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Özet. sistematik 
ebilmek üzere, 

yöntemlerini in n 
veri belirlemek, ortaya konulan

. IEEE Explorer, ACM Digital 
Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde 

ki önerilerde : (1) 
; 

ile ilgili 
ve daha rahat 

kull lar

Anahtar Kelimeler: ,
, çevik prensipler,

1

(Lean Manufacturing), grubu tara ortaya 
bir n talebinin en az 

sistemdir [1]. Tüm bu olumlu durumlar nedeniyle otomotiv sektörünün 
uygulanmaya 

]. :  

1. giderme (Eliminate waste)

2. Bütünü optimize etme (Optimize the whole)

3. Kalite ile ge tirme (Build quality in)

4. (Learn constantly)

5. teslim (Deliver fast)
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6. üçlendirme (Empower the team)

7. erme (Decide as late as possible)

Bu i : 

1. iderme: Sistemin en önemli ilkesi nin talebini öncelikli tutar ve 
bu talebi daha etkili kullanabilmeyi hedefler [3]. 

gerçeklenmesi israfa sebep olur.

2. Bütünü optimize etme: Bu ilke, sistemi bir bütün olarak

idir. Bu ilke için her seviyede ölçüm kritik 

3. Kalite ile g tirme:

6]. 

4. me aktivitesi, teknolojinin olarak 
sürekli u

ilke, bilginin önemini .

5. teslim: M
amaçlar. Bu

6. üçlendirme: Bu ilke, birb

7. erme
karar karar vermelerini önermektedir. Çok 
erken veri   

, 
[5].

bu lkelerin uygulan . Bu ; benzetim
ve s istemleri gibi birçok alanda

. Bu ç , 
sistematik olarak n

. 
makale ve

. 
ve 

temsilcilerinden odak gruplar 
ularak birebir ilgili anketler ile pratikte 
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Bölüm 2’de
ara .
Bölüm 3’de sonuçlar . Bölüm 4’de sonuç verilmektedir. 

2

bir -
[1]. , bu 

kullanma konusunda birçok
. )

. KDYM, 
 (Systematic Literature Review-SLR) 

veya Sistemat (Systematic Mapping Study) 
. Bu ç , konusunda 

Ç konu ile ilgili son 10 akaleler, 
konferans bildileri ve kitap bölümleri incelen . 

Planlama, Yü   

Planlama

yebilmek iç
: 

o AS1: En nelerdir? (teori, anket, deney, 
deneyim, inceleme kategorilerinden birisi) 

o AS2:

o AS3:  konusundaki 
daha fazla ? 

o AS4:

o AS5: ? 
o AS6:   

-otomatik bir 
Lean Principles, Principles of Lean, Lean, Lean Software 

Development, Lean Development, Lean Software Analysis, Lean Software Practices, 
Lean Practices.

ramalar ACM Digital Library, IEEE Explorer, 
Science Direct ve Wiley’dir ra birden fazla veritaban
için sadece bir tanesi . için 2003 ile 

gili 

kriterleri belirtilmektedir: 
konusundaki . 
konusundaki . 

. 
DK1:
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DK2: . 
DK3: . 
DK4: özetleri. 

Yürütme
ve ilgili 

tespit edebilmek iç .
. 

Raporlama
, gerekli 

raporlama ge . 

3 Sonuçlar

.
2009 ve 2013 gözlemle . Bu 

m G
itibaren artmaya . 

 1:

, 65 
incelemeye 

2, inceleme 
, en çok IEEE 

Explorer . 

 2: Veri

konferans bildirisidir , dergi 
ileri ve kitap bölümü türlerinin

Bir simülasyon konferans
stem and Sof

dergidir. Tablo 1 Tablo 2,  
göstermektedir.
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 3: 

Tablo 1: 

Journal of Systems and Software 1)
Journal of Operations Management 2)
Computers in Industry 2)

Tablo 2: 

Winter Simulation Conference 5 ( 1)
Portland International Center for Management of 
Engineering and Technology

2 ( 2)

Int’l Conference on Information and Communication 
Technologies and Development

2 ( 2)

International Conference on Software and System Process 2 ( 2)
Euromicro Conf. on Software Eng. and Adv. Applications 2 ( 2)

.  ç
göz teknikleri

göstermektedir. 

 4: 

5 . 

 5: 

 6: 
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evik , eli
ve uyg

lkeleri ile 6
.

4 Sonuç

 dört elektronik veri
[8]. sonucundaki öneri

  
(3) Yal

görülmektedir. Bu k
madde 1

Son olarak 
bunun 
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