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1.0

AMAÇ

Bu politikanın amacı, ÜNAL GIDA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ bünyesinde yazılım geliştirme
hakkındaki kriterleri ortaya koymaktır. Yazılım Geliştirme üzerindeki kontroller, kurumların günlük
operasyonlarını yürütmek için kullandıkları yazılımların olışturulması esnasında kullanılan kontrol
mekanizmalarıdır. Programların geliştirilmesi esnasında uygulanması gereken kontroller, yazılımların
kontrollü bir şekilde geliştirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu şekilde güvenlik kriterlerinin hem
yazılımın geliştirilmesi aşamasında hem de geliştirilen yazılım uygulamaya alındıktan sonra gözetilmesi
sağlanmaktadır.

2.0

KAPSAM

Bu politika, ÜNAL GIDA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ’in yazılım geliştirme alanında faaliyet
gösteren kişi ve firmaları kapsamaktadır.

3.0

POLİTİKA

Yazılım geliştirme üzerindeki kontroller şu temel kriterlere uygun şekilde oluşturulmalıdır.
a) Sistem yazılımında mevcut olan kontroller, kullanılacak yeni bir yazılım veya mevcut sistem
yazılımına yapılacak olan güncellemeler ile etkisiz hale getirilmemelidir.
b) Yönetim sadece uygun yazılım projelerinin başlatıldığından ve proje alt yapısının uygun
olduğundan emin olmalıdır.
c) İhtiyaçlar, uygun bir şekilde tanımlanmalıdır.
d) Sistem geliştirmede, ihtiyaç analizi fizibilite çalışması, tasarım, geliştirme, test ve onaylama
safhalarını içeren sağlıklı bir metodoloji kullanılmalıdır.
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e) Kurum içinde geliştirilmiş yazılımlar ve seçilen paket sistemler ihtiyaçları karşılamalıdır.
f)

Kurumda kişisel olarak geliştirilmiş yazılımların kullanılması kısıtlanmalıdır.
g) Hazırlanan sistemler mevcut prosedürler dâhilinde, işin ve iç kontrol gerekliliklerini yerine
getridiklerinden emin olunması açısından test edilmeli ve yapılan testler ve test sonuçları
belgelenerek onaylanmalıdır.
h) Yeni alınmış veya revize edilmiş bütün yazılımlar test edilmeli ve onaylanmalıdır.
i) Eski sistemlerdeki veriler tamamen, doğru olarak ve yetkisiz değişiklikler olmadan yeni sisteme
aktarılmalıdır.
j) Uygulama ortamına aktarılma kararı uygun bilgilere dayalı olarak ilgiliyönetim tarafından
verilmelidir.
k) Yeni yazılımların dağıtımı ve uygulanması kontrol altında tutulmalıdır.
l) Yazılımlar sınıflandırılmalı / etiketlenmeli ve envanterleri çıkarılarak bir yazılım kütüğünde
muhafaza edilmelidir.
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