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3. SİSTEM ANALİZİ 

 Bu bölümde sistem analizi aşamaları ile yeni sistemlerin geçiş yöntemleri 

anlatılacaktır. 
 

3.1. Sistem Analizi Aşamaları 
 

  

Başla 

Sistemin İncelenmesi 

1 

Problemin Belirlenmesi 

Hedefin Belirlenmesi 

Hedef  
Uygun mu? 

Alternatiflerin Araştırılması 

Alternatiflerin Değerlendirilmesi 

Alternatifin Seçilmesi 

Alternatif 
Uygun mu? 

Düzenleme 

Uygulama ve İzleme 

Değerlendirme 

Hedefe  
Ulaşıldı mı? 

Hayır 

Evet 

Hayır 

Evet 

Evet Hayır 

N 
e 
d 
e 
n 
? 

1 

Girdi ve çıktının incelenmesi / iç ve dış çevrenin  

incelenmesi / Sistemi oluşturan bileşenlerin incelenmesi 

/ verilerin, bilgilerin toplanması, işlenmesi, yorumlanması. 

Tek bir problemin belirlenmesi ve çözüme başlanması 

i) Hedef; açık ve ölçülebilir olmalı 
ii) Anlaşılabilir olmalı 
iii) Gerçekçi ve ulaşılabilir olmalı 

Hedef problemin çözümü ve sistemin kendisi için uygun mudur? 

Problemin çözümü için birden fazla öneri geliştirilerek 

modeller kurulacaktır. 

Hangi alternatifin hangi açılardan daha iyi olduğunun 

değerlendirilmesi. 

Seçilen alternatif uygulanırsa nelerle karşılaşılacağının 

belirlenerek alternatifin uygun olup olmadığına karar 

verme. 

 

Uygulama için yapılacak işlerin sıralanması, proje 

yönetimi için gerekli faaliyetlerin belirlenmesi, diğer 

faaliyetlerle ilişkilendirilmesi. 

 
Uygulamanın başlaması ve aksayan yönleri bulmak için 

uygulamanın izlenmesi. 

Gidişatın hedefe uygunluk açısından değerlendirilmesi. 

 

 
Şekil 3.1 – Sistem Analizi Aşamaları 
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3.2. Sistem Analizinin Temel Faaliyetleri (Gannt Şeması) 
 

Proje Başlangıcı Zaman 

 

Yeni önerinin sisteme 
uygulanması 

Geçiş 

Mevcut sistem hakkında 
bilgi toplama, analiz ve 
rapor hazırlama 

Yeni sistem için bir 
önerinin hazırlanması 

 

Şekil 3.2 – Sistem Analizi Faaliyetleri 
 

 Şekil 3.2’de sistem analizi faaliyetleri bir Gannt şeması üzerinde gösterilmiştir.  

Buna göre; yeni tasarımla eski tasarım arasında bir geçiş yaşanmaktadır. 
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3.3. Yeni Sisteme Geçiş Yaklaşımları 

 Dört adet geçiş yaklaşımı vardır. Bu geçiş yaklaşımları Şekil 3.3’te gösterilmiş ve 

bu şeklin ardından her bir geçiş tipine ilişkin açıklama verilmiştir. 
 

 
Şekil 3.3 – Geçiş Yaklaşımları 



Sistem Analizi  DERS–4 
  

www.salihyildiz.net 4 

 

3.3.1. Doğrudan Geçiş 

 Belirlenen bir günde, eski sistemden yeni sisteme doğrudan geçişi ifade 

etmektedir. Kurulan yeni sistem yeni bir sistemin yerine geçmiyorsa yada eski sistem 

artık görevini ifa edemiyor durumdaysa bu yaklaşım tercih edilebilir.  

 Geriye dönüşü çok zor ve maliyetli olduğu için genelde küçük firmalar tarafından 

tercih edilir.  

 Riski fazladır. 
 
 

3.3.2. Paralel Geçiş 

 Yeni sistemin tam olarak çalıştığı anlaşılana kadar eski sistemle yeni sistemin 

aynı anda paralel olarak işletilmesidir. Eğer yeni sistem, eskiden çalışmakta olan ve 

istenildiği kadar olmasa da verim sağlayan bir sistemin yerine tasarlanmışsa, bu 

durumda iki sistemin bir müddet birlikte çalışmasında fayda vardır.  

 Eski sistem ile yeni sistemi kıyaslama şansı verir. Yeni sistemin istenildiği gibi 

çalışmaması durumunda eski sisteme dönüşe müsaade ettiği için riski yüksek 

değildir.  

 Buna karşılık aynı iş için iki ayrı sistem aynı anda kullanıldığı için maliyeti 

yüksektir.  

 Yeni sistemin yeterli olduğuna kanaat getirildiğinde eski sistemin uygulamasına 

son verilir. 
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3.3.3. Safhalı (adım adım) Geçiş 

 Yeni sistemin, parça parça uygulamaya konulmasıdır.  

Örneğin; 

 Bir satış bilgi sisteminde, ilk önce satışların muhasebelenmesi modülü, daha 

sonra stok yönetimi modülü vb. Uygulamaya konabilir.  

 Buna göre, alt sistemlerden biri yeni sisteme geçerken diğer alt sistemler yapılan 

plana göre bir müddet daha işlemeye devam etmektedir.  

 Büyük ölçekli sistemler için tercih edilen bir yöntemdir.  

 Dezavantajı geçiş zamanının uzun vadeye yayılmasıdır. 
 
 

3.3.4. Pilot Geçiş 

 Pilot, komple çalışma sisteminin bir alt kümesinde yürütülen bir deneme 

sistemidir. Yeni sisteme geçiş bu şekilde bir pilot uygulama ile gerçekleştirilebilir. 

Örneğin;  

 Yeni bir müessese bir üretim sistemini 8 fabrikada uygulayacaksa önce bu 

fabrikalardan birini pilot olarak seçip sistemi o fabrikada deneyebilir.  

 Pilot yürütülürken genelde eski sistem muhafaza edilmekte fakat aktif 

olmamaktadır.  

 Pilot sistem başarıya ulaşırsa diğer fabrikalara da aynı sistem kurulur. 
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