün 
olduğunca yetkinlikleri de müsaade olan kişilerden birçok iş yapmasını bekliyorsunuz. 
Dolayısıyla sonuç işte bu oluyor, proaktif aktivitelere zamanı olmayan birçok insan ne 
yapacağını bilemeden, hangi birime yetişeceğimize bilemeden uğraşıp duruyoruz.  

ITIL’dan sonra biz yeni proaktif reaktif aktivite dağılımına ulaşmak istiyoruz. ITIL’ın 
tavsiyelerine uyarak ve bunlar için tabi ki kaynak ayırarak yönetimin desteğiyle biz 
bunları gerçekleştirebiliyoruz. Böylelikle bizim o söndürmek zorunda olduğumuz 
yangınların sayısını azaltıyoruz. Düşük ya da bilinmeyen müşteri memnuniyeti, şimdi 
bir hizmet yaklaşımıyla yaklaşmadığınız zaman da ister istemez müşteri memnuniyeti 
sizin için çok önemli olmayabilir. Sizin için IT’nin kuralları var, IT işte böyle yönetilir, 
işte server böyle yönetilir, network böyle yönetilir sizin bildiğiniz belli gerçekler var 
uzun yıllarınızı harcayarak bunları öğreniyorsunuz. Dolayısıyla iş tarafında da bunun 
böyle bilinmesi beklenmez, açıkçası teknik birtakım bilgilerin iş tarafında olması 
beklenmez.  

Siz diyorsunuz ki bu böyle olur, hiçbir zaman şöyle bakmıyorsunuz, ITIL gibi bir şeyle 
tanışmadıysanız, bu hizmetin bir hizmetçi olduğunu anlamadıysanız, müşteriyi bir 
anlamda, ona müşteride demiyorsunuz zaten, kullanıcı diyorsunuz. Kullanıcı cahil hiç 
bu işlerden hiç anlamayan böyle bir yaklaşım oluyor, açıkçası çok kısaca net geçmek 
gerekirse. ITIL bize orada zaten onlar için bulunduğumuzu hatırlatıyor, dolayısıyla 
müşteri memnuniyeti ön planda. Üstelikte bu müşteri memnuniyeti enteresan bir şeye 
dayanıyor, servis sektöründe herhangi bir üretim yapan, ürün satan, somut bir şeyler 
veren kuruluşlardan farklı o sektörlerden farklı bir şeyi var. Sizin ürününüzü diyelim 
bir çamaşır makinesi aldınız. Bunda ileride yaşayacağınız bir sıkıntı olduğunda bunu 



9 
 

götürürsünüz, belli bir garanti dâhilinde değiştirebilirsiniz ve yahut da tamir 
ettirebilirsiniz ve bu kusuru giderebilirsiniz.  

Ama servis böyle değil, servis o anda yaşanıyor. Dolayısıyla servisin kesintisi, arızası 
işin için çok önemli bir noktada bu arıza meydana gelebilir; çünkü servisi o anda 
kullanıyorlar. Yani açmış kullanıcı bilgisayarını işte işle ilgili çok önemli bir rapor 
alacak, yöneticisi bekliyor işte düğmeye basıyor tam raporu alacak çat diye işte 
bilinmeyen, beklenmeyen bir hata oluştu, bir mavi ekran geliyor bir şeyler oluyor, 
müşteri bunları yaşamak istemiyor. Servis o anda bitti; çünkü servis zaten o 
kullandığı uygulama ve onun bütün bileşenlere servis diyoruz biz. Dolayısıyla o anda 
bitti, o işte tamam bir problem oldu götüreyim de vereyim de işte tamir etsinler, gelsin 
gibi bir yaklaşımla hani çamaşır makinesinde olduğu gibi ve yahut da başka bir 
ürünlerde olduğu gibi onu kompanse edemiyorsunuz bu şekilde, o anda düzgün 
çalışması lazım.  

Dolayısıyla müşteri memnuniyeti biz ITIL tarafında çok önemsiyoruz, servisin 
kesintisiz bir şekilde müşteri ihtiyaç duyduğu zaman da elinin altında hazır 
bulunmasını istiyoruz ve bununla ilgili ölçümleri yapıyoruz, sürekli olarak müşteri 
memnuniyetini ölçüyoruz. ITIL’dan sonra bu noktaya ulaşıyoruz.  

Bir sonraki maddemiz de iş tarafıyla, IT tarafının karşı karşıya olduğu. İşte demin 
bahsettiğimiz konulardan dolayı iş tarafıyla IT’nin her zaman böyle sanki bir rakip gibi 
veya birbirini yenmeye, birbirini bir şekilde ikna etmeye çalışır bir hali var. Hâlbuki 
aynı şey için buradayız, ITIL’dan sonra biz BT iş için iş tarafıyla beraber çalışır 
noktasına ulaşmaya çalışıyoruz diyelim. Çok üst düzeyine baktığımızda ITIL’ın böyle 
bir faydaları var.  

ITIL’ın hizmet nedir diye hizmete getirdiği bir tanım var. Hizmette müşterinin ulaşmak 
istediği birtakım neticeler var. Bu neticelere ulaşmasını ve bu neticelere ulaşırken 
belirli özel risk ve maliyetler üstlenmemesini özellikle risk ve maliyetleri üstlenmeden 
bu istediği neticelere ulaşmasını sağlamanın, bunu kolaylaştırmanın bir yoludur diyor, 
hizmeti bu şekilde tanımlıyor. Buradan ne anlayabiliriz, bir banka düşünün 
müşterilerine bankanın istediği netice nedir? İşte bankanın servislerinden birini 
düşünelim. Kredi vermek istiyor, daha çok kredi satmak istiyor. Görüyorsunuz işte her 
zaman reklâmları da çıkıyor, artık bir telefonla biz kredi alabiliyoruz. TC kimlik 
numaramızı yazıyoruz, bankaya bir sms atıyoruz ve bir anda kredi çıkabiliyor veya 
çıkmayabiliyor. Orada birtakım şeyler hızlanıyor, eskiden bankaya birtakım manüel 
yöntemlerle başvururdunuz. O başvurunun sonucunda birkaç gün veya birkaç hafta 
beklerdiniz ve onun sonunda sizin krediniz çıkardı veya çıkmazdı. Böyle bir zaman 
kaybı banka için müşteri kaybı demek, hızlı bir şekilde paraya ihtiyacı olan bir 
müşteriye hemen kredi çıkaramamak demek, şimdi bu bankanın hizmeti. Bankanın 
bu hizmetiyle ilgili istediği netice ne olabilir? Bu süreyi ben bir şekilde hızlandırırsam 
daha çok müşteriye, daha hızlı bir şekilde kredi satar mıyım, satarım. Daha çok para 
kazanır mıyım, kazanırım.  Müşteri memnuniyetini sağlar mıyım, sağlarım. Evet, 
öyleyse ben bunu bir şekilde hızlandırmalıyım.   
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IT burada devreye giriyor, diyor ki ben sana bir hizmet veririm. O hizmet sayesinde 
sen birtakım işte bu TC kimlik numarasını gönderirsen, bir servis önüne bir program 
koyarım. O program vasıtasıyla bu geldiği anda işte gider ilgili yerlerde veri 
tabanlarında bakar sorgular ve sana 5 dakikada bu adamın hakikaten kredibilitesi 
olup olmadığını söyler, sende kararını verirsin yoluna devam edersin diyor. Ne oldu? 
Biz burada iş sürecinin performansını arttırmış olduk. İş performansını arttıran bu 
hizmetin birde güvenilir bir şekilde sunulduğunu düşünürseniz, yani ihtiyaç 
duyulduğunda bu hizmet alındığı anda sürekli olarak ayakta olduğunu düşünürseniz, 
o zaman işte dört dörtlük bir hizmet olur. IT’den bunu bekliyor, iş tarafı, müşteri tarafı.  

Bir data center kuruyorsunuz, bu defa dış müşterilere hizmet veriyorsunuz. Sizin data 
center’larınıza bağlanarak internete çıkıyorlar, sizin data center’larınızla birtakım 
uygulamalara koşturuyorlar ve bağlanıyorlar ve siz şimdi buna tam bağlanmak 
istedikleri dönemde, bu uygulamaları kullanmak istedikleri veya internetten çıkmak bir 
zamanda data center’ın ne bileyim elektrik altyapısını düzgün yapmadığınız için 
kesintiler yaşatıyorsunuz. O zaman ne oldu, müşterinin ihtiyaç duyduğu hizmeti o 
anda alamamasına neden oldunuz. Dolayısıyla gerekli güvencede, gerekli 
güvenirlilikte hizmeti sağlayamamış oldunuz.  

Hizmeti bu tanımıyla anladıktan sonra biraz da ITIL’dan söz edelim. ITIL iki şeyden 
bahsediyor; Utility ve Warrenty ismini verdiği. Hizmetin iki bileşeni vardır diyor, bunlar 
fayda ve güvence; hizmetin amaca uygunluğu, hizmetin kullanımına uygunluğu.  
Hizmetin bir amaca uygunluğu var, demin verdiğimiz banka örneğinde biz bir fayda 
sağlıyoruz, banka iş tarafı olarak. Bu faydayı nasıl sağlıyoruz ya performansında bir 
artış getiriyoruz yahut da birtakım kısıtlarını azaltıyoruz. Eğer biz bu hizmeti 
vermeseydik, banka işte o başvuran kişinin kredibilitesini öğrenmek için günlerce 
beklemek durumunda kalacaktı. Birçok sorgulamalar yapacaktı. Belki bu onlara 
maliyet açısından da büyük yükler getiriyordu. Biz ne yaptık, kısıtları azalttık, 
performanslarını arttırdık ve bu hizmet için amaca uygunluğu ortaya koymuş olduk.  

Ama dediğimiz gibi bu hizmetin arandığında erişilebilir olması, ihtiyaç duyulduğunda 
aktif olması, ayakta olması, kapasitesinin yeterli olması. Mesela işte 100 kişi birden 
kredi istediğinde bu sistem göçüyor mu? 10 kişi bağlandığında 10 kişi TC kimlik 
numarasını gönderip sms attığında bu sistem ayakta da 100 - 1000 kişi buna 
başvurduğu zaman siz bunu sonuçta halka açmışsınız, bu hizmeti kapasite yeterli 
oluyor mu? Buna baktığımız zaman bunu da sağlamamız gerekiyor. Sürekliliği var 
mı? İşte bir yerde bir sel oluyor, ondan sonra bakıyorsunuz. Deprem oluyor, telefonlar 
çalışmıyor. Bakıyorsunuz eğer süreklilik konusu yeterince düşünülmemişse, önceden 
tasarlanmamışsa herhangi bir sıkıntı olduğunda ben bu hizmeti nereden devam 
ettireceğim noktası düşünülmemişse o hizmetin güvencesi sağlanamamış oluyor ve 
yine aynı şekilde siz birtakım bilgilerinizi çeşitli kuruluşlara gönderiyorsunuz ve o 
bilgileri daha sonra internette dolaşırken bulabiliyorsunuz. Bunu eğer 
engellemezseniz o zaman hizmetin güvenlik ihtiyaçları sağlanmamış oluyor.  
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Yani baktığımız zaman hizmeti bir yandan amacına uygun tutmamız gerekiyor, bir 
yandan da kullanıma uygun sunmamız gerekiyor. Burada Utility, Warranty deniyor, 
bu ikisini sağladığımız noktada müşteri için değer sağlanmış oluyor. Deminki tanımda 
servisin tanımında hatırlayın, müşteri için değerin sağlanması ifade ediliyordu. Biz 
işte birtakım performansları arttırarak kısıtları azaltarak müşteriye değer sağlıyoruz, 
bunu da güvenli bir şekilde sunduğumuz zaman.  

Bu hizmetleri sunarken de birtakım varlıkları kullanıyoruz, bunlara Hizmet Varlıkları 
deniyor, ITIL service existences ifade ediyor. Bu hizmet varlıklarına baktığımız zaman 
şöyle, çok kısa hepinizin de bileceği gibi başta uygulamalar, altyapı bileşenleri, 
networklerin, serverların vs. ve bilgi geliyor, bir yandan da insan burada yine bir 
faktör. Diğer taraftan da capability dediğimiz kabiliyetler, beceriler dediğimiz bir konu 
var. Biz bu hizmetleri, tüm bu altyapıyı yönetmeyi bilmemiz gerekir ki onları düzgün 
kullandıralım. Bir organizasyon yaklaşımımız olmalı, süreçlerimiz olmalı, bu süreçleri 
iyi yönetmeliyiz ve bir bilgi birikimimiz olmalı, tecrübemiz olmalı bu işleri düzgün 
yapabilelim. Dolayısıyla bu hizmet varlıklarını kullanarak biz müşterinin performansını 
arttırabiliriz veya kısıtlarını azaltabiliriz. Bunlarla düzgün bir hizmet yönetimi 
yapabiliriz diye ifade ediliyor. Burada kabiliyetleri işte hizmet sağlayıcının kaynakları 
koordine etme, kontrol etme ve kullanma becerisi diye ifade ediyoruz. Kaynaklarda 
da hizmetin direkt girdilerinden bahsediyoruz.  

Yine banka örneğinden devam edersek bizim bahsettiğimiz bu hizmette bankada 
birtakım altyapılar çalışıyor. Siz IT olarak böyle bir hizmeti çalıştırmak için şöyle bir 
uygulama gerekir dediniz. Bunu işte ya dışarıdan aldınız ya kendiniz yazdınız ya da 
dışarıya yazdırdınız bir şekilde uygulamaları aldınız. Applications dediği kısım 
oradaki uygulamalardan bahseder.  

Bu aplikasyon masanın üstüne koyunca durmaz, çalışmaz bunun mutlaka bir altyapı 
üstünde çalışması lazım. Software’leri biz network üzerinde çalıştırıyoruz. Dolayısıyla 
bunun çalışmasını sağlayan bir altyapısı var. Bunları yapmak için bir finansal kapitale 
ihtiyacımız var; paraya ihtiyacımız var ve yine bunları bir bilgiyle beslememiz 
gerekiyor.  

Öte taraftan bütün bunları aldık ve getirdik şirkete koyduk. Serverımız orada işte 
lisanslarımız geldi filan ama biz bunları nasıl kuracağımızı bilmiyoruz, nasıl 
işleteceğimizi bilmiyoruz, nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz, yine hizmetimizi 
verememiş oluyoruz. Bu anlamda yönetim, organizasyon, süreç ve işte bilgi birikimi 
dediğimiz şeylere ihtiyacımız oluyor, kabiliyetlere ihtiyacımız oluyor. Hepsinin altında 
da insanı özellikle vurguluyorum, hem kaynak olarak hem de kabiliyet olarak ITIL 
insanı özellikle öne çıkartıyor. Çünkü ihtiyaç duyulan kişi sayısına da dikkat etmek 
gerekir, bunu kaynak anlamında söylüyorum. O kişilerin etkinlikleri anlamında da yine 
insanın önemi var.  

Biz bunları doğru düzgün yönetmeye Hizmet Yönetimi diyoruz. Aslında yaptığımız şu 
kaynakları doğru düzgün yönetmek, hizmetlerimizi ortaya koymak. Bu hizmetleri 
demin bahsettiğimiz güvence ve fayda yönlerini öne çıkartarak, bunlara dikkat ederek 
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sunuyoruz, buna da Hizmet Yönetimi diyoruz. Bazı organizasyonel kabiliyetlerin 
müşteriye değer sağlayacak şekilde servisler sunmak yoluyla değer sağlayacak 
şekilde organizasyonel hizmet yönetimi deniyor.  

Bunun dünyada kabul gördüğü sisteme de ITIL dedik. Şöyle bir bakarsak, ITIL bir 
servis life cycle yaklaşımı getirdi, Versiyon 3’te. Hizmet olarak da bir yaklaşım dedik. 
Artık biz IT’cıyız, biz belirli kurallara göre IT’nin kurallarına göre oynarız deme 
lüksümüz yok, biz işin kurallarına göre oynarız. İşin ihtiyaç duyduğu servisleri 
sağlarız, bu servisleri de işte hem Utility’siyle hem Warrant’siyle düzgünce sağlarız. 
Bunun için gerekli kaynakları temin ederiz, bu kaynakları yönetiriz. Müşteri adına o 
servislerin iş tarafından yapılsaydı, ortaya çıkacak özel risk ve maliyetlerini biz 
üstleniyoruz diyoruz.  

Hizmetler risk alınca, yaşam döngüsü boyunca yönetmek. Bu ne demek? Hizmetler 
doğar, gelişir ve emekli olur retired services diyor ITIL buna. Bunu baştan sona 
yönetmemiz lazım. Yani biz hizmet bir kuruluşta nasıl oluşur diye düşündüğünüz 
zaman bir tane örnek vereyim. Mesela bir yazılım şirketi düşünün, bu yazılım şirketi 
daha önce bir yazılım paketi üretiyor; insan kaynakları yazılımı olsun. Bu insan 
kaynakları yazılım paketini de tüm kuruluşlara satıyor. Buraya bu ürünü satarken 
üzerinde ciddi bir nova var, birikim var. Bu şekilde satarken piyasadaki bir beklentiyi 
görüyor ve diyor ki ben bunu bir lisansla işte satmak yerine, müşteriye bütün 
programı vermek yerine kendi sahip olduğum data center’ımı birazcık daha geliştirip 
biraz daha demin ki güvenceyi sağlayacak şekilde. Warranty, kapasiteyi sürekliliği 
security sağlayacak biçimde biraz daha geliştirirsem ben bunu kendi servis sistem 
odamda yapabilirim diye düşünüyor.  

Şimdi bakın ne oldu, bir hizmet fikri doğdu. Yeni bir hizmet artık lisans olarak, ürün 
olarak satmayacaksınız. Kendi sistem odanızda olacak ve müşteriler uzaktan 
bağlanacaklar insan kaynakları yazılımını oradan kullanacaklar. Hatta belki işi daha 
öteye götüreceksiniz adamların işte bazı insan kaynakları süreçlerini de siz 
üstleneceksiniz, bordrosunu yapacaksınız vs.  

Hizmetle ilgili bir fikir doğdu, ITIL diyor ki bunu ortada bırakmayın. Bu insanların 
kafasında kalmasın. Bu daha olduğu anda bunu kayıt altına alın ve bunu o noktada 
yönetmeye başlayın.  

Servis strateji diye, ortada görmüş olduğunuz ITIL’ın nüvesi diye ifade edilen 
merkezinde burası var. Yani siz bu hizmet müşteriye nasıl fayda sağlayacak, bu 
satılır mı satılmaz mı, satılırsa kaça satılır. Ben daha önce bu yazılımı işte 50 bin 
dolara satıyordum. Kullanıcı lisanslarım vardı vs. işte ama şimdi içeriden nasıl 
edeceksiniz, müşteriye bir şey vermiyorsunuz. Sadece işte kaç kullanıcı 
bağlanacaksa kullanıcı başına bir lisanslamayla daha uygun fiyata müşteriye bunu 
sunacaksınız. Belki aylık bir ödemesi olacak, belki yıllık bir aboneliği olacak değil mi, 
yepyeni birtakım şeyler geldi. Şimdi stratejide başlıyorsunuz düşünmeye nasıl bir 
değer katacak bu müşteriye; kim alır bunu, hakikaten alır mı, alırsa kaça alır? Ben 
bunu almak yerine işte ne bileyim aylık 10 dolar vermek yerine zaten bir sefer 50 bin 
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dolar veririm ben bunu ömrü billahi kullanacağım veya 10 yıl kullansam diye düşünür, 
müşteri. 10 yıllık bir kullanımda benim şu kadar maliyetim olur diye bakar ve bu 
maliyete katlanmak yerine direkt almayı tercih ederim diyebilir. Dolayısıyla böyle bir 
hizmete soyunuyorsanız, önce onun finansal yönlerini kimin bunu almak isteyeceğini 
düşünmeniz lazım. İşte ITIL bu gibi konuları hangi hizmetleri verelim, bu hizmetleri 
nasıl verelim, hangi müşteri bizim müşterimizdir, onlar bizden ne bekliyor gibi konuları 
servis strateji kitabında ve servis strateji bazında ele almayı tavsiye ediyor.  

Bunun devamına bakarsak, faaliyetleri iş ve BT hizalanmasına dayandırma diye bir 
şey var, yine ITIL’da. Bilhassa IT dışı bir kuruluşun IT departmanı iseniz, değilseniz 
de karşı müşteriyi düşünür business derken, iş tarafı derken müşteriyi onun yerine 
koyun. Sizin muhakkak hizmetlerinizde müşteri ihtiyaçlarını, müşteri beklentilerini ön 
plana alıyor olmanız gerekir. Müşteri ihtiyaçları, beklentilerini ön plana almadığınız 
zaman müşteriye fayda vermeyen, işte onun performansını arttırmayan, kısıtlarını 
ortadan kaldırmayan lüzumsuz birtakım hizmetler sunuyor olabilirsiniz hep.  

Vereceğiniz bütün hizmetlerde iş bizden ne bekliyor, işte o bahsettiğimiz ulaşmak 
istediği netice ne, biz bu neticeyi nasıl kolaylaştıracağız diye düşünmeniz gerekiyor. 
Bu da işe BT’nin arasının sürekli bir yakın hizalanma şeklinde olmasını gerektiriyor. 
ITIL bunu tavsiye ediyor, böyle bir yaklaşım getiriyor. Yine ITIL’ın yaklaşımları, 
tavsiyeleri, süreçleri ve kaliteleri yönetimi prensiplerine dayanıyor. Hiçbir zaman 
bütünüyle ITIL alayım da uygulayayım deme şansınız, lüksünüz yok. Bu gerçekten 
sürekli iyileştirme dediğimiz kalite yönetimi prensiplerinde de yerini bulan Continual 
Service İmprovement ITIL’da yerini buluyor, böyle prensipleri benimsemek 
durumunda. Bu sizin için baskınsa bunun üzerine bir çalışma yapıyorsunuz ve bunu 
da belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra dönüyorsunuz ve şimdi değişiklikleri iyi 
yönetmeliyiz diyorsunuz, bu bizim için öncelikli diyorsunuz. Bu şekilde süreçler 
bazında ve kalite yönetimi prensiplerini kullanarak ITIL’da yavaş yavaş olgunluk 
seviyenizi arttırıyorsunuz ve mükemmelliğe doğru ilerliyorsunuz.  

Yaşam döngüsü fazlarından da kısaca şöylece bahsettiğimiz zaman dediğimiz gibi 
nüve olarak en ortada servis stratejiyi görüyoruz, zaten bir miktar bahsettik. Hizmet 
sağlayıcının stratejisi, hizmet sağlayıcının pazarda kendini nasıl olumlandırdığı, ben 
kimlere hizmet vereceğim, müşterilerim kim gibi sorduğu cevaplarını aldığı yer burası. 

Her bir hizmet içinde aynı zamanda yani genel olarak kendi stratejinizi ayarladınız 
servis sağlayıcı olarak ben böyle davranacağım. İşte sadece bu sektöre hizmet 
vereceğim mesela veyahut da bütün sektörlere hizmet vereceğim, ama sadece şu 
servisi vereceğim. Bu serviste detaylanacağım, kendimi geliştireceğim. Bunlar çeşitli 
stratejiler olabilir.  

Bunu yaptıktan sonra stratejinize uygun hizmetlerin ortaya konması, her bir hizmet 
için. Bu hizmet ortaya çıkarken de yaşam döngüsü yaklaşımıyla diyeceksiniz ki benim 
bu hizmetim stratejime uygun mu, bu stratejiyle paralellik gösteriyor mu ve onu 
stratejinize göre uyumlaştıracaksınız. Bir taraftan maliyete bakacaksınız veya 
kurulacak değere bakacaksınız. Hizmete duyulacak talebi yönetmeniz gerekir. Bu 
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hizmet kullanıcılar tarafından nasıl kullanılacak, talep nedir ve ben bunu nasıl 
etkileyebilirim? 

Mesela GSM operatörlerini düşünün, bunlar Türkiye’de bir altyapı yatırımı yaptılar. Bu 
altyapı yatırımını gündüz aynı anda kaç kişi konuşur diye düşünerek yaptılar, böyle 
bir kapasite var. Yoğun bir görüşme trafiği olacak tabi ki. Ama bakıyorsunuz, gece bu 
altyapı yatıyor. O zaman bir şeyler yapmak lazım, atıl kapasiteyi kazanca 
dönüştürmek lazım veyahut da o gündüz çok hızlı artan talebi belki bir şekilde 
yönlendirerek fiyat politikalarıyla oynayarak, işte kampanyalar yaparak bu gibi 
şekillerde talebi yönetme ihtiyacı duydular ve ne yaptılar, şimdi gece konuşuyorsunuz 
daha az para ödüyorsunuz veya ne bileyim yakınlarınızla konuşuyorsunuz, seçtiğiniz 
iki, üç kişiyle konuşuyorsunuz böyle paketler hazırlandı. Siz sadece onlarla 
konuştuğunuzda ve belli bir süre konuştuğunuzda ücret ödemiyorsunuz. İşte biz IT’de 
de böyle şeyler yapabiliriz. Belirli hizmetlerimize olan talepler eğer bizim altyapımızı 
çok zorluyorsa burada bakabiliriz ki bu saatler arasında benim altyapın networkum 
çok yoğun ben şimdi networkle arttırabilirim ama belki bunların hepsi bu saatte 
çalışmak zorunda değil, saat 3 gibi networkunuz bütün sınırları aşıyor ve bu 
hizmetlerinizde birtakım kesintilere neden oluyor. Bunu gördünüz, tespit etiniz hemen 
orada müdahale etmek durumundasınız, birtakım ayarlamalar yapmak 
durumundasınız. Kapasiteyi arttırmadan önce de talebi yönetmek zorundasınız. 
Stratejide daha işe başlarken biz talebi nasıl yöneteceğimizi düşünüyoruz.  

İş ve müşteri beklentilerinin anlaşılması bunun yine en önemli konusu, genel olarak 
stratejilerin, politikaların, IT hedeflerinin iş hedefleri doğrultusunda belirlenmesi ve 
yaşam döngüsü boyunca yönetilmesi yine stratejinin konuları arasında.  ITIL birtakım 
hizmet yönetimi bakış açısı getiriyor dedik. Hizmet olarak IT’ye bakma yaklaşımını 
tavsiye ediyor dedik, bunun için de bir model sunuyor. Bu modelin özünde süreçler 
var ama onun da üzerinde Versiyon 3’te gelen “Lifecycle” yaklaşımı, yani yaşam 
döngüsü yaklaşımı adını verdikleri hizmetin yaşam aşamaları aslında hizmetin 
meydana gelmesi. Stratejiden başladık, bir hizmet fikrinin ortaya çıkması ve bunun 
stratejiler açısından değerlendirilmesi, hizmetin kendi stratejisinin ortaya konması, 
nasıl değer sunulacak, kimlere hizmet verecek, talebi nasıl yönetilecek gibi 
yaklaşımlarla strateji baktıktan sonra hizmetin daha detaylı tasarlanması noktasına 
geliniyor. Bu da işte ikinci faz olarak karşımıza çıkıyor, bunu ITIL hizmet dizayn fazı 
olarak adlandırmış.  

Şuradaki ifadeler zaten burada yapılan şeyleri özetliyor. Nedir? Bizim daha önce 
belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda birtakım analizler yapıyoruz, birtakım 
planlamalar yapıyoruz, tasarlıyoruz, değerlendiriyoruz ve sonuçta birtakım satın 
almalara ya da geliştirme aşamasına getiriyoruz. Yani işte örnekle gidersek gene 
daha güzel olacak, demin bahsettiğimiz yazılım firmasının yeni hizmetiyle ilgili 
birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor. Ben bu hizmeti nasıl bir server üzerinde 
sunarsam işte yeterli olur veyahut da lisanslama modelim ne olmalı gibi birçok şeyi 
hesaba katmak zorundayım. Sürekliliğimi nasıl sağlayacağım, kapasitemi nasıl 
sağlayacağım diye düşünmek zorundayım.  
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Bunları düşündüm, tasarladım ve hizmetimi daha net bir şekilde ortaya koydum. İşte 
bu şekilde biz hizmet vereceğiz dediğimiz hizmetin adını koyduğunuz nokta servis 
dizayn daha sonra da bunun eğer işte bu hizmetin uygulamaları veyahut da başka 
bileşenleri dışarıdan satın alınacaksa satın almanın da yapıldığı nokta burası veya bir 
diyalog miti bir geliştirme yapılacaksa yazılımın geliştirildiği nokta da burası. Burada 
bakıyorsunuz, hizmetlerin müşteriye sunulurken ki ihtiyaçları işte ne kadar zamanda 
bir aksilik olursa müdahale edeceğiz bu hizmete gibi servis seviyesi adını verdiğimiz 
ihtiyaçları var, fonksiyonel ihtiyaçları var bu hizmet ne yapacak gibi zamanlama 
ihtiyaçları var, kaynak ihtiyaçları var bütün bunları düşünüp tasarlıyorsunuz ve 
sonraki aşamada onu canlıya almak geliyor. Ama canlıya almadan önce bir şey yapın 
diyor, ITIL. Bütün yaklaşımlarınızda olabildiğince planlayarak, tasarlayarak, önceden 
düşünerek hareket edin ve ne kadar planlasanız da, ne kadar tasarlasanız da test 
edin diyor, buna da geçiş diyor, hizmet geçişi service transition ismini veriyor.  

Hizmet geçişi servisin üçüncü aşaması, stratejisini düşündük, tasarladık hizmeti, 
satın almalarını yaptık, ortaya çıkarttık ve hizmet geçişi fazında da biz bunu, testleri 
tabii tutuyoruz; gerçekten baştan belirlediğimiz müşteri ihtiyaçlarını karşılıyor mu, 
servis seviyesini karşılıyor mu birçok testi bu noktada yapıyoruz. Yine bunun 
içerisinde değişiklik yönetimi altyapımızın bileşenlerini kontrol ettiğimiz bir sistemin 
içine girerek bir altyapımızın modelini oluşturduğumuz konfrigürasyon yönetimi gibi 
süreçlerden bahsediyoruz. Sürüm Yönetimi Yaklaşımı süreci bunun içerisinde, 
buralarda anlatılıyor. Çözümün inşa edilmesi, testi ve canlıya alınması, dağıtımının 
yapılması... Canlı kullanımındaki ilk ortamda da ürünü desteklediğimiz aşama yine 
servis geçiş aşaması.  

Artık testlerimizi yaptıktan ve hizmetimizi hazır hale getirdikten sonra, dağıtımını 
yaptıktan sonra düğmeye basıyor, kurdeleyi kesiyoruz; canlıya almış oluyoruz. Buna 
da “Operasyon Fazı” deniyor. Buna biraz daha yakın olabilirsiniz. Zannediyorum 
derslerinizde şu anda Incident Management, problem management, Event 
Management gibi daha canlıdaki bu süreçleri görüyorsunuz. Bunu o yüzden daha 
belki kendinize yakın bulabilirsiniz.  

Burada şöyle bir şey var, aslında herkes bu fazı daha yakın buluyor kendini. Yani 
bende işin içerisindeki IT tarafındaki, business tarafındaki insanlara ITIL Foundation 
eğitimi verirken en çok insanların interaktif oldukları, soru sordukları yer operation 
fazı oluyor. Neden? Çünkü operasyon fazında yaşıyoruz. Şu anda ben bir hizmet 
veriyorum, işte bir operasyon. Yani ben şu anda bunu sunuyorum. Bunu planladığım 
aşamada siz yoksunuz karşımda, canlı olan o değil, gerçek olan o değil ama onun da 
arka planda yapılması gerekiyor. Dolayısıyla operasyon fazında problemler de 
çıkıyor. Şu anda projeksiyon cihazının kesintiye uğradığını düşünün. Ben burada 
ezberden anlatmak zorunda kalacağım yahut da çok hızlı bir müdahaleyle backup 
yerine koyacağız ve Incident Management’la servisimizi bir an önce normal haline 
çevireceğiz, işte bu operasyon fazının konusu. 



16 
 

Yine birtakım problemler çıkacak. Problem yönetimi sürecini biz operasyon fazında 
görüyoruz. Birtakım kesintilerin arkasında yatan kök nedenleri araştırıyoruz, problem 
yönetiminde ve bu problemleri proaktif bir şekilde bu problemlerin kök nedenlerini 
ortadan kaldırarak kesintilerin oluşmasını engelliyoruz. Diyelim ki çok kritik bir 
noktada bir printer var, bu printerdan sürekli olarak belli çıktılar alınıyor. İş içinde hani 
buranın çok sürekli çalışıyor olması gerekiyor. Burada bir kesinti olduğu zaman, bu 
printer hizmet vermediği zaman siz çıktınızı alamıyorsunuz ve hemen IT’yi 
arıyorsunuz. IT’den birileri geliyor. Ne yaparsınız? Bu printerın acaba neresinde arıza 
var, lastikleri mi eskidi, ben şunu açayım da bakayım mı dersiniz yoksa bir an önce 
başka bir printera yönlendirmek veya o printerı yerine başka bir printer tanımlamak ya 
da o printerı kaldırıp yerine yeni bir printer koymak şeklinde bir çözüm mü 
bulursunuz?  

Eğer kritik bir hizmetse çok kısa sürede kesintisini gidermemiz gerekiyorsa tabii ki o 
printerı alıp yerine başka bir printer koymak bunun için de yedek bir printerı önceden 
bulundurmamız gerekir, öyle değil mi? İşte yedek printerı önceden bulundurmak 
kısmı dizayn bir anlamda.  

Incident Management sırasında, operasyon sırasında da bunu değiştirmek. Oturup 
işte printerı açıp içinde lastiklerini temizleyeyim işte sigortasını değiştireyim bilmem 
şeridiyle uğraşayım, kartujuna bir bakayım falan gibi şeylerle uğraşmıyorsunuz; 
çünkü iş beklemiyor. Bu tamamen hizmetin kritikliğiyle ilgili verdiğim bu örnekle sakın 
her zaman bunu yapmanız gerektiğini düşünmeyin. Bir an önce Incident 
Management’ta hizmeti ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz ki iş daha fazla aksamasın. 
Ama problem managementta hadi bakalım bu printer sürekli bozuluyor, arkasında ne 
gibi bir sebep var diye bakmaya başlıyorsunuz. Bunu da birilerinin yapıyor olması 
lazım. Bu da sizin bir süreciniz olarak süreç portföyünüzde yer alıyor olması lazım. 
Peki, biz bu incidentlar olmadan önce fark edebilirsek kesintiler meydana gelmeden 
önce müşteriden telefon almadan önce biz bunu fark edersek o zaman her şey daha 
güzel olmaz mı, bunun için de işte Event Management dediğimiz bir süreç var.  

Event Management’la biz sürekli altyapımızı, hizmetlerimizi oradaki vakaları sürekli 
olup bitenleri inceliyoruz. Altyapınızı sürekli izlersiniz, bakarsınız, ama bunları takip 
etmeniz lazım. Özellikle altyapınızda olup bitenleri takip ederseniz, iyi takip ederseniz 
herhangi bir Incident oluşmadan önce, bir kesinti oluşmadan önce fark edebilirsiniz 
ve müşteri size internete bağlanamıyorum demeden önce internette şurada bir 
segmentte bir kopukluk var deyiverirsiniz ve bunu bir an önce siz halledebilirsiniz.  

Event Mamagement’te yine operasyon sırasındaki yapılan gördüğünüz gibi bir işlem 
biz burada aslında müşteriye asıl değeri sunduğumuz aşama olarak görüyoruz 
operasyonu ITIL’daki ifadesiyle. Fazı sunduğumuz yer operasyon fazıdır diyoruz ve 
bunları yönetiyoruz. Her süreç de operasyonun içinde Access mevcut diye erişim 
isteklerinin yönetilmesi, kullanıcı erişimlerinin verilmesi, kaldırılması bunların 
izlenmesi gibi bir süreç de yer alıyor, bunu da operasyon fazı olarak söyleyelim. 
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Peki, bütün bunları yaptınız her şeyde gayet güzel gidiyor. Ama bazı sıkıntılarda 
yaşamaya devam ediyorsunuz. Ne yapacaksınız biz planladık, işte stratejiyi de 
düşündük, testte yaptık gene de kesintiler oluyor. Ama işte bunları da operasyonda 
hallediyoruz deyip orada duracak mısınız? Şimdi durma diye bir şey yok, 
mükemmellik diye bir şey de yok, ama mükemmelliğe ulaşmak için sürekli ilerleme 
var. Bu da neyi gerektiriyor? Sizin bir sistem kurmanızı gerektiriyor. ITIL’da bu 
Continuous Services Improvement fazı olarak anlatılıyor. Beşinci faz olarak geçse de 
şu logolar zaten gördüğünüz gibi üç yerden giriş sağlamış. Aslında burada ifade 
edilmek istenen şu Continuous Services Improvement her aşamada yapılır, bu 
aslında beşinci faz değil sürekli yapılan bir şeydir. Yani aslında biz operasyon 
zamanında yaşarız. Operasyon zamanında birtakım şeyleri, sonuçları ölçeriz. Ondan 
sonra da bunu planlama, strateji, geçiş, testlerde tekrardan değerlendirerek sürekli 
iyileştiririz diyoruz.  

Sürekli iyileştirmeyi bir metodoloji olarak, bir yaklaşım olarak benimsemek ve 
kuruluşun IT organizasyonunun mümkünse bütün organizasyonun genlerine yazmak 
istiyoruz. Diyoruz ki kafamıza göre iyileştirme yapmayalım, duvara tosladıktan sonra 
iyileştirme yapmayalım, iyileştirme alanlarını biz ayıralım. Bunun için birtakım 
yöntemler tavsiye ediliyor, Accessment bunlardan bir tanesi, “değerlendirme”. 
Kendinizi bir referans alıp ona göre değerlendiriyorsunuz. Biz şimdi böyle bir hizmet 
yapıyoruz, ITIL Accessment. Kuruluşlara gidip diyoruz ki ITIL’ın böyle böyle 
tavsiyeleri var, bakın bakalım siz de bunlar ne durumda. Bu arada biz Incident 
Management, problem management gibi adını da saymadığımız 26 tane süreçten 
bahsediyoruz. Bunların her biri fazların içerisinde ve birbiriyle etkileşim içinde her 
fazda meydana gelebiliyor. Kuruluşlara gidip hani sizin Incident Management sürecin 
nerede dediğimiz zaman, sadece yüzümüze bakıyorlar. Çünkü böyle bir şey yok, biz 
ITIL’da onu sormuyoruz zaten, diyoruz ki servislerin kesintisini nasıl ele alıyorsunuz, 
bunu nasıl yapıyorsunuz ve onlar bize bu konudaki aktivitelerini anlatmaya 
başlıyorlar. Bir sistematik var mı, bu sistematik ITIL’da anlatılan tavsiyelere ne kadar 
yakın diye baktığımız zaman, karşılaştırma yaptığımız zaman işte bir değerlendirme 
çıkıyor. İşte biz orada diyoruz ki kuruluşa şu konuyu siz iyileştirin. Yani işte aylık 
toplantılar yapın, toplantılarda bu süreçlerinizi problemleri ele alın karşılıklı konuşun. 
İş tarafıyla iletişiminizi biraz geliştirin; çünkü hizmetlerinizde işte müşteriye nasıl 
değer sunacağınız konusunda gerçekten bir anlaşmazlık var, müşteri sizden başka 
bir şey bekliyor, siz başka bir şey yapıyorsunuz.   

Yine swot analiz denilen yöntemler var, güçlü yanlarımızı, zayıf yanlarımızı dışarıdaki 
tehditleri birtakım fırsatları değerlendirdiğimiz, buna göre kendimizi yönlendirdiğimiz 
çalışmalar var.  

Sonuçta sürekli değişen iş ihtiyaçları var diye bahsetmiştik. Bütün bu doğrultuda biz 
kendimizi sürekli geliştiriyoruz, bunu bir sistematik halinde yapıyoruz. Buna da ITIL 
continuous service improvement sürekli iyileştirme adını veriyorum.  
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Evet, anlattığımız şeyleri bir arada gösteren bir ITIL kitabından alınmış bir diyagram 
var. Bu çeşitli fazlarda artık detayına girmeyeceğim ama çeşitli çıktılar var. Strateji 
müşteri ihtiyacıyla başlıyor her şey müşteri ihtiyacının gereksinim olarak servis 
strateji fazından girmesi ve buradan stratejilerin, politikaların, kaynak ve kısıtların, 
hedeflerin, gereksinimlerin çıkması söz konusu.  

Bunun arkasından bir dizi gereksinimle servis dizayna geliyor olay. Servis dizaynda 
bir çözüm tasarlıyoruz, mimarileri tasarlıyoruz, standartlarımızı tasarlıyoruz. 
Süreçlerimizi biz bu servisi nasıl vereceğiz bu süreçleri tasarlıyoruz ve service dizayn 
packet adı verilen biz çözüm paketi ortaya çıkartıyoruz. Budur bizim çözümümüz, biz 
böyle tasarladık. İşte her şeyiyle eksiksiz bir şekilde tasarlandı, transition dediğimiz 
geçiş sürecine bunu veriyoruz, alın bunu test edin. Bu değer gerçekten operasyonda 
işleyecek mi? Transition bakıyor, servis dizayndaki kriterlere, stratejideki kriterlere ve 
operasyondaki kısıtlara, kaynaklara bakıyor. Diyor ki bu işlemez veyahut da işler. 
Yani bu gerçekten planladığınız gibi işleyebilecek bir şey olduğunu ispatlayacak 
birtakım yöntemler geliştiriyoruz. İşte geçiş planları test edilmiş çözümler ve hizmet 
bilgi yönetim sistemi service Knowledge Management System denilen bir sistemden 
bahsediliyor, bu fazın çıktısı olarak. Buradan da artık geçen servis operasyonu 
giriyor. Artık canlı servisler müşteriye değerinin sunulması, yukarıdaki ihtiyaçların 
karşılanması bunu da sürekli iyileştirilmesi şeklinde bir döngüden bahsettik, 
başlangıçtan beri.  

Her kitaba göre süreçleri yazdık. 26 tane sürecimiz var, service operation herhalde şu 
demin söylediğim gibi Event Management, Incident Management, Request 
Fulfilment, Problem Management ve Access Management süreçleri biraz daha ön 
plandadır herhalde, tanıdık geliyordur diye düşünüyorum. Bunların her birisi aslında 
bizim hizmet yönetimini gerçekleştirirken işletmemiz gereken aktivitelerin paketlenmiş 
isimleri, öyle söyleyelim. Bu süreçler böyle ve bu süreçlerin yönetilmesi gerekiyor.  

Yani siz Incident Management diye bir süreci kabul ettiniz, dediniz ki ben ITIL’a göre 
Incident Managemenet yaklaşımlarını benimseyeceğim ve bundan sonra kesintileri 
buna göre yöneteceğim.  

Ne yapıyorsunuz, bu durumda öncelikle bu süreci bir tasarlıyorsunuz. Bende bu iş 
nasıl yol alır, nasıl akar bu süreç ve sahiplendiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu sürecin 
sahibi işte Ahmet olsun Mehmet olsun başından sonuna kadar bu sürecin planlandığı 
gibi işletildiğini Ahmet Bey bundan sorumlu olsun, bunu sağlasın.  

Birtakım performans göstergeleri koyuyorsunuz. İleride ben bunu yapıp Incident 
Management’ı yaşattığım zaman neler değişecek ve ben bu sürecin başarılı 
olduğunu nereden anlayacağım? Buna “Anahtar Performans Göstergeleri” deniyor. 
Anahtar Performans Göstergelerimiz mesela Incident sayılarında azalmalar görmen 
lazım, ben Incident Managemenet yapıyorsam veyahut da problem Management 
yapıyorsam, Incident sayıları azalır genellikle ama Incident Management yapıyorsam 
mesela kesinti sürelerinde azalma olması gerekir öyle değil mi?  Bunu bir başarı 
göstergesi olarak koyuyorsunuz. 
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Peki, bunu yapabilmeniz için, bu başarıyı takip edebilmeniz için ne yapmanız 
gerekiyor? Operasyon zamanında ölçümler yapmanız gerekiyor. Bir kesinti olduğu 
zaman sizin bir yerlerde bir şeyleriniz olacak, bir yerlere not alacaksınız kesintiyi kayıt 
altına alacaksınız, şu saatte başladı diyeceksiniz. O kesintinin hakikaten o servis 
olduğunu anlayacaksınız; çünkü baktığınızda servisin birçok bileşeni var. Mail 
atamıyoruz, acaba mail servisi mi gitti exchange mi gitti veyahut da ne 
kullanıyorsanız; artık e-mail sunucunuz mu gitti yoksa network mu gitti veya o 
kullanıcının bilgisayarında mı bir problem var, bakın olayın çok farklı boyutları var. 
İşte bütün bu süreçler bunların detaylarına giriyor ve bunları anlatıyor. Sizin Incident 
Management’ınızın başarısını ölçmek için veya problem Management’ın burada bu 
süreçlerin başarısını ölçmeniz için muhakkak ki onları gerçek hayatta takip ediyor 
olmanız lazım. Bu iyileştirme yaklaşımının içerisinde anlatılan bir şey ve bunu da 
biliyor olmamız gerekiyor, bütün hayatınızda da aslında bunu uygulamamız 
gerekiyor. Aslında ITIL’ın genel iyileştirme yaklaşımı var, Continuous Service 
Improvement Down Off bunu şöyle kısaca buraya koymadım ama bahsetmeye 
çalışayım, sizde kendi hayatınızda da faydası olur. Öncelikle bir vizyon belirleyin 
diyor, ITIL.  

Vizyonunuzu belirleyin. Vizyon ne demek, on yıl sonra, beş yıl sonra yani uzun 
vadede kendimi nerede görmek istiyorum. Bunu kişisel olarak düşündüğünüzde 
kendinizi, konu olarak düşündüğünüzde içinde bulunduğunuz ITIL organizasyonu 
olabilir. IT organizasyonu işte on yıl sonra kendini nerede görüyor, niye iyi hedeflere 
ulaşmak istiyor?  

On yıl sonra kendimizi mesela biz ITIL expert noktasında görmek istiyoruz 
dediyseniz, kişiselden örnek vereyim. O zaman şu anda neredesiniz ona bakmanız 
lazım. İkinci aşama şu anda neredeyiz? Bakıyorsunuz, benim bu konuda herhangi bir 
bilgim var mı, kulaktan dolma bana faydalı olacağını biliyorum. İşte bir adam geldi 
anlattı, BT Bilgidenmiş. Böyle bir şeyler söyledi, bir saat kafamızı ütüledi. Ondan 
sonra ama faydalı bir şeyler var sanki, bunun içerisinde ben bunu yapmam lazım 
dediniz, başka bir yerlerden de bilgi aldınız dediniz ki ben expert olayım ama ben şu 
anda bu seviyedeyim. Peki, bunda nasıl ilerleyeceğim, yani bir hedefim olmalı on yıl 
çok uzun bir süre. On yıl sonra ITIL expert olmayı koyduysam kafama vizyon olarak 
veyahut da vizyon cümleleri genellikle bu kadar spesifik değildir. Vizyoncu nedir? 
Mesela şöyle olabilir, işte ülke çapında tanınan bir IT SM Yöneticisi, IT SM 
Danışmanı olmak diyebilirsiniz mesela, ondan sonra hedefler gelir. Siz kendinizin şu 
anda ne durumda olduğunuza baktıktan sonra üçüncü aşama olarak işte sizi on yıl 
sonraki vizyona ulaştıracak ara hedefleri koyarsınız, nerede olmak istiyorum. Bir sene 
sonra falan Foundationı almak istiyorum. Aslında ben bayağı biliyorum, bir hafta 
sonra almak istiyorum. Yani Foundation eğitimi alayım, üç günlük ondan sonra da 
biraz çalışayım, bakayım araştırayım okuyayım falan ben bunu bir ay sonra alayım 
dediniz. Çok spesifik zamanla bağlanmış akıllı hedefler koymanız lazım.  

Diyorsunuz ki ben işte beni vizyona götürecek, hedefim budur. Ondan sonra ben bu 
hedefe ulaştığımı nasıl anlayacağım? Bunu da o noktada tasarlamanız koymanız 
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gerekir. Bu örneğimiz üzerinden konuşursak, Foundation Certification almak aslında 
bunun göstergesidir. Demin verdiğimiz örneklerden konuşursak, bir organizasyon için 
diyelim ki işte Incident Management veya problem management başarıyla yapmak bir 
vizyon veyahut da bir hedefse bu hedefe ulaşmak için benim birtakım işte Key 
Performance Indicator, Anahtar Performans Göstergesi diye bahsettiğim göstergeler 
ihtiyacım var, ben bunlara bakınca başarılı olduğumu anlayacağım. Müşteri 
memnuniyetinde artış %95’ten %98’e çıkaracağız gibi bir hedef koyacaksınız veya 
birkaç hedef koyacaksınız.  

Bir sonraki aşama oraya vardık mı bakacaksınız, ara ara kontrol edeceksiniz. Oraya 
vardığınızı gördüğünüzde bu ivmeyi bu hızı nasıl devam ettireceğinize bakacaksınız 
ve vizyonunuzu gözden geçireceksiniz ve diyeceksiniz ki ben bu yolda ilerliyorum. 
Koyduğum hedeflere de uyuyorum, işler yolunda gidiyor gibi şimdi yeni hedefler 
koyayım diyeceksiniz ve ilerlemeye devam edeceksiniz, bu böyle bir döngü.  

Foundation ITIL Certification dedik ITIL sertifikasyonunun, birkaç yolu var. Burada 
varılabilecek en üst nokta ITIL Master noktası, tabii ITIL Master çok yeni yukarıdan 
başladım ben. ITIL Master noktası çok yeni böyle bir sertifikasyon gerçekleşmiş değil, 
şu anda. Bunun bir altında çok işte varılmak istenen ITIL’ı biliyorum ben. ITIL 
konusunda yetkinim dediğiniz nokta aslında ITIL expert noktası, bu noktaya geldik. 
Şimdi bir kredi sistemi koymuşlar. Toplam 22 krediyle ITIL expert oluyorsunuz. 
Başlangıç noktası bunun Foundation.  

Foundation eğitimi üç günlük bir eğitimdir. Bu üç günlük eğitimi aldıktan sonra siz işte 
benim burada yüzeysel olarak anlattığım bu şeyin içerisinde süreçlerin detaylarına 
biraz girersiniz. Özellikle ön plana çıkan süreçlerde biraz detaylanırsınız, bazı 
kavramları öğrenirsiniz. Açık konuşmak gerekirse o üç gün boyunca bir kavram 
bombardımanına tutulursunuz. İlişkileri anlamaya çalışırsınız ve ITIL’da işte Incident 
Management nedir dediğinde buna cevap verir hale gelirsiniz. Birisi size işte şu 
aktivite hangi sürecin aktivitesidir dediğinde buna cevap verebilecek hale gelirsiniz. 
Bunlar arasındaki ilişkileri görürsünüz. Temel fonksiyonlardan, hizmet masasından 
bahsedilir. Technical Management, Application Management, IT Operation 
Management gibi bir IT organizasyonunda olması gereken fonksiyonlardan, 
işlevlerden bahsedilir ve bunun gibi kavramlardan bahsedilir.  

Bu eğitim üç günün sonunda bir sınavına girersiniz. Sınav 40 soruluk çoktan seçmeli 
bir sınavdır. En büyük yaşayacağınız şey İngilizcesinin terminolojisinin biraz 
alışılagelmişin dışında olması biraz böyle yaşlılar yazmış bu ITIL kitabını açıkçası o 
yüzden Shakespeare İngilizcesine kayıyor hatta kitabın içinde bizzat 
Shakespeare’den alıntılar var veyahut da devam etmek istiyorsanız, tamam benim 
işim hakikaten biz bunu böyle öğrenelim, bu benim konum diyorsanız ki öyledir. IT 
konusunda çalışacaksanız, zaten bir süre sonra işte problem manager arayacaklar. 
İşte ne bileyim, kapasite manager arayacaklar veyahut bu manager laflarına 
takılmayın bu arada bunlar süreçtir, bunlar manager değildir aslında. O sürecin öyle 
planlandığı gibi işlemesinden sorumlu kişilerdir.  
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Bu konularda çalışmak istiyorsanız ki ileride pozisyonlar bunlar olacak IT’de. 
Dolayısıyla burada ilerlemeyi isteyebilirsiniz. Foundation’u olmayan mesela benim 
tahminim birkaç yıl sonra artık IT’lerde özellikle kurumsal firmalarda yer 
bulamayabilir, gerçekten bu zorunlu olabilir ya da en azından şu anda bile zaten öyle 
bir öne geçme kriteri olur. Yani bir bankada siz açıkçası bu IT SM konseptlerini 
bilmiyorsanız, kavramlarından haberiniz hiç yoksa çok zor, şu anda neredeyse bütün 
bankalarda biraz da böyle üsteki yasal baskıların getirdiği bir etkiyle standartlar 
uygulanıyor. Sadece ITIL yok bunun gibi başka şeylerde var, işte KOBİT vs. başka 
standartlar var.  

ITIL’sa bunun en fazla IT hizmetlerine, IT konularına yayılmış nüfuz etmiş pratiğe 
yönelik olabilir, o yüzden çok popüler. Devam ediyorsunuz, devam ederken iki tane 
seçeneğiniz var; dediniz ki ben expert olacağım. O zaman life cycle tarafından işte 
şurada ITIL life cycle modules dediği yoldan life cycle stream deniyor buna veyahut 
da capability modules dedikleri capabilitiy stream yolundan ilerleyeceğim dediğiniz iki 
yolunuz var.  

Türkiye’de bu arada şunların eğitimleri ve sınavları şu anda yok, kırmızıların 
eğitimleri. Bu taraf var, bunların birbirlerine üstünlüğü var mı, yok hepsi aynı yola 
çıkıyor. Yalnız bu taraf biraz daha yöneticilik tarafına yönelmiş durumda. Bu taraf o 
yolda ilerlemek isteyen teknik uzman olmak isteyenlerin yolu diyebiliriz. Ama sonuçta 
buradan işte her bir sınava, her bir eğitime üçer gün en az girdikten sonra bunların 
sınavına katılıyorsunuz, üçer kredi alıyorsunuz. 5 tane işte servis strateji, servis 
dizayn, service translation, service operation, contınuous service improvement demin 
anlattığımız bu life cycle fazlarından sınava giriyorsunuz, üçer kredinizi alıyorsunuz. 
15 krediyle artık expert sınavına hazır hale geliyorsunuz.  

Bu arada bu sınavlar buradaki gibi tek cevabı olan sınavlar değil. Burada 8 soru var, 
artık kavramları öğrenmenin ötesine geçip burada biraz bu kavramları uygulama 
genel yollar üzerinde uygulama gidiyorsunuz. Mesela burada sorular şöyle, işte diyor 
ki şirketin hizmetin güvenlik ihtiyaçlarını kim belirler? Şıklar ISO270001, ITIL, KOBİT 
veya Business. Siz diyorsunuz ki tabii ki business belirler, bu servisin ihtiyaçlarını, 
güvenlik ihtiyaçlarını da başka ihtiyaçlarını da business belirler. Bütün bu diğer şeyler 
standartlardır, bize birtakım konularda yol gösterir ama bizim bu ihtiyacımızı onlar 
belirlemez. Bu tip kavramsal sorulara cevap veriyorsunuz veyahut da demin dediğim 
gibi işte problem managementın bu aktivitesi değildir aşağıdakilerden hangisi diye 
sorulabilir.  

Fakat buraya geldiğinizde diyor ki mesela service dizayndasınız, sizde service dizayn 
manager’sınız. Şöyle bir durumda şirketiniz. İşte finansal sıkıntılar çekiyorsunuz ama 
böyle de bir ihtiyaç var. İşte aşağıdakilerden hangisi en uygun seçenektir? Yarım 
sayfalık bir senaryo, arkasından yine yarım sayfa arası seçenekler ve bu 
seçeneklerden bir tanesi en doğru, bir tanesi daha az doğru, bir tanesi eh işte doğru 
kırıntıları var, bir tanesi tamamen yanıltıcı. 5,3,1,0 puan. Siz bu 8 senaryo, 8 sorudan 
28 puan almak durumundasınız. Bu sınavlardan bu şekilde geçiyorsunuz.  
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Burayı da geçtiniz, vizyonu gözden geçirdiniz hala akıllanmadınız devam edeceğim 
vizyonunuzda geçerliyse diyorsunuz ki şu expert sınavına gireyim, alayım. Para bitti o 
yönünden hiç bahsetmiyorum, oldukça pahalı bir süreç. 

Incident Management life cycle sınavı expert sınavıdır. Şu beşini de almak 
zorundasınız ki o sınava girebilesiniz. Beş günlük bir eğitimi vardır. Bu beş günlük 
eğitimin arkasından sınava girersiniz. Bütün ITIL konseptlerini yani artık bütün 
kitaplardan sorumlusunuzdur ve artık uzmanlık derecesinde biraz daha böyle 
senaryolar zorlaşır ve 95’le geçilir. Yani %95’le geçilir, diğerleri %70’e denk geliyor. 
40’da 28 diyelim, şu 40’da 26 burası da 40’da 38 gibi bir şey almanız gerekiyor olmalı 
%95 başarıyla. 

Ondan sonra diyorsunuz ki ben expert oldum. Peki, expert oldum dediğinizde eğer bu 
yolu izleyerek başka bir şey yapmadan bunu yaptınız da bir şey oluyor musunuz? 
Asıl korkunç olanı maalesef bir şey olmuyorsunuz. Bu aslında buraya kadar 
gelebiliyorsanız zaten bir şey olmuşunuzdur o ayrı, onu bir kenara koyun. Bir şekilde 
tecrübe etmeden siz oraya kadar gelmeyi başardıysanız bu pek bir işe yaramıyor. 
Gerçekten sizin gidip bir fiil firmalarda, kuruluşlarda ve IT departmanlarında bu işleri 
biraz uygulamak, bu yönde düşünmek, hizmet bakış açısıyla bakmak bunları 
yaşamak zorundasınız ki zaten daha şuradan itibaren soruları cevaplayabilmeniz 
buna bağlı. Dolayısıyla ilk etapta hedefiniz bu olmalı, eğer bu yolda ilerleyecekseniz. 
Arkasından birkaç sene tecrübe kazandıktan sonra bu bakış açısıyla bakarak 
kendinizi buraya yönlendirebilirsiniz.  

ITIL Master nasıl oluyor? Master biraz daha case bağlı duruma bağlı yani siz bu ITIL’ı 
öğrendiniz, bütün konseptlere hâkimsiniz, bunları senaryolarla vs’lerle yaptınız, bir de 
gerçek hayatta bunlarla ilgili proje yaptınız. Diyelim ki ben iki yıl boyunca bu şirkette 
ITIL’ın şu şu süreçlerini alignment’te ettim, işte şu başarıları elde ettim, performans 
göstergelerim buydu, bunu yolluyorsunuz İngiltere’ye. Oradaki komisyon bunu 
değerlendiriyor, gerçekten hani dikkate değer bulursa o zaman davet ediliyorsunuz. 
Orada kendinizi anlatıyorsunuz, bu case anlatıyorsunuz. Sonuçta bu birazcık daha 
yüz yüze iletişimi de gerektiren ve tecrübe kesinlikle gerektiren oraya gitmenin bir 
sınav, teorik birtakım şeylerle olmadığı bir yol, o yüzden de zaten şu anda yok. Zaten 
yeni açıldı, en yüksek şu ana kadar expertti.  

Soru 1: ITIL eğitimini tam olarak nereye koyabiliriz? Örneğin Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği lisans eğitimi alıyorum. Bilişim Teknolojileri Hizmet Yönetimini yüksek 
lisans olarak bu doktora öncesi mi yoksa doktora sonrası olarak mı düşünebiliriz? 

Medih Kanbur: Güzel şimdi okulunuzda da bir başka üniversitede bu İstanbul’da bu 
eğitimlerin açılmış olduğunu duyunca ben çok mutlu oldum açıkçası. Normalde 
okullarda böyle bir bölüm yoktu. Şimdi bunu lisans düzeyinde öğrettiğiniz zaman 
birçok şeyi öğretmeden hani büyük bir teorik yükü getirmiş olacaksınız. Gerçekten 
yüksek lisans düzeyinde ve de mümkünse yurtdışında galiba böyle sınırlandırmalar 
da var, birkaç sene çalışmış iş hayatını da görmüş insanlara yüksek lisans 
yaptırıyorlar. Hani bu konuda aslında bu konuyu düzgün anlamak birkaç yıl belki IT 
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departmanlarında çalıştığınızda da anlamlı olur, her şey daha iyi yerine oturuyor o 
zaman. Ama tabii bu illa okul yolunda olması gereken, üniversite, yüksek lisans bu 
seviyelerde olması gereken bir şey değil, şu anda birçok insan işte paldır küldür 
şirketlerin zorlamasıyla kimisi, kimisi de bunun önemini fark ederek kişisel çabalarıyla 
Foundation eğitimi almaya çalışıyorlar. Ben her ay veriyorum bu eğitimi mesela ve 
sınıflara 5 kişi,10 kişi katılım oluyor. Firmalardan katılım daha çok oluyor. Bunun 
gereği herkesçe anlaşılmış durumda, özellikle bu işi, bu sıkıntıları yaşayanlar 
tarafından. Ama öğrenci tarafında biraz az anlaşılmış olabilir, o noktada yüksek lisans 
iyi çalışma hayatına da atılıp gelip o yüksek lisansı yapma imkânınız olur diye 
düşünüyorum.  

Serkan Erol: BT bilgi olarak biz ITIL Foundation eğitimlerini veriyoruz. Biz BT olarak 
şu amaçla veriyoruz; sektörün, pazarın, müşterilerin özellikle bu konudaki bilgi 
açığını, farkındalığını kapatmak amacıyla veriyoruz. Ama eğitim kısmını özellikle 
farkındalık o yöne insanları motive etmek, o yönde de bilinçlenen, farkındalık 
kazanan insanları bu konuya artı değerler üreterek, yani hep beraber çemberi 
büyütme adına yapıyoruz. Bunu şunun için söyledim: Aslında ITIL Versiyon 3 eğitimi 
bence bu herkes için alanı, segmenti ne olursa olsun ABC’si çünkü sektör arkadaşı 
olarak, meslektaş olarak hepimizde beraber şunu söylemek istiyorum. Biz hizmeti 
yönetmek adına, müşterinin sadakati adına, rekabet adına, işin ekonomisi adına ne 
kadar doğru şeyler yaparsak biz yaparsak bu vesileyle aslında ITIL konusu hiç 
konuşulmamış olacak; çünkü realite zaten bu olacak. Yani bunu sağlamanın, bunu 
anlamanın IT’nin katma değerini anlatmanın en önemli noktası da bence hizmet 
yönetiminden geçiyor. Hizmet yönetiminin başı Fountion. Yani bu eğitimi herkesin 
konusu ne olursa olsun yazılımcı olsun, networkçu olsun, sistemci olsun, 
operasyoncu olsun, databaseci olsun hepsini mümkün olduğunca takip etmemiz 
lazım. İş tarafındaki IT dışındaki yöneticilerin artan işlerde bu eğitimi almalarını biraz 
da provoke etmemiz lazım. Bu eğitimleri bizde son derece aslında pratiklerle 
vermeye çalışıyoruz. Yani örneklemelerle, günlük hayattan seçilmiş birtakım vaka 
çalışmalarıyla yapmaya çalışıyoruz. ITIL’ı dinlemek sıkıcı bir şeydir. Yani eğer öyle 
vaka çalışmaları yapılmazsa, böyle örneklemeler yapılmazsa hele Versiyon 3 son 
derece çetrefilli filan.  

Soru 2: Bir an önce sorunu çözmemiz lazım. Dolayısıyla ilk önce İncident 
Management’ı ilgilenen kişi benimle ilgilenmeli, daha sonra problem Management’la 
kim ilgileniyorsa o ilgilenmeli. Dolayısıyla belli konularda bu çakışmaya neden 
olmuyor mu? Nasıl bir çözüm getiriyorsunuz? Bunun görevlisi sadece bir grup 
mudur? Bu bir probleme yol açar mı?  

Medih Kanbur: Üç günlük eğitimde de biz bunu çok açıklamak durumunda kalıyoruz. 
Süreç adıyla anlattığımız konu organizasyon kişilerle çok ciddi anlamda karışıklık 
gösterebiliyor. Yani biz diyoruz ki bu konuyla İncident Management süreci ilgilenir, 
karşımızdaki arkadaşlar özellikle süreçlerle çalışma kültürü oluşmamışsa şirkette 
bunu şöyle anlıyorlar, “incidentçılar” bununla ilgilenir. Hâlbuki böyle bir şey yok, ayrı 
gruplar olursa ne ala ne güzel ama her yerde bu imkân yok. Şimdi burada 



24 
 

organizasyon yapısına baktığımız zaman hizmet masası devreye giriyor. IT tarafıyla 
müşteri tarafının arasında etkileşimi sağlayan “Single point of contact” dediğimiz tek 
iletişim noktası olarak ITIL bir servis masası bakın help desk değil, call center değil, 
sadece telefona bak, işte soruyu yönlendir değil. İlk müdahaleyi yapma, o ilk 
müdahalede iş çözülmezse daha uzman ekiplere konuyu yönlendirme, onların 
bilgilenmesi, işte ortada bir problem varsa problem sürecinin tetiklenmesi ve bununla 
ilgili kişilerin de gerekiyorsa devreye girmesi hangi kişiler varsa ayrı kişiler, ayrı kişiler 
yoksa aynı kişiler. Ama sonuçta siz süreç yönetimi yapma anlamında bunlarla 
ilgilenmeniz gerekiyor. O süreçleri ben işte bir problem kaydı açtım, bir problem 
süreci başlattım diye bir yerlere kayıt açıyorsunuz, aslında bunun arkasında 
gerçekleşen bu. Bununla ilgilenen kişi bir uzman olabilir, sizin organizasyon yapınıza 
bağlı hakikaten problem ekibi de olabilir. Tavsiye edilen ne diye sorarsanız, 
problemle ilgilenen ekipler biraz daha ön yüzdeki sürekli müşteriyle görüşen 
ekiplerden ayrılmalı diyor, ITIL.  

Soru 3: Şimdiye kadar biz hep kurumlar veya kuramsal veya kurumsal birtakım 
olayları veya vakalara baktığınızda genellikle her şey tamamıyla kendi kendine yeten 
bir grup olarak değerlendirdik. İşte data veriyi alıyor, bir şekilde kendisiyle ilgili bilgi 
dolaşımını sağlıyor ve bilgi haline getiriyor. Onu bir şekilde pazarladık. Bu dolaşım 
esnasında bakmış olduğu birtakım ITIL teknolojiyle konu birtakım özellikleri 
iyileştirme adına daha nitelikli verimliliği sağlama adına güzel bir şey ama şimdi 
bakıyoruz insanlar artık bildiği tek parça işi yapmaya çalışıyor, diğer işleri 
olabildiğince kiralamaya başka bir gruplara genelde yönlendiriyorlar ve çok gruplu 
veya çok partnerli artık kuruluşlar duyuyoruz. Dolayısıyla bir sürecin veya tüm 
hususların bir arada bulunduğu bir şeye gerek var mı? Yani siz sonuçta bir grubu 
transfer ediyorsunuz, parçalıyorsunuz. Artık diyorsunuz ki bu sorunu bana değil bir 
şey olursa ondan bilirim. Yine de bu döngü sağlanır mı o zaman?  

Medih Kanbur: Kesinlikle sağlanır ve ihtiyaç vardır. Özellikle de dış kaynak 
kullanıyorsanız. Bazı IT hizmetlerini kurumun dışından üçüncü farklı firmalardan 
alıyor olabilirsiniz, bu çok doğru. ITIL burada ne tür bir IT organizasyonu olduğunuza 
bakmadan zaten tavsiyeler veriyor. Yani bu tavsiyeleri kendi içerisinde eğer tip 1 tip 2 
tip 3 diye IT organizasyonlarında sınıflandırmış. Siz buna göre kendi alacaklarınızı 
oradan alıyorsunuz, o tavsiyeler içinden. Yani outsource destekli veren bir IT 
kuruluşu da olabilirsiniz, tip 3’de olabilirsiniz veyahut da bir iş biriminin içerisinde IT 
konulu o iş biriminin işini çok iyi bilen IT’den de anlayan bir iç grupta olabilirsiniz, 
buna da tip 1 diyor ITIL. Ama sonuçta her zaman bir servis mantığı var. Bunu da 
şöyle özetleyeyim: İş tarafı kimin sorumlu olduğuyla ilgilenmez, işinin görüldüğüyle 
ilgilenir. İşinin görüldüğüyle ilgilenmesi aslında en başta kuruluş içerisinde dışarıya da 
verilse içeride de yapılıyorsa tek bir sorumluyu karşısında görmek ister. Oda işte 
kuruluşun içindeyse o IT birimidir, o IT departmanının yöneticisidir, kuruluşun 
dışındaysa ve doğrudan hani içeride hiçbir IT departmanı, IT ekibi bulundurmuyor 
tamamen kendisi ilgileniyorsa o zaman dış servis sağlayıcıdır. Her iki durumda da 
zaten siz IT servis sağlayıcısı konumunda olduğunuz için burada anlatılan şeyler 
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müşterinin sizden beklentisini karşılamak ve bunun için bu süreçlere ihtiyacınız var. 
Ama diyelim ki bir IT departmanındasınız, en çok hani rastladığımız örnek olarak 
söyleyeyim. Bazı servisleri call business servisleri olduğu için, mesela bankalar 
bankacılık servislerini dışarıya yaptırmazlar. Dışarıya yaptırmadıkları bu hizmetlerden 
içeride tabii ki insanları sorumlu tutarlar.  

Peki, dışarıdan aldıkları hizmetler yok mu? Var. Onlarca hizmeti dışarıdan alıyorlar. 
Ama bununla da uğraşmıyorlar, bu da IT’nin sorumluluğunda. Yani sonuçta günün 
sonunda diyorlar ki arkadaşlar sen data center hizmetini buradan aldın. Burada 
sürekli bize taahhüt ettikleri servis yeminlerini sağlayamıyorlar, sürekli ben kesinti 
yaşıyorum. Dışarıdan da alınsa içeride bunun sorumlusu var. Dolayısıyla ona 
bakıyorsunuz hemen tedarikçi yönetimi süreci var, ITIL’ın içerisinde anlatan. tedarikçi 
yönetimi süreci burada biraz daha ön plana çıkıyor. Onun birtakım görevlerini ve 
hizmet mantığıyla o görevlere bakmasını gerektiren durumlar var, aslında artık bir 
yanda.  

Dolayısıyla hangi hizmet verme şekli olursa olsun burada anlatılanlar şu anki 
dünyamızda geçerli, hakikaten zaten Versiyon 3 biraz bunları karşılamak için de çıktı. 
Yani servis yaklaşımı geldi.  Bakın sadece süreç yaklaşımı değil, servise bir bütün 
olarak bakın. Siz bu servisi öncelikle stratejinize bakıyorsunuz, dışarıdan mı alalım 
içeriden mi alalım zaten başta düşündüğünüz bu servis stratejide bunu 
düşünüyorsunuz. Eğer bunu düşünmüyorsanız, yani ITIL’a gerek yok dediğinizde 
bunu düşünmediğinizi varsayıyorum. ITIL zaten bunu düşünün diyor. ITIL bir standart 
değil, zorunlulukları yok, tavsiyelerde bulunuyor. Dolayısıyla bütün şirketlerin bu 
yapıyı bütünüyle kurması gerekmiyor. Ama aşağı yukarı buna yakın bir yapı iyi 
geliyor, kuruluşlara dışarıdan hizmet alıyorsa içeride de alıyorsa, bunun bir karışımı 
da varsa, herkes kendi işini kendi görüyorsa, yani muhasebenin içinde kendi IT’si 
olabilir veyahut da bir otomotiv şirketinde işte ticari araçlar ayrı bir birimdir, son 
kullanıcıya satışları ayrı bir birimdir, filo satışları ayrı bir birimdir. Bu birimlerin ayrı 
ihtiyaçları vardır. Bu ayrı ihtiyaçlara odaklanmış o konuları çok iyi bilen IT’ciler sadece 
o birimler için çalışıyor olabilir, dediğim gibi Tip 1 servis sağlayıcılar. Sizin günün 
sonunda hesabı soracağınız kişi servis sağlayıcıdır, ITIL’da ve bütün bu süreçler 
vardır.   

Serkan Erol: Ben piyasadaki reel anlamında bir şey paylaşayım, sorunuza istinaden 
çok kısa. Aslında tam özellikle sizin dediğiniz doğru olarak ifade ettiğiniz. Bence de 
modelde bu tip şeyin, süreç yönetiminin önemi artıyor. Çünkü günlük işleri çözmekte 
artık çok sıkıntı yaşamıyoruz. Yani operasyonel işleri çözmek demin konuşulan 
Medih Hocamın belirttiği İncident Management, problem Management çok fazla 
operasyonel süreçler, çok sıkıntı yaşamıyoruz artık. Bence bütün bir geçmişe 
baktığınız zaman yaklaşık Türkiye’deki ITIL’ın bence pratikteki maksimum 10 sene 
duyulması, eğitimleri, toollar, teknolojiler anlamında aşağı yukarı şu an yaşanılan 
bence ana konu, üzerinde durulan ana konu hizmet seviyesi ölçümlemesi, bunların 
ödüllendirilmesi, cezalandırılması ya da faturalanması ve buna karşılık parasal 
işlemler diyelim, bunlara ilişkin servis seviyesi taahhütlerinin anlaşmalarla garanti 



26 
 

alınması gibi konular. Bunlarla ilgili evet gündem var ama çok eksik var. O eksikleri 
kapatacak nokta. yani teoriyle pratik birbiriyle eşleşmiyor. O eksiklikleri kapatacak 
nokta, bence metodolojilerin doğru uygulanması. Ne kadar doğru uygulanıyor; belki 
ben biraz daha böyle müşterinin tarafından, müşteride hep yer aldığım için, 
müşterinin sesini aktarmakla sorumlu olduğum için, satış manasında paylaşmak 
isterim. Ciddi yol alındığı ITIL’la ilgili uygulamalar anlamında, ITIL’ın müşteri 
tarafındaki önemi anlamında, hatta lisans ve lisansüstü öğrenciler olarak yine tekrar 
ediyorum. Yani sizleri sektörde arkadaşlar olarak görüyorum. Karşınızda ITIL’a göre 
oluşturulmuş şemalar göreceksiniz ki var. Yani şu an bizim müşterilerimize 
bankalarda biraz da yasal sorumluluklarla ilgili BDK’yla ilgili örneğin ITIL’a göre 
oluşturulmuş organizasyon şemaları, rol tanımları ya da süreçler ya da denetimsel 
konular var, bu bir artı. Ama gerçek uygulama anlamında yani bir süreçleri 
belirlemek, bunların kuruma uygulanmasını sağlayacak dokümantasyonu yapmak 
hazırlığı yapmak anlamında, en önemli insan parametresi anlamında, eğitimler 
anlamında, buna düşünsel hazırlıklar anlamında, kültürel yapı anlamında, toollar 
anlamında, bu tollar anlamında halen çok eksik var.  

Bizim hala hem kendi eksiğimizi gidermemiz hem de karşımızda olan müşterinin de 
bu konudaki beklentisini, eksiğini giderme anlamında çok daha verici olmamız, çok 
daha bilgilendirici eğitici olarak çalışıyor olmamız gerekiyor. Uygulamalardan, 
projelerden, yani IT SM projelerinden, IT BT Hizmet Yönetimi projelerinden 
bahsetmek istiyorum.  

Şimdi finans tarafı deminde bahsettiğim gibi zaten bu konuda bir şeyler yapıyor, BT 
hizmet yönetimi anlamında ciddi çalışıyor. Ama finans tarafının şöyle bir derdi var, IT 
şeffaflığı, IT görünürlüğü olması gerekenden çok daha düşük benim fikrimce; çünkü 
hep kendi içindeki dertlerle hala uğraşıyor. Bu konuda ciddi bütçeye sahip olmasına 
rağmen, ciddi bütçeyle eğitim, tool, süreç yarışması manasında çok şey yapabilecek 
kaynağa sahip olmasına rağmen bence gördüğüm, bizim karşılaştığımız projelerde, 
müşterilerimiz ki önemli kurumsal müşterilerle çalışıyoruz. Sektörün diğer firmalarının 
da ve diğer ana üreticilerinde çalıştığını bildiğimiz projelerde yaşanan sıkıntı o 
genellikle hazırlıksız başlanan projeler, bütün organizasyonel konuların, detayların, 
kültürel sıkıntıların, psikolojik sıkıntıların ele alınmaması, eğitimin yeterince önemli bir 
biçimde ele alınmamasından ciddi bence projenin getirisinden aşağıda beklenen 
getirisi, aşağıda çıktılar elde ediliyor.  

Bunu aşmanın yolu bence işinde ısrar etmek, proje yapma yönteminde. Şimdi ITIL bir 
metodoloji. ITIL’la ilgili yapılacak süreç veya araç projelerinin izleyecek proje yönetim 
apayrı bir şey bence. Burada proje yönetimi olarak izlenecek şeyin çok önemi var, 
fikrimce. Yaklaşımların çok önemi var, yani yazılım geliştirirken proje yönetimi 
yapabilirsiniz. Altyapısal alanda, yani yaptığınız projelerde bir proje yönetimi 
uygularsınız. Genelde proje yönetimi belirli kalıplarla ya da belirli yeni ilkelerle 
donatılmıştır. Fakat BT Hizmet Yönetimi projelerine ayrı bir gözle bakmak lazım, 
bence hazırlık safhasından başlayarak ki çıktıları son derece garanti altına alınmış 
olsun.  
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Çok büyük, uzun vadeli atanmış hedefler koymamak lazım, kısa orta hedeflerle 
ilerlemek bence daha doğru. Finans tarafından başladım, burada en büyük dert 
finansta organizasyon dâhil olmak üzere her şey çok çabuk değişiyor. Gündem 
bankacılık, sigortacılık tarafında çok çabuk değişiyor. 

Öbür tarafta yani Telekom ve hizmet sunucular tarafında, aslında olmazsa olmaz bir 
şey bu. Yani bir şirket kurarken nasıl bir dükkân tutarsınız, masa sandalye alırsınız, 
kasa ya da işte birtakım en temel şeylerinizi alırsınız. Bir hizmet sağlayıcı için 
Telekom hizmet sağlayıcısı için ya XSP diyelim herhangi bir hizmet sağlayıcı için 
metodolojiyle başlamak lazım. Yani kurum olarak stratejiniz, vizyonunuz, 
organizasyonunuz her türlü müşteriye yansıyan özellikle müşterinin hissedeceği 
taraftaki her şeyi buna göre başlatmak uygulamanız lazım, bence orada da bir 
eksiklik var. O arada bence iyileştirmede yanlış olarak yapılıyor, şablonları 
kopyalama. Yani burada bu yapılmışsa biz onu yapalım. Hâlbuki yine benim fikrimce 
bu elbise herkese göre dikilmedi ve belli metodolojik temel gerçekler esas alınmalı, 
öneriler tavsiyeler esas alınmalı; fakat herkese uygulanacak şeyler gerçekleştirilmeli.  

Şimdi burada da yine çok hissedilen bir şey var, yani ITIL’ı niye yaparız? BT Hizmeti 
niye yaparız? İşte ölçmek için yaparız, işte müşteri memnuniyeti için yaparız, aslında 
hepsini yaparız da bence en önemli nokta müşteri sadakati. Müşteri sadakatiyle 
müşteri memnuniyeti arasında çok ciddi bir fark var. Hizmet yönetimi bence amaç 
olarak müşteri sadakatini hedeflemeli, müşteri memnuniyeti çıktısını, yani hizmetin 
çıktısını ürettiğinizde karşı tarafta hoş bir tat bırakmak. Ama o hoş tadı bıraktığınız 
zaman o memnuniyet yakalanıyor mu? Müşteri sadakati hoş tat bırakamadığınız 
yanlış yaptığınız zamanda o sadakati ya da müşteri bağlılığını koruyabilmek demek 
bu da tabii çok daha etraflıca bir hizmet yönetimi eforu ya da hizmet yönetimi birçok 
alanda yapılması gereken pratikleri uygulamayı gerektiriyor. Müşteri gerektiğinde 
hatada da nasıl yönetildiğine bakarak işin nasıl düzenlendiğine, düzeltildiğine 
bakarak sizinle ilişkisini ona göre belirleyebiliyor. Evet, ben hizmette bir eksiklik 
yaptım, taahhüdümün altında kaldım. Ama bunu sürekli iyileştirme eforlarıyla daha iyi 
bir noktaya getirdim. O zaman müşteri diyor ki sen evet sürekli iyileştirmeye 
inanıyorsun, benim sana müşteri sadakatim var diyor ve o müşteriyi 
koparamıyorsunuz. O müşteriyle o zaman yine işin ucu paraya çok dokunduğu için 
hep sonuçta bu iş ticaret, işi paraya dokunuyor. Paraya dokunduğu noktada da 
rekabet edebiliyorsunuz, daha düzgün şartlarda. Karlılık elde edebiliyorsunuz ve 
müşterinin gözünde siz hizmetiniz parayla ilk aşamada karşılaştırılan bir şey 
olmaktan çıkıyor. Kaliteyle ya da sizin ona verdiğiniz hizmetlerin onun hedeflerine 
ulaştırmadaki başarısıyla, yani gerçekten işe endeksle ya da işe odaklı olmayla 
karşılaştırılıyor oluyor.  

Diğer taraftan baktığınızda işin endüstri tarafında çok farklı konularla çalışıyor 
olabilirsiniz. Yani çıkıp bu süreçte en son slaytta olan ITIL sertifikasyon sürecini ITIL 
danışmanlık sürecinden geçmek de istiyor olabilirsiniz, çok yönlülük gerektiren bir 
süreç.  
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Bu eğitimleri almak yetmez, her zaman o eğitimin içerisinde gerçekten yaşanılan 
konuları çok iyi hazmetmiş olmak, yaşamış olmak gerekir. Bunu yapmanın yanında 
bunları yapmayıp yani bu yolu seçmeyip ITIL expert yolunu seçmeyip diğer farklı 
alanlarda çalışabilirsiniz. Bu diğer farklı alanlardaki hizmet yönetimi süreçleriyle olan 
ilişkisini çok yakinen ele almanızı isterim. Bu hem size bir etikettir hem kurumunuza 
çok önemli bir artı değerdir hem de karşı tarafta da müşteri tarafında da ciddi bir 
sadakat unsuru yaratır diye düşünüyorum.  

 


