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Birimi Adına Talepte Bulunanın 

Birimi :Bir öğe seçin. 

Alt Birim :Varsa alt biriminizi girmek için buraya tıklayın veya dokunun. 

Adı Soyadı  :Adınızı ve soyadınızı girmek için buraya tıklayın veya dokunun. 

Ünvanı  :Ünvanınızı girmek için buraya tıklayın veya dokunun. 

Telefon No :Telefon numaranızı girmek için buraya tıklayın veya dokunun. 

E-postası :Kullanıcı adınızı girmek için buraya tıklayın veya dokunun.@sgk.gov.tr 

Tarih  :Tarih girmek için tıklayın veya dokunun. 

  
Talep İle İlgili Bilgiler 

Yazılım Konusu  :Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun. 

Uygulama Adı :Biliniyorsa uygulama adını girmek için buraya tıklayın veya dokunun. 

Uygulama Modülü :Biliniyorsa uygulama modülünü girmek için buraya tıklayın veya dokunun. 

İlgili Mevzuat   
:Değişiklik isteğinin (varsa) yasal gerekçesini girmek için buraya tıklayın veya dokunun. Lütfen kanun 
ve ikincil mevzuatı detaylı bir şekilde belirtiniz. 

Düzenleme için (varsa) kritik tarih :Tarih girmek için tıklayın veya dokunun. 

  
İş Kuralı 

İstenen yeni yazılımın veya değişikliğin amacı, kapsamı, yazılımdan beklenen işlevsel ihtiyaçları detaylı olarak sıralayınız.  
Bu yeniliğin ya da değişikliğin etkilediği diğer iş alanlarını belirtiniz.  
Değişiklik, yetkilendirme, raporlama vb. ihtiyaçları da ayrıca belirtiniz. Yeni yazılım veya yazılım değişikliğinin doğuracağı istatistiksel 
ihtiyaçlar öngörülmeli ve tanımlanmalıdır.  
Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun. 
 
 
 
 

 
Risk/Fayda Analizi 

Bu değişiklikten elde edilmesi beklenen potansiyel faydaları ve gerçekleşmemesinin getirdiği riskleri (hak kaybı, kurum zararı, zaman 
kaybı, itibar kaybı vb.) belirtiniz. Değişiklik bir hatadan kaynaklanıyorsa hatanın başladığı tarih ve tespit edildiği tarih belirtilmelidir. 
Tespit tarihinden itibaren gerçekleştirilen işlemler anlatılmalıdır. Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun. 
 
 
 
 
 

 

Not: Yazılım çalışmasını yapan personelin, Yazılım Talep Formunda (Ek belgeler dahil) belirtmediğim seçenekler için inisiyatif 
kullanmasını kabul ediyorum. Yukarıda belirtilen yazılım ile ilgili yapılan tercihler doğrultusunda gerekli geliştirme işlemlerinin 
yapılmasını arz / rica ederim. 

 
Test Personeli Alan Uzmanı Bilgileri 

  
Yazılımın analiz, tasarım ve geliştirme aşamalarına katkı sağlayacak Alan uzmanı personel ile tamamlanmasının ardından test işlemlerini 

yürütecek personelini belirtiniz. Yeni satır eklemek için mevcut satırın sonunda bulunan + işaretine tıklayınız. 

  

Adı Soyadı Rol Ünvanı Telefon No E-postası 
Ad Soyad Rol Seçiniz Ünvan Telefon E-posta 
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Talebi Oluşturan Talebi Onaylayan 

Ad Soyad 

Ünvan 

Tarih 

 

İmza:    

Ad Soyad 

Ünvan 

Tarih 

 

İmza:    
  

    
       
 


