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Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi 

2.1 Sürümü Güncellemeleri Hakkında Not 

31 Mayıs 2012 

 

1. Genel Güncelleme ve Değişiklikler 

1.1. Yeni Sınıflandırma Sistemi 

Kurumların, Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberine uyumunu kolaylaştırmak üzere 

daha takip edilebilir bir yapı oluşturulması amacıyla yeni bir sınıflandırma sistemi 

geliştirilmiştir. Rehberin daha önceki sürümlerinde bu sınıflandırma, açıklama sütunundaki 

ifadelerle belirtilmiştir. Geliştirilen yeni sınıflandırma sistemi aşağıdaki sınıflardan 

oluşmaktadır: 

1. Uyulması Zorunlu: Kamu kurumları tarafından ilgili bileşene ilişkin açıklama 

bölümünde belirtilen kapsamda uyulması zorunlu standart, format, belirtim ya da 

kılavuzları ifade eder.  

2. Takdire Bırakılan: İhtiyaçlara bağlı olarak, ilgili bileşene ilişkin açıklama 

bölümünde belirtilen kapsamda uyulması zorunlu olan, ancak bu bileşen altında 

listelenenler arasından seçimi kurumun takdirine bırakılan standart, format, belirtim ya 

da kılavuzları ifade eder. 

3. Önerilen: İhtiyaçlara bağlı olarak kullanımı önerilen standartları ifade eder.  

4. Üzerinde Çalışılan: Rehber’de zorunlu tutulması için bir takım geliştirmeler ve 

incelemeler gerektiren veya henüz geliştirilmemiş, ancak geliştirilmesi gereken 

standartlar bu kategori altında belirtilmiştir. 

Bu sınıflandırmaya paralel olarak, Rehberin ikinci bölümünde yer verilen standart, 

belirtim ya da kılavuzlar tekrar gözden geçirilerek bölümde yer alan tablolar uygun şekilde 

güncellenmiştir. 

 

1.2. Bileşenlere İlişkin Tabloların Güncel Hale Getirilmesi 

Rehberin ikinci bölümünde yer alan bileşenler değişen teknoloji ve ortaya çıkan yeni 

konsept/yaklaşımlar göz önünde bulundurularak güncellenmiştir. Örneğin, “Süreç 

Modelleme” bileşeninde bir önceki sürümde kullanılması önerilen UML’in, yeni sürümde 2.0 

versiyonu ile kullanılması önerilmiş, “Elektronik İmza Formatı” bileşeni altında yer alan 

alternatiflere ETSI TS 102 778 (PAdES) eklenmiştir.  
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1.3. Redaksiyon ve Görünüme İlişkin Düzenlemeler 

Rehberin bu sürümünde anlatımı ve görünümü iyileştirecek mahiyette çeşitli 

düzenlemeler yapılmıştır. 

 

2. Alan/Konu Bazlı Güncelleme ve Değişiklikler 

2.1. ISO/IEC 29500:2008 Standardı 

Bakanlığımıza ISO/IEC 29500:2008 standardının, Birlikte Çalışabilirlik Esasları 

Rehberinin “Dosya Sunumu” bölümünde yer alması önerisi iletilmiştir. “Dosya Sunumu”  

bölümünde, kurumların internet siteleri üzerinden vatandaş ve iş dünyası tarafından elektronik 

ortamda doldurulmak üzere yayınlanan formlar ile ortak belgelerin oluşturulması sırasında 

gerçekleştirilen kurumlar arası e-posta trafiğinde paylaşılan belgeler yer almaktadır.  

Söz konusu değişiklik önerisi, Rehberde yer alan “Eşit Erişim Hakkı” ve “Açık 

Standartların ve Uluslararası Standartların Kullanımı” prensipleri doğrultusunda, Rehbere 

katkı sağlayan Teknik Çalışma Grubu üyeleriyle birlikte ele alınmıştır. Değerlendirme 

sürecinde elde edilen bilgilerden hareketle Kalkınma Bakanlığı tarafından Rehber’in ilgili 

bölümünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesi kararı verilmiştir: 

Bileşen Standart/Teknoloji Sınıf Açıklama 

Üzerinde işlem 

yapılabilen kelime işlem 

belgeleri 

Microsoft Word 97 (.doc) 2 
Standart/teknoloji tercihi yapılırken, 

kurumsal ihtiyaçlar, bu dosyaların 

paylaşıldığı ve belgeler üzerinde 

değişiklik yapması beklenen son 

kullanıcıya getirdiği ilave yükler ve 

kullanım kolaylığı dikkate 

alınmalıdır.  Bu bölümde belirtilen 

formatlar ve bu formatlarda belge 

üretebilen araçlar konusunda daha 

detaylı bilgiler EK-A’da verilmiştir. 

Zengin metin biçimi (.rtf) 2 

Düz metin (.txt) 2 

OpenDocument (.odt), 

ISO/IEC 26300:2006 
2 

Office Open XML 

(.docx), ISO/IEC 

29500:2008 

2 

Üzerinde işlem 

yapılabilen elektronik 

çizelge belgeleri 

Virgül ile ayrılmış değer 

(.csv) 
2 

Standart/teknoloji tercihi yapılırken, 

kurumsal ihtiyaçlar, bu dosyaların 

paylaşıldığı ve belgeler üzerinde 

değişiklik yapması beklenen son 

kullanıcıya getirdiği ilave yükler ve 

kullanım kolaylığı dikkate 

alınmalıdır.  Bu bölümde belirtilen 

formatlar ve bu formatlarda belge 

üretebilen araçlar konusunda daha 

detaylı bilgiler EK-A’da verilmiştir. 

Microsoft Excel 97 (.xls) 2 

OpenDocument (.ods) 

26300:2006 
2 

Office Open XML (.xlsx), 

ISO/IEC 29500:2008 
2 

Üzerinde işlem 

yapılabilen elektronik 

sunum belgeleri 

Microsoft Powerpoint 97 

(.ppt) 
2 

Standart/teknoloji tercihi yapılırken, 

kurumsal ihtiyaçlar, bu dosyaların 

paylaşıldığı ve belgeler üzerinde 
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OpenDocument (.odp), 

ISO/IEC 26300:2006 
2 

değişiklik yapması beklenen son 

kullanıcıya getirdiği ilave yükler ve 

kullanım kolaylığı dikkate 

alınmalıdır.  Bu bölümde belirtilen 

formatlar ve bu formatlarda belge 

üretebilen araçlar konusunda daha 

detaylı bilgiler EK-A’da verilmiştir. 

Office Open XML(.pptx), 

ISO/IEC 29500:2008 
2 

 

Ayrıca, söz konusu güncellemelere paralel olarak, Rehberin “Dosya Sunumu” 

bölümünde belirtilen formatlar ve bu formatlarda belge üretebilen araçlar konusunda detaylı 

bilgilerin sunulduğu “EK-A Açıklamalar” bölümü,  ilgili bölümde yer alan formatlara yapılan 

ekleme ve 2009 yılından beri bu formatlarda belge üretebilen araçlar konusunda yaşanan 

gelişmeler doğrultusunda güncellenmiştir. 

 

2.2. “Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasında İletilen Resmi Yazışmalar” Bölümü 

Kamu kurumları arasında elektronik belgelerin paylaşımını sağlayacak ortak kurallar 

setinin geliştirilmesi amacıyla e-Yazışma Projesi Bakanlığımızca yürütülmektedir. Proje 

kapsamında Aralık 2011’de e-Yazışma Teknik Rehberi (Taslak) yayınlanmış ve resmi 

yazışma usul ve esaslarını belirleyen “Resmi Yazışmalarda Uygulanması Gereken Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik”in değiştirilmesi önerisi hazırlanmıştır. Söz konusu 

Yönetmelikte e-Yazışma Projesinin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan değişikliklerin 

yapılmasının ardından e-Yazışma Projesi uygulanma aşamasına geçecektir. 

Bu kapsamda, Rehberin 2.1 no’lu “Dosya Sunumu ve Değişimi” bölümü altında 

“Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasında İletilen Resmi Yazışmalar” başlığı eklenmiş, bu 

bölüm içerisinde kamu kurum ve kuruluşları arasında iletilen resmi yazıların üst yazı ve 

eklerinde kullanılacak formatlar ve uyum esasları belirlenmiştir. İlgili kısımda yer verilen 

bileşenler şunlardır: 
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Bileşen Standart/Teknoloji Sınıf Açıklama 

Üst Yazı ve Metin 

Tabanlı Ekler 

ISO/IEC 19005-1:2005, 

Portable Document 

Format/Archive (PDF/A) 

(.pdf) 

1 

Kamu kurum ve kuruluşları, e-

Yazışma Projesi kapsamında, 

kendilerine gönderilen ve PDF/A 

formatında oluşturulmuş üst yazı ve 

eklerini elektronik belge sistemlerine 

entegre etmekle yükümlüdürler. 

PDF/A, dokümanların oluşturulduğu 

ya da görüntülendiği bilgisayara 

bağlı kalmayacak şekilde 

görüntülenmesini sağlar. Ancak 

bunun bir sonucu olarak, doğuracağı 

depolama ihtiyaçları daha fazla 

olacaktır. Bant genişliği ve depolama 

maliyetleri gözetilerek, metin fontu 

olarak Resmi Yazışmalarda 

Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelikte belirtildiği 

şekilde “Times New Roman” fontu 

kullanılması ve doküman içerisinde 

sadece bu fontun yer alması 

gereklidir. PDF/A’nın bir diğer 

özelliği içine ses, video ve işlenebilir 

dosyaların eklenememesidir. Üstyazı 

ve metin tabanlı eklerin içine 

gömülebilecek sayısal grafik,  

diyagramlar ve fotoğraflar için 

aşağıdaki ilgili kısımlara bakınız.    

Sayısal Grafik ve 

Diyagramlar  

Graphics Interchange 

Format (.gif) 
1 

Üstyazı ve metin tabanlı eklerin içine 

gömülebilecek sayısal grafik ve 

diyagramlar için bu formatın 

kullanılması zorunludur. 

Sayısal Fotoğraflar 

Joint Photographic 

Experts Group (.jpg, 

.jpeg), ISO 10918 
1 

Üstyazı ve metin tabanlı eklerin içine 

gömülebilecek sayısal fotoğraflar 

için bu formatın kullanılması 

zorunludur. 

 

2.3. “Dosya İletimi” bileşeninin çıkarılarak “Dosya Aktarım Protokolleri” Bileşenine Dahil 

Edilmesi 

 Rehberin 2.2.2.3 no’lu “Dosya Transfer ve Dizin Erişim Protokolleri” bölümünde yer 

alan “Dosya İletimi” bileşeni, isim benzerliği sebebiyle karışıklığa sebebiyet verilmemesi 

amacıyla aynı başlık altında yer alan “Dosya Aktarım Protokolleri” bileşeni altına taşınmıştır. 
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2.4. “Yerel Alan Ağı/Geniş Alan Ağı Erişimi” Bölümünün Çıkarılması 

 Rehberin 2.0 sürümünde 2.2.2.5 no’lu “Yerel Alan Ağı/Geniş Alan Ağı Erişimi 

(Lan/Wan Interworking)” başlığı bu sürümde Rehberden çıkartılmıştır. Bu başlığın 

Rehberden çıkartılmasının sebebi, başlık altında yer alan bileşenlerin genel itibariyle kurumun 

yerel ağını hedeflemekte olması ve yapılan gözden geçirme çalışmasında, kurumlar arası 

birlikte çalışabilirlik açısından öncelikli bir alan olmadığının değerlendirilmiş olmasıdır. 

 

2.5. Elektronik Belge Yönetim Sistemi  

2008/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının 

oluşturacakları elektronik belge yönetim sistemlerinde TS 13298 no’lu standarda uyumları 

zorunludur. Bu doğrultuda,  2.3.4.1 no’lu “İçerik Yönetimi” başlığı altında “Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi”ne yer verilmiş, TS 13298’e uyum zorunlu hale getirilerek ilgili bölüme 

aşağıdaki bileşen eklenmiştir: 

Bileşen Standart/Teknoloji Sınıf Açıklama 

Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi 
TS 13298 1 

2008/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi 

ile kamu kurum ve kuruluşlarının 

oluşturacakları elektronik belge 

yönetim sistemlerinde TS 13298 

no'lu standarda uymaları zorunludur. 

 

2.6. Elektronik Kayıt Yönetimi Metaveri Standardı   

2008/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının 

oluşturacakları elektronik belge yönetim sistemlerinde TS 13298 no’lu standarda uyumları 

zorunludur. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün, TS 13298 bünyesinde belge 

ve kayıt kavramlarının eş kavramlar olarak ele alındığı ve TS 13298 altında sunulan metaveri 

standartlarının Elektronik Kayıt Yönetimi Metaveri standartlarını tanımladığı yönündeki 

görüşü doğrultusunda, Elektronik Kayıt Yönetimi Metaveri alanında,  TS 13298 altında 

sunulan metaveri standartlarının kullanımı zorunlu hale getirilmiş ve 2.3.4.1 no’lu İçerik 

Yönetimi başlığı altında aşağıdaki bileşen ilave edilmiştir: 

Bileşen Standart/Teknoloji Sınıf Açıklama 

Elektronik kayıt yönetimi 

metaveri standardı 
TS 13298 1 

Bilgi ve Dokümantasyon – 

Elektronik Belge Yönetimi Standardı 

(TS 13298) kapsamında 

sunulmaktadır. 

 

2.7. Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) 
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 2011/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile güncelleme esasları belirlenen Devlet 

Teşkilatı Veri Tabanının kullanımı zorunlu tutularak Rehberin 2.3.4.2 no’lu “Süreç ve Veri 

Entegrasyonu” bölümüne aşağıdaki bileşen eklenmiştir: 

Bileşen Standart/Teknoloji Sınıf Açıklama 

Kurum kimlik ve 

haberleşme kodları 

Devlet Teşkilatı Veri 

Tabanı (DTVT) 
1 

2011/1 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi ile güncelleme esasları 

belirlenen ve 

kamu.basbakanlik.gov.tr adresinden 

erişilebilen Devlet Teşkilatı Veri 

Tabanı uygulaması hayata 

geçirilmiştir. Söz konusu Genelge 

kapsamında; elektronik belge 

yönetim sistemlerinde veya 

geliştirilen diğer uygulama 

yazılımlarında kurumların 

tanımlanmasında kurum kimlik 

kodları, hiyerarşik yapının 

kullanılması gereken durumlarda da 

haberleşme kodları kullanılacaktır. 

 

2.8. Erişilebilirlik 

Web sitelerinin erişilebilirliğine ilişkin standartların belirtildiği, 2007/4 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi ile zorunlu tutulan Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu (2006) ve 

henüz üzerinde çalışılmakta olan, www.kakis.gov.tr adresinden erişilebilecek “Kamu İnternet 

Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi”, Rehberin 2.3.4.1 no’lu “İçerik Yönetimi” başlığı 

altında birer bileşen olarak aşağıdaki şekilde eklenmiştir: 

Bileşen Standart/Teknoloji Sınıf Açıklama 

Kamu web siteleri 

Kamu Kurumları İnternet 

Sitesi Kılavuzu (2006) 
1 

“Kamu Kurumları İnternet Sitesi 

Kılavuzu”nun Ağustos 2006 

sürümüne uyum, 2007/4 tarihli ve 

26416 sayılı Başbakanlık Genelgesi 

kapsamında zorunludur. 

Kamu İnternet Siteleri 

Standartları ve Önerileri 

Rehberi 

4 

www.kakis.gov.tr adresinden 

erişilebilecek “Kamu İnternet Siteleri 

Standartları ve Önerileri Rehberi” 

TÜRKSAT A.Ş. tarafından 

hazırlanmıştır. Rehberin kamu 

kurumlarının uyumuna imkan 

verecek biçimde geliştirilmesi 

sonrası Rehbere uyumun zorunlu 

hale getirilmesi öngörülmektedir. 

 

2.9. IPv6 

Rehberin 2.2.2.1 no’lu “İnternet Aktarım Protokolleri” bölümüne IPv6 protokolü, IPv4 

protokolüne alternatif olarak sunulmuş ve belirli bir takvime bağlı olarak IPv6’ya geçişin 

http://www.kakis.gov.tr/
http://www.kakis.gov.tr/
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zorunlu tutulduğu 2010/25 sayılı Başbakanlık Genelgesine atıfta bulunulmuştur. Rehberin 

ilgili bölümü aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

Bileşen Standart/Teknoloji Sınıf Açıklama 

İnternet Protokolü 

IPv4 

RFC 791 
2 

IPv6 kullanımıyla ilgili olarak, 

08/12/2010 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan 2010/25 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi dikkate 

alınmalıdır. 

IPv6 

RFC 2460 
2 

 

2.10. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü 

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas olunan Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı bünyesinde, ulusal coğrafi bilgi sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve 

geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, coğrafi veri ve bilginin ulusal 

düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik standartlar ile bunlara ilişkin temel 

politika ve stratejilerin belirlenmesini sağlamak ve gerekli mevzuatı hazırlamakla sorumlu 

olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu bağlamda, Bilgi 

Toplumu Stratejisi eki Eylem Planında yer verilen 75 no’lu eylemin yürütülmesi görevi de söz 

konusu Genel Müdürlük sorumluluğuna geçmiştir. 

Rehberin yeni sürümünün 2.5 no’lu “Coğrafi Bilgi Sistemleri” bölümünde yer alan 

standartlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü’nden gelen görüşler esas 

alınarak şekillendirilmiştir. Coğrafi bilgi sistemlerinde birlikte çalışabilirliği sağlamak için 

kullanılacak ISO, CEN, TSE ve OGC standartları aynı amaca hizmet etmekte olup bunlardan 

sadece OGC standartları test ve sertifikalandırma mekanizmasına sahip olduğundan; birlikte 

çalışabilirlik açısından Rehber’in bu bölümünün OGC standartlarına dayalı olarak 

düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

Rehberin önceki sürümünde zorunlu tutulan “katalog servisi” standardı bu sürümde 

zorunlu tutulmamakta, kurumun iş veya çalışmalarında portal/geoportal kurulumu ve 

kullanımı gerekliyse kullanılması önerilmektedir. 

Önceki sürümde üzerinde çalışılması gerektiği belirtilen “coğrafi işaretleme dili 

(GML)” standardına ilişkin çalışmalar CBS Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olup bu 

standarda ilişkin XML Şema Dokümanlarının CBS Genel Müdürlüğü görüşüne sunulması 

gerektiği Rehberin bu sürümünde ifade edilmektedir. Bu kapsamda farklı sistemlerdeki 

coğrafi verinin dönüşümünü sağlamak amacıyla GML standardının kullanılması 

önerilmektedir. 
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Önceki sürümde üzerinde çalışılması gerektiği belirtilen “metaveri” standardına ilişkin 

çalışmalar belirli bir olgunluk düzeyine erişmiş olup, bu standart Rehberin yeni sürümünde 

zorunlu hale getirilmiştir. 

“Basit detay servisi (simple feature service)”, bir detay topluluğunun SQL/CLI 

vasıtasıyla depolama, sorgu ve güncelleme işlemleri için standart SQL şemasını tanımlar. 

Ulusal coğrafi bilgi sistemi kapsamında farklı ürünlerle geliştirilmiş sistemlerin birlikte 

çalışabilirliğini sağlamak açısından bu standarda Rehberin yeni sürümünde “önerilen” bir 

standart olarak yer verilmiştir. 

Bir diğer bileşen olan “web harita karo servisinin (WMTS Web Map Tile Service)” 

amacı bireysel karolara bölünmüş haritaları sunmaktır. Web üzerinden harita görüntülemenin 

yaygınlaşması sebebiyle Rehberin yeni sürümünde bu standart önerilmektedir. 

Coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılmakta olan CityGML, sanal 3 boyutlu kent 

modellerinin depolanması ve değişimi için XML tabanlı bir format ve açık bir veri modelidir. 

Ülkemizde hazırlıkları sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları açısından bu standardın 

önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle, CityGML standardına Rehberin yeni 

sürümünde “üzerinde çalışılan” bir standart olarak yer verilmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda, Rehberin ilgili bölümü aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

Bileşen Standart/Teknoloji Sınıf Açıklama 

Katalog servisi 

OGC Catalogue Service 

(CS-W), 

TS EN ISO 19119 

3 

Mekansal veri altyapılarında 

mekansal verileri arama, bulma ve 

erişim gibi işlemleri meta veri 

üzerinden yapmaya yarayan 

servislerdir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının veri 

yayını için kullanacakları 

yazılımların bu standardı 

desteklemesi önerilmektedir. 

Coğrafi işaretleme dili 

Geography Markup 

Language (GML), 

TS EN ISO 19136 

3 

Kamu kurum ve kuruluşlarının 

üretiminden sorumlu oldukları 

coğrafi verinin üretimi ve yönetimi 

için kullanılacak yeni yazılımların, 

bu veriler için değişim formatı olarak 

tanımlanacak GML formatını 

desteklemesi önerilmektedir. 

XML Şema Dokümanları CBS Genel 

Müdürlüğü görüşüne sunulmalıdır. 
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Bileşen Standart/Teknoloji Sınıf Açıklama 

Metaveri (Metadata) TS EN ISO 19115 1 

Metaveriler, veriler ve servisler 

hakkındaki tanımlayıcı bilgilerdir. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri açısından bu 

bilgiler, konumsal veri ve servislerin 

detaylı tanımlamalarını içerirler. Bu 

standarda uyum zorunludur. 

Basit Detay Servisi 
Simple Feature Service, 

TS EN ISO 19125 
3 

Bir detay topluluğunun SQL/CLI 

vasıtasıyla depolama, sorgu ve 

güncelleme işlemleri için standart 

SQL şemasını tanımlar. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının 

üretiminden sorumlu oldukları 

coğrafi verinin üretimi ve yönetimi 

için kullanacakları yeni yazılımlarda 

bu standardın kullanımı 

önerilmektedir. 

Web Harita Karo Servisi 
Web Map Tile Service 

(WMTS) 
3 

Kamu kurum ve kuruluşlarının 

coğrafi veri yayını için kullanacakları 

yazılımların bu standardı 

desteklemesi önerilmektedir. 

CityGML 
City Geography Markup 

Language (CityGML) 
4 

CityGML, sanal 3 boyutlu kent 

modellerinin depolanması ve 

değişimi için XML tabanlı bir format 

ve açık bir veri modelidir. Bu 

standart, mekansal veri alışverişi için 

OGC ve ISO/TC211 tarafından 

yayımlanan genişletilebilir 

uluslararası bir standart olan coğrafi 

işaretleme dili (GML3) için bir 

uygulama şemasıdır. Standardın 

geliştirilmesindeki amaç, 3 boyutlu 

bir kent modelinin temel varlıkları, 

özellikleri ve ilişkilerinin ortak bir 

tanımına erişmektir. 

 

 

2.11. “Paket Yazılımların Kalitesinin Değerlendirilmesi” Başlığının Eklenmesi 

 Rehberin 2.6 no’lu “Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi” bölümü altına yeni bir 

başlık olarak “Paket Yazılımların Kalitesinin Değerlendirilmesi” alt başlığı aşağıdaki bileşeni içerecek 

şekilde eklenmiştir: 

Bileşen Standart/Teknoloji Sınıf Açıklama 

Satışa sunulan yazılım 

ürünlerinin kalite 

özellikleri ve 

değerlendirmesi 

TS ISO 25051 3 

Paket yazılımların kalite 

gereksinimleri ve uyumluluk 

değerlendirmeleri için 

kullanılmaktadır. 

 


