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ÖNSÖZ 

Süreçler iyileştirme ve yönetimi konuları son dönemlerde gerek iş dünyasının 

gerekse de bilgi teknolojilerinin en sıcak konuları olmuştur. İş süreçlerinin yönetimi 

ile ilgili pek çok yönetim yöntemi ve bilgi teknolojisi ortaya çıkmıştır. Bu yönetim 

yöntemlerini ve bilgi teknolojilerini harmanlayan sistemler ise günümüzde İş 

Süreçleri Yönetim Sistemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada iş süreçleri 

yönetim sistemlerinin güncel durumu ele alınacaktır. 
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Ġġ SÜREÇLERĠ YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNĠN GÜNCEL DURUMU VE 

KURULUMU 

ÖZET 

İş hayatında olup da süreç, süreç iyileştirme, süreç yönetimi vb gibi kavramları 

duymamak mümkün değil. Üretim alanında Yalın, 6 Sigma, Sürekli İyileştirme; bilgi 

teknolojilerinde SOA, iş akışı, BAM gibi kavramlarının hepsi bir şekilde sürecin 

iyileştirilmesine odaklanır. 

Günümüz koşullarında süreçler artık sadece kurum içinde başlayıp kurum içinde 

biten bağımsız yapılar değildir. Dış kaynak kullanımı, küreselleşme, çoklu 

lokasyonlar vb. konular süreçlerin kapsamını kurumların dışına taşımakta ve 

özellikle süreç içinde kullanılan bilgi teknolojilerinin entegrasyonunu ve bunun 

yönetimini önemli bir konu olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

Başlarda bağımsız entegrasyon uygulamaları, süreç izleme ve takip uygulamaları 

veya süreç tasarım ve modelleme uygulamaları halinde karışımıza çıkan çözümler 

günümüzde tek bir çatı altında birleştirilerek birer süit olarak konumlandırılmaya 

başlanmıştır.    

Bundan birkaç yıl öncesine kadar BT alanında duyulmaya başlanan ve bugün 

teknoloji yönetimi konuları arasında en sıcak konulardan biri olan BPM, Business 

Process Management (İş Süreci Yönetimi) kelimelerinin kısaltmasıdır. Yukarıda 

bahsedilen ve iş dünyasında kullanıla gelen süreç iyileştirme yöntemlerinin getirdiği 

tüm deneyim, düşünce yöntemi ve iş yönetimi tarzlarını içinde birleştiren bir konu 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

En yalın hali ile BPM; operasyonel iş sürecini tasarlamak, analiz etmek, yürürlüğe 

koymak ve kontrol etmek için kullanılan araç metot ve teknolojiler bütünüdür 

denebilir. BPM, süreçlerin performanslarını geliştirmek için iş birimleri ile bilgi 

teknolojileri çalışanlarını bir araya getiren bir platform olarak da çözüm sunmaktadır. 

Ancak BPM paketlerinin güncel durumuna baktığımızda henüz teknolojik evrimini 

tamamlayıp yaygın bir teknoloji olarak günümüz dünyasında yerini almadığını 

görürüz.  

BPM sistemlerinin kurulumu kendi içinde gerek teknolojik gerekse de süreçsel bazı 

sıkıntıları beraberinde getirmekle beraber; herhangi bir BPM sisteminin kurulumu ile 

bir işletmenin kazanacakları oldukça fazladır.  
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THE RECENT STATE OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

SYSTEMS AND AN IMPLEMENTATION 

SUMMARY 

If you are in any business or industry it is not alike to be unfamiliar with the concepts 

like process, process management or process improvement. You may know about 

process improvement methods like Lean and Six Sigma or about new technologies 

like Business Activity Monitoring (BAM) or Service- Oriented Architectures (SOA) 

or workflow engines. 

Today, processes are not distinct subjects and they are not limited to the enterprise‘s 

territories. Concepts like outsourcing, globalization and multi-locational enterprises 

enforce the processes to extend outside the enterpise. This, however brings the 

integration of information Technologies used within the process as a major factor in 

process improvement. 

Application that once were offered standalone like integration solutions, process 

monitoring applications or process modelling tools are today packed together in a 

unique platform and positioned as  application suites. 

Business Process Management (BPM) was unheard of just a few years ago, but it has 

become the hottest business and technology management trend of the decade.  BPM 

combines all the experience, thinking, and professional development in business 

management methodologies and technologies.   

BPM as a brief description is a set of methods, tools, and technologies used to 

design, enact, analyze, and control operational business processes. BPM also offers a 

platform for improving performance by bringing together the information 

technologists and business people. However, when inspecting the recent state of 

business process management systems, it is observed that these systems have not yet 

finished their technological improvement and reached their final state in today‘s 

world. 

Eventhough, implementation of BPM systems comes with both technologic and 

process-based hurdles; it is obvious that these systems offer many gainings besides. 
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1.  GĠRĠġ 

Enformasyon sistemleri örgüt içindeki veya örgüt çevresindeki verileri, bilgileri 

toplayan, biriktiren, işleyen, dağıtan ve böylelikle karar vermeyi, koordinasyonu, 

kontrolü destekleyen sistemlerdir.  Bu sistemlere baktığımız zaman her ne kadar 

zaman içinde gelişse de özünde çevreden alınan girdileri çıktılara dönüştürmek için 

kaynakları belli süreçlere göre kullanan geri bildirim ve kontrol sağlayan yapılar 

olduklarını görürüz.  Bu sistemler bilgisayar kullanımından da önce var olmuş ve 

bundan sonrada var olmaya devam edecektir. Peki, günümüzde enformasyon 

sistemlerinin geldiği son nokta nedir?  

Enformayon sistemlerini gittikçe arması ve kurumlar içinde uygulama ağlarının başa 

çıkılamaz olması; yazılım teknolojilerinin her geçen gün evrimleşmesi ile ihtiyaç 

duyulan tüm bilgi birikimini kurum içinde güncel tutabiliyor olmanın zorlukları, 

günümüz işletme dünyasının küreselleşme ve dış kaynak kullanımı gibi konularla 

çehre değiştiriyor olması BT dünyasını başka arayışlara götürmüştür.  

Önceleri bu, enformasyonun mekandan bağımsız tek elden yönetilebilmesi; 

bütünlüğünün ve tekilliğinin sağlanabilmesi gayesi ile entegrasyon odaklı çalışmalar 

şeklinde kendini göstermiştir. Zaman içinde entegrasyonun  tek başına yetmediği 

fark edilmiş ve bunun değişen iş koşullarına daha kolay cevap verebilecek esnek bir 

mimariye bürünmesine çalışılmıştır. Böylece bilgi akışının hızlı ve zamanında 

sağlanabilmesi, mükerrer bilgi teknolojileri işlerinin yapılmaması gibi konuların 

önüne geçilmiştir. Ancak tüm bunlar yine de bilgi teknolojileri için teknik çözüm ve 

metotları olarak kalmıştır.  

İş ve BT gerçeklerinin birbiri ile hizalanması ve aynı stratejiler doğrultusunda 

ilerlemesi her zamam bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Birbirinin dilinden uzak 

bu iki dünyanın ortak çalışmalarının her zaman başarılı sonuçlar vermediği bilinen 

bir gerçektir. Dahası her iki tarafın da işletmenin değer yaratma boyutu ters düştüğü 

de olabilmektedir. İşte güncel bir teknoloji olarak karşımıza çıkan iş süreçleri 

yönetim sistemleri tam da bu sıkıntılara cevap vermeyi vaad etmektedirler.  
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Esnek ve çevik bir entegrasyon mimarisi üzerine konumlandırılan bu sistemler iş ve 

BT çalışanlarını ortak bir platformda buluşturup; iş birliği içinde çalışmalarına 

olanak sunmaktadırlar.  

1.1 Tezin Amacı 

Bu tezin amacı en güncel enformasyon sistemlerinden olan iş süreci yönetim 

sistemlerini (Business Process Management) ele alarak bu sistemlerin ortaya çıkışı, 

mevcut durumu ve gelişme yönü hakkında ön görü oluşturmak; bileşenlerini 

incelemek ve bir örnek uygulama ile bu sistemlerin araçlarından birini tanıtmaktır.  

1.2 Tezin Anahatları 

Çalışmanın ilk bölümünde enformasyon sistemleri hakkında genel bilgiler 

verilecektir. Ancak buna geçmeden önce birbirinin yerine sıklıkla kullandığımız veri, 

enformasyon, bilgi gibi kavramlar kısaca bir şablon şeklinde sunulacaktır. Bu 

kavramları yönetmek için ortaya çıkan enformasyon sistemlerinin tanıtımı ve tarihsel 

gelişimi de aynı bölümde ele alınacaktır. Daha sonra enformasyon sistemlerinde 

entegrasyon sorunu ve entegrasyon çözümleri ele alınacaktır. Tezin sonraki 

başlığında ise entegrasyon konularına da çözüm sunduğunu vaad eden iş süreçleri 

yönetim sistemleri mercek altına alınacaktır. Bu sistemlerin teknolojik alt yapısı ve 

bileşenleri; teknolojik gelişim olarak günümüzde bulunduğu nokta ele alınacaktır. 

Daha sonra literatür ve iş materyallerinin taranması ile elde edilen bilgiler ışığında iş 

süreçleri yönetim sistemlerinin bundan sonraki gelişimi hakkında ön görü 

oluşturulacaktır. Tezin son bölümünde ise bir örnek çalışma sunulacaktır. 
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2.  ENFORMASYON SĠSTEMLERĠNĠN GELĠġĠMĠ VE ENTEGRASYON 

SORUNU 

2.1 Veri, Enformasyon, Bilgi ve Bilgelik  

Sistem teorisyeni ve organizasyonel değişim profesörü olan Russel Ackoff‘a göre 

insan beyninin içeriği 5 boyutta ele alınabilir (Url-3). Bunlar altta ele alınmaktadır. 

2.1.1 Veri (Data) 

Bir durum hakkındaki bağıntılı olmayan bilinenler veya varsayımlardır. Veriler ham 

durumda olan sembollerdir. Kendi başına anlamlı değillerdir; var olması dışında bir 

anlam içermez ve iş değeri yaratana kadar karar vericiye bir fayda 

sağlayamayabilirler. Bilgisayar dünyasından örneklersek bir tablodaki her bir 

hücrenin içeriği olarak düşünebiliriz.  

2.1.2 Enformasyon (Information) 

Kim, ne, ne zaman, nerde gibi sorulara cevap veren kullanılabilir durumdaki anlamlı 

verilerdir. Enformasyon, ilişkisel bağlantılar yolu ile anlam kazanmış olan, rafine 

edilmiş veridir. Ancak taşıdığı anlam her zaman kullanılabilir olmak durumunda 

değildir. Bilgisayar dili ile konuşursak ilişkisel veritabanları veriden enformasyon 

oluşturan yapılardır. 

2.1.3 Bilgi (Knowledge) 

Nasıl sorusuna cevap veren veri ve enformasyon uygulamalarıdır. Bilgi, 

kullanılabilen, güç yaratabilecek araç haline dönüştürülmüş doğru enformasyon 

topluluğudur. Bilgi, biriktirilmiş enformasyondur. Bunu tıpkı bir çocuğun çarpım 

tablosunu ezberlemesine benzetebiliriz. Kişi çarpım tablosundan yararlanarak iki 

kere ikinin dört olduğunu söyleyebilir ancak henüz bu bilgiyi üç basamaklı sayıları 

çarpmak için kullanabilecek durumda değildir. Bilgisayar dili ile konuşursak 

simülasyonlar, modellemeler vb. pek çok bilgisayar uygulamasına benzetebiliriz. 
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2.1.4 Anlama (Understanding) 

Anlama bilgilerden yeni bilgileri sentezlemeyi sağlayan bilişsel ve analitik bir 

süreçtir. Bu süreçte, bilgi yeni bilgiler elde etmek için kullanılır. Anlama ve bilgi 

arasındaki farkı, öğrenmek ve ezberlemek arasındaki farka benzetebiliriz. 

2.1.5 Bilgelik (Wisdom) 

Değerlendirilmiş bilinçtir. Bilgelik, verilerden bilinmeyene ulaşmayı sağlayan bir 

süreçtir. Daha önceki adımların bilincinden ve ahlak, etik kodlar gibi insani 

boyutlardan beslenir. Bilgelik, önceden anlamlandırılmamış şeyler hakkında bilinç 

sahibi olmamızı sağlar. Felsefi sorgulamaların özüdür ve diğer dört aşamadan farklı 

olarak kolay kolay cevaplanamayan soruları sorar. İyi- kötü, doğru-yanlış arasındaki 

muhakemeyi yapmamızı sağlayan bilgeliktir. Bilgisayarların sahip olmadığı ve 

olamayacağı bir boyuttur.  

İlk 4 boyuta baktığımızda bunların olan ve bilinenle ilgili olduğunu yani geçmişle 

ilişkili olduğunu görürüz, bu ilişki Şekil 2.1‘de gösterilmiştir. Ancak beşinci boyut 

gelecekle ilgilidir ve vizyon ile ―tasarı‖yı birleştirir. Bu boyutta gelecek yaratılabilir; 

diğer dördü ise sadece olanı anlamamızı sağlar. 

 

ġekil 2.1 : İnsan Beyninin İçeriği Url-3‘ten uyarlanmıştır. 

2.2 Enformasyon Sistemleri, Yazılım ve Yazılım ÇeĢitleri 

Önce sistem tanımını yaparsak; sistem, bileşenleri içinde girdi, çıktı, süreç, kaynak, 

geribesleme ve kontrol olan bir yapıdır.  Enformasyon sistemleri ise örgüt içindeki 

veya çevresindeki verileri ve enformasyonu toplayan, biriktiren, işleyen (yeni 

enformasyona dönüştüren), dağıtan, böylelikle karar vermeyi, koordinasyonu ve 

kontrolü destekleyen sistemlerdir.  
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Enformasyon sistemlerinde çoğu zaman geri beslemeler, sonuç raporları şeklinde 

olur ve örgüt faaliyetlerinin değerlendirmesini ve sonraki kararların desteklenmesini 

sağlar. Enformasyon sistemleri her zaman enformasyon teknolojilerini kullanmak 

zorunda değildir. Tarih boyunca enformasyon sistemi olmayan bir örgütten 

bahsedemeyiz. Ancak enformasyon teknolojilerinin kullanımı ile enformasyon 

sistemleri de evrim geçirmiştir. Günümüz örgütlerinde artık enformasyon sistemleri 

belli teknolojiler üzerine oturmuştur. Bu sebeple bir enformayon sistemdinen 

bahsederken insan, veri/enformasyon/bilgi, iş kuralları ve prosedürler haricinde 

yazılım ve bilgisayar gibi bileşenlerden de bahsetmekteyiz.  

Yazılım, bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen kurallar setidir. Yazılımlar 

bilgisayar sistemlerinin çalışmasını belirler ve kontrol ederler. Yazılımlar ve 

programlar çoğu zaman birbiri yerine kullanılmasına rağmen birbirinden farklı iki 

kavramdır. Bilgisayarın çalışma adımlarını tarif eden komutlar dizisi şeklindeki 

yapılar programlardır. Yazılımlar ise birer program değil, programlar bütünüdür. Bu 

programlar bütünü de kullanım şekline göre pek çok çeşide ayrılmaktadır. Şekil 2.2 

yazılım çeşitlerini özetlemektedir. 

 

ġekil 2.2 :  Yazılım çeşitleri.  
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Genel olarak uygulama yazılımları; insanla sistem yazılımları arasında, sistem 

yazılımları ise uygulama yazılımları ile donanım arasında bulunur. Sistem 

yazılımları, bilgisayar sisteminin çalışmasını yönetir.  

İşletim sistemi yazılımları, bilgisayar donanımı ile etkileşerek bilgisayarın 

kaynaklarını yönetir. Bu anlamda kaynak tahsisi yapar, kullanımı çizelgeler, çevre 

cihazları koordine ve kontrol eder, depolama cihazlarına erişimi kontrol eder, 

kullanıcıların veri, komut girmelerine izin verir, yazılımların çalışmasını kontrol 

ederler.  

Yardımcı programlar bilgisayar sisteminin işletme ve yönetimini destekleyen 

araçlardır. Sistem performansını izleyen, emniyet sağlayan programlardır. Bunlar, 

işletim sisteminin yeteneklerini tamamlarlar.  

Geliştirme programları kullanıcının kendi özel yazılımlarını geliştirmesine olanak 

veren araçlar. Günümüzde binlerce geliştirme programı bulunmaktadır. Makine 

dilinden yapay zeka teknikleri içeren dillere kadar farklı kuşaklarda toplanırlar. 

Uygulama yazılımları kullanıcılarına has enformasyon işleme faaliyetleri yapma 

olanağı sunan yazılımlardır. Genel amaçlı uygulama yazılımları bireysel verimliliği 

ve üretkenliği artırır. Ofis otomasyon yazılımları, veritabanı yazılımları, internete 

erişim yazılımları bunların tipik örnekleridir. Uygulamaya özgü yazılımlar ise bordro 

hazırlama, muhasebe, kurumsal kaynak planlama paketleri gibi özel amaçlı 

yazılımlardır.  

Tüm bu yazılım çeşitlerinin örgüt içinde kullanım çeşitliliği ve sayısı arttıkça 

entegrasyon sorunları da beraberinde gelmeye başlamıştır. Aslında bir örgüt içinde 

ikinci bir yazılım kullanılmaya başlandığı an entegrasyon sorunu da beraberinde 

gelmektedir. Bugün örgütlerde süreçlerin oldukça büyük bir kısmını kapsayan 

kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımları yaygın olarak kullanılmasına ve ERP 

yazılımlarının kapsamlarının her geçen gün artmasına rağmen örgütlerde başka 

yazılım ihtiyaçları da çıkmaktadır. Bu yazılımların birbiri ile noktasal entegre 

edilmesi uygulama spagettisi diye tabir edilen yığınlara; birbirinden bağımsız 

çalışması enformasyon kesintilerine sebep olan yazılım silolarına; farklı yazılım 

kuşaklarının kullanılması da yazılım katmanlarının oluşmasına sebep olmuştur 

(Brauel ve diğ., 2009).  
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2.3 Enformasyon Sistemlerinin Entegrasyonu 

Değişen iş dünyası koşulları ile değişik ortamlarda bulunan enformasyona tek bir 

noktadan erişme gereksiniminin giderek artması, entegrasyon konusuna hem iş hem 

de bilgi teknolojilerinin daha çok eğilmesine sebep olmuştur. Bugün CIO‘ların temel 

fonksiyonları arasında bütünleşik bir işletme yaratmak yer almaktadır. Enformasyon 

sistemlerinin entegrasyonu başlıca iki amaç için yapılır. Bunlardan ilki örgüt içinde 

yazılımların etkin biçimde konuşması, enformasyon paylaşımı yapması ve 

konsolidasyonu; ikincisi ise iş süreçlerinde paydaş olan yani aynı arz zincirindeki 

işletmelerin; tek bir enformasyon ağı oluşturarak bütünleşik bir yapı oluşturmasıdır.  

2.3.1 ĠĢletme içi entegrasyon 

İşletme içi entegrasyon güvenlik duvarının gerisindeki enformasyon sistemlerini 

kapsar. Adından da anlaşıldığı gibi burada entegre edilecek sistemler tek bir 

işletmeye hizmet eden yazılımlardır. Bu konu, önceleri dosya transferleri ve bir 

sistemdeki verilerin başka sistemlere tekrar girilmesi şeklinde çözülmekteydi. Daha 

sonradan ara katman (middleware çevirisi olarak kullanılmıştır) mimarisi ile noktasal 

entegrasyon dönemine geçilmiştir.  

Veri düzeyinde entegrasyon ile veriler, veri depoları arasında taşınır. Diğer bir 

deyişle farklı yerlerdeki veritabanları konsolide edilir.  Çoğunlukla bu entegrasyon, 

enformasyonun bir veritabanınından alınması, üzerinde işlem yapılması ve bir başka 

veritabanı veya veri ambarı üzerinde güncellenmesi şeklinde olmaktadır. Kolay gibi 

görünse de; verilerin alınması, dönüştürülmesi ve yüklenmesi binlerce adede 

çıkabilen tablo ile uğraşmayı getirebildiğinden büyük uğraş demektir ve özel 

araçların kullanılmasını gerektirmektedir. Burada veritabanı sayısı çok fazla ise 

verinin tekilliğini ve doğruluğunu sağlamak zorlaşabilmektedir. 

Ara katman mimarilerinde ise uygulama program arayüzleri (Application Program 

Interfaces /API çeviri olarak kullanılmıştır) kullanılır. Bu çözümler tek bir kaynakla 

tek bir hedef arasında enformasyon paylaşma olanağı sunar ve oldukça katı bir 

entegrasyon çeşididir. Dolayısı ile süreçlerin zaman içindeki değişimlerine esnek 

değildir.  



 8 

Diğer bir ara katman çözümü ise adaptör tabir edilen uygulama arayüzlerinin 

kullanılmasıdır. Bu çözüm işletmenin iş yapma mantığının paylaşımına olanak 

sağlayan bir entegrasyon türü olup, mevcut yazılımlardan maksimum verim 

alınmasını sağlar. Bu tür, kurumsal uygulama entegrasyonu diye Türkçe‘ye 

çevrilebilecek olan Enterprise Application Integration (EAI) yapılarının en çok 

kullanıldığı entegrasyon türüdür.  

Tüm bunların dışında, ayrıca kullanıcı arayüzü seviyesinde bir entegrasyon türünden 

de bahsedebiliriz. Günümüzde bu konu daha çok portal teknolojilerinin kullanımı ile 

portal entegrasyon şekline dönüşmüştür. Ancak cep telefonları gibi medyalarla 

entegrasyonu da içerir. Bu entegrasyon türü, değişik ortamlardaki enformasyona aynı 

arayüzden erişilebilmeyi sağlamaktadır.  

2.3.2 ĠĢletmeler arası entegrasyon  

İşletme içi entegrasyon için kullanılan teknoloji, mekanizma ve teknikler pek çok e-

işletme senaryosuna da uygulanabilir. Örneğin EAI teknolojisi farklı uygulama 

yazılımlarını ve veri depolarını bir araya getirmekte sıkıntı çekmediğinden farklı 

coğrafyalardaki sistemlere de uygulanabilir. Bugün veri formatı olarak XML 

kullanan EAI‘ler giderek yaygınlaşmaktadır.  

İşletmeler arası entegrasyon denince bahsedilmesi gereken bir diğer yöntem de web 

servisleridir. Web servisleri; internet standartları teknolojileri ile sunulan gevşek 

bağlı yazılım bileşenleri olarak tanımlanabilir (Teodoru, 2009). Web servisleri,  ağa 

üzerinde bulunan diğer programların kendisine erişmesi için bir arayüze sahip 

uygulama yazılımlarıdır. Özellikle şirket birleşmeleri sonrasında ortaya çıkan yazılım 

konsolidasyonu konularında ciddi yararlar getirmektedirler.  

Son yıllarda açık internet standartlarındaki gelişmeler bilgi teknolojilerini servis 

yönelimli mimari ya da SOA (Software Oriented Architecture) tabir edilen yaklaşıma 

yöneltmektedir. SOA, internet ve XML, SOAP, UDDI, WSDL vb. gibi bazı internet 

protokollerine dayanan bir mimari yapıdır.  Temel mantığı uygulamaları web 

servisler aracılığı ile çağırılabilecek yazılım komponentleri şeklinde organize etmeye 

dayanır. Dış kaynak kullanımları ile birlikte ortaya çıkan dağıtık yazılım varlıklarını 

organize ve entegre etmek için kullanılabilecek en düşük maliyetli çözüm SOA 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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2.4 Servis Yönelimli Mimari 

Son dönemlerde başka uygulamalar tarafından tetiklenen web servisler gibi 

çalıştırılabilir bileşenleri tarif etmek için SOA terimi kullanılır olmuştur. Ancak SOA 

ve web servisleri farklı iki kavramdır. Önce web servislerini kısaca ele alalım. 

2.4.1 Web servisleri 

Web servisleri teknik ya da iş odaklı olabilmektedir. Luthria ve Rabhi (2009), hem 

uygulama dünyasında hem de akademik dünyada servislerle ilgili yapılan tanımları 

vererek sahip olmaları gereken özellikleri listelemiştir. Buna göre, servisler için 

uygulama dünyasında yapılan iki tanım altta verilmiştir: 

―İyi tanımlı, başka servislerin durumuna ve içeriğine bağımlı olmayan kendinden 

içerikli bir sistem fonksiyonudur‖  

― İnsan veya başka uygulamalar adına yürütülen iş veya iş parçalarıdır‖  

Akademik anlamda ise alttaki tanım verilebilir:  

 ―Yazılımın içine gömülmüş iş fonksiyonudur. Bu fonksiyonlar formal 

dokümantasyonu yapılmış arayüzlerle sarmalanmıştır ve bulundukları yerler hem 

servisi yaratan hem de servisin nasıl çalıştığını bilmemesine rağmen kullanmak 

isteyen kişilerce bilinmektedir‖ (Luthria ve Rabhi, 2009) 

Bir servisin sahip olması gereken özellikleri ise şöyle sıralayabiliriz:  

 Modüler olmalı 

 Gevşek bağlı olmalı 

 Teknolojiden bağımsız herkes tarafından kullanılabilir olmalı 

 Bir ağa üzerinde nerde oldukları açık olmalı 

Aşağıda web servis yapılarında karşımıza sıkça çıkan bazı standartlar çok kısa 

tanıtılmıştır. Bunlardan ilk ikisi web servislerinde ortaya çıkan hatalar sonucu 

kayıtları (transection çevirisi olarak kullanılmıştır) kurtarmak için ortaya çıkmıştır.  

 BPEL4WS (Business process execution language for web services): Web 

servisleri için kayıt spesifikasyonlarını tutar (Finkelstein, 2006).  
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 WSCI (Web services choreography interface): Kayıtların koordinasyon 

özelliklerini tutar (Finkelstein, 2006). 

 SOAP (Simple object access protocol): Fonksiyonları, web servis olarak 

çağırmak için kullanılan XML protokolüdür (Finkelstein, 2006). 

 WSDL (Web services description language): Web servislerini tarif etmeye 

yarayan XML protokolüdür. Bu dil, belirli bir web servisini kullanmak için 

SOAP ve tetikleme potoklünün ihtiyaç duyduğu formatı belirtir (Finkelstein, 

2006). 

 UDDI (Universal description, discovery and integration): Web servislerinin 

ortak kullanıma açık veya özel kütüklere tanımını yapan XML protokolüdür 

(Finkelstein, 2006). 

Bunların son üçü SOA teknolojilerinde internet veya intranet yolu ile ERP vb. 

paketlerin uzaktan ayağa kaldırılmasını sağlayan protokollerdir. Web servislerinin bu 

üç protokol ile çalışma şekli Şekil 2.3‘te gösterilmiştir. 

 

ġekil 2.3 : Web servislerinin çalışma şekli. 
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2.4.2 Servis yönelimli mimarinin özellikleri 

SOA için yapılan tanımlara baktığımızda genelde teknik bir mimari, iş modelleme 

konsepti, biraz altyapı; kaynakların entegrasyonu vb. kavramların harmanlandığını 

ve işletme içindeki otomasyon parçalarının farklı bir bakış açısından ele alınması 

şeklinde özetlenebilecek bir metodolojiden bahsedildiğini görüyoruz. OASIS 

(Organization for the Advancement of Structured Information Standards) SOA‘yi 

farklı sahipliklerde olabilecek dağıtık yetkinliklerin organize edilmesi ve fayda 

sağlaması için yeni bir paradigma olarak tanımlamaktadır (Demirkan ve diğ., 2008). 

Bu sebeple SOA denince sadece web servislerini düşünmek çok kısıtlı bir bakış açısı 

olacaktır. SOA, aslında bambaşka bir düşünce kültürü getirmektedir. 

Dağıtık bir yapıya sahip olan SOA teknolojisinde ara katman odukça büyük önem 

taşır. Servislerin konuşmasını sağlayan adaptör ve arayüzlerden oluşan bu ara katman 

Enterprise Service Bus (ESB) yapılarından oluşur. ESB, esnek programlama 

isterlerine ve arayüzlerine dayanan gevşek bağlı mimari yaratmak için, SOAP ve 

JMS gibi endüstri standartlarını taşıyan kurumsal entegrasyon teknolojisidir (Luthria 

ve Rabhi, 2009).  

Temel anlamıyla SOA mimarisinde 4 katmandan bahsedebiliriz;  

 Yazılım ve veri katmanı,  

 Bileşen/arayüz katmanı,  

 İş hizmetleri katmanı ve arayüzleri,  

 En tepede iş süreci.  

Belirli süreçler servislerle ilişkilendirilmiştir. Şekil 2.4‘te gösterildiği servisler 

komponentlere erişerek yazılımlara veya veriye erişimi sağlarlar. 

2.4.3 Servis yönelimli mimarinin getirdikleri  

SOA‘nin üstün yönleri genelde esneklik, entegrasyon ve çeviklik şeklinde 

özetlenmektedir. SOA yapılarının BT dünyasında bir paradigma kaymasına neden 

olduğu açıkça gözlemlenmektedir. SOA‘dan önce ve sonra nelerin değiştiği Çizelge 

2.1‘de özet olarak verilmeye çalışılmıştır. 
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ġekil 2.4 : SOA mimarisi örneği, Demirkan ve diğ. (2008)‘den uyarlanmıştır. 

2.4.4 Servis yönelimli mimarinin getirdikleri  

SOA‘nin üstün yönleri genelde esneklik, entegrasyon ve çeviklik şeklinde 

özetlenmektedir. SOA yapılarının BT dünyasında bir paradigma kaymasına neden 

olduğu açıkça gözlemlenmektedir. SOA‘dan önce ve sonra nelerin değiştiği Çizelge 

2.1‘de özet olarak verilmeye çalışılmıştır. 

Sunduğu tüm bu değişikliklerle beraber SOA teknolojisi de kendi içinde bazı 

zorlukları getirmektedir. Luthria ve Rabhi (2009) SOA uygulamalarının başarısını 

etkileyen faktörleri kısaca şöyle özetlemiştir:  

 SOA‘nın kurum içindeki algılanan değeri: iş ve süreçlerinin etkinliği, maliyet 

etkinliği, riskleri hafifletmesi 

 Kurum stratejisi: web servislerin startejik getirileri 

 Kurum yapısı ve kültürü: kurumsal kültür değişikliği 



 13 

 Organizasyonel yapı: organizasyonel yapının fonksiyonel yapı haline 

dönüşmesi 

 Uygulamadaki potansiyel zorluklar: standartların zayıf olması, uygulamada 

karşılaşılan zorluklar 

 Denetimi ve yönetimi: etki alanları arası (cross domain çevirisi olarak 

kullanılmıştır) olduğu için denetiminin zor olması  

Görüldüğü gibi SOA uygulamalarının sadece teknik zorlukları değil, organizasyon 

üzerindeki etkisinden kaynaklanan zorlukları da vardır.  

Çizelge 2.1 : SOA ile değişen yaklaşımlar, Demirkan ve diğ.  

(2008)‘den uyarlanmıştır. 

Öncesi Sonrası 

Ürün odaklı Servis odaklı 

Üretim verimine dayalı maliyet düşürme Servislerle geliri arttırma 

Standardizasyon Özelleştirme 

Kitlesel pazarlama Bire bir pazarlama 

Veri kayıtlar Veri ilişkiler 

Fonksiyon yönelimli Koordinasyon yönelimli 

Sınırlı enformasyon paylaşımı İyileştirilmiş enformasyon paylaşımı 

Kontratlar Hizmet seviyesi anlaşmaları 

SOA teknolojileri her ne kadar bu paradigma kaymasına tek başına sebep olsa da 

uygulamaları ayağa kaldıracak web servislerini iş kurallarına göre tetiklemek ancak 

BPM çözümleri sayesinde olmaya başlamıştır. Bunun için SOA ve BPM 

çözümlerinin ilişikisini de incelemek lazım. 

2.4.5 Literatür’de servis yönelimli mimari  

Literatürde SOA üzerine çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bazı çalışmalarda 

örnek uygulamalar ile servis odaklı mimari anlatılmakta ve geleneksel sunucu-

istemci mimarisinden üstün yönleri ortaya konulmaktadır. Bu çalışmalar e-eğitim 

gibi konulardan BT iç hizmet süreçlerine kadar farklı uygulama alanlarını 

içermektedir. Bir kısım çalışmada servis yönelimli mimariye neden ihtiyaç 

duyulduğu ve bunun için harcanan çabaya değip değmediği incelenirken (Mutschler 

ve diğ., 2009), bazı çalışmalarda web servisleri ile ERP gibi uygulama paketlerinin 

nasıl şekil değiştirdiğinin altı çizilmektedir (Kiranoudis ve diğ., 2008).  
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Kimi çalışmalarda ise, tedarik zinciri gibi belli alanlarda SOA ve web servisleri gibi 

entegrasyon teknolojilerinin neler sunduğu örneklenmiştir (Pereira, 2009). SOA 

uygulamalarının ele alındığı çalışmalarda genellikle SOA‘nin BPM sistemleri ile 

birlikte kullanım örneklerine rastlanmaktadır. Örneğin Teodoru (2009), SOA ve 

BPM sistemlerinin finans söktöründeki bir uygulamasından bahsetmektedir. Fang ve 

Sing (2009) ise benzer bir yaklaşımı elektronik eğitim sürecinde incelemektedir. 

2.5 BPMS ve SOA 

SOA terimi son dönemlerde özellikle BPM çözümlerinde gömülü olan web servis 

teknolojilerine atfetmek için de kullanılmaya başlanmıştır. SOA yapılarında web 

servisler istemci programlarına gevşek bağlıdır ve iş kuralları tarafından 

tetiklenebilirler. Burada bir servis daha güncel bir servisle yer değiştirebilir ve bunun 

için uygulamaların kendine has mantığının bilinmesine gerek yoktur.  

Bazı çalışmalarda bu tip SOA esnekliği sağlayan BPM ortamları olay-güdümlü 

mimari olarak da anılır. Bu mimaride iş kuralları, birbirinden bağımsız servisler 

arasında mesaj akışının tetiklenmesi için kullanılır.  

Bir olay kaynağı ara katmana mesaj yollar; ara katmanda bu mesajdan uyarılacak 

olan servis ya da uygulama bulunur ve tetiklenir.  

Esasında en tipik insan odaklı iş süreçlerinde bile çalışan PC‘lerine bilgi aktarıp 

veritabanına yazacak bir alt katmana ihtiyaç duyulmaktadır. BPM sistemleri, 

uygulamaları birbiri ile konuşturmak için pek çok farklı altyapı tekniklerini 

kullanmaktadırlar. Ancak son yıllarda açık internet standartlarındaki gelişmeler 

geliştiricileri servis yönelimli mimariye yöneltmektedir. 

BPM sistemleri için SOA bir zorunluluk değildir ancak SOA doğal olarak BPM 

sistemlerine ihtiyaç duyar. İş süreçlerinin sağlayacağı şartlar olmadan servisler tek 

başına bir değer yaratamaz. Buna karşılık iş süreçlerinin icra otomasyonu servisler, 

ara katman ve yazılım komponentleriden oluşan bir alt yapıya ihtiyaç duyar ve SOA 

en düşük maliyet ile bu katmanı sunar. 

Demirkan ve diğ. (2008), iş değeri yaratma boyutunun tekil web servislerin 

kullanımından BPM sistemleri ile birlikte kullanımına doğru giden yolda arttığını 

Şekil 2.5‘de gösterildiği gibi söylemiştir.  
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Daha büyük iş değeri yaratmak için tekil web servislerinden iş fonksiyonlarının 

servis yönelimli entegrasyonua geçmek gerekmektedir. Bu seviyede gereksiz 

tekrarlar azalmış olacaktır. Bundan sonra kurumsal ölçekte bir dönüşüm ile tüm iş 

fonksiyonları birmimari altında entegre edilmelidir. En büyük iş değerlerini yaratmak 

içinse talabe bağlı iş dönüşümünün gerçekleşebiliyor olması gerekecektir.  

 

ġekil 2.5 : İş değeri yaratma boyutu, Demirkan ve diğ.(2008)‘den uyarlanmıştır. 
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3.  BPMS 

3.1 Genel Bilgi 

BPM sistemleri geçtiğimiz birkaç yılda gelişen yazılımlardır. Çok temel anlamıyla 

hali hazırda alttaki ürünlerde bulunan özellikleri bünyesinde harmanlayan 

sistemlerdir;  

 İş akışı ve doküman yönetimi araçları 

 Kurumsal uygulama entegrasyon araçları (EAI) 

 İş süreçleri modelleme araçları 

 Güncel internet teknolojileri 

1970 ve 1980‘lerde, BT birimleri iş birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bağımsız 

uygulamalar geliştirdiler. Ancak 1990‘larda iş süreçleri yeniden yapılandırma 

çalışmalarının başlaması ile iş süreçlerinde birimler arası sınırları aşan aktiviteleri 

birleştirmek sorun olmaya başladı. Bu durum da beraberinde birimlere ait 

uygulamaların birbirleri ile veri alışverişi ve entegrasyon sorunlarını getirdi. 

Yukarıda bahsi geçen yazılım çeşitleri de bu ihtiyaçlara hizmet etmek için doğmuş 

yazılım gruplarıdır. 

İş akışı uygulamaları çalışanların doküman üzerinde iş yaptığı süreçleri düzenlemek 

için geliştirilmiştir. Böylece bir çalışandan diğerine fiziksel olarak geçen evraklar 

elektronik olarak çalışanın masaüstü bilgisayarından sürecin sıradaki adımında 

dokümanda iş yapacak olan çalışana geçmeye başlamıştır. 

Bu dönemlerde bir takım geliştiriciler ise farklı uygulama demetlerini birbirleri ile 

bağlayacak yazılım sistemleri üzerinde çalıştılar; tek bir birim için çalışması 

tasarlanmış uygulamaları yeniden tasarlamaktansa bu uygulamaları birleştiren ve 

birbirleri ile veri alışverişi yapmalarına olanak sağlayan tek bir kurumsal uygulama 

entegrasyon aracı üzerinde çalıştılar. Bu tür araçlar bağımsız birimler için sadece 

birim içinde çalışması planlanmış pek çok uygulamanın entegre sistemler gibi 

çalışmalarına olanak sağladı. 
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Buradan da görülebildiği için bağımsız uygulama çeşitliliğinden kaynaklanan 

sorunları çözmek için BT, bu uygulamaları entegre eden yeni yeni uygulamalar 

yaratmaktan kurtulamamıştır. İş akışı sistemleri de özünde, çalışan eforunu entegre 

etmek için işi farklı masaüstü bilgisayarları arasında hareket ettirmekten ibarettir. 

Erken iş akışı ve EAI çözümlerinin ortak eksik noktası ortak bir altyapı 

sağlayamamalarıdır. 1990‘larda çeşitlilik gösteren uygulamaları bir altyapı 

teknolojisi kullanarak bağlamak pahalı bir çözümdü ve bu 1990‘larda internetin 

keşfine kadar sürdü. 1990‘ların sonlarına gelindiğinde artık SOAP ve XML gibi pek 

çok teknik standart vardı. Ve bu standartlar uygulamaların internet üzerinden 

birbirleri ile konuşmalarının her zamankinden kolay hale getirmeye başladı.  Bu 

süreç günümüzde de kurumların servis yönelimli mimariye geçişleri devam 

etmektedir.  

2002 yılına gelindiğinde bir grup yazılımcı ve yazılım sağlayıcı; internet, iş akışı 

çözümleri, EAI ve süreç modelleme araçlarının özelliklerini harmanlayan ve böylece 

iş süreçlerinin yürütülmesini sağlayan yeni bir yazılım çeşidinden bahsetmeye 

başladılar; İş akışları süreçlerin insan ayağını; EAI sürecin icrası sırasında 

uygulamaları ve veritabanlarını yönetecek; ve tüm bunlar internet ve açık protokoller 

ile birbirine entegre olacaktı. Bu vizyonla ortaya çıkan yeni kavrama BPM veya 

BPMS denmeye başlandı. BPM; teknik ya da değil her çeşit iş süreci yönetim işini 

refere ederken BPMS, daha çok iş süreçleri uygulamaları için kullanılmaya başlandı. 

BPMS ürünleri, bir veya birden fazla BPMS uygulaması geliştirmeye yarayan 

yazılım araçlarıdır. BPMS uygulamaları bir BPMS aracı ile yönetilen ve yürütülen 

uygulamalardır. 

Bir BPMS uygulaması genel olarak; iş sürecini tarif eder ve BPMS motoru ile 

sürecin gerçek zamanlı yürütülmesini sağlar. Örneğin bir sigorta talep sürecini 

düşünelim. Talep değerlendirme süreci iş birimi yöneticisi ya da BT çalışanları 

tarafından tarif edilir. Gerçek bir talep geldiğinde uygulama bu talebin ele 

değerlendirilmesini yürütür. Aslında BPMS uygulaması tıpkı bir iş akışı diyagramı 

gibi bu sürecin bir şablonudur. Her bir başvurunun ele alınışında bu şablondan bir 

örnek yaratılır ve bu örneğe dair olan veriler veritabanında ilişkili olarak tutulur. 

Şablonda karar noktaları ve dallanmalara gösterilirken şablondan türetilen örneklerde 

tek bir akış ve karar bulunur. 
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Akış modeleme arayüzlerı başarılı ise ve iş birimi yöneticileri temel süreç akış 

modellerini okuyabiliyor ise bu, yöneticilere iş süreçlerini düzenleyebilecekleri güçlü 

bir konum sağlar.  

Burada anahtar nokta; yazılım uygulaması, veritabanı ve işlenen verinin BPMS 

uygulamasından bağımsız tutulmasıdır. Böylece iş birimi yöneticisi, iş akışını ya da 

iş kuralını basitçe değiştirerek uygulamanın fonksiyonunu değiştirebilmektedir.  En 

elit çözümlerde, iş birimi yöneticileri bu değişikliği kendileri yaparken yaygın 

durumda, süreç değişiklikleri BT birimine tarif edilir ve değişikliğin yerine getirilme 

detayı ile ilgilenilmez. Ancak her iki durumda da iş birimi ve BT birimlerinin bir 

araya gelerek bir süreç üzerinde konuşuyor olması garantilenmektedir. 

BPMS evrimine bakınca iş süreçleri modelleme araçları, iş akışları, kural tabanlı 

sistemler, EAI ve paket uygulamalarla ortak kökleri olduğu görülmektedir. Eskiden 

bu alanların birinde ürünü olduğunu söyleyen firmalar günümüzde ürünlerini BPMS 

alanında yeniden konumlandırmaktadır. Gartner raporu 2003 yılı için satış karını 520 

ve 543 milyon USD arasında ve 2009‘da pazar büyüklüğünü 1 milyar USD ön 

görmektedir. Forrester‘ın tahmini bundan bile büyüktür. Ancak bu satışların bundan 

birkaç yıl önce iş akışı veya EAI başlığı altında yer alıyor olacağını unutmamalıdır 

(Davenport ve Harmon, 2007). 

3.2 BPMS Nasıl ÇalıĢır?  

BPM sistemleri en temel hali ile iş birimlerine veya iş analistlerine iş sürecini tarif 

etme ve ihtiyaç duyduğunda bunu güncelleme şansı sağlayan paket yazılımlardır. 

Yazılım mimarisi açısından BPMS diğer yazılımların üzerinde duran yeni bir yazılım 

katmanıdır ve bu katman iş kuralları ile ne zaman diğer yazılımları çağıracağına 

karar verir.  

BPMS ürünlerinin çoğu süreç analistleri tarafından kullanılmak üzere süreç 

diyagramı geliştirme arayüzleri ve ihtiyaç duyulduğunda yazılım parçaları yaratıp 

ihtiyaç kalmadığında bunları yok eden BPMS motorları içerir. Elbette bundan daha 

fazlası da var. Şekil 3.1‘de bir BPM sisteminin çalışma mantığı gösterilmektedir. 



 20 

 

ġekil 3.1 : BPM sistemlerinin çalışma mimarisi. 

İş analisti yapılması gerekeni tarifliyor, süreç her tetiklendiğinde motor bu tarifi 

okuyor ve yapması gereken adımları sırası ile ayağa kaldırıyor. 

BPM sistemleri hem iş akışı tabir ettiğimiz insan odaklı görevleri hem de uygulama 

arayüzlerini yönetirler. BPM sistemleri, kullanıcı arayüzleri sayesinde insanlarla 

etkileşir; kullanıcı arayüzleri ile bilgi talebinde bulunur, cevap için bekler ve gelen 

cevabı bir sonraki adımı yürütmek için kullanır. 

3.3 BPMS Ne Değildir? 

BPMS sıfırdan uygulama yaratan yeni komponentler yaratan bir araç değildir; bunun 

yerine var olan uygulamaların çalışma sırasını yeniden düzenleyerek olanların 

kolâjını yapan araçlardır. Bazı görüşlere göre BPMS araçları ilerde ihtiyaç duyulan 

sıfırdan geliştirmeleri kod yazmadan yaratacaktır. Ancak bu yine de pek çok araç için 

geçerli olmayacaktır. Bununla birlikte bazı araçlar yazılımcıların kod yazmasına izin 

verecektir. 
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3.4 BPM’in Teknolojik Alt Yapısı 

BPM mimarisi esas olarak fiziksel bir bağ birbirine bağlanmış farklı BT 

uygulamalarının üzerine inşa edilir. Bu fiziksel bağ da uygulamalar arasında iletişim 

ve veri transferini sağlayan API (Application Program Interface)‘ler ve adaptörlerden 

oluşan ara katman (middleware) yapısıdır. SOA ile birlikte artık bu ara katman 

yazılımları yerine Enterprise Service Bus (ESB) denilen yapılar kullanılmaktadır. 

ESB‘ler web servislerini kullanarak mevcut BT varlıklarını sarmalayan ve süreç icra 

katmanından bu varlıkların birer web servisi olarak çağırılmasını sağlayan yapılardır.  

Buradan da anlaşılacağı gibi SOA ve BPM teknolojileri birbirini destekleyen ve 

etkinliklerini arttıran teknolojilerdir. BPM mimarisini oluşturan yapılar aşağıda 

verilmiştir.  

3.4.1 BirleĢik ÇalıĢma Alanı 

Bu katmanda kullanıcı arayüzleri, kontrol paneli ve görev kutuları bulunur. Burası 

esas olarak süreç sahibinin gördüğü günlük işlerin yürütüldüğü katmandır. Görev 

kutuları icra katmanı ile süreç çalışanlarının arasındaki ilk arayüzdür. Ancak süreç 

yöneticileri daha üst seviyede arayüzleri de görürler. Böylece süreci, aktiviteyi ve 

durumunu ve yapan kişiyi monitör edebilirler.  

3.4.2 Kontrol Paneli 

Esasında İş aktivitesi izlem (BAM/Business Activity Monitoring çevirisi olarak 

kullanılmıştır) adı verilen süreç aktivitelerinin izlendiği araçlardan oluşur. Böylece 

süreç çalışanlarına; oluşan süreç sorunlarında kök nedeni bulmayı sağlayan analiz 

ortamları sununulur. Bu yapı süreç dar boğazlarını ve kritik yol akışlarını monitör 

etmeyi sağlar. BAM araçları aynı zamanda süreçlerin anahtar performans 

göstergeleri (KPI) ile uyumunu izlemeyi sağlayan çözümler de sunarlar. 

3.4.3 Ġcra Katmanı 

İş kuralları motoru, süreç motoru ve analitikler için motor bu katmanda bulunur. 

Süreçlerin icra edildiği andaki yönetimini ve monitör edilmesini sağlayan gerçek 

zamanlı operasyonel sistemdir. Süreç motoru, tanımlanan iş kuralları dâhilinde 

sürecin aktivitelerini ve etkileşimini yönetir. 
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Analitikler için motor, süreç izleme raporlarını (hacim, hız, tamamlanan aşamalar, 

hatalar ve kullanıcı tarafından tanımlanan diğer koşulları) oluşturur. Belirlenen 

durumlarda uyarıları yakar. Mevcut durumun analizini yaparak istatistiksel tabana 

dayanan tahminci raporlar oluşturur. Ayrıca geçmiş süreç akışlarının gösterge 

desenlerinden yola çıkarak üst ve alt istatistiksel sınırları anında belirler; sürecinin bu 

sınırların dışına çıkması durumunda uyarılar yaratır. 

3.4.4 Simülasyon Motoru 

 Tasarlanan sürecin farklı koşullarda nasıl davranacağını test etmeye yarar. 

Simülasyonlar neyin nasıl çalıştığına dair otomatik raporlar oluşturarak süreç 

girdilerin ve koşulların sürece nasıl etki ettiğini anında yakalamayı sağlarlar. 

Simülasyonlarda gerçek veriler kullanılabilmektedir. Böylece sürecin optimum 

şekilde çalışması için gerekli ayarlamalar süreç hayata alınmadan yapılabilmektedir. 

3.4.5 Süreç Modelleme Araçları 

Süreç modeli kurgulanması, kural tanımları, KPI tanımları, süreç 

geliştirme/oluşturma ve kullanıcı arayüzü tasarımları bu araçlarla yapılır. Modelleme 

araçları BT ve iş birimlerinin aynı birleşik çalışma alanında birbirlerini destekleyerek 

işbirliği içinde çalışmasını sağlar. Burada süreç modellemeleri, KPI tanımları, 

uygulama tasarımları, iş kurallarının ve görevlendirme rotalarının tanımları yapılır.  

İş analistleri süreçleri tanımlarken KPI‘ları bu süreçlerin performans göstergeleri 

olarak ilişkilendirebilirler. Çözümler, iş analistleri tarafından oluşturulan bu süreç 

modellerinin üzerine inşa edilir. Veri formatı, güvenlik ve erişilebilirlik ayarları ve 

hizmet bilgileri gibi teknik özellikler aynı modelin üzerine işlenir. 

Bu araçlar aynı zamanda bir zamanlar uygulama kodlarının içine gömülmekte olan 

ve değişiklik durumunda yoğun kodlama iş yükü getiren iş kurallarının uygulamadan 

bağımsız olarak tanımlanmasını sağlar ve böylece iş kurallarının değişiklik 

yönetimini esnek hale getirir.  

Bu katman aynı zamanda ―kodsuz‖ uygulama geliştirmeye olanak sağlayan sürükle -

bırak mantığında çalışan kullanıcı arayüz geliştirme araçlarını da içerir. Bu araçlar 

genelde WYSIWYG (What You See Is What You Get; ne görüyorsanız ona sahip 

olacaksınız anlamındaki kelimelerin kısaltması.) yapısındadır (Garimella ve diğ., 

2008). 
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Yani, modellemesi yapılan arayüz uygulamanın çalıştırma zamanında da aynen 

kullanılacaktır. 

3.4.6 Metadata Ambarı 

Süreç varlığı tanımları, varlıkların ilişkileri ve politikaları burada depolanır. Burada 

metadata katmanı fiziksel bağın üstündeki mantıksal bağ görevini görür. Varlıkların 

nasıl tutulduğunun, birbirleri ile olan ilişkilerinin ve özelliklerinin bilgisi burada 

bulunur. Bu katman aynı zamanda arama özelliği sayesinde başka süreç modellerinde 

kullanmak için hali hazırda oluşturulmuş alt süreçlerin kolayca bulunmasını da 

sağlar. Bahsedilen mimari yapı Şekil 3.2‘de anlatılmaya çalışılmıştır.  

 

ġekil 3.2 : BPM mimari yapısı. 
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Bu mimari yapı ile ilgili altı çizilmesi gereken noktalara tekrar bakacak olursak bir 

BPM sisteminde olmazsa olmazlar; üzerine oturduğu ara katman veya uygulama 

sunucuları yapısı, SOA mimarisi; sistemin kalbi durumundaki icra katmanı ve çeşitli 

amaçlara hizmet eden araçlar setidir diyebiliriz. 

İcra katmanı BPM sistemlerinin kalbidir. Süreçlerin çalıştırılmasını ve yönetilmesini 

sağlar. BPMS içinde genelde 1 ila 3 motor bulunur. Kural motoru, iş kurallarının icra 

edilmesini sağlar.  

Bir karar noktasına varıldığında bu motor hangi iş kuralının çalıştırılacağını ve bu 

kurala göre hangi kararın alınacağını bilir. Süreç motorları iş süreçlerinin icra 

edilmesini sağlar; en basit hali ile mesajın bir kullanıcı terminalinden başka bir 

kullanıcı terminaline gidip gelmesini sağlar. Bir diğer motor ise EAI motorudur. Bu 

motor bir uygulamanın tetiklenmesini ve icra edilmesini sağlar; örneğin datanın bir 

veritabanından başka bir veritabanına aktarılmasını gibi. Çoğu BPM çözüm 

sağlayıcının ya iş akışı, doküman yönetimi, ya iş kuralları ya da EAI geçmişi vardır 

ve uzman olduğu konuya göre güçlü olduğu bir motoru vardır.  Çözüm sağlayıcıların 

şirket birleşmeleri ile bu uzmanlık alanları genişlemekte ve çoklu uzmanlıklar sunan 

çözümler ortaya çıkmaktadır.  

Araç setleri içinde iş analistinin süreçleri tarif ettiği ve iş birimi yöneticisinin 

değişiklikleri kolayca düzenlendiği grafik arayüzü olan modelleme araçları en 

önemlileridir. Ayrıca sürecin nasıl işlediğine dair verilerin yakalandığı araçlar,  iş 

kuralarının herkes tarafından görüntülenebilmesine ve gerekirse düzenlenebilmesine 

imkân sağlayan araçlar da bulunmaktadır.  

Genelde bu üç katman tipik bir BPM sistemi için yeterlidir. Ancak son dönemlerde 

skor kartları, belirli endüstriler için iş modelleri gibi bilgi elementleri de bir üst 

katman olarak BPM sistemlerine eklenmektedir. 

3.5 BPMS ve ĠĢ Süreci Modelleme Araçları 

BPM sistemlerinin savucularının en çok üzerinde durduğu nokta bu sistemler 

sayesinde iş birimi yöneticilerinin süreçte meydana gelen herhangi bir değişiklik için 

BT çalışanlarından uygulamanın yeniden tasarlanmasını istemek zorunda kalmaması.  
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Modeli çıkarılan süreç üzerinden gerekli değişiklikler yapılıp derlendiğinde artık 

sistem yeni akış kurgusuna göre çalışır olabilmektedir.  Ne zaman bir süreç yürütülse 

BPMS motoru süreç modelinin en son halini okur; dolayısı ile bir değişiklik 

olduğunda iş analistinin süreç modeli üzerinde değişiklik yapıyor olması yeterlidir. 

Değişiklikler için BT çalışanları ile ortak bir çalışma yürütmesi gerekmemektedir. 

Süreç değişiklikleri diyagramlardaki aktivitelerin değişikliği olarak görülebilir.  

Bazı araçlarda bu gerçekten de diyagramdaki bir okun yönünü değiştirmek gibi 

küçük bir çaba ile sağlanırken bazı BPM sistemlerinde karar verme noktalarını 

etkileyen iş kurallarının değiştirmeyi gerektirebilmektedir. İkinci durumda BPM 

sistemlerinin iş kuralları araçları da devreye girmektedir. İş kuralı motorları ilerleyen 

bölümlerde ele alınacaktır. Ancak birinci durumda bile iş birimi yöneticilerinin 

yazılım sistemleri ve süreç diyagramlarına aşina olmasını gerektiği söylemek güç 

değildir. BPM sistemlerinde kullanılan modelleme araçlarına ve modelleme 

standartlarına geçmeden önce sistem ve süreç modelleme araçlarını daha detaylı ele 

almak gerekebilir.  

3.5.1 Süreç modelleme araçları 

İş süreçlerinin temel tanımlarını çıkarıp, bunların var olma sebeplerini, onlardan 

neler beklendiğini ve bu beklentinin nasıl yerine getirildiğini ortaya koymaya 

yarayan araçlardır. Genel olarak bir kavram veya fikrin ortaya çıktığı andan itibaren 

o kavramla ilgili tüm kural, politika, kaynak ve ilişikleri içeren bilgileri birleştirirler. 

Bu araçlar sadece mevcut durumu modellemek için değil, aynı zamanda istenen veya 

olması gereken durumu modellemek için de kullanılabilirler. Bu araçlar çoğu zaman 

iş ve süreç analizleri aşamalarında kullanılarak yazılım mantığı geliştirilmesi için bir 

temel oluştururlar. Bu araçların neden gerekli olduklarını şöyle özetleyebiliriz: 

 Standartlara uyulduğu ve teknikler doğru takip edildiği sürece minimum iş 

tekrarı sunarlar. 

 Sistem bütünlüğü sağlarlar. 

 İş modellerinin değişik yüzleri arasında bütünlük sağlarlar. 

 Geliştirilen sistem modülleri arasında bütünlük ve tekrar kullanılabilirlik 

sağlarlar. 

 Değişikliklere daha kısa sürede cevap verme imkânı sağlarlar. 
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 Aynı modeli farklı bakış açıları altında görme imkânı sağlarlar. 

Bir süreç modelleme aracında olması gereken bazı temel yetkinlikler vardır: 

 Aynı anda sistemin pek çok alt parçasını gösterebilmelidir. 

 Herkesin anlayabileceği bir mantıkta şematik bir gösterim sunmalıdır. 

 Bileşenlerin çok kolay değiştirilmesine imkân sağlamalıdır. 

 İnsan ve BT mimarisini içeren tek bir genel model ile işin tüm özelliklerini 

modelleyebilmelidir. 

 Kimin ne iş yaptığını; sürecin bileşenlerini ve iş kısıtlarını, performans 

kısıtlarını, süreç adımlarını gösterebilmelidir. 

Süreç modelleme araçlarında kullanılan pek çok teknik vardır. Aktivite diyagramları, 

varlık diyagramları, karar destek sistemlerinde kullanılan boyutsal modeller, use case 

diyagramları, varlık yaşam döngüsü modelleri, iş kuralları ve matrisler bunların 

bazılarıdır. Modelleme dillerinin en ünlüsü Unified Modelling Language (UML), 

yani Türkçe adıyla birleşik modelleme dilidir. Bu dil en iyi modelleme tekniklerini 

içinde harmanlayan bir dildir. İçinde aktivite diyagramlarını başta olmak üzere 12 tip 

diyagram barındırır.  

İçinde; yazılım geliştirme döngüsünün diyagram çıkarmadan kod ve doküman 

türetmeye kadar pek çok adımına dair yetkinlikler barındıran yazılım paketlerine 

Computer Aided Software (CASE) denir. Bu ürünlerin en tanınmışları; ARIS, MS 

Visio gibi paketlerdir. 

3.5.2 BPM dünyasında modelleme standartları 

2002 yılında BPM sistemlerinin kullanımını desteklemek üzere kurulan BPM 

Initiative (BPMI), BPM için SOA‘nın önemini fark etmiş ve SOA protokolleri 

üzerine kurulan XML tabanlı bir dil üzerinde çalışmalar başlatmıştır. Benzer şekilde 

Object Management Group (OMG) da entegrasyon, ara katmanlar, servisler ve süreç 

tanımlarını destekleyecek standartlar üzerinde çalışmaya başlamıştır.  



 27 

BPMN (Business Process Modelling Notation) tıpkı UML (Unified Modelling 

Language) gibi notasyonlarla ilgi bir standartlardır. İş analistlerinin süreç 

tasarımlarını yapabilmesi için BPMI tarafından sunulmuştur. BPMN için yeterince 

açık tanımlı bir gösterim formatına sahip olduğunu söylemek güçtür ancak yine de 

sistem tasarımı yapılırken uygulama geliştiriciye süreç odaklı bir bakış açısı 

getirmesi yönünden kayda değerdir (Gibbons ve Wong, 2009).  

BPMN iş süreci diyagramı (business process diagram çevirisi olarak kullanılmıştır) 

tek bir diyagramdan oluşur. Bu diyagramlarda kullanılan aktivite, olay, geçit 

(gateway çevirisi olarak kullanılmıştır), bağlantı, nesne (artifact çevirisi olarak 

kullanılmıştır) ve şerit (swimlane çevirisi olarak kullanılmıştır) gibi gösterim 

elemanları vardır (Url-1).  

UML‘de de bu elemanlara benzer yapılar vardır. UML‘in içindeki aktivite 

diyagramları da nesnel bakış açısı ile akış modellemeye hizmet eder (Bustelo ve diğ., 

2009).  

Ancak, UML ve BPMN‘i birbirine alternatif iki dil olarak görmek doğru değildir. 

UML nesne tabanlı bakış açısı ile tasarlanmak istenen sisteme farklı bir yönden 

bakarken BPMN tamamen süreç odaklıdır.  Her iki standardın da teknik yönü ağır 

basmaktadır ve iş birimi çalışanları tarafından kolay kabul görmediğini söylemek 

gerekir. Bustelo ve diğ. (2009), yaptığı çalışmada; UML aktivite diyagramları ve 

BPMN iş süreci diyagramlarını kıyaslamıştır. Buna göre;  

 BPMN, iş analiste süreç akışını modellemesi için daha uygun bir ortam sunar. 

 BPMN, süreç çalıştırma dili olan BPEL ile uyumlu matematik temellere 

dayalı bir temel sunar. Oysa UML, BPEL ile uyumlu değildir. 

 UML AD‘larının ifade gücü iş süreçlerini modellemekte yetersiz 

kalabilmektedir. 

 UML‘i herhangi bir ön bilgi ya da tecrübe olmadan kullanması daha zordur. 

BPMN standardının esas ortaya çıkış sebebi süreci modellemek olsa da en az onun 

kadar önemli diğer bir hedefi de iş süreçlerinin yürütülmesi için kullanılan XML 

tabanlı BPML dillerini desteklemektir. Bunların en popüler olanı BPEL4WS‘tir. 
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BPEL (Business Process Execution Language), BPEL4WS (for workflow systems) 

in kısaltmasıdır. XML tabanlı bir dildir. Dış web servisleri ile süreçler arasında ilişki 

bu dil ile kurulur. 

BPEL‘in kendisi süreç tanımlarını icra eden bir web servis olarak hizmet eder. En 

temel hali ile alttaki üç aktiviteler yardımı ile web servislerin çalışma şeklini tarif 

eder diyebiliriz (Damjanovic, 2009). Bekleme, sonlandırma gibi temel aktiviteler; 

cevaplama, ayağa kaldırma gibi eşli aktiviteler ve sıralama, döngüler gibi yapısal 

aktiviteler. 

2003 Ağustos‘unda BEA, IBM ve Microsoft tarafından BPEL4WS temel özellikleri 

ortaya konulmuştur. Bazı özellikler eksik kalmakla birlikte OASIS‘e sunulmuştur. 

BPEL standartlarının tamamlanması bu kuruluşa verilmiştir. OASIS bu standartları 

nerdeyse bitirmiştir.  

Ancak mevcut hali ile BPEL bir EAI dili olmaktan öte gidemediği ve iş akışı 

süreçlerini tanımlamak için gerekli elementleri içermediği için evrimini 

tamamlamamıştır. Çözüm sağlayıcılar BPEL‘i desteklediklerini söylemekle birlikte 

aslında gerçekten ilgiye değer bir çözüm sunabilmek için kendi geliştirme dilleri ile 

BPEL‘i desteklemek durumundadırlar. Dolayısı ile daha birkaç yıl boyunca BPEL 

geçerli bir programlama dili olmakta zorlanacaktır (Davenport ve Harmon, 2007). 

BPM dünyasında süreç modelleme ve icra dilleri haricinde arayüz tanımı, kural 

dizilimi vb. gibi konularda da bazı standartlar gelişmektedir. Örneğin OMG, tüm 

model ve standartları kendi geliştirdiği bir mimari yapıda bir araya getirmektedir. 

Model Driven Architecture ( MDA) adı verilen ve Türkçeye model yönelimli mimari 

diye çevrilebilecek bu yapı en kaba ifade ile BPM/SOA gelişimini destekleyen bir 

teknolojidir diyebiliriz.  

Yeni nesil BPM ürünleri farklı farklı organizasyonlar tarafından geliştirilmekte olan 

bu XML ve BPM standartlarına göbekten bağımlı olacaklardır. Standartlar 

olgunlaştıkça ürünlerin olgunluklarının da artacağı aşikârdır. 
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3.5.3 BPM sistemlerindeki süreç modelleme araçlarının geleceği 

Bundan 10 yıl sonra süreç modelleme araçları yerini tamamen BPM sistemlerine 

bırakabilir belki ancak günümüzde bu ikisi farklı yapılar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İlki iş birimi çalışanlarının süreçleri modellemesi ve yeniden 

tasarlaması için kullanılırken BPMS araçlarına göre oldukça olgun çözümlerdir. En 

gelişmişlerinde modelleme notasyonları yanı sıra iş birimi çalışanlarının süreçle ilgili 

bilgi toplamasına yarayan hizmetleri vardır. Pek çok şirket bu araçları süreçlerini 

biriktirdikleri ambarlar olarak da kullanmaktadır. Bazı şirketler süreçlerinin 

mimarilerini bile burada tutarlar; karmaşık süreçlerinin ilişkilerini, ölçümlerini ve 

kaynaklarını buradan yönetirler.  Pek çoğunda detaylı maliyet ve performans verisi 

oluşmuş durumdadır ve süreçlerde değişiklikleri görebilecekleri simülasyon 

özellikleri barındırırlar.  

BPMS üzerindeki süreç modelleme araçları ise bu sistemlerin gelişerek BPM 

sistemlerine dönüşmeden önceki iş akışı ya da EAI yapılarından kalma modelleme 

ortamlarıdır. Bunlar BT çalışanları ya da iş analistlerinin kullanımına uygun olmakla 

birlikte iş birimleri için çok da kullanıcı dostu değillerdir.  

BPMS‗ler geniş iş süreçlerinin koşması için tasarlandığından bağımsız modelleme 

araçlarından çok daha pahalı ve karmaşıktırlar. BPMS‘ler olgunlaştıkça tabiî ki daha 

iyi modelleme ortamları, ambar ve mimari çalışma imkânları sunacaklardır. Zamanla 

yöneticiler de bu araçlara aşinalık kazanarak süreçlerin ilk tasarımlarını buralarda 

yapmaya başlayacaklardır. Ancak şimdilik yöneticiler BPM araçlarını sadece mimari 

amaçlı ve süreç tasarım işleri için kullanmaktadırlar; araçları tüm yetkinlikleri ile 

esas kullananlar yazılım geliştiriciler ve iş analistlerindedir.  

3.5.4 Literatürde modelleme araçları 

Modelleme dilleri ve modelleme araçları akademik dünyada geniş çalışma örnekeleri 

olan konulardır. Bunların bir kısmı nasıl daha iyi modelleme yapılacağına dair 

çalışmalardır. Örneğin Aals ve diğ. (2010), yaptığı çalışmada modeleme yapılırken 

dikkat edilmesi gerken yedi prensip öneriyor. Decker ve Mendling (2009), 

modellerde sadece bir adet süreç başlatma nesnesi kullanmanın önemine işaret 

ediyor. Gruhn ve Laue (2007) ise kod kalitesini arttırmak için kullanılan yöntemlerin 

model kalitesini artırması için de uygulanabileceğini öneriyor. Governatori ve diğ. 

(2009), değişime açık süreçlerin nasıl daha sağlıklı modellenebileceğini inceliyor. 



 30 

3.6 BPMS VE BAM 

Kısa adıyla BAM, yani iş aktiviteleri takip araçları; yürütülen süreçlerle ilgili data 

yakalayıp beli bir formatta sunan yapılardır diyebiliriz.  En temel hali ile BAM 

işletmelerin gerçek zamanlı olarak nasıl bir iş çıkardığını görmeye imkan verir. Bu 

izleme faaliyeti BPM sistemlerinde herhangi bir iş seviyesinde kurgulanabilir. Ancak 

en verimli olanı bunu opersyonel kayıt seviyesinde tutmaktır.  

Çünkü böylelikle işin yapılması sırasında meydana gelen istisnalar yakalanarak 

anında harekete geçme imkânı yakalanmış olur. İşletmelerin yaptığı finansal 

analizler vb. çalışmalar da BAM gibi performansın gösterilmesi amacına hizmet 

ederken, BAM‘ın bundan farkı  gerçek zamanda olanın sunulmasıdır.  

BAM yapılarının  teknolojisini iki parça olarak ele almak gerekir; 

i. Yürütülmekte olan süreçle ilgi bilgileri toplayan alt yapı:  Bir süreç birden fazla 

uygulama üzerinde koşabileceği için bu alt yapının pek çok farklı sistemi 

destekliyor olması önemlidir. 

ii. Süreci yürütenlerin bu bilgiyi görüntüleyebileceği araçlar: Süreci yürüten 

kişiler farklı profillerde ve süreçle ilgili farklı konulara odaklanıyor olabileceği 

için bu araçların her süreç paydalına hitap edecek özelliklerinin olması 

önemlidir. Bu araçlar kritik verinin gerçek zamanlı görüntülendiği gösterge 

panelleri ya da davranış kalıplarının raporlandığı araçlar ya da masa üstünden 

kullanılabilen tablo benzeri yapılar olabilmektedir. Şekil 3.3‘de MS‘in BAM 

çözüm mimarisi gösterilmiştir. 

Bu mimaride sistem iş akışı sunucusu, BAM veriler BAM veritabanına 

yönlendirmektedir. Ayrıca değişik uygulamalardan, BAM API‘leri kullanılarak da 

BAM datası toplanmaktadır. BAM verisinin toplandığı veritabanının üzerine BAM 

hizmetlerinin sunulduğu yapılar konumlandırılmıştır. Bunlar Şekil 3.3‘te gösterildiği 

gibi raporlama araçları, iş süreci skor kartları, görüntüleme panelleri, Excel dosyaları 

vb. araçlar olabilmektedirler Burada BAM verileri tablo ve küplerden oluşan veri 

ambarında toplanmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında BAM‘ı gerçek zamanlı bir iş 

zekası aracına benzetebiliriz.  
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ġekil 3.3 : BAM mimarisi, Url-4‘ten uyarlanmıştır. 

BAM yetkinliğinin en çok fayda sunabileceği süreçler B2B süreçleri olabilir. Dağıtık 

tedarik zincirleri olan ve tam zamanında (just in time) çalışan işletmelerde stok 

seviyelerinin düzgün takip edilmesi rekabet üstünlüğü getirebilir. Böyle bir 

senaryoda BAM şunu sunabilir; stok seviyelerinin izlenerek stoktaki herhangi bir 

düşüşü gerçek zamanlı yakalamak ve malzeme temini sürecini tetiklemek. BAM 

yapılarının olmadığı durumda bu değişikliklerin anında yakalanamama riski vardır.  

Çoğu BPM sisteminde bugün kısıtlı BAM olanakları sunulmaktadır. BPM 

sistemlerindeki BAM özellikler genel olarak Şekil 3.4‘te gösterildiği gibi iki 

kategoriye bölünebilir. Bunlardan ilk tip izlemede BAM, süreçler yürütülürken 

meydana gelen olayları kaydeder, bilgiyi özetler, yöneticinin ekranına veriyi sunar. 

Bu tür izleme, daha çok denetleme (süpervizörlük) amaçlarına hizmet eder. İkinci tür 

daha karmaşık ve daha teknik bir izleme olanağı sunar. Bu tür yapılar, yönetim 

kontrol paneli kapsamına girebilecek yapılardır. Bu yapıda süreçten gelen bilgiler 

pek çok başka kaynaktan gelen daha farklı bilgilerle harmanlanmaktadır. Mesela 

satış verisi, son müşteri araştırmaları sonuçları, tedarikçilerden gelen datalar veri 

ambarı gibi bir ortamda birleştirilerek BI teknikleri ile analiz edilmektedir.  
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Ancak bu tip BAM altyapısı çok az BPM sisteminde mevcuttur. Ancak BI çözüm 

sağlayıcıların BPM pazarına olan ilgileri ile beraber ve BPM sistemleri de 

olgunlaştıkça BAM yetkinliklerinin arttıracağını ön görebiliriz.  

 

ġekil 3.4 : Operasyonel ve stratejik monitörleme, Davenport ve  

                  Harmon (2007)‘den uyarlanmıştır.  

3.6.1 BAM ve BI 

BAM‘in doğası gereği operasyonel iş zekası özellikleri göstermesi, bazı durumlarda 

BAM ve BI yetkinliklerinin karıştırılmasına neden olmaktadır.Özünde her ikisi de işi 

anlamak için aynı veya benzer dataları kullanır. Ancak işin iki farklı bakış açısından 

sunulmasını sağlarlar (Url-2).  
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 BAM, BI‘in gerçek zamanlı ve olay güdümlü (event driven) bir uzantısı 

olarak görülebilir. BI çözümleri tipik olarak operasyonel sistemlerden veri 

ambarlarına alınmış tarihsel verilerle çalışırlar. Oysa BAM, analizlerini 

gerçek zamanlı olarak bu opersyonel sistemlerin kendisinden aldığı veri 

üzerinden yapar. 

 BAM gösterge panellerini operatörler yönetirken, BI daha çok iş ve finans 

analistleri tarafından kullanılır.  

 BAM ve BI araçlarının hedeflediği kullanıcı profili farklıdır. BAM ile  

operasyonel seviyedeki istisnaların yakalanarak yönetilmesine yardımcı 

olmak hedeflenir. BI, yöneticilerin işe etki eden eğilimleri yakalayabilmesi 

için verinin analiz edilmesine ve belirli desenlerin ortaya çıkarılmasına 

hizmet eder. Dolayısı ile BAM‘in güçlü bir iş süreci yönelimi varken, BI iş 

birimi seviyesindeki performansın anlaşılmasına yardım eder. 

 BAM ayrık süreçlere odaklanıp süreç adımlarının performansını göstererek 

sürece süreç iyileştirmelerine yardımcı olurken; BI bu verileri birleştirerek 

daha geniş çerçeve ile süreci iyileştirir. Örneğin; satış ve operasyon datasının 

incelenerek kar artışı veya maliyet düşüşü fırsatlarının görülmesi gibi konular 

BI araçlarının sunduğu fırsatlardır. 

 BAM aynı anda verileri tek tek ele alırken; BI, dataları toplu olarak analiz 

eder. Bir benzetme ile yola çıkacak olursak; BAM yapıları hastaya bağlı bir 

monitör gibi hastanın o anki durumu hakkında bilgi veren yapılar gibi 

çalışırken, BI sorunlu organın röntgenini çeken bir röntgen makinesi gibidir. 

BAM‘ın gücü anormal olanı normal olandan gerçek zamanlı ayırt edebilmesi iken; 

BI olaydan sonraki verileri alarak durum hakkında karmaşık analizler yapma 

konusunda yetkindir. BAM, bir olaya anında tepki vermeyi kolaylaştırırken, BI iş 

trendlerini yakalayıp tahmin edebilmeyi kolaylaştırmaktadır. BAM ve BI yapılarının 

birbirini besleyerek daha büyük katma değer yapabileceği aşikardır. 

BI araçlarının BPM sistemlerinde kullanılmaya başlanması ile süreç performansları 

ölçülmeye başlanmış ve yeni bir kavram gündeme gelmiştir: süreç zekası (Process 

Intelligence veya Business Process Intelligence çevirisi olarak kullanılmıştır. ) 
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3.6.2 Süreç zekası 

Casati ve diğ. (2004), iş birimi ve BT çalışanlarının süreçlerin analizi, tahmini, 

monitör edilmesi, kontrol ve optimizasyonu için kullandıkları araçlar setine süreç 

zekâsı demiştir. 

PI teknolojileri özünde anlık veriyi geçmiş veri ile kıyaslayan teknolojilerdir. Bir PI 

teknolojisin olması gereken özellikleri Casati ve diğ. (2004) şöyle özetlemiş: 

 Analiz: Hem iş birimi hem de BT‘nin biten süreçleri analiz etmesine yardım 

etmeli. BT için, işlem süresi, iş kuyrukları vs. gibi düşük seviye bilgi yeterli 

iken, iş birimi için başarılı süreç sayısı; SLA‘yi tutturan süreç sayısı gibi daha 

detay analizler olmalıdır. Süreç davranışının sebebini bulmaya yarayan 

raporlar olmalıdır. Raporlarla mevcut süreç modelinin tasarımının nasıl 

düzeltilebileceği de bulunabilir. 

 Tahminleme: Tahminleme modelleri kullanarak yürütülen süreçlerde 

istisnaların önceden yakalanmasına yardım etmelidir. Bu tahminlemeler hem  

BT‘ye hem de iş birimlerine hizmet edebilmelidir.  

 Monitör etme: Süreci izleyerek kritik durumların uyarılmasını sağlamalıdır. 

 Kontrol: Monitör etme ve tahminleme özeliklerinden faydalanarak BPM 

sistemleri ile etkileşerek ön görülen kötü durumun etkisini azaltabilmelidir. 

 Optimize etme: Sunduğu araçlarla modeli optimize etmek için neler 

yapılabileceğini gösterebilmeli; iş aktivitesine atanan kaynak ve servisleri 

optimize edebilmelidir. 

PI teknolojisinin önemi, kurumlara performanslarını yönetme imkanı 

tanımasındandır. Kurumlar her zaman performanslarını ölçmek, izlemek ve analiz 

etmekle ilgilenmişlerdir. Ancak günümüzde performans yönetimini günlük 

operasyonlara indirmek daha büyük önem taşımaktadır. Performans yönetim 

sistemleri bir takım göstergelerden performansla ilgili veriyi alan; planlanan ya da 

geçmiş verilerle kıyaslayan, sonucu süreç aktörlerine ya da yöneticilere sunan 

enformasyon sistemlerdir (Kovacic ve diğ., 2008). Bu açıdan bakılınca PI teknolojisi 

bir performans takip sistemi olarak da kullanılmaktadır. Performans yönetim 

sistemlerinin en önemli zorluğu performans ölçümü tanımını iş stratejileri ile paralel 

kurgulanmasındadır. Bugüne kadar göstergeler için finansal veriler kullanlıyordu.  
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Ancak artık Balanced Score Card‘ları çerçevesinde şu 4 boyutta göstergeler 

kullanılmaktadır; 

 Finansal 

 Müşteri ile alakalı 

 İç süreçlerle alakalı 

 Öğrenme ve büyüme ile alakalı 

KPI verilerinin genel olarak geldiği 3 kaynak Şekil 3.5‘te ve aşağıda verilmektedir.  

 Süreç modelleme  

 Süreç Yürütme  

 Süreç İzleme  

Bu verileri ayrıca tarihsel data veya anlık data şeklinde de gruplamak mümkündür.  

 

ġekil 3.5 : PI mimarisi örneği, Ali ve diğ. (2006)‘dan uyarlanmıştır. 
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BPM sistemlerinde KPI‘lardan yola çıkarak süreç zekâsı çalışmalarının yapıldığı pek 

çok uygulama vardır. Literatürde de Casati ve diğ. (2004), Tiwari ve diğ. (2008), Ali 

ve diğ.(2006), Han ve diğ. (2009) bu konulara eğilmektedir. 

Süreç zekası ile beraber kullanılmaya başlanan diğer bir kavram da süreç veri 

ambarıdır. Süreç veri ambarı yukarıda bahsedilen üç kaynaktan gelen verinin 

toplandığı yapılardır. Şekil 3.6‘da süreç veri ambarı üzerinden süreç madenciliğinin 

nasıl yapıldığı gösteren bir mimari örneği vardır. 

Anahtar performans göstergeleri ile birleştirilmiş BPM çalışmalarında BAM gösterge 

panellerinde KPI‘lardan yola çıkarak aşağı doğru bu KPI‘in altında yatan 

operasyonel veri bulunabilmektedir.  

 

ġekil 3.6 : Süreç ambarı, Casati ve diğ. (2004)‘ten uyarlanmıştır. 

PI uygulamalarının önünde bazı zorluk alanları vardır. Bunların en önemli zorluklar 

alanları şöyle sıralanabilir: 

 Teknoloji ve mimariyi oluşturmak 

 BI, BPMS, ERP gibi pek çok sistemin birlikte çalışması 

 Kişiler, roller, departmanlar arasında birliğini oluşturmak 

 Performans metrikleri tanımlamak 
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 Anlık veri analizi yapılması; anlık ve tarihsel verinin birleştirilmesi 

 Çok farklı sistemlerden veri alınması  

3.6.3 Bilgi yönetimi sistemleri açısından BPMS 

Choi ve diğ. (2007), iş süreci yönetimi ve bilgi yönetimi için ortak bir mimari yapı 

önermiştir. Çalışmada önce süreç bilgisi kavramı üçe ayrılmıştır; süreç şablon bilgisi, 

süreç örnekleri bilgisi, süreç alakalı bilgi. Bu üç tanım aşağıda verilmiştir.  

3.6.3.1 Süreç Ģablon bilgisi 

Süreç şablonu bilgisi, süreç şablonu; bu şablonun tasarımı aşamasında çıkarılan 

analiz ve simülasyon bilgilerini içerir. Bu bilgi şablonun hayatı boyunca geçirdiği 

evrimin bilgisini de içerir. Süreç şablonu bilgisinin unsurları Çizelge 3.1‘de 

verilmiştir. 

Çizelge 3.1 : Süreç şablonu bilgisi Choi ve diğ. (2007)‘den uyarlanmıştır. 

Yapısal Unsurlar  Detaylı Unsurlar Tarif 

Temel süreç 

unsurları 

Süreç adı, akış, 

koşullar, 

Yaratılma tarihi, 

yaratan, hedef, 

versiyon, 

aktiviteler 

Sürecin tanımına dair 

metadata, süreç 

modelinin bileşenleri 

hakkında bilgi, süreci 

yürütmek için gerekli 

koşular 

Süreci bilgi 

olarak kullanmak 

için gereken 

elemanlar 

Katılımcı, ilişkili 

veri, kaynak, 

analiz ve 

simülasyonlar, 

parametreler, 

sonuç 

değerlendirmeleri 

Rol ve iş birimleri, 

insan, uygulama ve 

uygulama verisi, 

analiz sonuçları, 

maliyet tahminleri, 

zaman tahminleri. 

Aktiviteye yerine 

getirenler, aktivite 

için gerekli verinin, 

kaynağın listesi, 

simülasyon girdileri 

ve çıktıları, süreç 

performans ölçüm 

değerleri. 

BPM bakış açısıyla düşünecek olursak; sürecin yaratılması, modellenmesi, ön analizi 

ve evrimi boyunca ortaya çıkan bilgiler bu kategori altındaki bilgileri oluşturur 

diyebiliriz. 
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3.6.3.2 Süreç örnekleri bilgisi 

Süreç örnekleri bilgisi; sürecin yürütüldüğü çevre, kullandığı kaynaklar ve sonuçları 

hakkındaki bilgiler, sürecin işletmeye ait değerlere göre performans bilgisi gibi 

yürütülen süreç örneklerine dair bilgileri içerir. Çizelge 3.2‘de süreç örnekleri bilgisi 

ve unsurları verilmiştir. Süreç örnekleri bilgisi sürecin yürütülmesi sırasında veya 

sonrasında oluşan bilgilerdir. 

Çizelge 3.2 : Süreç örnekleri bilgisi Choi ve diğ. (2007)‘den uyarlanmıştır. 

Yapısal 

Unsurlar 
 Detaylı Unsurlar Tarif 

Temel süreç 

unsurları 

Süreç adı, 

akış, 

koşullar, 

Yaratılma tarihi, 

yaratan, hedef, 

versiyon, aktiviteler 

Sürecin kendisine 

dair metadata, süreci 

yürütmek için gerekli 

koşul, akış bilgisi, 

gerçek süreç icra 

sonuçları 

Tecrübeyi 

bilgi olarak 

kullanmak 

için gerekli 

unsurlar 

Katılımcılar, 

ilişkili 

veriler, 

kaynaklar, 

süreçle 

ilişkili bilgi 

çıkarım 

sonuçları 

Rol ve iş birimleri, 

insan, uygulama ve 

uygulama verisi, 

analiz sonuçları, 

maliyet tahminleri, 

zaman tahminleri, 

değer 

Süreci yürüten gerçek 

kişileri, aktiviteleri 

yapmak için 

kullanılan verilerin ve 

kaynakların listesi ve 

değerleri,  kullanılan 

süreç alakalı bilgilerle 

ilişki, süreç örneğinin 

performans 

göstergeleri 

3.6.3.3 Süreç alakalı bilgi 

Süreç alakalı bilgi bir iş süreci boyunca yaratılan ve kullanılan bilgilerin tümüdür. 

Süreç alakalı bilgi ve unsurları Çizelge 3.3‘te verilmektedir.  

Çalışmada bu bilgi çeşitlerinin süreç yönetimi ile beraber yönetilmesi için mimari 

öneriler sunulmaktadır. Bu mimari yapıları gösteren şekiller EK A.1‘de verilmiştir.   

Bilgi yönetimi ile iş süreçleri yönetimini aynı yapıda harmanlamanın faydaları 

çalışmada şöyle özetlenmiştir; 

 Süreç tasarımcıları bir süreci sıfırdan ya da yeniden tasarlarken mevcut süreç 

şablonlarını ve bunların icra sonuçlarını kullanabilecek,  böylece daha verimli 

süreç tasarımları yapabileceklerdir.  
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 Süreci yürüten kişiler doğru zamanda doğru bilgi ile donatılabilecek. Çünkü 

kimin hangi bilgiyi nerde neden kullandığı kayıt altında olacaktır.  

 Yürütücülerin önceki tecrübeleri toplanabildiği için bunlardan çıkan bilgiler 

süreç alakalı bilgi olarak sürecin yeni kullanıcılarına sunabilecektir. 

Çizelge 3.3 :  Süreç örnekleri bilgisi Choi ve diğ. (2007)‘den uyarlanmıştır.  

Yapısal 

Unsurlar 
 Detaylı Unsurlar Tarif 

Temel bilgi 

unsurları 
 

Uzmanın 

tecrübesi, uzman 

Süreç sonrası 

analizleri, sorunlar ve 

çözümleri, alınan iş 

kararların sebepleri, 

aktiviteyi yapanlara 

dair enformasyon (e-

mail, telefon vs.) 

Bilgisi 

süreçlerde 

kullanmak için 

gerekli unsurlar 

Enformasyon, 

Kullanıcılar 

(tecrübe) 

Değerlendirme 

bilgileri 

Kullanılan 

enformasyon, icra 

raporları, kriter ve 

değerler 

Aktiviteler yapılırken 

icra edenlerin 

kullandığı materyaller, 

ve aktivite icralarına 

dair raporlar, 

Süreç alakalı bilginin 

değerlendirme 

kriterleri, bunların 

sonuçları 

BPM sistemlerinde ―süreç şablon bilgisi‖ yönetimi daha çok birleşik çalışma 

alanındaki modelleme araçları ile yapılırken; ―süreç örnek bilgisi‖nin yönetiminde 

karşımıza gene BAM yapıları çıkmaktadır. ―Süreç alakalı bilgi‖nin yönetimi içinse 

en başta BAM, BI ve modelleme araçları olmak üzere aslında BPM sistemlerinin tüm 

bileşenlerinin rol aldığını söyleyebiliriz  

3.7 BPM Sistemlerinde ĠĢ AkıĢı Uygulamaları 

Bir BPM sisteminden bahsederken aslında pek çok farklı teknolojiden bahsediyoruz. 

Bu teknolojilerden BAM ve süreç modelleme araçları yukarıdaki başlıklarda ele 

alındı. Ayrıntılı olarak ele almamız gereken bir diğer araç ise iş akışı araçlarıdır. 

Aslında iş akışı araçlarını da kendi içinde insan odaklı iş akışı araçları ve sistem 

odaklı iş akışı araçları diye ikiye ayırmak mümkün.  
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3.7.1 Ġnsan odaklı iĢ akıĢı araçları 

Sistemleri bir kenara bırakırsa aslında işletmelerdeki en önemli etkileşim insanlar 

arasında olmaktadır. Bu sebeple insan etkileşimini otomatize eden araçlar işletmeler 

için büyük performans kazançları sağlarlar. Bu otomasyon sürecin her seferinde aynı 

kurallar çerçevesinde yapılması (prosedüre uygun) olduğu gibi doküman rotalarının 

ve doküman onaylarının daha seri yapılması şeklinde de olabilmektedir. İş akışı 

uygulamaları pek çok farklı alanda kullanılabilmekle birlikte en popüler kulanım 

alanları doküman onaylarıdır. Şekil 3.7, bir insan iş akışı yönetim modeli 

sunmaktadır.  

 

ġekil 3.7 : İnsan odaklı iş akışı örneği, Url-4‘ten uyarlanmıştır. 

Buradan da görüldüğü gibi böyle bir sistemin temel unsurları; bir doküman 

kütüphanesi, akışı yönetecek bir sunucu, akışı başlatacak biri ve doküman üzerindeki 

işlemleri yapacak süreç paydaşları ve bunların erişimine açık görev takibi 

yapabildikleri panolardır. Günümüzde pek çok iş akışı aracı portal teknolojileri veya 

internet sayesinde görev panolarına uzaktan erişim sunmaktadırlar.  

Bazı iş akışı araçlarının kullanımı oldukça yalındır; sundukları bileşenleri alıp 

kullanarak basit süreçlerin bilgi teknolojileri bilgisine ihtiyaç duyulmadan 

otomasyonunu sağlarlar. Ancak süreç karmaşıklaştıkça bu araçları kullanmak ilave 

bir teknik bilgi gerektirir. Hatta daha da karmaşık süreçlerde iş akışı araçlarının 

sunduğu bileşenler yetersiz kalarak özel kod yazımı gerektirebilmektedir.  
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İş akışı uygulamalarının kimilerinde tasarım ve akış bileşenleri haricinde iş kuralı 

motorları da bulunabilmektedir. İş kuralı motorları esasında apayrı bir teknoloji 

olmakla birlikte iş akışları ile kullanıldığında oldukça başarılı sonuçlar vaat 

etmektedirler.  

3.7.2 Sistem odaklı iĢ akıĢı araçları 

Esasında süreç akışlarının yönetildiği ve BPM sistemlerinde süreç motoru olarak 

konumlandırılan sistemlerdir.  Çalışma mantığı insan odaklı iş akışlarından farklı 

değildir. İnsan iş akışlarından farkları; 

İnsan iş akışlarında görev listeleri ve formlar aracılığı ile insanla etkileşim vardır ve 

genelde süreç başladıktan sonra süreç akışının değiştirilmesi gerekebilmektedir. 

Sistem iş akışlarında ise yazılımlar arasında etkileşim vardır ve bu adaptör yapıları, 

veri transferleri gibi konularla yönetilmektedir. Sistem iş akışları adından da 

anlaşılacağı gibi daha stabil yapılardır ve akışları insan iş akışlarına göre daha kesin 

tanımlı olmalıdır.  Uçtan uca bir iş süreci tanımlarken her iki iş akışı aracının da 

kullanılması gerekebileceğini tahmin etmek zor değildir.  

Sistemlerin birbiri ile bağlanması, aynı kurum içindeki enformasyon sistemlerinin 

konuşturulması yani kurumsal uygulama entegrasyonu (EAI) veya işletmeden 

işletmeye entegrasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda MS‘un sistem iş akışı 

çözümünün nasıl çalıştığı gösterilmektedir. Burada temel unsurlar içinde insan iş 

akışında da olduğu gibi bir akış sunucusu vardır. Yalnız burada akışı tetikleyen ve 

akışın değişik adımlarında yer alan süreç paydaşları çeşitli uygulamalardır. Bu 

uygulamalar arasında adaptörler ile veri alış verişi yapılmaktadır. Şekil 3.8‘de MS‘in 

sistem iş akışı modeli verilmektedir. 

İnsan iş akışlarında bir dokümanın insanlar arasındaki akış rotası yönetilirken sistem 

iş akışlarında sistemler arasında veri akışının orkestrasyonu yapılmaktadır. 

Pratikte sadece insan iş akışı veya sadece sistem iş akışı ile yönetilebilecek iş 

süreçleri çok azdır. Genelde her iki iş akışı aracını birlikte kullanmak en etkili 

sonucu verir. Şekil 3.9‘da insan ve sistem odaklı iş akışlarının birlikte kullanıldığı bir 

süreç gösterilmektedir.  

 



 42 

 

ġekil 3.8 : Sistem iş akışı, Url-4‘ten uyarlanmıştır. 

 

ġekil 3.9 : Sistem ve insan iş akışının birlikte kullanılması, Url-4‘ten uyarlanmıştır. 
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Şekil 3.9‘daki süreç adımlarını incelersek; 

 Depoya bir sipariş geçilir. 

 Bu sipariş talebi akış motoru ile satın alma talebi olarak ERP uygulamasına 

yönlendirilir.  

 ERP uygulamasında oluşan talep iş akışı motoru tarafından bir insan odaklı 

süreci başlatmak için kullanılır. 

 Sistem iş akışından gelen bilgi insan iş akışında bir doküman süreci başlatır. 

Doküman portal benzeri bir ortamdan süreç paydaşlarının erişimine sunulur. 

 Süreç paydaşları tarafından doküman onaylanır veya reddedilir. 

 Onaylanmış ise insan iş akışı sistem iş akışında temin sürecini başlatır. 

Burada, sistem iş akışının bir çıktısı insan iş akışında sürece başlatmak için 

kullanılmıştır ve benzer olarak insan iş akışından üretilen bir çıktı sistem iş akışında 

bir süreç adımını tetiklemiştir. 

3.7.3 Literatürde iĢ akıĢı araçları 

Halaris ve diğ. (2001) yaptığı çalışmada 1980‘lerden günümüze gelen iş akışı 

yönetim sistemlerinin modelleme tekniklerini incelemiş ve birbirileri ile kıyaslayarak 

zayıf ve güçlü yönlerini ortaya koymuştur. Ayrıca bu çalışmasında iş akışı 

modelleme dillerinin ortak noktalarını tespit etmiştir. 

Blochinger ve Held (2009), iş akışı modellemelerinin iş birliği gerektirdiğini, farklı 

profildeki kişilerin aynı model üzerinde çalışmak durumunda kaldığını, dolayısı ile 

ortak çalışmanın yapılabileceği bir modelleme dilinin gerekli olduğunu belirtmiş ve 

bu dilin ne özelliklerde olması gerektiğini ortaya koymaya çalışmıştır.  

Hee ve diğ. (2009) yaptığı çalışmada 1970‘lerde flowchartlarla başlayıp, 90‘larda 

nesnel tabanlı mimarinin yaygınlaşması ile UML ile devam eden modelleme 

dünyasında aynı işin değişik görünümdeki modelleri (veri ve süreç) arasında nasıl 

ilişki kurulabileceğini bir hastane süreci üzerinden teknik olarak göstermeye 

çalışmıştır.  
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Data&Knowledge Engineering dergisinin 2004 yılı 50. sayısı özel olarak BPM 

sistemlerine ayrılmış ve bu sayısında 2003 yılında Eindhoven‘de yapılan uluslararası 

bir konferanstan (International Conference on Business Process Management: On the 

Application of Formal Methods to Process-Aware Information Systems‘‘) seçme 

makaleleri yayınlamıştır. BPM kavramındaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmak 

için de BPM sistemlerini şöyle tarif etmiştir: ―Açık ve net tanımlanmış süreç modeli 

üzerinden operasyonel iş süreçlerini yöneten yazılım sistemleridir‖ (Aals ve diğ., 

2004).  

Ayrıca, BPM sistemlerinin 1990‘lardaki iş akışı yönetim sistemlerinden yeni dalgası 

olduğu kanısının yaygın olmasından yola çıkarak WFMC (Workflow Management 

Coalition)‘nin iş akışı tanımını da alternatif bir tanım olarak vermektedir. WFMC‘ye 

göre iş akışı “Bir takım prosedürlere göre doküman, enformasyon ve görevlerin 

paydaşlar arasında adım adım ilerlediği süreç veya süreç adımı otomasyonudur.‖ 

 Yine WFMC‘ye göre iş akışı sistemleri ise ―Yazılım kullanarak ve süreç tanımlarını 

yorumlayabilme, süreç paydaşları ile etkileşebilme ve gerekli durumlarda BT araç ve 

uygulamalrını ayağa kaldırabilme yeteneği olan bir veya birden fazla iş akışı motoru 

üzerinde iş akışlarını tanımlayan, yaratan ve yürütülmesimi sağlayan sistemlerdir‖. 

Yazarların alternatif olarak kendilerinin yaptığı iş süreçleri yönetimi tanımı ise ―Bazı 

metot, teknik ve yazılımları kullanarak; insan, organizasyon, uygulama, doküman ve 

diğer kaynakların dahil olduğu operasyonel süreçleri tasarlama, canlandırma, kontrol 

etme ve analiz etme işlerini yerine getirerek iş süreçlerini desteklemektir.‖  

 

ġekil 3.10 : İş akışı ve iş süreci, Url-4‘ten uyarlanmıştır 
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Çalışmada iş akışı yönetimi ve iş süreçeleri yönetimi arasındaki ilişki Şekil 3.10 ile 

açıklanmıştır. 

Aals ve diğ. (2009), çeşitliliğin arttığı iş akışı uygulamaları dünyasında hangi 

çözümün daha etkin olacağı sorusunu incelemiştir. İş akışı platformlarını kıyaslamak 

için bir ana çerçeve sunmuştur. Önerdiği bu çerçevenin BPM ve web servislerine de 

uygulanabileceğini iddia etmektedir. Çalışmasında açık kaynak sistemlerin daha çok 

BT çalışanlarına hitap ettiğini, linanslı ürünlerin işe daha kullanıcı dostu ve dolayısı 

ile iş birimi çalışanları için daha kolay kullanılabilir olduğunu bir bulgu olarak 

sunmaktadır. 

Gregoriades ve Sutcliffe (2008), değişken süreçlerin iş akışının nasıl daha sağlıklı 

modellenebileceğini sorusuna cevap ararken, Eshuis ve diğ. (2009), nasıl daha 

dinamik iş akışları kurgulanabileceği sorusunun peşinden gitmektedir.  

Wang ve Wang (2006), karmaşık süreçlerde iş akışlarının yetersiz kalmasından 

bahsetmektedir. 

Bae ve diğ. (2006), insan iş akışları ile iş süreci yönetim sistemlerinin temel 

farklılığının; ikincisinin kurumlar arası süreçeleri de yönetebilmesi olduğun 

söylemiştir.  

Aals ve Reijers (2005), iş akışı uygulamalarının etkinliğinin hizmet süresi, bekleme 

süresi gibi göstergelerle ölçülebileceğini söylemiştir. 

3.8 BPM Sistemlerinde Kural Motorları 

Enformasyon sistemlerinde eğer/değilse (if/else) yalınlığındaki kuralları yönetmek 

her zaman kolay olmuştur. Ancak konu daha kompleks kurallara gelince, son 

dönemlere kadar insan etkileşimi dışında yapılabilecek çok fazla bir şey 

olamamaktaydı. Bu durum son dönemlerde iş kuralı motorları ile çehre 

değiştirmektedir.  
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Tek tek ifade edilebilen kurallar seti üzerinden bir karar vermek gereken durumlarda 

bu teknoloji oldukça güzel sonuçlar vermektedir. Uygulamalarda kredi ve sigorta 

şirketlerinde bu teknolojinin oldukça başarılı olduğu görülmektedir. Bu teknolojinin 

BPM sistemlerine kattığı en önemli fayda karar verme noktalarında insan 

bağımlılığını ortadan kaldırmasıdır. Ayrıca iş kurallarının sıklıkla değiştiği 

süreçlerde sistemlerin daha çabuk değişikliğe adapte olmasını sağlamaktadır. Çoğu 

BRE aracında iş kurallarının tanımı iş birimi çalışanları tarafından herhangi bir BT 

desteği olmadan güncellenebilmektedir. Bu yapılar aynı iş kuralının farklı 

sistemlerde kullanılmasına da olanak sağlamaktadırlar.  

Şekil 3.11‘de MS‘in iş kuralı motorunun nasıl kullanıldığı bir örnekle 

gösterilmektedir. Burada da bir önceki bölümde kullanılan iş süreci örneği ele 

alınmıştır. 

Şekilden de görüldüğü gibi daha önceden insan odaklı bir iş akışı ile yönetilen satın 

alma talep onayı iş kuralı motoru ile yönetilmektedir. Bunun için iş kuralı motorunda 

basit bir eğer/değilse kurgusunda kurallar tanımlanmıştır. Onay talebi iş kuralı 

motoruna düştüğünde bu kurallarla göre talebin onayı veya reddi otomatik 

yapılabilmektedir. 

İnsan odaklı iş akışlarında ve sistem odaklı iş akışlarında farklı teknolojik alt 

yapılarda iş kuralı motorları kullanılabilmektedir. İnsan odaklı iş akışları ile 

kullanılan iş kuralı motorları genelde daha kullanıcı dostu olup iş birimlerince 

kullanılması hedeflenmektedir. Ancak sistem odaklı iş akışları ile kullanılan iş kuralı 

motorları daha kompleks yapılara sahip olabilmektedirler ve kullanımı daha çok BT 

çalışanları tarafından olmaktadır. Şekil 3.12‘de MS‘ın bir çözüm ortağı olan 

RuleBurst iş kuralı motorunun iş kuralı tanımla ekranı verilmektedir. 
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ġekil 3.11 : İş kuralı sunucusunun kullanıldığı bir örnek, Url-4‘ten uyarlanmıştır. 

 

ġekil 3.12 : Bir iş kuralı motoru, kural tanımı arayüzü, Url-4‘ten uyarlanmıştır. 
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3.8.1 Literatürde kural motorları 

Nelson ve diğ. (2010) yasal zorunluluklar, rekabet koşulları, düzenlemeler, endüstri 

standartları gibi kısıtların BRE teknolojilerine ihtiyacı arttırdığını belirtmektedir. İş 

kuralı yaklaşımının ―iş birimlerine kendi iş mantıklarını daha kolay otomatize 

etmeleri; değişiklikleri kendi içlerinde yapmalarını sağlayan‖ bir yaklaşım olarak 

tanımlıyor. Bu çalışmada BRE yapılarının SOA mimarisinde ayrı bir katman olması 

gerektiğinden bahsedilmiştir.  

3.9 BPM Sistemlerinin BileĢenleri Açısından Değerlendirmesi 

BPM sistemleri içinde bulundurduğu bir çok yetkinlik ile son yılların gözde 

enformasyon sistemleridir. Önceki  maddelerde ele alınan  modelleme dilleri, BAM 

ve BI araçları, iş akışı ve kural motorları ve bu çalışmada değinilmeyen BPR 

konularının esasında BPM ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olduğunu görmek 

güç değildir. Davenport ve Harmon (2007), BPM sistemlerinin, tüm bu BT 

teknolojileri ve sistemleri içinde nerede olduğunu Şekil 3.13 ile göstermiştir. 

BPM sistemlerinin tarihsel gelişimine baktığımızda her şeyin ilk önce BPEL vb. gibi 

dillerin ortaya çıkması ile başladığını görüyoruz. Bu dil ile yapılan geliştirmeler BT 

çalışanlarına büyük esneklik veriyordu. Zaman içinde çözümlere BPM sunucuları 

eklenmeye başladı. Böylece BPM sistemleri daha otomatize olmaya başladı. BPM, 

evrimini iş kuralları ve süreç modelleme araçları ile devam ettirdi. Daha sonra bu 

araçlar bir araya gelerek birer süit şeklinde pazarlanmaya başladı. Zaman içinde bu 

süitlere çalışma alanları (workspace çevirisi olarak kullanılmıştır) eklenmeye 

başlandı. Günümüzde BPM uygulamaları tam teşekküllü sistemlere evrimleşme 

yolunda ilerlemektedir. Bu gelişim Şekil 3.14‘te gösterilmeye çalışılmıştır.  

Burada sağ doğru geliştirme çabasının azaldığını ancak buna karşın bir geliştirme dili 

ile yapılabileceklerin esnekliğinin azaldığını göz önünde bulundurmak lazım. 
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ġekil 3.13 : BT teknolojileri içinde BPM teknolojilerinin yeri, Davenport ve  

Harmon (2007)‘den uyarlanmıştır. 

 

ġekil 3.14 : BPM sistemlerinin tarihi gelişimi 
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3.9.1 Literatürde BPMS 

Literatürdeki çalışmalara baktığımız zaman BPM‘in, son dönemlerde özellikle SOA 

ve web servis teknolojileri ile birlikte ele alındığı makalerin daha fazla olduğunu 

görüyoruz. Örneğin, Data & Knowledge Engineering dergisinin 2007 yılındaki 61 

sayısında, Fransa‘da 2005‘te yapılan 3. uluslararası BPM konferansında sunulan 

makaleler yayınlandı. Konferans için yollanan makalelerin büyük bir çoğunluğu 

BPM ve web servislerine odaklanmıştı. Chena ve diğ. (2007), bir uygulama ile web 

servislerinin ve BPM sistemlerinin kullanımının ortak, tedarikçi, müşteri 

firmalarından oluşan işletme ekosisteminde, başarılı çözümler sunduğunu 

göstermiştir. BPM‘in sunduğu esneklikler de popüler çalışma konuları arasındadır. 

Muehlen ve Stohr (2008), BPM sistemlerinin organizasyonel esneklik vaat ettiğinden 

bahsetmiş. Walker (2008), ERP ve BPM araçlarının birlikte kullanılmasının geri 

dönüşlerinin çok daha fazla olduğundan, yasal uyumlulukları kolaylaştırdığından 

bahsetmiş. Data & Knowledge Engineering dergisinin 2005 yılındaki 52. sayısı 

işbirliği (collaborative çevirisi olarak kullanılmıştır) gerektiren süreçlerin 

yönetiminde kullanılan teknolojiler için ayrılmıştır (Orlowska ve Sadiq, 2005). 

Sağladığı esneklik ile BPM konusu burada da ilgi konusudur. BPM sistemlerinin 

ayağa kaldırılması ve başarı faktörleri ile ilgili makalelere de rastlamak mümkündür. 

Trkman (2010), BPM sistemlerinin başarısını iş koşulları ile iş sürecinin uyumlu 

olmasına, sürekli iyileştirme yapılmasına ve iş süreçleri aktiviteleri ile BT 

uygulamalarının uyumlu olmasına bağlı olduğunu iddia etmiştir.  
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4.  SOA/BPM ÇÖZÜMLERĠNĠN GÜNCEL DURUMU  

AMR Research‘ın 2007 Mayıs ayında yayınladığı rapor SOA/BPM çözümlerinin 

hâlihazırda geldiği noktayı güzel bir şekilde ortaya koymaktadır (Finley ve Swanton, 

2007). Rapor Çizelge 4.1‘de gösterildiği gibi işletme içindeki rollerin, iş süreci 

yaşam döngüsündeki adımlarla ve SOA/BPM standartları ile ilişkisini sunmaktadır. 

Çizelge 4.1 : BPM yaşam döngüsü, roller ve standartlar, Finley ve  

         Swanton, (2007)‘den uyarlanmıştır. 

Rol 
Yaşam 

Döngüsü Adımı 
Tarifi 

Standart 

/Gösterim 

Süreç Sahibi İş Modellemesi 

İş hedeflerinin ve 

stratejilerinin üst seviye 

tarifi 

ARIS 

İş Analisti 
İş Süreci 

Modellemesi 

Kullanıcı seviyesinde süreç, 

rol ve enformasyonun tarifi 

BPMN, XPDL, 

ARIS 

Süreç/Servis 

Mimarı 

Sürecin Teknik 

Modellemesi 

Süreç diyagramlarının 

çalıştırılabilir yapılara 

dönüştürülmesi; insan ve 

makine görevlerinin 

ayrıştırılması 

BPEL, XPDL 

Servis 

Modellemesi 

Mevcut sistemlerin üstüne 

uygulanacak olan iş süreci 

için ihtiyaç duyulan servisin 

tarif edilmesi ve seçilmesi 

BPEL ve 

Diğerleri 

Servis 

Geliştirici 

Servis 

Geliştirme 

Mevcut servis, arayüz ve 

veri kaynaklarından ihtiyaç 

duyulan servislerin 

geliştirilmesi ve bunların iş 

süreci modeline 

bağlanaması 

Çeşitli 

Standartlar 

Operatör 

Servis Dağıtımı 
Kulanılmak üzere 

servislerin dağıtılması 

Çeşitli 

Standartlar 

Operasyon 

İş sürecinin icra edilmesi ve 

hizmet performansının 

sağlanması 

Çeşitli 

Standartlar 

Hepsi 
İş Aktiviteleri 

İzleme 

İş süreçleri ve sistemelerinin 

faaliyetlerinin izlenmesi 
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Rapor, SOA ve BPM çözümlerinin beraber kullanılmasında en önemli başarı 

faktörünün iş analisti ve teknik süreç/servis mimarının birlikte çalışmasındaki verim 

olduğunun altını çizmektedir. İş analistinin görev kapsamı çoğu zaman sürecin teknik 

implementasyonundan dışına taşmakta; iş stratejisinin dokümante edilmesi ve üst 

seviyede bunun iş süreci ile ilişkilendirilmesi gibi BT-tabanlı sistem adımları ile 

karşılanmayan manuel adımları da içermektedir. Bunun için doğrudan iş analistine 

hitap eden; süreci çalıştırmadan sadece modelleme yapan araçlar kullanılmaktadır. 

Rapora göre SOA/BPM çözüm sağlayıcıları; modelleme araçlarını kullanma 

yöntemlerine göre alttaki gibi gruplandırılmaktadır; 

 Şelale Modeli: İş analistinin elindeki araçtan çıkan iş süreci modeli geliştirme 

ortamına sokulur. Geleneksel şelale tipi yazılım geliştirme modeline benzer.  

 Senkron Model: Hem iş süreci modelleme aracında hem de teknik süreç 

modelleme aracında aynı modelin belli bir bölümü ortak olarak paylaşılır; 

birinde yapılan bir ilave veya değişiklik diğerinde hemen senkronize edilir.  

 Tekil Model: En cazip model budur. Çünkü farklı roller için geliştirilmiş 

farklı nitelikteki araçlar aynı model üzerinde çalışabilir ve böylece hem iş 

analisti hem de süreç/servis mimarı aynı anda aynı süreç üzerinde çalışabilir. 

Bu yöntemin tek eksi yönü iş süreci modelleme ortamının bu iş için özellikle 

geliştirilen ARIS vb. araçlar kadar zengin olamamasıdır.  

Şekil 4.1‘de bu modellerin yaşam döngüsü adımlarını nasıl yönettiği 

gösterilmektedir. 

Rapora göre henüz piyasada tam içerikli paket SOA/BPM çözümleri mevcut değildir. 

Bu tip çözümler genelde entegrasyon odaklı çözümlerin BPM çözümleri ile 

birleşerek büyümesi ile oluştu. Web servisleri, bp standartlar ile evrimleşti. Tüm bu 

yan araçlar eclipse benzeri geliştime ortamlarına monte edildi. Bu araçların tümü tek 

bir isim altında pazarlanmaya başlandı ama aslında birbiri ile konuşan ayrık 

çözümler. Buna istinaden alttaki tablo sunulmuştur. Burada koyu renkli ürünler 

birbiri ile gerçekten entegre iken diğerleri aslında aynı paket altında bulunan ama 

aslında paket ile birlikte çalışabilen bağımsız ürünlerdir.  
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ġekil 4.1 : BPM modelleme araçlarının kullanım yöntemleri 

Biribiri ile sıkı sıkı bağlı geliştirme ortamları tümleşik bir ürünün test, geliştirme ve 

ayağa kaldırma çabasını oldukça düşürür. Ancak rapora göre BPMS ürünlerinin 

entegrasyon tablosu pek de iş açıcı değildir. Raporda entegrasyon tablosu temel 

özellikler altında incelenmiştir. Çizelge 4.2‘de kullanıcı arayüzleri açısından uyum 

durumu verilmiştir. Diğer boyutlar için EK A1‘e bakabilirsiniz. 
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Çizelge 4.2 : Kullanıcı arayüzü açısından BPM ürünlerinin entegrasyon durumu,  

  Finley ve Swanton, (2007)‘den uyarlanmıştır. 
 

Yetkinlik 

(Yetkinlik 

Açıklama) 

BEA 

Systems 
IBM Oracle SAP TIBCO web-Methods 

 Geliştirme 

Modeli 
Tekil Şelale Senkron Çeşitli Tekil Tekil 

K
u
ll

an
ıc

ı 
A

ra
y
ü
zü

 

Genel 

İş süreçleri ile etkileşen kullanıcı arayüzleri geliştirmek için 

genel araçlar 

      

İş Akışı 
İş akışı motoru, arayüzleri ve iş akışı kuralları 

X  X   X 

Yine aynı raporda SOA/BPM ürünlerinin sahip olduğu fonksiyonlara göre 5‘li bir 

yetkinlik kriter tablosu sunulmuştur. Herhangi bir ürünün seçim aşamasında bu 

tablolardan yararlanmak mümkün olabilecektir. Çizelge 4.3‘te iş süreçleri yönetimi 

açısından yetkinlik kriterleri sunulmaktadır. Diğer fonksiyonlar için EK A1‘E 

bakabilirsiniz. 

Çizelge 4.3 : İş süreçleri yönetimi açısından yetkinlik kriterleri, Finley  

       ve Swanton, (2007)‘den uyarlanmıştır. 

İş Süreçleri Yönetimi 

1 
İş süreçleri tasarımı için eksiklikleri olan araçlar; iş analisti için arayüz geliştirme 

araçları yok 

2 
İş süreçlerinin herhangi bir formu için (insan iş akışı vs.) baştan sonra geliştirme 

araçları. Aktiviteler için bir araçtan öbür araca enformasyon aktarımı gerekli 

3 Şelale modeli geliştirme var. 

4 İş modelleme ve teknik modelleme arasında senkronizasyon var. 

5 Tek bir model üzerinde çalışmak üzere entegre araçlar var. 
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4.1 Moore Yasası Ve Bpms 

 Davenport ve Harmon (2007), BPM sistemlerinin günümüzde bulunduğu noktayı 

Moore Yasası‘na dayanarak incelemeye çalışmıştır. Moore Yasası‘na göre yeni 

teknolojiler yenilikçiler tarafından adapte edilir. Bu tür firmalar erken pazar 

kazançlarını elde etmek için yeni teknolojiler üzerinde çalışmaya heveslidir. Bunların 

kendilerine ait yetkin ve donanımlı takımları vardır ve en ısmarla çözüm için 

akademisyenler ve çözüm sağlayıcılar ile işbirliği yapmaya heveslidirler. Yenilikçiler 

yeni bir teknolojinin çalıştığını kanıtladıktan sonra devreye erken uyarlayanlar girer. 

Bunlar da yeni teknolojilere meraklıdır ama daha çok teknolojilerin onlara ne gibi 

rekabet üstünlüğü sunacağı ile ilgilenirler. Yenilikçilere nazaran teknik yetkinlikleri 

daha düşüktür ancak yine de iş avantajı görüyorlarsa yeni teknolojiler üzerinde 

çalışmaya heveslidirler. Moore Yasası‘na göre BPMS teknolojileri Şekil 4.2‘de 

incelenmektedir.  

 

ġekil 4.2 : Moore Yasası, Davenport ve Harmon (2007)‘den uyarlanmıştır. 

Pazarın hareketlenmesi erken çoğunluğun teknolojiyi adapte etme kararına kadar 

oluşmaz. Bu erken çoğunluk piyasanın %35‘ini temsil eder. Bunlar bir teknoloji iyice 

kendini ispatlamadan o teknolojiye yatırım yapmazlar. Aslında onların bu yeni 

teknoloji ile baş edecek nitelikli kaynakları yoktur ve o teknolojiye yatırım 

yapmadan önce vaka çalışmalarının oluşmuş olmasını beklerler. Daha az yetkin 

çalışanlarla zorlanmadan teknolojiyi adapte eden ürünlere odaklanırlar. 

Moore uçurumu denen sıçrama erken uyarlayanlar ve erken çoğunluk arasındaki 

boşluktur. Pek çok yenilik bu uçurumdan sıçramayı başaramadan kaybolur. 
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 Sıçrama evresinde teknoloji ile ilgili pek çok konferans, makale, yayın 

yayınlanmakla beraber teknoloji, erken çoğunluğun yatırım için cazibesini 

kazanamaz. Geç çoğunluk grafiğin en sağında yer alan geç kalanlar (laggard çevirisi 

için kullanılmıştır) gibi yeni teknolojilere yatırım yapmaktan hoşlanmaz.  

Erken çoğunluk içindeki rakipleri yeni teknolojinin kazançlarını elde etmeye 

başladıktan sonra onlar da bu teknolojilere yönelirler. Çözüm sağlayıcılar 

çözümlerinin teknolojisinin neden daha önceden gelen teknolojilerden daha iyi 

olduğu üzerinde duruyorlarsa o teknoloji için yenilikçilik evresindeyiz demektir. 

Erken uyarlayanlar evresine geçildiğinde iş örneklerinden daha çok bahsedilmeye 

başlanmıştır ve faydalardan bahsedilmeye başlanmıştır. Bu evrede aynı zamanda, 

çözüm sağlayıcılar standartlara, kullanıcı arayüzlerine ve mevcut sistemlerle 

uyumluluğa eğilmeye başlarlar.  

Teknoloji gerçekten başarı elde eder ve Moore uçurumunu atlarsa artık teknoloji 

düşüş trendine girmiş demektir. Bu evrede artık ürünler, belirli problemlere çözüm 

bulan maliyet düşürücü yönleri ile konuşulmaktadır.   

Çoğunluk teknoloji ile ilgilenmez; sorunlara hızlı ve efektif çözüm bulup rakiplerinin 

yanında ayakta kalmak onlar için yeterlidir. 

Bir teknoloji yeni tanıtıldığında pek çok çözüm sağlayıcı yeni ürünler sunmak için 

acele ederler. Hepsi kendi ürününün diğerinden daha üstün olduğuna inanır. Pazar 

genişleyip müşteriler daha seçici olmaya başladıkça standartlar ve bakım- destek 

talepleri de artar. Bu sebeple bu evrede 2-3 yıl gibi sürede ürünün 3-4 versiyon 

gelişmesi çok olağandır. Bu durum da daha sert rekabeti ve dolayısı ile sermaye 

sorunlarını getirir. Erken uyarlayanlar evresinde bazen ana çözüm sağlayıcılar 

teknolojiye yatırım yapmaya başlarlar. 

Rekabet daha da sertleştikçe küçük çözüm sağlayıcıların çoğu ortadan kalkar. 

Bazıları daha büyükler ile birleşir. Bazıları niş- belirli bir pazar oyuncusu olarak 

kalmayı tercih eder. Bu sebeple bir teknoloji Moore uçurumu atlamayı başarmışsa 

önde gelen çözüm sağlayıcıları MS, IBM, SAP gibi büyük firmalar olacaktır. 

Yenilikçilik evresindeki firmalardan bir veya ikisi de bunlar arasında yer almayı 

başarmış olabilir.  
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Bu çerçeveyi BPMS pazarı için uygularsak; BPMS erken uyarlayanlar evresinde bir 

yerlerdedir. Hala irili ufaklı pek çok küçük çözüm sağlayıcı BPMS ürünlerini 

pazarlamaktadır ve retorikler daha teknik seviyede kalmaktadır. IBM, SAP, MS gibi 

büyük oyuncular harekete geçmiş olmakla beraber henüz olgun çözümler 

sunamamaktadırlar. Standartlar henüz tam olarak oluşmamıştır. Bazı birleşmeler 

görülmekle beraber pazar hala teknoloji odaklıdır; özellikle üzerinde durulan daha 

fazla firmanın ilgisini çekecek entegre, kolay kullanılır paketlerin nasıl 

yaratılacağındadır.  

BPMS vizyonunun hedeflediği üzere, tedarik zinciri yönetimi gibi küresel süreçler 

BPMS uygulamaları ile yönetilmeye başlandığında, sadece süreçlerde hızlı 

değişikliklere sebep olmayacak; ERP uygulamaların daha etkin olarak yeniden 

kurgulanmasından; yönetim kademelerine gerçek zamanlı iş izleme şansı vermeye 

kadar pek çok etkisi olacaktır.  

Bu vaatleri yerine getirmek için ürünlerin ne kadar kompleks olması gerektiğini 

tahmin etmek çok zor değildir. Bunun için de süreç modelleme, iş akışı, EAI, ERP, 

CRM, kural motorları, BI, veri ambarı çözüm sağlayıcılarının bir araya gelerek 

çözümde nasıl rol alacaklarını bulması gerekecektir. Bu çalışmalarla çözümlerin 

endüstri spesifik olması da söz konusu olabilecektir. Çünkü herkese hizmet eden; 

tüm süreçlere uygulanabilecek bir çözümü tasarlamak endüstri spesifik çözüm 

oluşturmaktan çok daha zordur.  
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5.  BPM ÇÖZÜMLERĠNĠN SEÇĠMĠ VE KURULUMU 

1960‘larda endüstrilerin odak konusu nasıl daha fazla üretebiliriz iken, 1970‘lerde 

nasıl daha ucuz üretiriz konularına odaklanmaya başlanmıştı. 1980‘lerdeki daha 

kaliteli üretmek kaygısı 1990‘larda nasıl daha hızlı üretiriz sorusuna dönüşmüştü. 

Bugüne geldiğimizde ise artık endüstrilerin yeni odak konusu nasıl daha fazla hizmet 

sunabilirim olmaya başladı (Downs ve diğ., 2003). İşte tam da bu noktada BPM 

sistemleri süreçleri optimize ederek ve entegre ederek daha fazla hizmeti sunma 

vaadi ile karşımıza çıkmaya başladı.  

SOA ve internet teknolojilerinden de güç alan BPM sistemleri, kurumlar arası 

süreçlerde büyük kolaylıklar ve yenilikler sunmaya başladı. BPM sistemleri ile 

kullanıcı süreci izleyebilir, performans ölçümü yapabilir, iş kurallarını kontrol 

edebilir, ve gerekirse değiştirebilir hale geldi. 

İş birimleri tüm süreçlerin süreç modelleme araçları ile tanımlandığı ve aktivitelerin 

gözlemlendiği bir yapıda dar boğazları hemen yakalayabilir ve iş kurallarını dar 

boğazlarını aşacak şekilde yeniden düzenleyebilir hale geldi. BPMS, süreçlerin hiç 

olmadığı kadar merkezi ve düzgün yönetildiği; yöneticilerin yapılan işi gerçek 

zamanlı gözleyebildiği; süreçleri gerektiğinde değiştirebildiği bir ortam sunmaya 

başladı. Önde gelen kuruluşların BPM sistemlerine göz kırpmasının sebebi de budur. 

Önümüzdeki 10 yıl içinde BPM sistemlerinin, bugünün ERP sistemlerinin 

popülerliğine erişeceği ve kullanımının yaygınlaşacağını tahmin etmek güç değildir.  
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5.1 BPM Çözümlerinin Seçimini Etkileyen Faktörler 

Yukarıda da bahsedilen tüm getirilerine rağmen BPM teknolojinin de kendine has 

bazı zorlukları vardır. Herşeyden önce mevcut çözümlerde herkesin kendi 

servislerini yaratmak zorunda kalması SOA/BPM yayılımının önünde bir engel 

oluşturmaktadır. Bunun için bazı büyük çözüm sağlayıcı firmalar kendi servis 

kataloglarını oluşturup bunları hizmete sunmaktadırlar. Dolayısı ile herhangi bir ERP 

paketini kullanan işletmelerde ERP sağlayıcı firmanın SOA/BPM ürünlerinin tercih 

edilmesi olağan olacaktır. Böyle bir durumda farklı bir çözüm sağlayıcıya kayılması 

ancak o BPM çözümünün modelleme aracı gibi herhangi bir bileşeninin işletme 

içinde hâlihazırda kullanılıyor ise mantıklı olacaktır.  

BPM ürünlerinin pek çok bağımsız uygulamanın aynı platformda birleştirilmesi ile 

oluşturulduğunu göz önünde bulundurarak; bir BPM çözümünün tercih edilmesinde 

o BPM platformunun herhangi bir bileşenininin kurum içinde halihazirda kullanılıyor 

olması büyük bir faktör olacağını tahmin etmek güç değildir. Ancak kurumların bir 

karar varmadan önce farklı bazı konular göz önünde tutmasında fayda vardır.  

Örneğin işletmenin iş süreçlerini yönetme çabasının hangi odakta kalacağı BPM 

çözümlerinin seçiminde önemli olacaktır; süreçlerin yönetilmesi ERP uygulamasının 

etrafında entegrasyonlarla mı kısıtlı kalacak, yoksa tüm kurumsal uygulamaları da 

kapsayarak geniş bir alana mı yayılacak. Bu çalışmalarda kullanılacak iş gücünün 

nitelikleri ve profilleri ve tabiî ki çözüm sağlayıcı firmasının sunduğu SOA/BPM 

çözümünün olgunluğu da seçimi etkileyecektir. 

5.2 BPM Çözümlerinin Kurulumu 

BPM çözümünün seçiminden sonraki aşama olan BPMS kurulumu aşamasında da 

kabul görmüş genel geçer bir takip edilmesi gereken yöntem henüz oluşmamıştır. 

Zaten BPMS uygulamalarının çeşidine göre bu aşamanın da farklılaşması doğaldır. 

Örneğin insan odaklı bir BPMS geliştirme yöntemi ile entegrasyon odaklı BPMS 

geliştirme yöntemi birbirinden oldukça farklı olacaktır.  

Burada bileşenlerin kullanımı da işletmeden işletmeye değişecektir. Örneğin bazı 

kurumlar süreçlerini alışılagelen süreç tasarım ortamlarında geliştirip bu 

uygulamaları BPMS‘e aktarmayı tercih ederken bazı kurumlar ise bu işi BPM 

çözümlerinin sunduğu araçlar ile yapmayı tercih etmektedirler.  
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BPMS uygulaması geliştirmek ve bunu ayağa kaldırmak bir BT projesidir. Burada 

genelde sıkıntı altyapıyı doğru kurabilmek olmaktadır. Bir de doğal olarak genel 

yazılım geliştirme riskleri ve sorunları ile karşılaşılmaktadır.  

Şirketler süreçlerini otomatize etmeden önce sürecin iyi çalıştığından emin olmalılar. 

Çoğu şirket süreçlerini modeller ama süreç ölçüm sistemleri yoktur. O yüzden 

firmalar bu handikapa düşebilirler. 
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6.  BPM KURULUMU: BĠR Ġġ AKIġI UYGULAMASI 

6.1 BPM ve Yeniden Yapılanma 

Yeniden yapılanma (reengineering/ BPR çevirisi olarak kullanılmıştır) kavramı 

1990‘larda gündemimize gelmiş bir kavramdır. Ekonomik etkenler, üretkenlik 

üzerine yapılan çalışmalar ve toplam kalite yönetimi gibi metotların zorlaması ile 

süreçleri optimize etmek önemli bir konu haline gelmeye başlamıştır. Bu tip 

çalışmalarda BT‘nin rolü yadsınamaz. Yeniden yapılanma çalışmalarında BT‘nin 

katalizör, kolaylaştırıcı hatta sürükleyici bir rolü olduğu bir gerçektir (Eardley ve 

Radman, 2008). Attaran, (2004), BPR çalışmalarında BT‘nin rolünü çalışmanın 

fazlarına göre irdelemiştir. Bu fazlar şunlardır: 

 FAZ 1. Süreç Tasarımı Öncesi: Bu fazda iş stratejisi, hedefler, kapsam ve 

vizyon oluşur. 

 FAZ 2. Süreç Tasarımı: Bu aşamada hem teknik hem de sosyal boyutta 

sürecin tasarımı çıkar. Alternatifler çıkarılır ve incelenir.   

 FAZ 3. Süreç Tasarımı Sonrası: Tasarının hayata geçirilme ve test 

aşamasıdır. Vizyon ve hedefler doğrultusunda yeniden yapılandırma 

çabaları sürdürülür.  

Bu fazları incelediğimizde BPM sistemlerinin içerdikleri araçlar ile her faz için bir 

çözüm sunduklarını görebiliriz. Faz 1‘de iş ve organizasyon modelleme araçlarını; 

Faz 2‘de süreç modelleme ve simülasyon araçlarını; Faz 3‘te ise iş akışı araçları, iş 

kuraları yönetim araçları, entegrasyon araçları ve benzerlerini sayabiliriz.  

Aşağıda bir süreç yeniden yapılanması projesi kapsamında iş akışı aracı ile yapılan 

bir iş süreci yönetimi anlatılacaktır.  

6.2 Bir ĠĢ AkıĢı Uygulaması  

IK süreçleri genelde doküman dolaşımının en yaygın olduğu süreçlerdir. Bu 

süreçlerin en tipik örneklerinden biri çalışan izin yönetimidir.  
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Bu bölümde tipik bir IK iş süreci olan çalışan izin yönetiminin iş akışına aktarılması 

çalışması ele alınacaktır. Bu çalışma 1000‘e yakın beyaz yaka çalışanı olan ve 

fabrika ile genel müdürlük olmak üzere iki farklı şehirde lokasyonları olan bir 

işletmede gerçekleştirilmiştir. Çalışmayı yukarıda bahsedilen fazlara göre ele 

alacağız.  

6.2.1 Faz 1 

Süreç tasarımı öncesinde iş biriminin çalışamadan beklentisinin ne olduğu ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla iş hedefleri, beklentileri ve çalışmanın kapsamı 

ortaya konulmuştur. Bu fazın çıktısı MS word dokümanı şeklinde oluşturulmuştur. 

Buna göre iş biriminin hedefi alttakiler gibi olmuştur: 

 İzin sürecindeki kağıt dolaşımını kaldırmak 

 Onay döngüsünde yaşanan beklemeleri minimize ederek süreci 

hızlandırmak 

6.2.2 Faz 2 

Bu aşamada sürecin hali hazırdaki akışı çıkarılmış ve bu akışlar üzerinden iyileşme 

noktaları tespit edilmiştir. Çıkarılan iyileşme noktalarına göre olması gereken model 

çizilmiştir. Bu çalışmalarda MS Visio kullanılmıştır. Sürecin mevcut akışı Şekil 

6.1‘de verilmiştir. 
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ġekil 6.1 : İzin süreci As-Is modeli. 

AS-IS modelden yola çıkarak sürecin temel adımları Şekil 6.2‘de de gösterildiği gibi 

izin girişi, izin onayı ve avans işlemi ve puantaj kaydı olduğu bulunmuştur. 
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İzin 

Kaydı

İzin 

Onayı

Avans Var 

mı?

Avans 

İşlemi

Puantaj 

Kaydı

Evet

Hayır

 

ġekil 6.2 : İzin süreci temel adımları. 

Bu temel adımlar için çıkan olması gereken modeller Şekil 6.3, Şekil 6.4 ve Şekil 

6.5‘ te verilmiştir. 

İzin Talebi Girişi

Çalışan

Hayır

Sicil, ad, 

soyad, 

birimi, 

amiri

İzin nedeni, 

açıklaması, 

başlangıç ve 

bitiş tarihleri,

Evet

Talebini onaya 

yollar.

Kişiye ait 

bilgiler 

ekrana dolar

Kişi sisteme 

giriş yapar

İzin tipi avans 

almayı gerektirir 

mi?

Avans 

İsteyecek mi?
Evet

İzin Bilgilerini 

Girer.

İzin Tipini 

Seçer

Avans miktarını 

yazar

 

ġekil 6.3 : İzin talebi girişi olması gereken model. 
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Süreç tasarımı sonrasında sürecin teknik modeli kullanılacak olan iş akışı aracı ile 

yapılmıştır. Kullanılan iş akışı aracının özellikleri aşağıda ele alınmaktadır. İş akışı 

modelinin ardından kullanıcı arayüzleri tasarlanmıştır 

Amir İzin Onayı

ÇalışanAmir

Red

Evet
Düzeltme

Talep kapanır, talep 

sahibine bilgi gider.

Onaylayacak 

mi?

Amir sisteme 

giriş yapar

Düzeltme 

ister

Kendisine gelen 

taleplerden ilgili 

talebi seçer.

Talebi onaylar.

 

ġekil 6.4 :  Amir onayı olması gereken model. 
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Avans İşlemi

ÇalışanMuhasebe Yetkilisi

Onaylanmış talep 

kişinin önüne 

düşer.

Onaylanmış talep 

bilgisi çalışana 

gider

Elden 

avans 

verilir.

Muhasebe 

kayıtlarına işlenir.

Çalışan 

muhasebeye 

gider

 

ġekil 6.5 :  Avans işlemi olması gereken model. 

6.2.3 Faz 3 

6.2.3.1 Kullanılan iĢ akıĢı aracının özellikleri 

Uygulamada kullanılan iş akışı çözümü, yerel bir yazılım firmasına ait .Net 

teknolojileri üzerine The Workflow Management Coalition (WfMC) standartlarına 

uygun olarak geliştirilmiş bir çözümdür. Herhangi bir kurulum yapılmadan 

tarayıcılar üzerinden internet aracılığıyla erişebilme imkanı tanımaktadır. Bu 

çözümün temel araçları şunlardır; 

Form tasarlayıcısı 

Kullanıcı arayüzlerinin tasarlanması için kullanılan geliştirme aracıdır. Sürükle bırak 

mantığı ile çalışan görsel bir bileşendir. Tasarımı kolaylaştırmak için tablo yapıları 

vb. gibi hazır form bileşenlerine sahiptir. Form üzerindeki alanların tipleri (metin, 

sayı, tarih vb.); bu alanların zorunluluk kontrolleri bu araç üzerinden yapılır. Görsel 

bileşenler haricinde; veritabanı bağlantısı bileşeni de vardır. Bununla veriler, 

operasyonel sistemdeki veri kaynaklarından kolaylıkla formun üzerine taşınır.  
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Ayrıca formül sihirbazı ile form üzerindeki nesneler arasında aritmetiksel ilişkiler 

kurma ve formül tanımlamak mümkündür. Dosyalar nesnesi ile belgelere dosyalar 

iliştirilebilir. Onaylayanlar nesnesi ile formu dolduran ve formu onaylayanlara, 

reddedenlere ait ad, soyadı, onay tarihi, ret tarihi ve imza bilgisi form üzerine 

taşınabilir. İstenilirse form üzerindeki her bir alana özel yetkilendirme verilip sadece 

ilgili kişilerin veri alanlarını görmesi veya düzenlemesi sağlanabilir. 

AkıĢ tasarlayıcısı 

İş süreçlerini tasarlamak için sürükle-bırak teknolojisi ile çalışan görsel bir 

bileşendir. Nesnesel tasarım yöntemi ile iş akışları adım adım tasarlanır. Sahip 

olduğu nesneler ile iş akışları kod yazmadan kolayca tasarlanır. Onay adımlarında 

mevcut insan kaynakları bilgileri kullanılır. Akışta herhangi bir adımda ilgili kişilere 

e-posta ile bilgilendirme yapılmasına izin verir. Seri ve paralel onay istekleri 

yapılabilir.  

Grup nesnesi ile grup onayları kurgulanabilir. Karşılaştırma nesnesi ile belgeye ait 

bilgilere göre akışı yönlendirmesi yapılabilir. Örneğin belgenin tutar bilgisinin 

büyüklüğüne veya belgeyi dolduranın unvanına göre akışı yönlendirmesi yapılabilir. 

Onaylara zamanlayıcı tanımlayabilme özelliği ile akışta onaydaki bekleme süresini 

kontrol altına alabilir. Zamanlayıcı nesnesi ile akışın herhangi iki noktası arasında 

zaman aşımı kontrolü yapılabilir.  

Fonksiyon nesnesi ile istenilen bir iş akışı adımında özel kod parçası (script) 

yazılabilir; böylece herhangi bir veritabanını güncelleme, çalıştırma, farklı 

operasyonel sistemlere veri gönderme gibi işlemler yapılabilir. Form tetikleme 

sihirbazı ile herhangi bir adımda başka bir form tetiklenebilir.  

Web arayüzü 

Kullanıcılar web arayüzü ile yetkileri dâhilinde, belge oluşturma, kontrol etme, 

onaylama, görme, yazdırma ve raporlama gibi işlemleri yaparlar. Ayrıca, işlerin 

statülerinin takibini, işin o anki durumu, hangi adımda beklediği, bir sonraki adımın 

ne olduğu veya kişi bazında bekleyen işler gibi detayların kolaylıkla izlerler.  
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Diğer taraftan, kullanıcıların yetkileri dâhilinde, tarayıcı tabanlı olarak her zaman her 

yerden sisteme erişimlerini sağlar. Bu modülde belge yazdırma ve Excel dosyalarına 

veri aktarıma gibi fonksiyonlar da bulunur. Tüm belge bilgileri istenilen profillerde 

Excel‘e aktarılarak her bir sürecin analizi yapılabilir.  Belge arşivinde tüm belgeler 

istenilen tarih aralığında veya belge numarasına göre izlenir. Belge, kimler tarafından 

onaylamış, kimde kaç gün onayda bekliyor gibi takip işlemleri yapılır. 

Sistem yöneticisi 

Yönetim işlevlerini gerçekleştirir. Formlardan erişilecek veri kaynakları veritabanı 

yönetiminden tanımlanır. Sorgu yönetimi ile veri kaynaklarından çekilecek veriler 

belirlenir. Sorgu sihirbazı ile kolayca sorgu tanımlanır. Sorgular görsel tablo 

ilişkilendirme sihirbazı, saklı prosedürler veya XML Web servisleri ile yapılır. XML 

Web servisleri ile dağıtık yapılara erişim sağlanır. Yetkilendirme yönetimi ile 

kişilere, gruplara, birimlere ve unvanlara yetkilendirme yapılır. Yetki grupları 

oluşturulur. Roller tanımlanır.  

ĠĢ akıĢı sunucusu 

Tüm iş akışı işlemleri, form oluşturma ve diğer işlemler bu servis üzerinde yapılır. 

Tüm istemciler bu sunucuya bağlanıp çalışır. Sunucu bağlantıları TCP/IP protokolü 

ile gerçekleştirilir. Veri bütünlüğünü koruma ve hata kontrolü gibi özellikler vardır.  

Derleyici 

Form ve akışları derler. Form ve akışlardaki hataları kullanıcıya iletir. Derlenen 

formlar için gerekli veritabanı yapısını otomatik oluşturur. Başarı ile derlenen 

süreçleri kullanıma sunar.  

Mail sunucusu 

Onay ve bilgilendirme maillerinin mail sunucusuna aktarılması görevini 

gerçekleştirir. Servis olarak çalışır. Mail sunucusu çalışmaz iken mailleri saklar ve 

daha sonra gönderilmek üzere bekletir. Belirli aralıklarda devreye girerek maillerin 

gönderilmesini sağlar. 

Çizelge sunucusu 

Zamanlanmış görevlerin yönetimini gerçekleştirir. Servis olarak çalışır. Tanımlanan 

aralıklarda devreye girerek gerekli görevleri tetikler. 

Veri sunucusu 

Web arayüzünden doldurulan formlara ait bilgiler tutulur.  
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6.2.3.2 ĠĢ akıĢının modellenmesi 

Bu aşamada akış modelleme aracı kullanılmıştır. Aracın sunduğu hazır bileşenler ile 

süreç modelleme aşamasında kurgulanan akış çizilmiştir. Burada; 4 tip rol 

görülmektedir. Bunlar; 

 İzin Talebinde Bulunan: İzin talep formunu dolduracak olan kişi 

 Üst Amir: Talep edilen form üzerinde onay, ret, düzeltme yapacak olan kişi 

 IK: İzin bilgisinin akacağı IK çalışanı 

 Muhasebe Yetkisi: Avans bilgisinin akacağı muhasebe sorumlusu 

Şekil 6.6‘dan da görüldüğü gibi 2 tane fonksiyon nesnesi ile özel kod yazımı 

gerçekleşmiştir. Her iki fonksiyon da esasında bir iş kuralını kurgulamak için 

eklenmiştir: ―Belli bir süre ilk amirde bekleyen talepler zaman aşımına uğrar ve bir 

üst amire havale olur. Üst amir direktör ise talep zaman aşımından sonra ölür‖. 

Fonksiyonlardan ilki, amirde onay bekleyen taleplerin zaman aşımı kontrolünü 

yapmak içindir. Akış modelleme aracının zaman aşımları için hazır bir bileşeni 

olmasına rağmen bekleme süresinin dinamik yönetilebilmesi için özel kod yazımına 

ihtiyaç duyulmuştur.  Bekleme süresinin IK kullanıcısı tarafından parametre olarak 

sisteme girilmesi tasarlanmıştır. Böylece bekleme süresi iş kuralında meydana 

gelebilecek değişikliklerde geliştirme çabası olmadan süreç sahiplerinin bir ekran 

üzerinden düzenleme yapabilmesi sağlanmıştır.  

Diğer fonksiyon da ―..üst amir direktör ise talep zaman aşımından sonra ölür‖ 

kuralını koymak için eklenmiştir. Fonksiyon ilk amirin direktör olup olmadığı 

kontrolünü yapar; direktör ise talep sahibine bir bilgilendirme döner ve süreci 

kapatır.  

Akış kurgusundan iki adet karar noktası vardır. Birincisi yukarıda bahsedilen üst 

amir direktör mü kontrolüne dayanır. İkinci karar ise talep edenin avans alıp almama 

durumuna göre şekillenir. Her iki durumda da karara göre akış farklı yönlere gider. 

Buradaki ilk karar nesnesi sistemsel bir karar iken ikinci karar kullanıcının bir veri 

girişinden tetiklenir.  
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ġekil 6.6 : İş akışı modeli. 
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6.2.3.3 Arayüzlerin tasarlanması  

Sürecin en önemli arayüzü talep girişi formudur. Talep girişi formu süreç modelinde 

ortaya çıkarılan bilgiler ışığında tasarlanmıştır. Formun Kişisel Bilgiler başlığı 

altında toplanan bilgiler mevcut IK sistemlerinden otomatik getirtilmektedir. İzin İle 

İlgili Bilgiler başlığı altında ise talep sahibinin bazı bilgileri girmesi beklenmektedir.  

Burada izin türüne göre avans alma kontrolü form katmanında kurgulanmıştır.  Buna 

göre; ―İzin tipi avans almayı gerektirir.‖ ve ― Gidilen yer şehir dışı.‖ ise avans alanı 

açılır. Diğer türlü bu alan kapalıdır.Şehir dışı seçimi yapıldığında gidilen yerin 

girilme zorunluluğu da bu katmandan kontrol edilmiştir. 

IK kullanıcılarının, amirin ve muhasebe yetkilisinin talep formu üzerinde bir 

değişiklik yapmayacağı düşünülerek her üç rol için de talep formunun değiştirilemez 

görünümleri türetilmiştir. Talep formu Şekil 6.7‘de gösterilmiştir. Böylece talep 

sahibi, amir, IK çalışanı ve muhasebe yetkilisinin aynı formlar üzerinde ama farklı 

görünümlerde çalışması sağlanmıştır.  

 

ġekil 6.7 :  Talep giriş formu 
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Talep formu haricinde kullanıcının veri girişi yaptığı 2 form daha vardır. Bunlardan 

ilki; izin tipi tanımlarının yapıldığı Şekil 6.8‘de gösterilen formdur. Bu form sadece 

IK kullanıcısına açık olması gereken bir formdur ve üzerinden izin çeşidinin avans 

almayı gerektirip gerektirmediği girilir. İkinci form ise taleplerin amir onayında ne 

kadar süre bekleyeceğinin girildiği, Şekil 6.9‘da gösterilen, bekleme süresi 

tanımlama ekranıdır. Burada da IK kullanıcısı bekleme süresini gün, saat ve dakika 

olarak girer. Bu iki form sadece IK kullanıcıların erişimine açık olacağı için amir, 

çalışan veya muhasebe yetkilisi rollerinde menüde görünmeyecektir. 

 

ġekil 6.8 : İzin çeşidi giriş formu 

 

ġekil 6.9 : Bekleme süresi giriş formu 

Uygulamanın web arayüzüne bağlanıldığında Şekil 6.10‘a benzer bir menü yapısı 

görülecektir. Burada gelen kutusunda kişilere gelen işler (onaylar) ve 

bilgilendirmeler, gönderilenler kutusunda başlatılan süreçler görüntülenebilecektir.  
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ġekil 6.10 :  Menü görünümü 

6.2.4 ÇalıĢmada karĢılaĢılan güçlükler 

Yukarıda bahsedilen çalışmada yaşana zorlukları şöyle özetleyebilirz: 

Faz 1‘de projenin iş hedefleri, kapsamı ve anahtar performans göstergeleri iyi ortaya 

konulmamıştı.  

Faz 2‘de özellikle To-Be modellerinin çıkarılması sürecinde iş birimi ile BT‘nin 

enformasyon sıkıntısı yaşanmıştır. To-Be modelinin çıkarılırken pek çok defa 

alternatif çözüm üzerinde çalışılmıştır. Bu alternatifler arasında seçim herhangi bir 

metriğe dayandırılmamıştır. Oysa entegre bir BPM sistemi ile yola çıkılmış olsaydı 

modeller arasındaki en iyi alternatif bir göstergeye dayandırılabilirdi.  

İş akışı sisteminin kural motorları içermiyor olması yukarıda bahsedilen iş kurallarını 

sisteme farklı şekillerde aktarmayı gerektirdi. Burada geliştirilen çözüm bir 

parametre ekranı üzerinden IK‘nin bu değerleri girmesi şeklinde oldu. 
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Sistemin özellikle puantaj sistemi ile entegrasyon noktasında sıkıntılar yaşandı. Bu 

sisteme veri yazabilmek için çözüm sahibi firmadan bir web servis yazılması 

talebinde bulunuldu. 

Benzer bir sıkıntı muhasebe tarafında da yaşandı; ancak muhasebe sistemi olarak 

kullanılan ERP paketi bu entegrasyon için hazır yapılar sunabildi. 

6.2.5 Projenin getirileri 

Faz 2 de çıkarılan modeller mevcut iş yapma şeklinde; özellikle onay adımında iyi 

tanımlı olmakyan noktalar olduğu ortaya çıktı. 

Projenin en büyük hedefi olan kâğıt işini ortadan kaldırmak adına başarılı olundu. 

Ayrıca IK ve muhasebe arasında Excel dosyaları ile mail ortamında yürtülen avans 

icmalleri otomatize edilmiş oldu. 

Sistemin cep telefonu uyumlu olması sayesinde yöneticilerin her koşulda sistem 

erişimi sağlanarak onay sürecinde hedeflenilen hızlanma sağlanmış oldu. 

İş akışı sisteminin sağladığı olay durum takibi sağyesinde bir izin işleminin hangi 

adımda kimin üzerinde ne kadar kaldığının takibi sağlanmış oldu. Kullanılan 

platform herhangi bir iş zekası çözümü sağlamamasına rağmen gerek kullanıcı 

arayüz seviyesindeki; yürüyen süreç diyagramları gerekse de özel olarak tasarlanan 

olay log‘larına dayalı raporlar ise ilkel süreç madenciliği yapılma şansı elde edildi. 

6.3 Sonuç 

Bir BPM projesi ister ana süreçlerde ister idari destek süreçlerde yürütülsün 

beraberinde mutlaka bir yeniden yapılandırmayı gerektiriyor. Özüne bakıldığı zaman 

her BPM projesi bir BT projesidir ve beraberinde BT projelerinin tüm zorluklarını 

getirir.  Her BPM projesi odaklandığı süreçler ve seçilen çözümün özelliklerine göre 

farklılık gözterir. Bir insan iş süreci yönetimi projesinde entegrasyon konuları çok 

büyük bir önem teşkil etmezken sistem süreçleri yönetimi projelerinde entegrasyon 

en önemli konu olabilmektedir.  

Buna karşılık bir sistem süreçleri yönetimi projesinde süreç modellemede BPM 

çözümünün görsel yetkinliği çok önemli olmazken insan süreçleri söz konusu 

olduğunda görsel modelleme önem kazanmaktadır.   
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Odaklanılan süreçler daha dar kapsamda olduğu zaman BPM çözümünün gelişmiş 

bir paket olması çok sıkıntı yaratmazken tüm kuruma yayılan süreçlerde çözümüm 

tek bir platform altında uygulamalar sunuyor olması bir avantaj olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Her ne kadar dar kapsamlı süreçlerde anahtar performans göstergeleri tanımlı olmasa 

da BPM çözümünün anahtar performs göstergelerini destekliyor olması BPMS 

projesinin ne kadar başarılı olduğunu anlamak ve sürecin optimizasyonunu metrik 

olarak ortaya koymak adına oldukça önemli olacaktır.  
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EKLER 

 EK A.1 : AMR raporu çizelgeleri 
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EK A1.  

Çizelge A.1 : BPMS ürünlerinin kullanıcı arayüzü açısından entegrasyon durumu. 

 

Yetkinlik 

(Yetkinlik 

Açıklama) 

BEA 

Systems 
IBM Oracle SAP TIBCO 

web-

Methods 

 Geliştirme 

Modeli 
Tekil Şelale Senkron Çeşitli Tekil Tekil 

K
u
ll

an
ıc

ı 
A

ra
y
ü
zü

 

Genel 

İş süreçleri ile etkileşen kullanıcı arayüzleri geliştirmek için 

genel araçlar 

      

İş Akışı 
İş akışı motoru, arayüzleri ve iş akışı kuralları 

X  X   X 

Çizelge A.2 : BPMS ürünlerinin icra fonksiyonu açısından entegrasyon durumu. 

 

 

Yetkinlik 

(Yetkinlik 

Açıklama) 

BEA 

Systems 
IBM Oracle SAP TIBCO 

web-

Methods 

 Geliştirme 

Modeli 
Tekil Şelale Senkron Çeşitli Tekil Tekil 

İc
ra

 

ESB 

Servisleri ayağa kaldırma ve uygulamaları entegre etme 

mekanizması 

      

Servis 

Kaydı 

İcra zamanındaki güvenlik ve politikalar 

      

Monitör 

Etme 

Teknik yönden, zaman aşıma uğrayan vb. süreçleri izleme 

      

Geliştirme 

Platformu 

Geliştirme araçlarını entegre etmek için sunulan platform 

      

Sunucu 

Ortamı 

Desteklenen sunucu ortamları 
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Çizelge A.3 : BPMS ürünlerinin süreç modelleme açısından entegrasyon durumu. 

 

Yetkinlik 

(Yetkinlik 

Açıklama) 

BEA 

Systems 
IBM Oracle SAP TIBCO 

web-

Methods 
 Geliştirme 

Modeli 
Tekil Şelale Senkron Çeşitli Tekil Tekil 

İş
 S

ü
re

ci
 

İş 

Modelleme 

İş hedefleri ve stratejilerinin üst seviyede tarif edilmesi 

 X X   X 

İş Analisti 

için BPM 

Kullanıcı seviyesinde iş sürecinin, rollerin ve 

enformasyonun tarif edilmesi 

X X X  X X 

Simülasyon 

Kaynakların yeterli olup olmadığının anlaşılması için 

önerilen iş sürecinin simüle edilmesi 

X X X  X X 

Mimar, 

Geliştirici 

için BPM 

İş modelinin nasıl hayata geçirileceğinin karar verilmesi 

X  X  X X 

İş Kuralı 

Motoru 

Kodu değiştirmeden parametrik olarak iş kurallarının 

değiştirilmesini sağlar 

X  X  X X 

İş Aktivite 

İzleme-

BAM 

İş sürecinin performansını anlamak için olay-tabanlı 

enformasyonu analiz etme 

X     X 
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Çizelge A.4 : BPMS için kurumsal servis kataloğu yetkinlik kriterleri. 

Kurumsal Uygulama/Servis Kataloğu 

1 API, veritabanı ve web servislerine erişim için temel yetkinlikler 

2 
Çözüm sağlayıcıların kütüphanesinden servis ve API tanımlarına erişim 

yeteneği 

3 Mesaj yönelimli ara katmana erişim için standart servisler 

4 
Çözüm sağlayıcı tarafından desteklenen ERP ve diğer uygulamalar için 

servisler. 

5 Endüstri dikey ve yatay topluluklarından erişime açık servisler 

Çizelge A.5 : BPMS için iş süreçleri yönetimi yetkinlik kriterleri. 

İş Süreçleri Yönetimi 

1 
İş süreçleri tasarımı için eksiklikleri olan araçlar; iş analisti için arayüz 

geliştirme araçları yok 

2 

İş süreçlerinin herhangi bir formu için  (insan iş akışı vs.) baştan sonra 

geliştirme araçları. Aktiviteler için bir araçtan öbür araca enformasyon 

aktarımı gerekli 

3 Şelale modeli geliştirme var. 

4 İş modelleme ve teknik modelleme arasında senkronşzasyon var. 

5 Tek bir model üzerinde çalışmak üzere entegre araçlar var. 

Çizelge A.6 : BPMS için kullanıcı arayüzü geliştirme yetkinlik kriterleri. 

Kullanıcı Arayüzü Geliştirme 

1 Kullanıcı arayüz geliştirmeleri standart geliştirme ortamından kopuk 

2 
İnsan iş akışları portal aracı olarak var; genel kullanıcı arayüzleri 

yaratmak için programlama bilgisi gerektirir. 

3 
İş akışı yönetimi ve kullanıcı arayüz şablonları için entegre standart 

bileşenler. 

4 
İş akışları ile birleştirilmiş arayüzler yaratmak için iş analistinin 

kullanabileceği araçlar 

5 
Çoğu fonksiyonlar için otomatik yaratılan kullanıcı arayüzleri;  tüm 

arayüz araçları BPM geliştirme ortamına entegre 
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Çizelge A.7 : BPMS için geliştirme ortamlarının entegrasyon yetkinliği kriterleri. 

Geliştirme Ortamlarının Entegrasyonu 

1 
Bağımsız araçlar; iş analisti ve geliştirme platformları arasında 

raporlardan başka entegrasyon yoktur. 

2 
İş modelleme, İş süreci modelleme ve SOA faaliyetleri için bağımsız 

araçlar; bilgi bu araçlar arasında taşınır 

3 
Çoğu araç ortak platforma entegredir ancak hala bazı araçları dahil 

etmek gerekir. 

4 Ortak geliştirme ortamı var ancak ambar ve kütük yetkinlikleri sınırlıdır. 

5 
Tüm SOA ve BPM araçları aynı geliştirme ortamını içinde aynı ortak 

ambarı kullanır. 

Çizelge A.8 : BPMS için iş aktiviteleri izleme yetkinliği kriterleri. 

İş Aktiviteleri İzleme 

1 Limitli 

2 Temel süreç metrikleri; operasyonlar için çevrim süreleri 

3 Olay yakalama; gösterge paneli için analitikler 

4 
Olaylar arası benzerlik ve alaka kurmaya yarayan kompleks olay 

analizleri 

5 
Otomatik aksiyon almak için çıkarımlara dayalı karar verme 

mekanizması 

Çizelge A.9 : BPMS için kütük ve ambar yetkinliği kriterleri. 

Kütük ve Ambar 

1 Herhangi bir kayıt yapısı yoktur. 

2 Servis ve politikalar için entegre olmamış kütük yapısı vardır 

3 
Servis kütüğü hem iş analistinin hem de geliştiricinin ortamına 

entegredir. 

4 
Hem iş analisti hem de geliştirici ortamları için servis ve servislerin 

metadatasını tutan ambar 

5 
Kurumsal ölçekte kütük ve ambar; erişim ve bağımlılık yönetimi; 

performans göstergeleri ve karakteristikleri BAM ile ilişkilendirilmiş 
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Çizelge A.10 : BPMS için servis geliştirme yetkinliği kriterleri. 

Servis Geliştirme 

1 Kütüğe elle servis girişi; WSDL ve programlama gerektirir 

2 
WSDL dosyalarından servis yaratmak için temel yetkinlikler; yeni servis 

yaratmak WSDL ve programlama bilgisi gerektirir. 

3 
Görsel servis tasarım araçları; geliştirme ortamları ile entegre. Yeni 

servis yaratmak programlama gerektirir. 

4 
Küçük API‘ler ve servislerden yeni servis yaratmaya yarayan görsel 

araçlar. Yeni uygulama geliştirme programlama gerektirir. 

5 
Yeni servis yaratmak için görsel servis tasarım araçları ve yeni uygulama 

mantıkları için tanımlar içerir. 
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