6

5

5

5
4

7

www.xpi.ca

Shamrock Process Improvement and Innovation

7

www.nitelik.net

ISBN 978-0-9783530-0-1

Yöneticiler için Doğru Sorular
CMMI
Orhan KALAYCI

CMMI: Yöneticiler için Doğru Sorular – Orhan KALAYCI - 2007

Published by Shamrock Process Improvement and Innovation
706 - 111 Pacific Ave.
Toronto ON M6P 2P2 Canada
Telephone: 1-647-344-2159
Fax: 1-647-439-0946
E-mail: info@xpi.ca
Author: Orhan KALAYCI
Copyright ©2007 Shamrock Process Improvement and Innovation
All Rights Reserved
This book or parts thereof may not be reproduced in any form, including scanning, uploading and
distributing via the internet or any other means, without permission from the Publisher.
First Printing September 2007
ISBN 978-0-9783530-0-1
CMMI®, CMM® and Capability Maturity Model® are registered in The U.S. Patent and Trademark Office
by Carnegie Mellon University.
Special permission to translate CMMI v1.2 ©2006 by Carnegie Mellon University into Turkish is granted
by the Software Engineering Institute.

Shamrock Süreç İyileştirme ve Yenilikçilik tarafından yayınlanmıştır.
706 – 111 Pacific Ave.
Toronto ON M6P 2P2 Kanada
Telefon: 1-647-344-2159
Faks: 1-647-439-0946
E-posta: info@xpi.ca
Yazar: Orhan KALAYCI
Bu eserin her türlü telif hakkı ©2007 Shamrock Süreç İyileştirme ve Yenilikçilik şirketine aittir.
Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı yayıncının izni olmadan tarama, yükleme, dağıtma gibi her ne şekilde
olursa olsun internet ya da başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
İlk baskı Eylül 2007.
ISBN 978-0-9783530-0-1
CMMI®, CMM® and Capability Maturity Model® işaretleri Amerikan Patent ve marka ofisinde Carnegie
Mellon Üniversitesi adına kayıtlıdır.
Carnegie Mellon Üniversitesine ait CMMI v1.2 ©2006 modelinin Türkçeye tercümesi için Yazılım
Mühendisliği Enstitüsünden özel izin alınmıştır.

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

Açıklama

1

CMMI: Yöneticiler için Doğru Sorular – Orhan KALAYCI - 2007
Orhan KALAYCI, bu çalışmasında CMMI modelini hepimizin anlayabileceği duru bir dile çevirmek ve
özetlemekle yetinmemiş, aynı zamanda CMMI modeline göre bir iyileştirme projesi yürütenlere,
durumlarını sorgulamaya olanak verebilecek, yapmakta olduğu çalışmaların başarısını kontrol etmek için
başvuracağı soruları da oluşturmuş.
Hasan Kobakçı, ASELSAN
CMMI konusunda “yapılacaklar” için başarılı bir yol gösterici… Konuya ilgi duyan herkes için önemli bir
başvuru kaynağı ….
Türkçe terminolojinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması konusunda önemli misyon üstlenmiş bir kitap…
Özden K. ÖZSELÇUK, YALTES Kalite Güvence Müdürü
Zamanını denetime ve süreçlere adamış bir kişi olarak Orhan KALAYCI, CMMI nedir sorusuna Türkçe
yanıt arayanlara soru-cevap anahtarı hazırlamış ve bu kitabı ile tedarikçilerinize/çalışanlarınıza hangi
soruları soracağınızı, bünyenizdeki süreçleri nasıl sorgulayacağınızı size fısıldıyor.
Zafer Babür, İş Geliştirme Müdürü, Eczacıbaşı Bilişim A.Ş.
Son birkaç yıldır Türkiye’nin küresel dünyaya entegre olma hızının ve kabiliyetinin arttığını gözlemliyoruz.
Buna paralel olarak yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimiz için tüm dünyada iş yapma fırsatları
oluşmaya başlıyor. Ancak bunun için dünya standartlarında iş yapma yeteneğini kazanmaları gerekiyor.
Diğer yandan iç pazarda yoğunlaşan rekabet sonucunda, devlet kaynaklı büyük yazılım projelerini
yüklenecek şirketlerin de bu işleri başarıyla tamamlayabilecek kurumsal olgunluğa sahip olduklarını
belgelemeleri bekleniyor. Sektöre yeni giren vizyon sahibi şirketler, ISO 9001 ve NATO AQAP serisi
standartlara göre iş yapmaya alışmış köklü şirketlerle başa baş bir şekilde SEI CMMI tetkikine
hazırlanıyorlar.
Türkiye’de CMM/CMMI konusundaki bilinçlenmenin artması doğrultusunda uzunca bir süredir ana dilde
yayınları ve eğitimleri ile öncülük eden Orhan KALAYCI, bu sefer de CMMI tetkiklerine hazırlanılması
sürecinde karşılaşılan önemli bir boşluğu dolduruyor.
Çalışanların önceden sorulara aşina olmamalarından ötürü tetkikçinin ne sormaya çalıştığını
anlayamamaları ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldıran tipik bir soru setini okuyucularına sunuyor.
Tetkikçilerin kullanmak zorunda oldukları standart bir soru seti olmadığını ve değerlendirmenin gidişatına
göre soruların değişebileceğini biliyoruz. Ancak kitapta verilen sorular süreç alanının tanımı ile birlikte
çalışıldığı taktirde, değerlendirmeye katılan şirket çalışanlarının tetkik metodunu önceden kavrayarak
daha iyi organize olmaları sağlanacak ve tetkikçi ile iletişim problemi yaşanmadan tetkikin amacı
doğrultusunda hızla ilerlemesi mümkün hale gelecektir.
CMMI yolcularının, CMMI Çerçevesi altında tanımlanan amaçları gerçekleştiren pratikleri içselleştirmeleri
temennisiyle,
Dr. Kıvanç Dinçer, PMP, TÜBİTAK-UEKAE
Başarılı olmak isteyen kuruluşlar, rol, görev ve kontrol süreçlerinin daha iyi tanımlandığı ve takip edildiği
sistemlerle yürütmek arzusundadırlar. Özellikle sistem mühendisliği ve yazılım disiplinlerinde faaliyet
gösteren ve gelişmiş rekabet gücüne ulaşmak isteyen kuruluşlar için CMMI çalışmalarına önem
verilmesinin ve düşüncelerin uygulamaya geçirilmesinin zamanı gelmiştir.
Başarı için, başarıya giden yol olarak düşünüldüğünde, bu kitap, CMMI modelini tanımak isteyenler için
başvurulacak bir el kitabıdır. Sistemin tanımlanarak, izlenebilirliğinin ve geliştirilmesinin sağlandığı,
temelde bir değerlendirme yöntemi olan denetlemelerin hala bir hata arayışı olarak algılandığı ülkemizde,
CMMI denetimlerinin nasıl yapıldığını merak edenler ve 3. olgunluk seviyesi süreç alanları ile birlikte
CMMI modeli kavram ve terimlerinin ne anlama geldiğini öğrenmek isteyenler için takip edilmesi gereken
bir kaynaktır. Bu kitap, okurken kendi organizasyonumuzun durumunu görüp geliştirme fırsatları
yakalama imkânı sağlayabilecek seviyede hazırlanmıştır.
Ülkemiz için ilk olan, kendi dilimizde hazırlanan CMMI kitabının, kuruluşlar için çok iyi bir rehber olacağını
şimdiden görmekteyim. Bu kitapla birlikte birçok firmanın, CMMI çalışmalarını geliştireceği inancındayım.
Böyle bir faydalı kaynak ve rehber olabilecek kitabı hazırlayıp yayınladığınız için teşekkürler Orhan Bey.
Devamını bekliyoruz.
Yük. Müh. Zeynep KAREL, EOQ (Avrupa Kalite Organizasyonu) Kalite Denetçisi, KALDER Ulusal Kalite
Ödül Değerlendirmecisi

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

Açıklama

2

CMMI: Yöneticiler için Doğru Sorular – Orhan KALAYCI - 2007

Teşekkür
1969 yılında, bu hayatta tekrar buluştuğumuz annem Nedret ve babam Alaattin Kalaycı’ya,
küçüklüğümde annem ve babam Almanya’ya staj için gittiklerinde bana iki yıl bakan küçük
teyzem Şennur, dedem Kadir ve anneannem Atifet Çakıcı’ya, 1975 yılında İstanbul’a
taşındığımızda annem çalışırken bana evde bakan babaannem Hatice Kalaycı’ya, ilkokula
giderken “sen diğerleri için ne düşünürsen onlarda senin için aynısını düşünür” sözü ile
aklımda yer eden alt komşumuz Münevver teyzeye, 1981’de aramıza katılan kız kardeşim
Serhan Kalaycı’ya, 1 Şubat 2003 yılında evlendiğimizden bu yana bir an bile yanımdan
ayrılmayan ve beni her konuda destekleyen eşim Yonca Yalçınkaya Kalaycı’ya gönülden
teşekkürler.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini bitirdiğim 1991 yılında, Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans için yaptığımız mülakatta bölüme alınmamı sağlayan
Aytül Erçil ve Levent Mollamustafaoğlu’na özellikle teşekkürü bir borç biliyorum.
1994 yılında, beni CMM ile tanıştırdığı ve yüksek lisans tezi danışmanlığı esnasındaki
yardımları için Levent Mollamustafaoğlu’na, 1994 – 1995 tarihleri arasında, TÜBİTAK
MAM’da çalışırken yüksek lisans tezim için yapmam gereken CMM denetlemelerinde yer
alacak Türk yazılım sektöründen katılımcı firma ararken, TÜBİTAK’ın ismini kullanmama
izin verdiği için Fuat İnce’ye, yüksek lisans tezim ve sonrasında çeşitli vesileler ile bana destek
olduğu için Selahattin Kuru’ya, TÜBİTAK MAM sonrası 1996 yılında askerliğimi yaparken
beni TSK TKY çalışmaları ile tanıştıran MSB ARGE Daire başkanı Albay Bülent Karan’a,
birlikte MSB ARGE Bilgi İşlem biriminin ilk temellerini attığımız sevgili Salim Bici (o günkü
rütbesi ile) Yarbayıma, askerlik sonrası 1997’de beni STM’ye kalite müdürü olarak alan ve bir
ay sonra işten atan ve kendi şirketimi kurmam konusunda beni motive eden, bugünkü Milsoft
Genel Müdürü İsmail Başyiğit’e, 1997 yılında beni Bilpa (YKB Teknolojide) yeniden
yapılanma ve organizasyon bölümüne özel bir statüde işe alarak (o günkü ismi) Anderson
Consulting (bugünkü ismi ile Accenture) ile yakın çalışmama vesile olan ve Bilpa’daki tüm
proje yöneticilerini PMI’a üye yapalım önerimi kabul ederek Türkiye’de PMP sertifikalı
kişilerin oluşmasına katkıda bulunan Alpaslan Özlü’ye, 1998 yılında SEI’dan ilk defa resmi
eğitim almamı sağlayan Ali Araz ve çeşitli kereler bana referans veren Galip Karagöz’e ve
1999 yılında tam “Türkiye’de yazılım kalitesi çalışması olmaz, ben artık mühendisliğe geri
dönüp tasarım ve yazılım geliştirme yapmak istiyorum” dediğim sırada beni Alcatel’de CMM
çalışması yapmaya ikna eden, gördüğüm ilk gerçek yönetici, Selim Sarper’e, 2000 yılında beni
Alcatel ARGE bölümü santral sistemleri eğitim süreci için dünya genelinde süreç sahibi yapan
Christof Ebert’e, o günlerde tanıştığım ve daha sonra beni Hollanda merkezli SPI Partner
grubunun üyesi yapan Arno Korpershoek’a ve SPI Partner başkanı Simon Porro’ya, 2001
yılında beni İPYD (İstanbul Proje Yönetimi Derneği) ile tanıştıran ve derneğin yönetim kurulu
üyesi olmamı sağlayan İlhami Akkum’a, 2001 yılında tanıştığımız ve sonrası çeşitli
durumlarda desteğini eksik etmeyen TÜBİTAK MAM Bilişim Enstitüsü Müdürü Ersin
Tolunay’a, 2002 yılında tanıştığımız ve o günden beri bana bir çok konuda destek olan SSM
Kalite Daire Başkanı Reşat Gençer’e, 2002 yılında Nitelik’i kurmamda çok içten desteklerini
esirgemeyen Mehmet Yağcı ve Turgut Kemaloğlu’na, 2003 yılında Nitelik’in ilk müşterisi
olan (o günkü) Bimar Genel Müdürü İsmail Berkan’a ve teker teker tüm Bimar çalışanlarına,
Bimar yazılım geliştirme süreçleri üzerinde birlikte CMM değerlendirmesi yaptığımız Logo
Business Solutions Yönetim Kurulu üyesi Turgay Aytaç’a, 2004 yılında Antalya’da
düzenlediğim ilk CMM eğitimine katılan Veripark genel müdürü Özkan Erener’e ve Meteksan
Sistem Direktörü Haluk Yücel’e, 2005 yılında CMM eğitimleri esnasında bana bugün CMMI
seviyelerini anlatmak için kullandığım çizimlerin ana fikrini veren, birinci seviyede herkesin
şirketi farklı bir tarafa çektiğini ve böylece vektörel toplamın sıfır olduğunu söyleyen Yaltes
Kalite müdürü Özden Özselçuk’a, 2005 yılında yine eğitimlerden birine renkli kişiliği ile
eğitime hareket katan ve bir çok yazılım firmasında yaratılan sahte dünyaları fark etmemi
sağlayan Aykut Bostan’a, 2006 başında gerçekleştirdiğimiz Merkez Bankası Kalite denetim
şubesi görev tanımı ve yol haritası çalışması esnasında desteğini esirgemeyen Ahmet Pekel,
Yasemin Seydim, Erdal Bozkurt, Güzin Yılmaz ve Tuncay Terzioğlu’na , 2006 yılında
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Meteksan Sistem’de CMMI 3. seviye çalışmalarımız esnasında başarılı sonuçlar alınmasında
en önemli rolü üstlenen gerçek bir yönetici Haluk Yücel’e, yine Meteksan Sistem’de NLP
teknikleri ve konulara doğru yaklaşımı ile yönetim kademesinde yardımcı olan Umut
Seyhan’a, Meteksan Sistem çalışmalarında özveri ile çalışan Kadriye Çağlayan ve Ulaş
Gökçay’a yürekten teşekkür ederim.
Bu kitabın yayınlanması öncesinde kitap hakkındaki yorumları için ASELSAN’dan Hasan
Kobakçı, Sema Gazel, Orhan Sürücü, TÜBİTAK UEKAE’den Kıvanç Dinçer’e, YALTES’den
Özden Özselçuk’a, EBI’den Zafer Babür, KALDER Ulusal Kalite Ödül Değerlendirmecisi
Zeynep Karel’e ve Kanada`dan Işık Hınçer’e en içten teşekkürlerimi sunarım.
2003 yılından bugüne eğitimlerime katılan 300’den fazla katılımcıya geldikleri ve tecrübelerini
benimle ve diğer katılımcılarla paylaştıkları için çok teşekkür ederim.
2007 yılında SEI’da IPSS (Improving Processing for Small Setting) projesinde yer almamı
sağladığı için Caroline Graettinger’e, projede birlikte çalıştığımız SuZ Garcia’ya, resmi
CMMI eğitmeni olmam için almam gerekli son eğitimi, kendi proje bütçesinden ödeyerek,
ücretsiz almamı sağlayan Mike Konrad’a, her zaman nazik tavırları ile CMMI hakkında uzun
uzun konuştuğumuz Mike Phillips’e, orijinal CMMI metinlerini Türkçeye çevirmeme izin
veren SEI’ya teşekkürler.
Bana dünya standartlarında bir eğitim almamı sağlayan Boğaziçi Üniversitesi ve özellikle ders
aldığım hocalarım Haluk Bingöl, Nadir Yücel, Levent Akın, Ufuk Çağlayan, Selahattin Kuru,
İbrahim Kavrakoğlu, Gündüz Ulusoy, Aytül Erçil, Levent Mollamustafaoğlu, İlhan Or, Gülay
Barbarasoğlu, Ethem Apaydın sizlere minnettarım.
Bana eğitimde fırsat eşitliği sunan Türkiye Cumhuriyetine. Türkiye Cumhuriyetinin bugünkü
aydınlık, refah ve laik yapısının oluşmasını sağlayan yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve
bu yaşamı tecrübe etmemi arzu eden ve bu fırsatını bana veren evrenlerin yüce yöneticisine en
derin duygularımla teşekkür ederim.
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Sunuş
Orhan kalite sistemlerine inanmış ve kariyerini bu alanda sürdürmeyi hedeflemiş bir iş
arkadaşımdır. Orhan’la birlikte 1996 yılından itibaren birkaç yıl Alcatel Teletaş şirketinin
Yazılım Geliştirme Departmanında faaliyet gösteren santral yazılım bölümünde CMM
esaslarını uygulamaya koyduk. Alcatel genelinde alınan bir karar gereği tüm yazılım geliştirme
bölümlerinde CMM uygulanması kararı alınmıştı. Bu çalışma Türkiye’de alanında yapılan ilk
CMM çalışmalarından birisiyi şüphesiz.
Ortaya koyulan çalışma uluslararası organizasyonda da yankı uyandırmıştı. Bu başarıda
yazılım ekibinin yeteneği ve üst yönetimin desteği şüphesiz çok önemliydi ama Orhan’ın
CMM sisteminin departmanda yaygınlaştırılması için ortaya koyduğu özverinin bu başarıda
ayrı bir yeri vardı.
Daha sonra Orhan, CMM alanında daha profesyonel bir şekilde ilerlemeyi seçti ve bu alanda
Türkiye’nin tek değilse bile en azından az sayıda bulunan CMM’e odaklanmış şirketlerinden
birini kurdu ve bu alanda eğitim ve danışmanlık vermeye başladı.
CMM’de benim özellikle inandığım ve somut olarak firmalara ve dolayısıyla sektöre değer
üreteceğini düşündüğüm birçok özellik mevcut. Yazılım ürünlerinin en yüksek kalitede
müşteriye sunulabilmesi için bir yazılım geliştirme şirketinin izlemesi gereken süreçlerin neler
olması gerektiği konusunda çok iyi bir rehberlik veriyor. Aynı ISO’da olduğu gibi bu
süreçlerin ne şekilde uygulanacağının detayını firmaya bırakıyor.
CMM’in önerdiği süreçlere yakından bakarsanız tamama yakınının “ben de düşünsem böyle
yapmaya karar verirdim” dedirtecek kadar gerçekçi ve yararlı olduklarıdır.
Gerçi Orhan bu kitabında 3. seviyeye kadar gelmiş ama “Sayılarla yönetilen” 4. seviyede
önerilen süreçlere bakarsanız, yazılıma daha başlamadan yaklaşık kaç satır kod yazacağınız,
kaç tane hata oluşacağı konusunda gerçekçi bir öngörünüz ve bu hataları, ürünü müşteriye
teslim etmeden önce yakalayıp düzeltmek için, hatta hangi fazda kaç tane hata bulmanız
gerektiğine kadar somut bir tarzda yazılım projenizi yönetebilmeniz için yapmanız
gerekenlerden söz ediliyor olacak.
Bir yazılım şirketinin olgunluk seviyesi, onun bir anlamda yazılım projesini hangi yeterlilikte
yönetebildiği konusunda son derece net bir göstergedir; bu da projeyi sipariş eden müşterinin
en çok bilmek istediği şeydir diye düşünüyorum.
Orhan’ın da kitabında belirttiği gibi, CMM bir modeldir. Kurumsal olarak CMM’i uygulamasa
da, başarılı birçok firmanın aslında CMM’de önerilen süreçlerin birçoğunu sağlıyor olması
muhtemeldir. Böylesi durumlarda CMM bir “benchmark” olarak ortaya çıkıp firmalar arasında
kıyaslama yapmaya olanak verir.
Tabii her şey bir ihtiyaçtan doğuyor; Türk yazılım şirketleri daha büyük projelere girdikçe,
projelerin ve risklerin yönetilmesi daha da karmaşıklaştıkça CMM’e olan ihtiyacın aynı oranda
artacağına şüphe yoktur. Bu nedenle Orhan’a Türk yazılım sektörüne bu kitabı kazandırdığı
için teşekkür ediyorum ve kendisini kutluyorum. En kısa zamanda kitabın devamını yazmasını
diliyorum.
Selim Sarper
TTGV, Yönetim Kurulu üyesi
TESİD, Yönetim Kurulu üyesi
ARGELA Teknoloji, Genel Müdür Yardımcısı
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Önsöz
Seven ve sevgi dolu en yüce yöneticinin adıyla,
Yalnız senden yardım dileriz, sadece sana kulluk ederiz.
Barış, huzur, esenlik üzerinize olsun,
Eğitimlerime gelenler bilir, eğitimlerimin önemli bir kısmında kutsal metinlere atıflar vardır.
CMMI modelinin etkilendiği modellerden biri olan Crosby Kalite ölçütlerinin, kutsal
metinlerden açık bir şekilde esinlendiğini görebilirsiniz. Crosby’nin “Kalite bedavadır”
(Quality is Free) adlı kitabını okumanızı önemle tavsiye ederim. CMMI modelinin ana
yapısını oluşturan beş aşamalı yol haritasının temellerini bu kitapta bulabilirsiniz. Crosby,
aşamaları isimlendirirken kutsal metinlere sadık kalmıştır. Crosby’nin beş seviyesi şunlardır:
1)
2)
3)
4)
5)

Belirsizlik
Karşılaştırma
Uyanma
Aydınlanma
Kesinlik

Benim, bu hayattaki kişisel hedefim, ölmeden önce, eskilerin deyimiyle, ermektir. Budha’nın
ifadesi ile nirvanaya ulaşmaktır. Bence bu herkesin, açık ya da gizli, hedefidir ya da olmalıdır.
Ermek, sonsuz mutluluktur. Sonsuz huzurdur. Hiç bir beklentinin olmamasıdır. En ufak
şeylerin mutluluk vermesidir. Sadece yaşamanın ne güzel bir hediye ve ayrıcalık olduğunun
farkına varmaktır. Hiç bir şeyden korkmamak, her şeyden mutlu olmaktır. “Ben” tanımının
sınırlarını herkese genişletmektir. Herkesi, kendisi gibi, düşünmektir. Her faaliyette herkese
faydalı olmak istemek ve olmaktır. Bu duruma yükselmiş bir insan son derece verimlidir.
Kısaca, ermek iyi bir şeydir!
CMMI modeli, şirket olarak ya da bir topluluk olarak ermenin yolunu göstermektedir. Şirketi
yönetirken, şirket içindeki işler gerçekleştirilirken, kişisel egolardan çok, topluma faydanın ön
plana çıktığı şirketleri yaratmak amaçlanmıştır. Şirketin, günlük işleyişinin, yönetiminin
gerçek insanlardan alınıp süreçlere devir edilmesi önerilmektedir. Böylece şirket yöneticileri,
insanları değil süreçleri yöneteceklerdir. Yön-etmek burada yön vermek anlamına
gelmektedir. Süreçleri oluşturacak olanlar süreçleri gerçekleştiren çalışanların ta kendileridir.
Çalışanlar bu şekilde kendi kendilerini yönetebilecektir. Yani özgür olacaklar. Yeniçağda, en
önemli ekonomik sonuçlar yaratıcılık ve yenilikçilik ile elde edilebilmektedir. Sadece özgür
insanlar gerçekten yaratıcı ve yenilikçi olabilir. Dolayısı ile bu şirketler yaratıcı ve yenilmez
olacaklardır. Ayrıca şirket yöneticileri, şirketin günlük işleyiş sorunlarından uzaklaşarak
şirketin uzun vadeli, topluma daha fazla katma değer üretebileceği stratejik kararlara
odaklanabileceklerdir. İşte CMMI, bu şekilde, özgür, yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma düzeni
yaratmanın yolunu göstermektedir.
Yolu arayanlar şunu bilmelidirler. Yolun sırrı doğru cevaplarda değil doğru sorulardadır.
Önemli olan doğru soruları bilmektir. Doğru cevaplar duruma, zamana ve mekâna göre
değişebilir ancak doğru sorular her zaman geçerlidir.
Bu kitap özellikle yöneticilerin bilmesi gereken doğru soruları göstermektedir. Doğru cevap
sizde, kendinizde, çalışanlarınızda, içinizdedir. Soruları öğrenin ve cevapları içinizde arayın.
Şirket, devlet ve her türlü topluluk içindeki köle-efendi düzeninin yerini alacak olan süreç
temelli yönetim düzenlerinin oluşturulmasında küçük de olsa bir faydası olması umuduyla,
Barış, huzur, esenlik üzerinize olsun,
Orhan Kalaycı
www.xpi.ca
www.nitelik.net
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Giriş
“Yazılım krizi” ifadesi ilk defa 1968 yılında NATO tarafından düzenlenen bir yazılım konferansında
kullanılmıştır. [1]
CMMI, İngilizce Capability Maturity Model Integration kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir
kısaltmadır. Türkçe karşılığı, Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli anlamına gelmektedir. CMMI,
Carnegie Mellon Üniversitesi'ne bağlı Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) tarafından Amerikan
Savunma Bakanlığı'nın (Department of Defense, DoD) isteği üzerine 1986 yılında geliştirilmeye
başlanmıştır. 1991 yılında yazılım için CMM yani SW-CMM yayınlanmıştır. SW-CMM modelinin
başarısı üzerine yazılım dışında da CMM’ler ortaya çıktı. 2002 yılında, sektör bağımsız bir model
olan CMMI modeli yayınlandı. 2006 yılında CMMI modelinin son sürümü CMMI v1.2 yayınlandı.
Bu kitap CMMI v1.2 temel alınarak hazırlanmıştır.
CMM modelini ilk kullanan ABD ordusu, modeli ihalelerde yazılım firması seçmeye karar vermek
için kullanıyordu. CMMI modeli, bugün de birçok büyük satın alıcı tarafından ihalelerinde firma
seçimine karar vermek için kullanılmaktadır. Modelin bir diğer kullanışı da şirket üst yönetiminin
şirketin durumunu görmesine yardımcı olmasıdır.
CMMI modeli, bir kurumun ya da kurum içindeki bir sürecin, sağlık durumu hakkında bilgi
vermektedir. “NE” lerin olması gerektiği gibi olduğunu ve “NE” lerin olması gerektiği gibi olmadığını
göstermektedir. Bu bilgi, kendini iyileştirmek isteyen kurumların ya da projelerini hangi kuruma ihale
etmek için karar vermek durumunda olan satın alıcıların, çok işine yaramaktadır.
CMMI, modeli “NE” lerin olduğunu ve “NE” lerin eksik olduğunu söyleyebilir ancak eksikliklerin
“NASIL” giderileceği konusunda bir şey söylemek istemez. Çünkü sorunlar genel ve küresel olmakla
birlikte çözümler firmaya, müşteriye, hatta proje özel olabilir.
Barry Boehm tarafından 2002 yılında yayınlanan bir makale [2] ve Mark C. Paulk tarafından 2001
yılında yazılan başka bir makale [3] “NE” leri yerine getirecek olan “NASIL” lar ve böylece CMMI
sertifikası almak için XP (eXtreme Programming) gibi çevik yöntemlerin de kullanılabileceğini
açıklamaktadır.
Bu kitap, CMMI üçüncü olgunluk seviyesine ulaşmak için kurumların cevap vermeleri gereken
soruları göstermektedir. Kurumlar cevapları kendi içlerinde aramalıdırlar. Özellikle, köklü bir
geçmişi ve tecrübeli çalışanları olan kurumların kendi içlerinde çok güzel ve başarılı cevaplar
bulacaklarına hiç kuşku yok.
Cevapların doğru olması kadar ve hatta ondan daha önemlisi cevapların kurum çalışanları tarafından
benimsenmiş olmasıdır. Kurum içinden, bizzat çalışanlar tarafından geliştirilen cevapların
benimsenmesi, kurum dışından getirilecek olan cevapların benimsenmesine göre çok daha yüksek
olasılığa sahiptir.
Tavsiyemiz, kurumların ve kişilerin enerjilerini olası cevapları anlamaya çalışmak yerine soruların
anlamını ve varlık nedenini çözmek için harcamalarıdır. Sorular hakkı ile anlaşıldığında doğru ve
kişilerin içine sindirebileceği cevaplar kurum içinden bulunabilecektir.
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CMMI Denetimleri Nasıl Yapılıyor?
CMMI denetimleri için SCAMPI isimli bir yöntem kullanılmaktadır. SCAMPI – Standard CMMI
Appriasal Method for Process Improvement kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır.
Türkçe karşılığı, Süreç İyileştirme için Standart CMMI Değerlendirme Yöntemi anlamına gelmektedir.
Üç çeşit SCAMPI vardır:
1. SCAMPI A
2. SCAMPI B
3. SCAMPI C
Resmi CMMI sertifikası almak için A sınıfı bir denetimi başarı ile tamamlamak gereklidir.
A öncesi, genellikle en az bir B sınıfı denetim yapılır. B sınıfı denetim ile asıl denetime hazır
olduğunu gören kurumlar, A sınıfı denetim yaptırarak resmi belgelerini alabilirler. Her ne kadar bir A
öncesi en az bir B sınıfı denetim çok yaygın uygulansa da şart değildir, isteyen firmalar doğrudan A
sınıfı bir denetim alabilirler.
A ve B sınıfı denetimler, gerçek projeler tarafından üretilmiş, gerçek belgeler üzerinden yapılır. C
sınıfı denetimler, kâğıt üzerindeki süreç tanımlarından, hatta süreç tanımları dahi olmadan, yapılması
planlanan iyileştirme planları üzerinden dahi yapılabilir.
CMMI üçüncü olgunluk seviyesi için yapılan A sınıfı bir denetimde, denetim esnasında karşılıklı
görüşmelere katılan çalışanların, denetçinin, bu kitapta verilen sorular gibi sorularına sözlü olarak
cevap vermeleri gerekmektedir. Eğer kurum kendisi alternatif uygulamalarını üretmemiş ise, bu
kitapta verilen bütün özel uygulamalar için bir doğrudan ve bir dolaylı olarak yazılı kanıtlar
göstererek sözlü cevaplarını desteklemeleri gerekmektedir.
Doğrudan kanıtın, ilgili uygulamanın örnek projede gerçekleştirildiğini ilk elden göstermesi gereklidir.
Örneğin, proje planını gösteren belgeler, proje planı ile ilgili özel uygulamalarda (PP 2.7) ve genel
uygulamalarda (2.2) doğrudan kanıt olacaktır. Dolaylı kanıt, ilgili özel uygulamanın sonuçları, ön
hazırlıkları ya da denetimi ile ilgili belgelerdir. Örneğin, proje planlama çalışmalarının dolaylı
kanıtları, proje ilerleme toplantı tutanakları olabilir. Bir uygulama için doğrudan kanıt olan bir belge
başka bir uygulama için dolaylı kanıt olabilir. Örneğin, proje planı, proje planlama için doğrudan
kanıt iken proje izleme için dolaylı bir kanıt olacaktır.
Her bir süreç alanı için genel uygulamaların da karşılandığının gösterilmesi gerekmektedir. Genel
amaçlar bölümü altında açıklandığı gibi, eğer kurum içindeki bütün çalışmalar birer proje olarak ele
alınır ise, kurumsal politikalar dışında bütün genel uygulamalar bir ya da bir kaç özel uygulama
tarafından karşılanmaktadır. Dolayısı ile her çalışmasını proje olarak ele alan ve CMMI’ın projelerden
beklentilerini tam olarak yerine getiren bir kurum, özel amaçları yerine getirerek aynı zamanda genel
amaçları da yerine getirmiş olacaktır. Kısaca, bu kitaptaki bütün mavi renkli sorulara cevap vererek
kırmızı renkli amaçlara ulaşan bir kurum CMMI üçüncü seviye için yeterli hale gelecektir.
Bu kitap, CMMI ikinci ve üçüncü seviye için A sınıfı bir denetime hazırlık amacıyla kullanılabilecek,
bir deneme sınavı niteliğinde düşünülebilir.
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CMMI Genel Yapısı
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Yıldız Kümeleri
CMMI v1.2 ile birlikte, eski sürümde yer alan, CMMI-SW, CMMI-SE, CMMI-SS ve CMMI-IPPD
modelleri kaldırılmış ve onların yerine “yıldız kümesi”1 adı verilen üç yeni oluşum getirilmiştir.
CMMI Yıldız kümeleri
1. CMMI-DEV – Ürün ya da hizmet oluşturmak
2. CMMI-SVC – Hizmet vermek
3. CMMI-ACQ – Satın alma
CMMI-DEV,
CMMI-DEV, Hizmet ya da ürün “geliştiren” kuruluşlar için tasarlanmıştır.
Projeler gerçekleştiren, bu projelerinin sonunda yeni bir ürün ya da hizmet
oluşturan kuruluşlar, bu yıldız kümesinden faydalanabilirler.

1. CMMI-DEV
2. CMMI-SVC
3. CMMI-ACQ

CMMI-SVC,
Geliştirilmesi tamamlanmış, müşteriye teslim edilmiş bir hizmetin ya da ürünün, yürütülmesi,
bakımının yapılması ya da işletilmesi ile ilgili hizmetler için CMMI-SVC kullanılması
planlanmaktadır.
CMMI-ACQ,
Amerikalıların deyimiyle satın alma çift yönlü bir yoldur. Satın almanın başarısı, tedarikçinin başarısı
kadar, satın alma makamının başarısına da bağlıdır. CMMI-ACQ, satın alma süreçlerinin
olgunluğunun ölçülmesi ve iyileştirilmesini amaçlayan bir modeldir. Yoğun satın alma yapan
kuruluşların faydalanması için tasarlanan bu modelin kökeni General Motors tarafından yapılan bir
çalışmaya dayanmaktadır.2 Satın alma sürecinde yer alan tüm paydaşları görmek için Orhan Kalaycı
tarafından 2006 Savunma Sanayi Kongresinde sunulan “Satın Alma Süreçlerinde Reform” 3 isimli
makaleye faydalı olabilir.
CMMI-DEV, 2006 yılında yayınlandı. CMMI-SVC ve CMMI-ACQ modellerinin 2007 yılı içinde
yayınlanması beklenmektedir.

1

Yıldız Kümesi = Constellation
http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/06.reports/06sr005.html
3
http://www.nitelik.net/yayinlar/Savtek2006/Savtek2006.pdf
2
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CMMI Modeli
CMMI çerçevesi, herhangi bir CMMI yıldız kümesinin bileşenlerini tanımlar. Şu parçaları kapsar:
Modeller, denetleme yöntemleri, eğitim materyalleri, vb.
Bir CMMI modeli şunlardan oluşur:
•
•
•

CMMI çerçevesi

CMMI modelinin temel bileşenleri
Paylaşılan materyaller
Yıldız kümesine özel materyaller

•
•
•
•

Modeller
Denetleme yöntemleri
Eğitim materyalleri,
vb

Paylaşılan materyallerden, şu 16 temel süreç alanı bütün yıldız
kümelerinde ortaktır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sebep Çözümlemesi ve Çözüm (SAÇ)
Yapılandırma Yönetimi (KY)
Karar Çözümlemesi ve Çözüm (KAÇ)
Bütünleşik Proje Yönetimi + IPPD
(BPY+IPPD)
Ölçme ve Çözümleme (ÖD)
Kurumsal Yaratıcılık ve Yaygınlaştırma
(KYY)
Kurumsal Süreç Tanımı + IPPD (KST +
IPDD)
Kurumsal Süreç Odaklanması (KSO)

9.
10.
11.
12.
13.

Kurumsal Süreç Başarımı (KSP)
Kurumsal Eğitim (KE)
Proje İzleme ve Takip (PİT)
Proje Planlama (PP)
Süreç ve Ürün Kalite Güvence
(SÜKG)
14. Sayısal Proje Yönetimi (SPY)
15. Gereksinim Yönetimi (GY)
16. Risk Yönetimi (RY)

CMMI-Dev yıldız kümesine özel süreç alanları
1. Teknik Çözüm
2. Ürün Bütünleştirme
3. Doğrulama
4. Geçerlilik
5. Gereksinim Geliştirme
6. Tedarikçi Yönetimi
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Gösterimler
CMMI modelini iki şekilde kullanmak mümkündür.
1. Basamaklı gösterim
2. Sürekli gösterim
Basamaklı gösterim
CMMI modeli süreç alanlarını “olgunluk seviyesi” adı altında beş gruba ayırmıştır.
Olgunluk seviyeleri, kurumun “hangi süreçler benim için en uygun? Nereden başlamalıyım?”
sorularına cevap bulmasını kolaylaştırır. Kurum bir olgunluk seviyesini hedeflemek ile hangi süreç
alanlarını hedefleyeceğini seçmiş olur. Kurumun hedeflemesi gereken seviye şu anda sağladığı en
düşük olgunluk seviyesinden bir fazlasıdır. Bütün kurumlar kesin olarak en azından birinci olgunluk
seviyesini karşılarlar. Birinci olgunluk seviyesinde olmak için hiç bir şey yapmanız gerekmez.
Kurumun var olması yeterlidir. Dolayısı ile hedeflenmesi gereken en düşük olgunluk seviyesi ikinci
olgunluk seviyesidir. Aşağıdaki tabloda hangi olgunluk seviyesinde hangi süreç alanlarının yer aldığı
gösterilmiştir.
Olgunluk Seviyesi
1. Olgunluk Seviyesi – Başlangıç
2. Olgunluk Seviyesi – Yönetilen

3. Olgunluk Seviyesi – Tanımlı

4. Olgunluk Seviyesi – Sayılarla Yönetilen
5. Olgunluk Seviyesi – Sürekli İyileşen

İlgili Süreç Alanları
— Bütün şirketler en az 1. olgunluk
seviyesindedir
Gereksinim Yönetimi
Proje Planlama
Proje İzleme ve Takip
Tedarikçi Sözleşme Yönetimi
Yapılandırma Yönetimi
Ölçme ve Çözümleme
Süreç ve Ürün Kalite Güvencesi
Gereksinim Geliştirme
Teknik Çözüm
Ürün Bütünleştirme
Doğrulama
Geçerlilik
Kurumsal Süreç Odaklanması
Kurumsal Süreç Tanımlama
Kurumsal Eğitim
Bütünleşik Proje Yönetimi
Risk Yönetimi
Karar Çözümleme ve Çözüm Üretme
Kurumsal Süreç Başarımı
Sayısal Proje Yönetimi
Kurumsal Yenilikçilik ve Yaygınlaştırma
Sebep Çözümlemesi ve Çözüm Üretme

Sürekli gösterim
Bu gösterim kullanıldığında, süreç alanları için ayrı ayrı yetkinlik seviyeleri tespit edilir.
Sürekli gösterim, süreç iyileştirme için süreç alanları içinden iyileştirmek istediğiniz süreç alanlarını
tek tek seçmenize izin veren bir yaklaşımdır. Bu gösterimi kullanmak için hem kurumunuzu hem
süreç alanlarını ve hem de süreç alanları arasındaki ilişkileri çok iyi bilmeniz gereklidir. Aksi takdirde
hazır olmadığınız bir süreç alanını seçtiğiniz ya da o süreç alanını destekleyecek diğer süreç alanlarını
birlikte iyileştirmek için seçmediğiniz için uzun ve pahalı bir çalışmayı sonuçsuz bırakma riskiniz
vardır.
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Bir süreç alanının alabileceği en düşük yetkinlik seviyesi “0” (sıfır) dır. O süreç alanı kurumda yoktur
ya da diğer bir deyişle uygulanmamaktadır. En yüksek yetkinlik seviyesi “5” (beş) tir. Yetkinlik
seviyesi, süreç alanının, en düşükten başlayarak, en yüksek hangi “genel amacı” sağladığına bakılarak
verilir. Genel amaçlar hakkında detaylı bilgi için, lütfen, “Genel Amaçlar” bölümüne bakınız.
Eşdeğer basamaklama
Sürekli gösterim kullanan bir kurum, isterse, sürekli gösterim sonuçlarını basamaklı gösterim
sonuçlarına çevirebilir.
Yani, süreç alanları için ayrı ayrı aldığı yetkinlik seviyesi değerlendirme sonuçlarını, eşdeğer
basamaklı gösterim kullanılarak olgunluk seviyesi sonucuna çevirtebilir. Ancak, bu isteğini,
denetleme esnasında, resmi denetçiye belirtmesi ve eşdeğer basamaklamanın denetleme sonunda resmi
denetçi tarafından yapılması gereklidir. Tamamlanmış bir denetleme sonucu üzerinde geçmişe dönük
olarak eşdeğer basamaklama yapılamamaktadır.
Eşdeğer basamaklama aşağıdaki tabloda açıklandığı şekilde yapılmaktadır.
Olgunluk Seviyesi
1. Olgunluk Seviyesi
2. Olgunluk Seviyesi
3. Olgunluk Seviyesi
4. Olgunluk Seviyesi
5. Olgunluk Seviyesi

Eşdeğer sürekli gösterim
— Bütün şirketler en az 1. olgunluk
seviyesindedir
2. Olgunluk seviyesindeki süreç alanlarının
hepsinin 2. yetkinlik seviyesinde olması
2. ve 3. Olgunluk seviyesindeki bütün süreç
alanlarının 3. yetkinlik seviyesinde olması
2., 3. ve 4. olgunluk seviyesindeki bütün süreç
alanlarının 3. yetkinlik seviyesinde olması
2., 3., 4. ve 5. olgunluk seviyesindeki bütün süreç
alanlarının hepsinin 3. yetkinlik seviyesinde
olması

4. ve 5. Olgunluk seviye hesaplarının okuyucuyu şaşırttığını tahmin edebiliyorum. Neden sadece 3.
yetkinlik seviyesi yeterli oluyor? Bunun sebebi örneğin 4. olgunluk seviyesinde bütün süreçleri
sayısal olarak yönetmek gerekmiyor. Kurumunuz için en önemli süreçler içinden en önemli alt
süreçleri seçerek sayısal olarak yönetiyoruz. Aynı şekilde 5. seviyede bütün süreçlerin hepsini sürekli
iyileştirme çalışmalarına dâhil etmiyoruz. Kurumunuz için en önemli süreçlerin içinden en önemli alt
süreçler üzerinde sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyoruz.
Bu kitabın bu baskısında 4. ve 5. olgunluk seviyelerinin detayına girilmemektedir. Daha sonra yüksek
olgunluk seviyeleri için ayrı bir çalışma planlanmaktadır.
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IPPD
IPPD İngilizce Integrated Product and Process Development kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir
kısaltmadır. Türkçesi, Bütünleşik Ürün ve Süreç Geliştirme anlamına gelmektedir.
CMMI’daki açıklaması farklı bölümlerden ya da şirketlerden insanların bir arada çalışmasını
destekleyen bir kavram olduğudur. Örneğin, projemizde finans, pazarlama, üretim, bakım, destek ve
eğitim bölümlerinden kişiler yer alıyorsa onları takımlar halinde bir arada çalıştırabilmek için IPPD
yönteminden yararlanabiliriz. CMMI modelinde yer alan bu açıklama IPPD kavramının derinliği ve
genişliği ile yeterince örtüşmemektedir.
Yazarın kişisel kanısı, IPPD’nin CMMI içinde yer almasının sebebi, “öğrenen kurumlar” yaklaşımını
yayma isteğidir.
“Öğrenen kurumlar”, MIT, Kurumsal Öğrenme Enstitüsü başkanı, Peter Senge tarafından ortaya atılan
bir kavramdır. [4] Temel çıkış noktası, bir insan topluluğunun ortak karar verme konusunda gösterdiği
zekânın, genellikle topluluğu oluşturan bireylerin teker teker zekâlarının ortalamasından daha düşük
olduğu gözlemidir. Örneğin, ortalama zekâ seviyesi 100 IQ olan beş kişi bir araya gelip bir takım
oluştursa takımın ortak kararlarını incelediğimizde takımın zekâsının 80 IQ olduğu görülebilir. Bunun
sebebi birçok insanın takım içinde çalışmayı bilmemesi ve ortak karar alırken insanların birbirlerini
dinlememeleri, egolarına kapılmaları ve böylece sonuçta tek başlarına alacakları kararlardan daha kötü
ortak kararlar almalarıdır. Bu gözlem, CMMI modelinin içinde “karar çözümleme ve çözüm üretme”
süreç alanının varlığını da getirmiştir. En azından, önemli kararlarda, disiplinli bir karar alma
yaklaşımı kullanarak, topluluk olarak, kötü karar alma sorununa bir çözüm getirilmek istenmiştir.
IPPD ise projelerin içindeki takımların her birinde, her an, en iyi kararların alınmasına yardımcı olmak
istemektedir.
IPPD yaklaşımı Kurumun standart süreçlerini oluşturması ve kurumsallaşmasından çok daha farklı bir
boyuttur. Kurumun, aslında, “öğrenen bir kurum” olması anlamına gelmektedir. Bu tamamen farklı
bir kurumsal yapılanma ve yönetim şeklidir.
IPPD yaklaşımını, uygulamak isteyen bir kurum için CMMI modeli süreç alanları içinde ufak notlar
ve özellikle, iki süreç alanı (Kurumsal süreç tanımlama ve bütünleşik proje yönetimi) içinde özel
amaçlar ve özel uygulamalar sunmaktadır. Ancak, IPPD konusu CMMI içinde verilen açıklamalardan
çok daha derin bir konu olduğundan kitabımızın bu baskısında yer almamıştır.
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Süreç Alanı Bileşenleri
CMMI modeli üç temel bileşenden oluşur.
1. Gerekli bileşenler
2. Beklenen bileşenler
3. Açıklamalar
Gerekli bileşenler
Gerekli bileşenler, CMMI modelinin tek “olmazsa olmaz”ıdırlar. Gerekli bileşenler şunlardır:
• Genel amaçlar
• Özel amaçlar
Gerekli bileşenler, kitap boyunca yukarıdaki gösterildiği gibi kırmızı yazılar olarak gösterilecektir.
CMMI denetimlerinde4 kurumun olgunluk seviyesi ya da bir sürecin yetkinlik seviyesi ile ilgili
kararlar kurumun ya da sürecin özel ve genel amaçları ne kadar sağladığına göre verilir. Gerekli
bileşenler, yani özel ve genel amaçlar, yoruma ya da tartışmaya kapalıdır. Kurum, gerekli bileşenleri
farklı bir şekilde yorumlayamaz. Gerekli özel ve genel amaçlara CMMI modelinde ifade edildiği
şekilde ulaşmak zorundadır.
Beklenen bileşenler
Beklenen bileşenler, gerekli bileşenlerden sonra en önemli yeri alırlar. Gerekli bileşenler, beklenen
bileşenler vasıtasıyla sağlanır. Beklenen bileşenler şunlardır:
• Genel uygulamalar
• Özel uygulamalar
Beklenen bileşenler, yukarıda gösterildiği şekilde kitap boyunca mavi yazı ile gösterilecektir. CMMI
denetimlerinde denetçi tarafından sorulan soruların amacı, kurumda, “beklenen bileşenlerin”
uygulanıp uygulanmadığını anlamaktır. Gerekli bileşenlerin aksine, beklenen bileşenler kurumun
yorumuna ve kendine özgü yorum ve uygulamalarına açıktır. Kurum kendisinden beklenen genel
uygulamalar ya da özel uygulamalar yerine kendi özel şartlarına göre alternatif uygulamalar
kullanabilir. Alternatif uygulamaların başarısı ilgili gerekli bileşeni yani amacı yerine getirmesine
bağlıdır. Çok yaygın olarak kullanılmamakla birlikte, CMMI modeline esneklik sağlayan bir yapıdır.
Açıklamalar
CMMI modeli içinde, gerekli ve beklenen bileşenler dışındaki her şey açıklama niteliğindedir ve hiç
bir bağlayıcılığı yoktur. Bu açıklamaların varlık amacı, gerekli ve beklenen bileşenlerin anlaşılması ve
doğru yorumlanmasına yardımcı olmaktır.

4

CMMI Denetimleri = SCAMPI – Bkz. “CMMI denetimleri nasıl yapılıyor?” bölümü.
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Genel Amaçlar
Genel amaçlar bir sürecin ne kadar kurumsallaşmış olduğunu görmek için kullanılır. Beş adet genel
amaç vardır.
Genel Amaç
Genel Amaç 1
Genel Amaç 2
Genel Amaç 3
Genel Amaç 4
Genel Amaç 5

Kurumsallaşma Düzeyi
Uygulanan süreç
Yönetilen süreç
Tanımlı süreç
Sayılarla yönetilen süreç
Sürekli iyileştirilen süreç

Genel amaçlar konusunda, en önemli kavram “kurumsallaşmadır.”
Genel amaçlar açısından beş çeşit kurumsallıktan söz etmek mümkündür. Her bir genel amaç bir
kurumsallık seviyesini göstermektedir.
“Uygulanan süreç” olarak kurumsallaşmak: Süreçle ilgili süreç alanının özel amaçları yerine
getirilmektedir. Ancak, sürecin zor zamanlarda vazgeçilmeden kullanıldığını söylemek zordur.
“Yönetilen bir süreç” olarak kurumsallaşmak: Süreçler, zor anlarda dahi vazgeçilmeden kullanılır.
Süreçler, sonuca hızlı ve sorunsuz ulaşmak için faydalı birer araç olarak algılanmaktadır. Bu
kurumsallık seviyesinde, her proje için farklı bir süreç tarifi görülebilir. Bu seviyede farklı projelerde
farklı süreç tariflerinin görülmesi sağlıklıdır. Bu seviyede projelerin farklı süreç tariflerini denemeleri
özendirilmelidir. Böylece projelerde farklı yaklaşımlar denenerek kurum için en uygun ve katma
değeri yüksek yaklaşımlar keşfedilecektir. Bu seviyenin yeterince yaşanması, ileri seviyelerde daha
sağlam ilerlenmesi için çok önemlidir. Burası, şirketin süreç kültürü için ilk temellerini attığı yerdir.
Sağlam bir temel çok önemlidir.
“Tanımlı süreç” olarak kurumsallaşmak: Bir önceki kurumsallık seviyesinde, projeden projeye
farklı süreç tariflerine izin verdiğini söylemiştik. Şimdi, kurum, projelerde farklı yaklaşımları denemiş
ve kurum için en uygun yaklaşımı yani süreçlerini seçmeye ve tanımlamaya hazırdır. “Tanımlı süreç”
seviyesinde bir kurumsallık için projelerde uygulanan süreç tariflerinin, kurumun standart
süreçlerinden, projelere uyarlanarak, oluşturulmuş olması gereklidir. Artık, her proje kendi sürecini
yeni baştan tanımlama serbestliğine sahip değildir. Bu seviyede projeler, kurum tarafından izin
verilen bir kaç ana yaklaşımdan birini seçerek kurumun standart süreçlerini kurumun izin verdiği
şekilde projeye özgü uyarlayarak projenin tanımlı sürecini oluştururlar. Projeler birbirine benzer
süreçler kullandığından bu seviyeden sonra yapılan ölçümler projeleri birbirleri ile karşılaştırmak için
kullanılabilir. Böylece, kurum genelinde yani projeler üzerinde istatistiksel çözümlemeler yapmak
için gerekli alt yapı hazırlanmış olacaktır.
“Sayısal olarak yönetilen bir süreç” olarak kurumsallaşmak: Tanımlı süreç kurumsallığı ile
projeler benzer şekilde süreç tariflerine sahip olacaklarından ve bu süreçler “yönetilen süreç”
kurumsallığı alışkanlıkları ile kararlı bir şekilde uygulandığından toplanan verileri karşılaştırmak artık
anlamlı olacaktır. Artık, sayısal olarak kullanabileceğimiz güvenilir süreç verileri toplamaya hazırız.
Yapmamız gereken kurum için önemli gördüğümüz alt süreçleri seçmek ve bu alt süreçleri istatistiksel
olarak yönetmektir. Bu seviyedeki istatiksel süreç yönetimimiz, seçilen alt süreçlerin özel değişkenlik
sebeplerini bulmak ve ortadan kaldırmak şeklindedir. İş bu kitap üçüncü kurumsallık seviyesine kadar
kısımlar için yazıldığından şimdilik bu konuların ayrıntısına girmeyeceğiz.
“Sürekli iyileşen bir süreç” olarak kurumsallaşmak: Bu seviyede, istatistiksel süreç yönetimi,
değişkenliklerinin genel sebeplerine odaklanılır. Böylece hataların asıl sebepleri bulunur ve hataların
tekrarlanmaması için gayret sarf edilir. Bu seviyenin diğer önemli özelliği, süreç iyileştirme
konusunda “yenilikçiliğe” özel önem vermesidir. Bu konular da, bu kitapta ele alınmamıştır. İş bu
kitap üçüncü seviye kurumsallaşma ile sınırlandırılmıştır.
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İlk üç genel amacın genel uygulamaları
1.

Belirli iş ürünlerini girdi alan ve belirli iş ürünlerini çıktı olarak üreten bir süreç ile süreç alanının Özel
Amaçlarına ulaşmayı destekle ve mümkün kıl
1.1. Süreç alanının amaçlarına uygun olarak, gerekli iş ürünleri ve hizmetler üretmek için, sürecin özel
uygulamalarını yerine getiriyor musunuz?

2.

Süreci yönetilen bir süreç olarak kurumsallaştır
2.1. Sürecin planlanması ve yürütülmesi için kurumsal bir politika oluşturulmuş ve güncel tutuluyor mu?
2.2. Süreci hayata geçirmek için plan oluşturulmuş ve güncel tutuluyor mu?
2.3. Süreç ile ilgili iş ürünlerini geliştirmek, hizmetleri sunmak ve süreci hayata geçirmek için yeterli
kaynak sağlanmış mı?
2.4. Süreci hayata geçirmek, sürecin iş ürünlerini geliştirmek ve hizmetleri sunmak için yetki ve
sorumluluklar atanmış mı?
2.5. Süreci destekleyecek ya da hayata geçirecek kişilere ihtiyaç duydukları eğitimler zamanında verilmiş
mi?
2.6. Sürecin seçilen iş ürünleri uygun seviyede denetim altında tutuluyor mu?
2.7. Sürecin ilgili paydaşları plana uygun olarak belirleniyor ve katılımları sağlanıyor mu?
2.8. Sürecin uygulanmasını plana göre izle ve denetle, gerekirse düzeltici çalışmaları hayata geçiriliyor
mu?
2.9. Süreç, süreç tanımlarına, standartlara ve yordamlara göre tarafsız olarak değerlendiriliyor ve
uygunsuzlukları belirleniyor mu?
2.10. Sürecin sonuçları, durumu ve çalışmaları üst düzey yönetim ile birlikte gözden geçiriliyor ve
sorunlara çözüm üretiliyor mu?

3.

Süreci “tanımlı süreç”5 olarak kurumsallaştır
3.1. Süreç uygulaması için “tanımlı süreç” oluşturulmuş ve güncel tutuluyor mu?
3.2. Kurumun standart süreçleri ve süreç varlıkları üzerinde iyileştirmeler yapmak ve gelecekteki
kullanımlarını desteklemek için, süreç planlanırken ve uygulanırken oluşturulan iş ürünleri, ölçümler,
ölçüm sonuçları ve iyileştirme önerileri toplanıyor mu?

5

“Tanımlı süreç” ifadesinin CMMI modeli içinde özel bir anlamı vardır, lütfen sözlüğe bakınız.
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Genel Amaç ile Özel Amaç İlişkileri
Bütün genel amaçlar, özel amaçlar tarafından karşılanmaktadır. Sadece bir istisna vardır. Genel
Amaç 2 altındaki genel uygulama 2.1. Kurumsal politikaların oluşturulması dışında bütün genel
amaçlar özel amaçlar tarafından sağlanmaktadır.
Genel uygulama 2.1’i yerine getirmek için yapılması gerekenler:
Süreçleri planlarken ve yürütürken nelerin öncelikli ve önemli olduğuna dair, kurum yönetiminin
çalışanlarına yön vermeleri gereklidir. Yön-etimin en önemli görevlerinden biri olan yön vermek
burada politika belirlemek olarak karşımıza çıkıyor. Kurum içinde politika adı altında bir belge
olması şart değildir. Önemli olan çalışanlara kurumun önceliklerinin ve hedeflerinin açık bir
şekilde ifade edilmiş olması. Bu ifadenin yazılı olması iletişimi daha güvenli ve kalıcı kılacaktır.
Ayrıca, yazılı kurum öncelikleri ve hedeflerini inceleyerek zaman içinde değişim ve gelişimin
görülmesini sağlayacaktır.
Diğer genel uygulamalar, süreç alanlarının özel uygulamaları tarafından tamamen karşılığından burada
aynı bilgileri tekrarlamak istemedik. Özel uygulamaların genel uygulamaları tamamen karşılaması
için dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, kurum içindeki bütün çalışmaların birer proje olarak ele
alınmasıdır. Örneğin, süreç iyileştirme, eğitim, yapılandırma yönetimi, süreç tanımlama, vb her türlü
çalışma birer proje olarak ele alınmalıdır.
Süreç alanlarının, genel amaçları nasıl karşıladığını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Genel Uygulama
Genel uygulamayı karşılayan
Genel uygulamanın ilgili süreç
süreç alanları
alanı üzerindeki uygulaması
Genel Uygulama 2.2
Proje planlama: Proje planı, proje Proje planlamanın kendisinin
planlaması için projelerde
Sürecin planlanması
içinde gerçekleşecek bütün
“proje planının hazırlanması
süreçlerin planlamasını
için plan yapılması” gereklidir.
kapsadığından, planlaması yapılan
bütün süreçler için bu genel
uygulamayı sağlamaktadır.
Kurumsal süreç çalışmalarının da
proje olarak ele alınması
gerekmektedir.
Proje planlama: Özel uygulama
Proje planın hazırlanması için
Genel uygulama 2.3
2.4, genel uygulama 2.3 ve 2.4 u
yapılan planda, proje planlama
Kaynakların sağlanması
karşılamaktadır.
için kaynakların ayrılması ve
sorumlulukların atanması
Genel uygulama 2.4
gereklidir.
Sorumlulukların atanması
Eğitimlerin yönetilmesi,
Genel uygulama 2.5
Kurumsal eğitim: Kurumun
yaratılması ve verilmesi için
Kişilere eğitim verilmesi
stratejik eğitim ihtiyaçları ile
görevli kişilerin alması gereken
kurum genelinde ortak olarak
eğitimler için kurumsal eğitim
duyulan eğitim ihtiyaçlarını tespit
süreçlerinin de proje olarak ele
eden ve süreçleri başarı ile
alınması gereklidir.
uygulamak için gerekli herkese
eğitim verilmesini sağladığından
kurumsal eğitim, genel uygulama
2.5 in sağlanmasına yardımcı
olmaktadır
Proje planlama: Özel uygulama
2.5, proje tabanlı bütün süreç
alanlarında bu genel uygulamanın
karşılanmasını sağlamaktadır.
Genel uygulama 2.6
Yapılandırma yönetimi
Yapılandırma yönetimi:
Yapılandırma yönetimi
Yapılandırma yönetimi süreç alanı, çalışmalarının da yapılandırma
bu genel uygulamayı tam olarak
yönetimi altında olduğundan
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Genel Uygulama 2.7
İlgili paydaşların tespit
edilmesi ve katılımlarının
sağlanması

karşılamaktadır. Kurumsal
süreçleri proje tabanlı yönetiniz ve
yapılandırma yönetimi altına
almayı unutmayınız.
Proje planlama: Özel uygulama
2.6, ilgili paydaşların katılımının
planlanması
Proje izleme ve takip: Özel
uygulama 1.5, paydaşların
katılımının takip edilmesi

Genel Uygulama 2.8
Sürecin izlenmesi ve takip
edilmesi

Genel uygulama 2.9
Uygunluğun tarafsız
değerlendirilmesi
Genel uygulama 2.10
Durumun üst yönetim ile
birlikte gözden geçirilmesi
Genel uygulama 3.1
Tanımlı bir sürecin
oluşturulması

Genel uygulama 3.2
İyileştirme verilerinin
toplanması

Bütünleşik proje yönetimi: Özel
uygulama 2.1, paydaşların
katılımının yönetilmesi
Proje izleme ve takip: Proje
tabanlı bütün süreç alanları için bu
genel uygulamayı tam olarak
karşılar.
Ölçme ve çözümleme: Süreçlerin
izlenmesine ve takibine, süreçlerin
gerçek başarımını ölçme,
çözümleme ve kayıt altına alma
çalışmaları ile yardımcı olmaktadır.
Süreç ve ürün kalite güvencesi:
Proje tabanlı bütün süreçler için bu
genel uygulamayı tam olarak
karşılamaktadır.
Proje izleme ve takip: Proje
ilerleme ve önemli aşama
toplantılarına üst yönetimin
katılımı ile bu genel uygulama şartı
yerine getirilebilmektedir.
Bütünleşik proje yönetimi: Özel
uygulama 2.1, projenin hayatı
boyunca, projenin tanımlı sürecini
oluşturduğu ve güncel tuttuğundan,
proje tabanlı bütün süreçlerde, bu
genel uygulama sağlanmaktadır.

emin olunuz.

•
•
•

Proje planlama,
Proje izleme ve takip ve
Bütünleşik proje
yönetimi
çalışmalarına ilgili paydaşların
katıldığından emin olunuz.

Proje izleme ve takip
çalışmalarının izleme ve takibini
yapmayı unutmayınız.

Süreç ve ürün kalite güvencesi
çalışmalarının tarafsız
değerlendirilmesini yapmayı
unutmayınız.

Bütünleşik proje yönetimi
çalışmaları için tanımlı bir süreç
oluşturmayı unutmayınız.

Kurumsal süreç tanımlama:
Kurumsal süreç varlıklarını
oluşturarak, projelerde tanımlı
süreçlerin yaratılması için, üzerinde
uyarlama yapacak alt yapıyı
hazırlamaktadır.
Bütünleşik proje yönetimi:
Özel uygulama 1.6, kurumsal süreç
varlıklarına yaptığı katkılar, yani
ölçümler, iş ürünleri ve belgeler ile
bu genel uygulamayı proje tabanlı
süreçler için tam olarak karşılar
Kurumsal süreç odaklanması:
Özel uygulama 3.4, süreçlerin

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

Açıklama

21

CMMI: Yöneticiler için Doğru Sorular – Orhan KALAYCI - 2007
planlanmasından ve
uygulanmasından doğan iş ürünleri,
ölçümler ve iyileştirme verilerinin
kurumsal süreç varlıklarına
katılması ile genel uygulamayı tam
olarak karşılar
Kurumsal süreç tanımlama:
Kurumsal süreç varlıklarının
oluşması ile gerekli alt yapıyı
sağlar.

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen
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Olgunluk ve Yetkinlik Seviyeleri
Bir kurumun yetkinliği “olgunluk seviyesi” olarak, bir sürecin yetkinliği ise “yetkinlik seviyesi”
olarak ölçülmektedir.
Süreçler için yetkinlik seviyeleri “0” (sıfır) dan, kurumlar için olgunluk seviyeleri ise “1” den başlar.
“0” (sıfır) ın anlamı “yok” demektir. Denetleme için gidilen bir kurumda, yetkinlik seviyesi için
denetim yaptığımız süreç, o anda o kurumda, var olmayabilir, bu durumda o sürecin o anda o
kurumdaki yetkinlik seviyesi “0” (sıfır) demektir. Ancak, denetim için gidilen bir kurumun orada
olmaması ihtimali hiç düşünülmediğinden, bütün kurumlar en azından “1” (bir) yani “var”
seviyesindedir.
Bir sürecin hangi yetkinlik seviyesinde olduğunu anlamak için o sürecin sağladığı genel amaçlara
bakılır. Genel amaçlar hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen, “Genel Amaçlar” bölümüne bakınız.
Yetkinlik seviyelerinin ne anlama geldiğini anlamak için yetkinlik seviyesinin karşılığı olan genel
amaca bakabilirsiniz.
Bir kurumun hangi olgunluk seviyesinde olduğunun nasıl tespit edildiği hakkında ayrıntılı bilgi için,
lütfen, “Gösterimler” bölümünde, “basamaklı gösterim” ve “eşdeğer basamaklama” başlıklarına
bakınız.
Olgunluk seviyelerinin ne anlama geldiği ve tipik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Olgunluk Seviyesi
1. Başlangıç

Anlamı
İkinci Olgunluk seviyesine
ait süreç alanlarından hiç biri
tam olarak tutarlı bir şekilde
uygulanmamaktadır.
Bu seviyedeki bir şirkette,
çalışanların, aynı işi yapmak
için, birbirinden farklı
kendilerine özel iş yapma
şekilleri vardır.

2. Yönetilen
Proje

Gerekli bileşen

İkinci Seviye süreç ait süreç
alanlarının hepsi hem birinci
hem de ikinci genel amacı
yerine getirmektedir.

Beklenen bileşen

Tipik özellikleri
Bu olgunluk seviyesindeki kurumlar
genellikle, tutabileceğinden fazla söz
verir. Çalışanların yapabileceklerinden
fazla işe atanması normal karşılanır,
hatta çoğu zaman bu bir yönetim tarzı
olarak benimsenir. Projeler genellikle
tahmin edilenden daha fazla maliyet ve
süre ile tamamlanır. Ürün hatalarını,
daha çok, müşteriler kullanırken bulur.
Ürünün bakım ve destek maliyetleri en
az ürünü geliştirmek kadar vakit alır ve
maliyet oluşturur. Dolayısı ile birçok
proje ekibi eski, sözde bitmiş,
projelerine görünmeyen emekler
harcarlar. Bu da yeni projelerin
planlanmasını ve söz verilen tarihlerin
tutturulmasını ayrıca zorlaştırır. Bu
olgunluk seviyesinde, süreçler kâğıt
üzerinde tanımlanmış olabilir ama zor
zamanlarda süreçler hemen terk edilir.
Kahramanlar vardır. Onlar olmadan
işler yürümez. Hatırlı müşteriler,
projelerinde sorun olsa bile, sorunu
giderecek çalışana doğrudan
erişmekten ve işlerini bire bir
yaptırmaktan memnun olabilirler.
Bu olgunluk seviyesindeki kurumlar,
projenin toplam maliyetini ve süresini
tahmin etmek için yöntemler
geliştirirler, söz vermeden önce iyi
düşünürler ve verdikleri sözleri
tutarlar. Çalışanlardan aşırı taahhütler
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Bu seviyedeki bir şirkette,
henüz şirketin bütün
çalışanları aynı şekilde
çalışmaya başlamamıştır,
ancak aynı proje içinde aynı
iş aynı şekilde
yapılmaktadır. Bu seviyeye
ulaşmak için şirketlerin
yapması gereken en önemli
yatırım şudur: Şirket içinde
proje yönetim yetkinliğinin
oluşturulması ve proje
yöneticilerinin günlük işleri
tam olarak yönetebilecek
yetki ve sorumluluk ile
donatılmasıdır. Diğer bir
deyişle, şirket içinde üst
düzey yönetim ve orta
kademe yönetim (proje
yönetimi) seviyelerinin
oluşturulması
gerekmektedir.

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

istemezler. Müşterilerine verdikleri
sözleri tutmak için çalışanların
tutamayacakları sözleri vermemeleri
için özellikle gayret sarf ederler. Proje
yöneticileri, yetkilendirmiş ve
güçlendirmişlerdir. Kurumun
yönetimi, şirketin uzun vadeli stratejik
hedeflerine yoğunlaşabilmektedir.
Günlük proje sorunlarının çözümü ve
yönetimi konusunda proje
yöneticilerine güvenilmektedir. Proje
yöneticileri hem sorumluluk hem de
yetki sahibidir. Bu olgunluk
seviyesinde süreç uygulamaları
projeden projeye farklılık gösterir ve
göstermelidir. Henüz kurum genelinde
süreç standartları oturtmak için
erkendir. Kuruma en uygun süreçleri
bulmak için bu dönemde projelerin
farklı süreç yaklaşımları denemelerine
hem izin verilmeli hem de
özendirilmelidir. Bu seviyede ortak
süreç tanımları yoktur ve olmamalıdır
ancak yönetimin süreçlerden
beklentilerini gösteren kurumsal
politikalar açık bir şekilde ifade
edilmeli ve herkes tarafından
bilinmelidir. Projelerin, kendi
süreçlerini tanımlarken kurumun neye
öncelik ve önem verdiğini bilmeye
ihtiyaç duyarlar. Örneğin bir kurum
için maliyet azaltmak en öncelikli
konu iken başka bir firma için kısa
teslim süreleri daha önemlidir.
Kurum, önceliklerini kurumsal
politikalar ile ilan etmelidir. Bu
seviyenin en önemli özelliklerinden bir
tanesi de projelerin belli zaman
aralıkları ile ve önemli aşamalarında
üst yönetim tarafından gözden
geçirilmeleridir. Bu toplantılarda, üst
yönetime, projenin gidişatı ile ilgili
yönetsel, teknik ve projede kullanılan
süreçler açısından görünürlük sağlanır.
Projeye, her aşamada, ilgili paydaşların
katılımının sağlanması için özen
gösterilir. Süreçlerin, başarıyı
sağladığına inanç ile zor zamanlarda
süreçlerden vazgeçilmez, tam aksine
daha çok bağlı kalınır. Projenin
başarısı kadar kurumun geleceği de her
zaman ön planda tutulur. Projenin
paydaşları arasında bu dengeyi
sağlayan, her bir proje için, üst
yönetimden atanmış bir proje sahibinin
önemli bir yeri vardır.
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İkinci ve üçüncü olgunluk
seviyesine ait bütün süreç
alanları birinci, ikinci ve
üçüncü genel amaçları
yerine getirmektedir.

3. Tanımlı

Bu seviyede, bir şirket artık
kurumsal kimliğini
oluşturmuştur. Kişilerin
değil şirketin bir iş yapış
şekli vardır. Aynı iş için
birden fazla iş yapma şekli
olabilir ama bu farklılık
kesinlikle 1. seviyedeki bir
şirkete göre çok daha azdır.
Örneğin, proje büyüklüğüne
göre küçük, orta ve büyük
projeler için üç farklı
yöntem olabilir.

4. Sayılarla Yönetilen
5
3

3

2

3
2

4

İkinci, üçüncü ve dördüncü
olgunluk seviyesine ait
bütün süreç alanları ilk üç
genel amacın gereklerini
yerine getirmektedir. Ya da
ikinci ve üçüncü olgunluk
seviyesine ait bütün süreç
alanları en az üçüncü
yetkinlik seviyesindedir ve
içlerinden en az bir tanesi
dördüncü yetkinlik
seviyesindedir.
Bu seviyedeki bir şirkette,
çalışanlar uzun süredir aynı
işleri aynı şekilde
yaptığından, artık iş yapış
şekillerini ölçmek ve
karşılaştırmak anlamlıdır.
Bu seviyede, odak noktası
benzer işler için benzer
sonuçlar almaktır. Örneğin,
bir iş genellikle 5 birimlik
bir şekilde yapılıyor ise
herkesi 5 birimlik iş yapma
şekline getirmek hedeftir.

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

Bu olgunluk seviyesindeki şirketlerde,
kurum genelinde, ortak iş tanımları
vardır. Projelerde kullanılacak
süreçler, kurumun standart
süreçlerinden projeye özel olarak
uyarlanmak suretiyle oluşturulmuş,
tanımlı süreçlere göre icra edilir. Bu
seviyede süreç tanımları daha
detaylıdır. Süreçlerin amacı, girdileri,
çıktıları, doğrulama noktaları, girdi
çıktı ölçütleri, roller, ölçümler, vb çok
daha detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Projeler birbirine benzer şekilde
çalıştıklarından artık projeler arası
kıyaslama yapmak ve diğer projelerin
tecrübelerinden yararlanmak
mümkündür. Bu kurumlar maliyet ve
süre kestirimlerinde, geçmiş verilerden
daha fazla yararlanır ve müşterine
verdikleri sözler daha bilinçlidir. Ürün
üzerindeki hataların çoğu, müşteriye
gitmeden, hatta projenin erken
aşamalarında örneğin tasarım
aşamasında keşfedilir. Bu seviyenin
en önemli farklarından bir tanesi,
müşterinin ifade ettiği gereksinimler
dışında ifade etmediği ihtiyaç ve
beklentilerinin tespit edilmesi ve
sağlanmasıdır.
Bu olgunluk seviyesindeki şirketler,
daha önceki olgunluk seviyesinin
sağladığı alt yapı sayesinde, projelerini
yönetmek için sayısal yöntemleri
kullanabilir hale gelmiştir.
Projelerinde başarım sorunlarını,
seçtikleri alt süreçler bazında, projenin
erken safhalarında yaptıkları
istatistiksel çözümlemeler ile fark eder
ve sorunlara büyümeden müdahale
edebilirler. Maliyet ve süre
tahminlerinde yüksek oranlarda başarı
görülür. Müşteriye verilen sözlerin
doğru tahmin edilmesi kadar projelere
atanacak kaynakların tahmininde de
büyük başarı görülür. Projelere ne
gereğinden fazla ne de gereğin az
kaynak atandığından, proje başarımları
çok daha yüksektir.
Bu seviyede, seçilen alt süreçlerin özel
değişkenlik sebepleri (ör: alt sınır üst
sınır dışında kalan değerler) üzerine
odaklanılır ve özel değişiklik
sebeplerine müdahale edilerek,
hedeflenen süreç başarım sonuçlarına
ulaşılmaya çalışılır.
Kurum artık 6-sigma gibi sayısal süreç
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5. Sürekli İyileştirilen
7
6

5

5

5
4

7

İkinci, üçüncü, dördüncü ve
beşinci olgunluk seviyesine
ait bütün süreç alanları ilk üç
genel amacın gereklerini
yerine getirmektedir. Ya da
ikinci ve üçüncü olgunluk
seviyesine ait bütün süreç
alanları en az üçüncü
yetkinlik seviyesindedir ve
içlerinden en az bir tanesi
beşinci yetkinlik
seviyesindedir.
Dördüncü seviyedeki bir
şirket için odak noktasının
aynı işi yapan herkesi aynı
noktaya, örneğin 5 birime,
getirmek olduğunu
söylemiştik. Beşinci
seviyedeki bir şirkette ise
odak noktası aynı işi yapan
kişilerin işlerini daha iyi,
örneğin eskiden herkesin 5
birimlik yaptığı bir işi
herkesin 7 birimlik, yapacağı
şekle getirmektir.

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

iyileştirme yöntemlerinin
kullanılmasına hazırdır.
Bu olgunluk seviyesindeki şirketlerde,
süreç iyileştirme kararları sayısal
verilere dayanır. Yaygın olarak
karşılaşılan ortak sorunlar saptanır.
Ortak sorunlar üzerinde sebep
çözümlemeleri yapılarak, ortak
sorunlar için ortak çözümler geliştirilir.
Hangi iyileştirmelerin, kuruma en
yüksek yatırımın geri dönüşü
getireceği sayısal olarak hesaplanabilir.
Yapılan iyileştirmeler ile projelerin
başarımı ya da verimliliği çok daha
yüksektir, proje maliyet ve sürelerinde
geçmişe oranlar büyük azalmalar
gözlenir. Bu seviyedeki firmalarda
karlılık oranları çok yüksektir. Çünkü
sayısal alt yapıları dolayısı ile işleri en
düşük maliyet ile gerçekleştirirken,
ürünlerini, yüksek hatasızlık oranları
ve hızlı çözümleri ile en yüksek
fiyattan satabilirler.
Bu seviyede seçilen alt süreçlerin
genel değişkenliklerine (ör: istatiksel
ortalamalar, alt sınır üst sınır genişliği)
odaklanır ve bu sayede süreç başarım
sonuçlarında kurum genelinde
iyileştirmeler sağlanır.
Bu seviyedeki kurumlar, genellikle, 6sigma gibi sayısal süreç iyileştirme
yöntemleri kullanırlar.
Bu seviyenin en ayırt edici
özelliklerinden biri de “yenilikçiliğe”
verilen önemdir. Süreç iyileştirme
çalışmaları için arttırımsal iyileşmeler
kadar yenilikçi iyileştirme önerileri de
istenir ve özendirilir.

Açıklama

26

CMMI: Yöneticiler için Doğru Sorular – Orhan KALAYCI - 2007

2. Olgunluk Seviyesi Süreç Alanları

Proje

Bu seviyedeki bir şirkette, önemli olan işlerin, bütün şirkette herkes tarafından, aynı şekilde
yapılması değildir. Bu seviyedeki bir şirkette, bir proje içindeki aynı işlerin bütün proje ekibi
tarafından aynı şekilde yapılması gerekli ve yeterlidir. Farklı projelerde farklı iş yapış
şekillerinin denenmesi özendirilmelidir. Böylece bir sonraki seviyede, yani 3. olgunluk
seviyesinde, şirket genelinde standart iş yapma şekilleri seçilirken, şirket içinde denenmiş
süreçler içinden, şirket için en uygun iş yapma şekli seçilebilecektir.
Bu seviyede, proje yöneticilerinin yetkilendirilmesi ve buna karşılık sorumluluklarının
arttırılması çok önemlidir. Bu nedenle, CMMI bu seviyede proje yönetimine özellikle önem
verir.
2. Olgunluk seviyesinin süreç alanları şunlardır:
• Gereksinim Yönetimi
• Proje Planlama
• Proje İzleme ve Takip
• Tedarikçi Sözleşme Yönetimi
• Ölçme ve Çözümleme
• Süreç ve Ürün Kalite Güvencesi
• Yapılandırma Yönetimi

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen
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2.1 Gereksinim Yönetimi

Mühendislik

Önemli kavramlar:
•
•

•

•
•

Gereksinim sağlayıcılarının
ayırt edilmesi
Yeni gereksinimler için, kabul
edilmeden önce, etki
çözümlemelerinin yapılması
(Ortak Anlayış, Taahhüt)
Çözümleme sonucu belirlenen
ek maliyet ve süre
ihtiyaçlarının üst yönetim ve
müşteri tarafından
onaylanması (Ortak Anlayış,
Taahhüt)
Gereksinimler ile iş ürünleri
arasında çift taraflı
izlenebilirlik
Tutarsızlık takibi

Amaç
•
•

Projenin gereksinimlerini yönetmek
Gereksinimler ile proje planları ve iş ürünleri
arasındaki tutarsızlıkları tespit etmek

İlgili Süreç Alanları
Gereksinim geliştirme: Paydaşların ihtiyaçlarının,
gereksinimlere dönüştürülmesi
Teknik çözüm: Gereksinimlerin, teknik çözümlere
dönüştürülmesi
Proje planlama: Proje planlarının, gereksinimlere göre
oluşturulması ve gereksinim değişikliklerine göre
güncellenmesi
Yapılandırma yönetimi: Gereksinimlerle ilgili belge ve
dayanak değişikliklerin denetimi
Proje izleme ve takip: Projenin, gereksinimlere göre
izlenmesi ve gerekirse düzeltici çalışmaların belirlenmesi
Risk yönetimi: Gereksinimlerle ilgili risklerin belirlenmesi ve
izlenmesi

• Gereksinimleri yönet
• Gereksinimler ile proje planı ve iş ürünleri arasındaki tutarsızlıkları tespit et
1.1. Gereksinim sağlayıcıları ile gereksinimlerin anlamı üzerinde ortak bir anlayışı nasıl sağlıyorsunuz?
1.1.1. Uygun gereksinim sağlayıcılarını nasıl ayırt ediyorsunuz?
1.1.2. Gereksinimleri, kabul etmeden önce, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1.1.3. Proje ekibi ile gereksinim sağlayıcıları arasında ortak anlayışı nasıl sağlıyorsunuz?
1.2. Proje ekibinden, gereksinimler için, gerekli taahhütleri nasıl alıyorsunuz?
1.2.1. Proje ekibinden, gereksinimler için, ne çeşit taahhütler alıyorsunuz?
1.2.2. Proje ekibinden, gereksinimler için, taahhütleri nasıl alıyorsunuz?
1.3. Proje boyunca gelişen gereksinimler ve gereksinim değişikliklerini nasıl yönetiyorsunuz?
1.3.1. Proje boyunca ortaya çıkan yeni gereksinimler oldu mu?
1.3.2. Gereksinim değişikliklerini nasıl yönetiyorsunuz?
1.3.3. Gereksinim değişikliklerinin tarihçesini görebilir miyim?
1.4. Gereksinimler ile iş ürünleri arasındaki çift taraflı izlenebilirliği, her zaman, nasıl güncel
tutuyorsunuz?
1.4.1. İzlenebilirliği nasıl sağlıyorsunuz?
1.4.2. İzlenebilirliği nasıl güncel tutuyorsunuz?
1.5. Gereksinimler ile proje planı ve iş ürünleri arasındaki tutarsızlıkları nasıl tespit ediyorsunuz?
1.5.1. Gereksinimler ile proje planı ve iş ürünleri arasındaki tutarsızlıkları nasıl tespit ediyorsunuz?
1.5.2. Bir tutarsızlık bulduğunuzda hangi bilgileri kayıt altına alıyorsunuz?

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen
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2.2 Proje Planlama

Proje Yönetimi

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.

İş Dökümü Yapısı (İDY)
Proje planlama değişkenleri
İş ürünü ve görev öznitelikleri
Büyüklük ölçümleri
Kestirimler
Yap, satın al, tekrar kullan
kararları
Yaşam Döngüsü
Yeniden planlama için eşik
değerleri
Riskler
Paydaşlar
Projeyi etkileyen diğer planlar
Taahhütler
Yeniden planlama

Amaç
Proje çalışmalarını tanımlayan planları oluşturmak ve
güncel tutmak

İlgili Süreç Alanları
Gereksinim geliştirme: Proje planlarına temel olacak
gereksinimlerin, paydaşların ihtiyaçlarına uygun olarak
geliştirilmesi.
Gereksinim yönetimi: Proje planlarına temel olan
gereksinimlerin yönetilmesi.
Risk yönetimi: Risklerin belirlenmesi ve izlenmesi
Teknik çözüm: Gereksinimlerin teknik çözümlere
dönüştürülmesi

Proje planlama değişkenleri için kestirimler oluştur ve güncel tut
1.1. Projenin kapsamı hakkında kestirimlerde bulunabilmek için, üst düzey iş dökümü yapısını (İDY) nasıl
oluşturuyorsunuz?

1.1.1. İş dökümü yapısını (İDY) nasıl oluşturuyorsunuz?
1.1.2. İş paketlerini nasıl hazırlıyorsunuz?
1.1.3. Yap, satın al ya da tekrar kullan kararlarını nasıl veriyorsunuz?

1.2. İş ürünü ve görev öznitelikleri için kestirimleri nasıl oluşturuyorsunuz ve güncel tutuyorsunuz?6

1.2.1. Hangi iş ürünü ve görev öznitelikleri için kestirimlerde bulunuyorsunuz?
1.2.2. Ne çeşit büyüklük ölçümleri kullanıyorsunuz?
1.2.3. Projenin teknik yaklaşımını nasıl belirliyorsunuz?
1.2.4. Teknik yaklaşımın kestirimler üzerinde nasıl bir etkisi oluyor?
7
1.2.5. İş ürünü ve görev öznitelikleri için kestirimleri nasıl oluşturuyorsunuz ve güncel tutuyorsunuz?
1.2.6. İş ürünü ve görevler için kestirimleri ve gerekçelerini görebilir miyim?
1.3. Proje planlama için temel oluşturacak, proje yaşam döngüsü aşamalarını nasıl tanımlıyorsunuz?

1.3.1. Yaşam döngüsünü nasıl seçiyorsunuz?
1.4. Emek ve maliyet kestirimlerini nasıl oluşturuyorsunuz?

1.4.1. Kestirim yapmak için, ne çeşit yöntemler ya da geçmiş veriler kullanıyorsunuz?
1.4.2. İş ürünü ve görev öznitelikleri için yaptığınız kestirimleri, nasıl emek (ör: adamgün) ve maliyet
kestirimlerine dönüştürüyorsunuz?
1.4.3. Emek ve maliyet kestirimleri yaparken, destekleyici altyapı ihtiyaçlarını göz önünde
bulunduruyor musunuz? Örnek verir misiniz?
2.

Proje yönetim çalışmalarına temel oluşturmak üzere, proje planı oluştur ve güncel tut
2.1. Proje bütçesi ve zaman planını nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?

2.1.1. Proje bütçesi ve zaman planını nasıl oluşturuyorsunuz?
2.1.2. Proje bütçesi ve zaman planını nasıl güncel tutuyorsunuz?
2.1.3. Yeniden planlama ya da düzeltici çalışmaların gerekli olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?
Bunun için hangi ölçütleri kullanıyorsunuz?
2.2. Proje risklerini nasıl belirliyor ve ilgili çözümlemeleri nasıl yapıyorsunuz?

2.2.1. Riskleri nasıl belirliyorsunuz?
2.2.2. Risk çözümleme için ne çeşit yöntemler ya da araçlar kullanıyorsunuz?
2.2.3. Riskler üzerinde gözden geçirmeler yapıyor musunuz? Nasıl?

6
7

“Oluştur ve güncel tut” ifadesinin CMMI içinde özel bir anlamı vardır, açıklama için lütfen sözlüğe bakınız.
“Oluştur ve güncel tut” ifadesinin CMMI içinde özel bir anlamı vardır, açıklama için lütfen sözlüğe bakınız.
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2.2.4. Riskleri güncellemek gerektiğine nasıl karar veriyorsunuz? Bunun için hangi ölçütleri
kullanıyorsunuz?
2.3. Proje verilerini yönetmek için yaptığınız planı görebilir miyim?

2.3.1. Hangi konularda veri yönetimi uyguluyorsunuz?
2.3.2. Veri yönetimi için nasıl bir alt yapı hazırladınız?
2.3.3. “Proje verilerini” nasıl belirlediniz, topladınız ve raporladınız?
2.3.4. Gizlilik ve güvenlik gerektiren veriler için bunların sağlandığından emin olmanızı sağlayacak
yordam ve gerekler var mı?
2.4. Projenin başarı ile tamamlanması için gerekli kaynakları nasıl planlıyorsunuz?

2.4.1. Projenin ihtiyaç duyduğu süreçleri ve o süreçlerin gereksinimlerini8 nasıl belirliyorsunuz?
2.4.2. Projenin ihtiyaç duyduğu çalışanları ve yetkinlik, eğitim, bilgi gibi çalışanlardan beklenen
gereksinimlerini nasıl belirliyorsunuz?
2.4.3. Donanım, araç ve gereçler için gereksinimleri9 nasıl belirliyorsunuz?

2.5. Projenin başarı ile tamamlanması için gerekli bilgi ve yetkinlik ihtiyaçlarını nasıl planlıyorsunuz?

2.5.1. Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli yetkinlik ve bilgi seviyesini nasıl belirliyorsunuz?
Belirlenenleri görebilir miyim?
2.5.2. Kurum içinde hali hazırda mevcut yetkinlik ve bilgi seviyesini nasıl belirliyorsunuz?
Belirlenenleri görebilir miyim?
2.5.3. Proje için gerekli yetkinlik ve bilgi seviyesinin sağlanması için nasıl yöntemler kullanıyorsunuz?
2.5.4. Belirlenen yöntemleri proje planında görebilir miyim?
2.6. İlgili paydaşların katılımını nasıl planlıyorsunuz?
2.6.1. Paydaşların katılımını nasıl planlıyorsunuz? Planı görebilir miyim?
2.7. Proje planının içeriğini nasıl oluşturuyor ve güncel tutuluyorsunuz?

2.7.1. Proje planı size ne gibi faydalar sağlıyor?
2.7.2. Proje planının içerisinde neler var?
3.

Proje planı için gerekli taahhütleri oluştur ve güncel tut
3.1. Proje taahhütlerini anlamak için projeyi etkileyen hangi planları gözden geçiriyorsunuz, tüm planları
gözden geçirdiğinizden nasıl emin oluyorsunuz?

3.1.1. Projeyi etkileyen ve proje ile ilgili oluşturulmuş diğer planlar hangileri?
3.1.2. Projeyi etkileyen planların, tutarlı ve bütünlük içinde olduğunu nasıl biliyorsunuz?
3.2. Kestirilen ve hali hazır kaynak duruma göre proje planını yeniden düzenlenmeye nasıl karar
veriyorsunuz?

3.2.1. Proje planında, iş ve kaynak seviyelerini yeniden düzenlemeye nasıl karar veriyorsunuz?
3.2.2. İş ve kaynak seviyelerini yeniden düzenlemek için neler yapıyorsunuz?
3.3. Planın gerçekleştirilmesinden ve desteklenmesinden sorumlu paydaşlardan, gerekli taahhütleri nasıl
alıyorsunuz?

3.3.1. İlgili paydaşlardan gerekli taahhütleri nasıl alıyorsunuz?

8
9

Ör: Hangi süreç ne zaman kullanılacak, proje o süreci o zaman kullanmaya hazır mı?
Hangi donanım, araç, gereç ve bileşene ne zaman ihtiyaç duyulacağı gibi
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2.3 Proje İzleme ve Takip

Proje Yönetimi

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

2.

Proje planlama değişkenleri
İş ürünü ve görev öznitelikleri
Maliyet, emek, kaynak, zaman
Yetkinlik ve bilgi seviyeleri
Proje ilerleme toplantıları
Aşama toplantıları
Bulunan sorunlar
Sorun giderici çalışmalar
Değişiklik yönetimi
Toplantılara ilgili paydaşların
ve üst yönetimin katılımı

Amaç
Projenin gidişatı ile ilgili net bir görülebilirlik oluşturmak ve
böylece projenin başarımı planlardan önemli ölçüde saparsa,
gerekli düzeltici çalışmaları başlatmak ve hayata geçirmek

İlgili Süreç Alanları
Proje planlama: Proje için uygun izleme seviyelerinin
belirlenmesi. Gidişat ve risklerin hangi ölçümlerle
izleneceğinin tanımlanması.
Ölçme ve çözümleme: Ölçme, çözümleme ve kayıt altına
alma çalışmalarının nasıl yapılacağının tarif edilmesi.

Projenin gerçekleşen başarım ve gidişatını, proje planına göre, izle
1.1. Proje planlama değişkenlerinin gerçekleşen değerlerini, proje planına göre, nasıl izliyorsunuz?
1.1.1. Gidişatı, zaman çizelgesine göre, nasıl izliyorsunuz?
1.1.2. Projenin gerçekleşen maliyetini ve harcanan emeği nasıl takip ediyorsunuz?
1.1.3. İş ürünü ve görev özniteliklerini nasıl takip ediyorsunuz?
1.1.4. Projeye sağlanan kaynakları10 ve kullanım oranlarını nasıl takip ediyorsunuz?
1.1.5. Çalışanların yetkinlik ve bilgi seviyelerini nasıl takip ediyorsunuz?
1.1.6. Proje planlama değişkenlerindeki önemli sapmaları nasıl belgeliyorsunuz?
1.2. Taahhütleri, proje planında belirlenmiş olan taahhütlere göre nasıl izliyorsunuz?
1.2.1. Taahhütleri nasıl izliyorsunuz?
1.3. Riskleri, proje planında belirlenmiş risklerle karşılaştırılarak nasıl izliyorsunuz?
1.3.1. Projenin şu anda içinde bulunduğu durum ve şartlara göre, risk belgeleri, düzenli olarak nasıl
gözden geçiriliyor?
1.3.2. Değişikliklere göre güncellenmiş, güncel risk belgelerini görebilir miyim?
1.3.3. Risklerin durumu ilgili paydaşlara nasıl duyuruluyor?
1.4. Veri yönetimini, proje planına göre nasıl izliyorsunuz?
1.4.1. Veri yönetiminin, proje planında tarif edildiği gibi gerçekleştiğini, düzenli olarak, nasıl gözden
geçiriyorsunuz?
1.4.2. Önemli saplamalar ve etkilerini nasıl belirliyor ve belgelendiriyorsunuz?
1.4.3. Veri gözden geçirme çalışmalarının sonuçlarını nasıl belgelendiriyorsunuz?
1.5. Paydaşların katılımını, proje planına göre, nasıl izliyorsunuz?
1.5.1. Paydaşların katılımını, düzenli olarak, nasıl gözden geçiriyorsunuz?
1.6. Projenin gidişatını, başarımını ve sorunlarını düzenli olarak nasıl izliyorsunuz?
1.6.1. Proje ilerleme toplantılarını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
1.7. Belirlenmiş aşama11 tarihlerinde, gerçekleşen proje başarım ve sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1.7.1. Projenin zaman çizelgesi üzerinde belirlenmiş olan anlamlı noktalarda ilgili paydaşlar ile
gözden geçirmeler nasıl gerçekleştiriliyor?
Projenin sonuçları ya da başarımı, planlanandan önemli ölçüde saptığında, sorun giderici çalışmaları
belirle ve kapanıncaya kadar takip et
2.1. Sorunları nasıl belirliyor ve çözümlüyorsunuz? Sorun giderici çalışmaları nasıl tespit ediyorsunuz?
2.1.1. Üzerinde çözümleme yapmak için sorunları nasıl topluyorsunuz?
2.1.2. Sorun giderici çalışma gerektiren12 sorunları nasıl tespit ediyorsunuz?
2.1.3. Sorun giderici çalışmaları nasıl tespit ediyorsunuz?
2.2. Belirlenen sorunları çözmek için, sorun giderici çalışmaları nasıl hayata geçiriyorsunuz?

10

Kaynaklara örnekler: Donanım, bina, arsa, ağ, sınama ortamları, güvenlik sistemleri, insan, süreçler
Aşama = Milestone
12
Düzeltici çalışma ölçütlerinin proje planında belirtilmiş olması gereklidir
11
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2.2.1. Belirlenen sorunların çözümü için uygun düzeltici çalışmaları13 nasıl belirliyor ve
belgelendiriyorsunuz?
2.2.2. Sorun giderici çalışmalar için ilgililerden taahhütleri nasıl alıyorsunuz?
2.3. Sorun giderici çalışmaları, kapanıncaya kadar, nasıl yönetiyorsunuz?
2.3.1. Sorun giderici çalışmaları, kapanıncaya kadar, nasıl izliyorsunuz?
2.3.2. Sorun giderici çalışmaların etkinliğini anlamak için, sorun giderici çalışmaların sonuçları
üzerinde çözümlemeleri nasıl yapıyorsunuz?
2.3.3. Sorun giderici çalışmalar için hazırlanan planlarda önemli sapmalar olduğunda, uygun
hareketleri nasıl belirliyor ve belgelendiriyorsunuz?

13

Düzeltici çalışmalara örnekler: Ek kaynak atanması, proje planlarının güncellenmesi, gereksinimlerde
azaltmaya gidilmesi, taahhütlerde değişiklikler yapılması, vb
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2.4 Tedarikçi Sözleşme Yönetimi

Proje Yönetimi

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
1.

2.

14

Satın alma türleri
Tedarikçilerden toplanan
bilgiler
Tedarikçilerden alınan
teklifler
Tedarikçiler ile yapılan
sözleşmeler
Bu sözleşmeler üzerinde
yapılan değişiklikler
Gözden geçirmeler
Sorun giderici çalışmalar
Kabul sınamaları

Amaç
Tedarikçilerden satın alınan ürünlerin satın alma sürecini
yönetmek

İlgili Süreç Alanları
Proje izleme ve takip: Proje çalışmalarının izlenmesi ve
gerekirse sorun giderici çalışmaların belirlenmesi.
Gereksinim geliştirme: Gereksinimlerin tanımlanması.
Gereksinim yönetimi: Tedarikçilerden alınan ürünler ile
gereksinimler arasında çift taraflı bir takip edilebilirliğin
sağlanması ve gereksinimlerin yönetilmesi.
Teknik çözüm: Tedarikçilerden satın alınabilecek ürün ya da
ürün bileşenleri hakkında bilgi sağlanması.

Tedarikçiler ile sözleşmeler oluştur ve güncel tut14
1.1. Satın alınacak her bir ürün ve ürün bileşeni için satın alma türünü nasıl belirliyorsunuz?
1.1.1. Ne tür satın almalar yapıyorsunuz?
1.1.2. Satın alınacak her bir ürün ve ürün bileşeni için satın alma türünü nasıl belirliyorsunuz?
1.2. Belirlenmiş gereksinimleri ve oluşturulmuş olan ölçütleri sağlama yetkinliklerine göre, tedarikçileri
nasıl seçiyorsunuz?
1.2.1. Olası tedarikçileri nasıl seçiyorsunuz?
1.2.2. Nasıl teklif alıyorsunuz?
1.2.3. Toplanan teklifleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
1.2.4. Tedarikçiyi nasıl seçiyorsunuz?
1.2.4.1. Eğer hazır ürün alacaksanız, tedarikçiyi nasıl seçiyorsunuz?
1.2.4.2. Eğer hazır ürün olmayacak ise, tedarikçiyi nasıl seçiyorsunuz?
1.3. Tedarikçiler ile resmi sözleşmeleri nasıl oluşturuyorsunuz ve güncel tutuyorsunuz?
1.3.1. Tedarikçiler ile resmi sözleşmeleri nasıl oluşturuyorsunuz?
1.3.2. Bu sözleşmeleri nasıl güncel tutuyorsunuz?
1.3.3. Sözleşmeyi yürütmeden önce, tarafların, anlaşmanın içeriğini ve değişiklikleri tam olarak
anladıklarından, emin olmak için neler yapıyorsunuz?
1.3.4. Hazır ürün satın alımlarında, sözleşmenin içeriğinde neler oluyor?
1.3.5. Hazır ürün dışı satın alımlarında, sözleşmenin içeriğinde neler oluyor?
Sözleşme koşulları, hem proje hem de tedarikçi tarafından yerine getirilir
2.1. Çalışmaları, tedarikçi ile birlikte, sözleşmede belirtildiği şekilde, nasıl yerine getiriyorsunuz?
2.1.1. Tedarikçi ile yapılan sözleşmenin, olması gerektiği gibi, yerine getirildiğinden nasıl emin
oluyorsunuz?
2.1.2. Sözleşmede, ne çeşit gözden geçirmeler tanımlı ve bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
2.1.3. Yönetsel gözden geçirmelerde nelere dikkat ediyorsunuz?
2.1.4. Teknik gözden geçirmelerde nelere dikkat ediyorsunuz?
2.1.5. Gözden geçirmeler sonucunda bir sorun bulunursa ne yapıyorsunuz?
2.2. Tedarikçi süreçleri içinden, bir kısmını nasıl seçiyor, izliyor ve çözümlüyorsunuz?
2.2.1. Tedarikçinin bütün süreçlerini izliyor musunuz?
2.2.2. Hangi süreçleri izleyeceğinizi nasıl seçiyorsunuz?
2.2.3. Tedarikçinin süreçlerini nasıl izliyorsunuz?
2.2.4. İzlediğiniz tedarikçi süreçleri üzerinde nasıl çözümlemeler yapıyorsunuz?
2.3. Tedarikçiye ısmarlama yaptırılan iş ürünleri içinden bir kısmını değerlendirme yapmak için nasıl
seçiyorsunuz ve değerlendirmeleri nasıl yapıyorsunuz?

“Oluştur ve güncel tut” ifadesinin CMMI içinde özel bir anlamı vardır, açıklama için lütfen sözlüğe bakınız.
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2.3.1. Projenin başarı ile tamamlanmasında önemli etkisi olacak ve sorunları daha erken bulmaya
yardımcı olacak iş ürünlerini nasıl belirliyorsunuz?
2.3.2. Belirlenmiş iş ürünlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2.3.3. Değerlendirmede bulunan sorunlar için sorun giderici çalışmaları nasıl belirliyor ve
belgelendiriyorsunuz?
2.4. Satın alınan ürünleri kabul etmeden önce, tedarikçi sözleşmesi koşullarının yerine getirildiğinden nasıl
emin oluyorsunuz?
2.4.1. Satın alınan ürünleri nasıl kabul ediyorsunuz?
2.5. Satın alınan ürünlerin, tedarikçiden projeye geçişini nasıl sağlıyorsunuz?
2.5.1. Satın alınan ürünlerinin projeye geçişini nasıl sağlıyorsunuz?
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2.5 Ölçme ve Çözümleme

Proje Yönetimi

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•
•

1.

2.

15

Yönetimin bilgi ihtiyaçları
Diğer bilgi ihtiyaçları
Bilgi ihtiyaçları ile ölçümler
arasındaki ilişkiler
Ölçüm çözümlemeleri ve
raporları
Ölçüm çözümlemelerinden ve
raporlarından yararlanan
paydaşlar
Paydaşların ölçüm
sonuçlarından faydalanma
memnuniyet anketleri
Az sayıda ama faydalı
ölçümler

Amaç
Yönetimin bilgi ihtiyaçlarını desteklemek için gerekli ve yeterli
ölçme yeteneğini yaratmak ve devamlılığını sağlamak

İlgili Süreç Alanları
Proje planlama: Proje öznitelik kestirimleri ve diğer
planlama gereksinimleri için bilgi ihtiyaçların sağlanması
Proje izleme ve takip: Proje başarımını izlemek için bilgi
ihtiyaçlarının sağlanması
Yapılandırma yönetimi: Ölçme iş ürünlerinin yönetilmesi
Gereksinim geliştirme: Müşteri gereksinimlerini sağlamak
için gerekli bilgi ihtiyaçlarının sağlanması
Gereksinim yönetimi: Gereksinimlerin takip edilebilirliğini
sağlamak ve güncel tutmak için gerekli bilgi ihtiyaçlarının
sağlanması
Kurumsal süreç tanımlama: Kurumun ölçüm havuzunu
sağlar
Sayısal proje yönetimi: İstatistiksel değişkenliğin anlaşılması
ve diğer istatiksel çözümleme yöntemlerinin kullanılması

Belirlenmiş bilgi ihtiyaçları ve hedefler ile ölçme hedefleri ve çalışmalar arasında eş güdümü sağla
1.1. Belirlenmiş bilgi ihtiyaç ve hedeflerinden türetilmiş olmak üzere, ölçme hedeflerini nasıl oluşturuyor
ve güncel tutuyorsunuz15
1.1.1. Ölçme hedeflerini nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.1.2. Bilgi ihtiyaç ve hedefleri hangi kaynaklardan gelmektedir?
1.1.3. Ölçme hedeflerinizi görebilir miyim?
1.2. Ölçme hedeflerini karşılamak için kullanılacak ölçümleri nasıl belirliyorsunuz?
1.2.1. Ölçümleri nasıl belirliyorsunuz?
1.2.2. Temel ölçümlerinizi görebilir miyim?
1.2.3. Türetilmiş ölçümlerinizi görebilir miyim?
1.3. Ölçme verilerinin nasıl sağlanacağını ve saklanacağını nasıl belirliyorsunuz?
1.3.1. Ölçme verilerinin nasıl sağlanacağını ve saklanacağını nasıl belirliyorsunuz?
1.3.2. Ölçme verilerini toplarken ve saklarken nelere dikkat ediyorsunuz?
1.4. Ölçüm verilerinin nasıl çözümleneceğini ve raporlanacağını nasıl belirliyorsunuz?
1.4.1. Ölçüm verilerinin nasıl çözümleneceğini ve raporlanacağını nasıl belirliyorsunuz?
1.4.2. Veri çözümleme yöntem ve araçlarını nasıl seçiyorsunuz? Hangi yöntem ve araçları
kullanıyorsunuz?
1.4.3. Kullandığınız istatistikler neler?
1.4.4. Veri çözümleme ve sonuçların duyurulması ile ilgili idari yordamlarınızda neleri ele
alıyorsunuz?
1.4.5. Veri çözümlemelerinin faydasını değerlendirmek için hangi ölçütleri kullanıyorsunuz?
1.4.6. Veri toplama ve çözümleme çalışmalarını değerlendirmek için hangi ölçütleri
kullanıyorsunuz?
Belirlenmiş bilgi ihtiyaç ve hedeflerini karşılayan, ölçme sonuçlarını ilan et
2.1. Belirlenmiş ölçme verilerini nasıl elde ediyorsunuz?
2.1.1. Verileri nasıl topluyorsunuz?
2.1.2. Veri bütünlük ve tutarlık sınamalarını nasıl yapıyorsunuz?
2.2. Ölçme verilerini nasıl çözümlüyor ve yorumluyorsunuz?
2.2.1. Ölçme verilerini nasıl çözümlüyorsunuz?
2.3. Ölçme verilerini, ölçme tanımlarını ve ölçme sonuçlarını nasıl saklıyor ve yönetiyorsunuz?
2.3.1. Verileri ve sonuçları nasıl saklıyorsunuz?
2.3.2. Veri havuzunda neleri saklıyorsunuz?
“Oluştur ve güncel tut” ifadesinin CMMI içinde özel bir anlamı vardır, açıklama için lütfen sözlüğe bakınız.
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2.3.3. Bilgilerin uygun olmayan şekilde kullanımına örnekler verir misiniz? Bunları nasıl
engelliyorsunuz?
2.4. Ölçme ve çözümleme çalışmalarının sonuçlarını, bütün ilgili paydaşlara nasıl duyuruyorsunuz?
2.4.1. Sonuçları paydaşlara nasıl duyuruyorsunuz?
2.4.2. Sonuçların anlaşılır olması için sonuç raporlarına özellikle hangi açıklamaları ekliyorsunuz?
2.4.3. Paydaşların sonuçları anlamalarına nasıl yardımcı oluyorsunuz? Anladıklarından nasıl emin
oluyorsunuz?
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2.6 Süreç ve Ürün Kalite Güvencesi

Destek

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

2.

16

Süreç değerlendirmeleri
İş ürünü değerlendirmeleri
Kullanılan ölçütler
Bulunan sorunlar
Sorunları kimler buluyor
Değişiklik istekleri
Tutulan kayıtlar
Raporlar
En çok bulunan sorunlar
Sorunların kapanma oranı
Sık görülen sorunlar için
yapılmış süreç iyileştirme
önerileri

Amaç
Yönetime ve çalışanlara, süreçler ve ilgili iş ürünleri ile ilgili
tarafsız bir iç görü sağlamak

İlgili Süreç Alanları
Proje planlama: Tarafsız değerlendirmesi yapılacak,
süreçlerin ve iş ürünlerinin belirlenmesi
Doğrulama: Belgelenmiş gereksinimlerin karşılanması

Uygulanan süreçlerin ve bunlarla alakalı iş ürünü ve hizmetlerin, ilgili süreç tanımlarına, standartlara ve
yordamlara uyumunu, tarafsız olarak değerlendir
1.1. Uygulanan süreçler arasından seçilenlerin, ilgili süreç tarifleri, standartlar ve yordamlara uyumunu
tarafsız olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
1.1.1. Bütün süreçleri değerlendiriyor musunuz?
1.1.2. Kalite sorunlarını kimler buluyor?
1.1.3. Süreç değerlendirmelerini nasıl yapıyorsunuz?
1.1.4. Ne çeşit ölçütler kullanıyorsunuz?
1.2. İş ürünleri ve hizmetler arasından seçilenlerin süreç tarifleri, standartlar ve yordamlara uyumunu
tarafsız olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
1.2.1. Bütün iş ürünlerini değerlendiriyor musunuz?
1.2.2. İş ürünlerini ne zaman değerlendiriyorsunuz?
1.2.3. İş ürünü değerlendirmelerini nasıl yapıyorsunuz?
1.2.4. Ne çeşit ölçütler kullanıyorsunuz?
Uygunsuzluk sorunlarını tarafsız olarak izle ve duyur, sorunların çözüldüğünden emin ol
2.1. Kalite sorunlarının, ilgililere zamanında duyurulduğundan ve sorunların yönetim ve çalışanlar ile
birlikte çözüldüğünden nasıl emin oluyorsunuz?
2.1.1. Uygunsuzlukları nasıl duyuruyorsunuz?
2.1.2. Uygunsuzlukların çözüldüğünden nasıl emin oluyorsunuz?
2.1.3. Uygunsuzlukları çözmek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
2.1.4. Uygunsuzluklar üzerinde çözümlemeler yapıyor musunuz?
2.2. Kalite güvencesi çalışmalarına ait kayıtlar nasıl oluşturuluyor ve güncel tutuluyor?16
2.2.1. Kalite güvencesi çalışmaları için hangi kayıtları oluşturuyorsunuz?
2.2.2. Gerekli durumlarda, kalite güvence çalışmalarının durumu ve tarihçesinde değişiklikleri nasıl
yapıyorsunuz?

“Oluştur ve güncel tut” ifadesinin CMMI içinde özel bir anlamı vardır, açıklama için lütfen sözlüğe bakınız.
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2.7 Yapılandırma Yönetimi

Destek

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
1.

2.

3.

17

Dayanak ile yedekleme
arasındaki temel farklar
Dayanak nedir?
Dayanak oluşturmak
Dayanakların güncel olması ve
doğru kullanımı
Yapılandırma düzeni
Yapılandırma denetimleri
Kontrol seviyeleri
Denetim kayıtları

Amaç
• İş ürünlerinin bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamak.
Bu amaca ulaşmak için, yapılandırma kimlik belirlemesi,
yapılandırma sınaması, yapılandırma durum muhasebesi ve
yapılandırma denetimleri yapmak.

İlgili Süreç Alanları
Proje planlama: Yapılandırma öğelerini belirlemekte
yardımcı olan iş dökümü yapısı (İDY) ve diğer planların
sağlanması
Proje izleme ve takip: Başarım çözümlemesi ve düzeltici
çalışmalar

Belirlenmiş iş ürünleri için dayanakları oluştur
1.1. Yapılandırma yönetimi altına alınacak olan yapılandırma öğeleri, bileşenler ve ilgili iş ürünlerini
nasıl belirliyorsunuz?
1.1.1. Yapılandırma öğelerini nasıl seçiyorsunuz?
1.1.2. Yapılandırma öğelerini seçmek için kullandığınız ölçütleri görebilir miyim?
1.1.3. Neleri yapılandırma yönetimi altında saklıyorsunuz?
1.2. İş ürünlerinin denetimi için yapılandırma ve değişiklik yönetimi düzenini nasıl oluşturuyor ve
güncel tutuyorsunuz?17
1.2.1. Yapılandırma yönetimi düzeninin nasıl işlediğini anlatır mısınız?
1.2.2. Yapılandırma yönetimi için hangi kontrol seviyelerini kullanıyorsunuz?
1.3. İç kullanım ya da müşteriye teslimat amacıyla dayanakları nasıl yaratıyor ya da yayınlıyorsunuz?
1.3.1. Dayanakları nasıl oluşturuyorsunuz?
Yapılandırma yönetimi altındaki iş ürünleri üzerinde yapılan değişiklikleri izle ve denetle
2.1. Yapılandırma öğeleri için yapılan değişiklik isteklerini nasıl izliyorsunuz?
2.1.1. Değişiklik isteklerini nasıl izliyorsunuz?
2.2. Yapılandırma öğeleri üzerinde yapılan değişiklikleri nasıl denetliyorsunuz?
2.2.1. Yapılandırma öğeleri üzerinde yapılan değişiklikleri nasıl denetliyorsunuz?
Dayanakların bütünlüğünü oluştur ve güncel tut
3.1. Yapılandırma öğelerini tanımlayan kayıtları nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
3.1.1. Yapılandırma yönetimi kayıtlarını nasıl oluşturuyorsunuz?
3.2. Yapılandırma dayanaklarının bütünlüğünü korumak için yapılandırma denetimlerini nasıl
yapıyorsunuz?
3.2.1. Ne çeşit yapılandırma denetimleri yapıyorsunuz?
3.2.2. Yapılandırma denetimlerini nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

“Oluştur ve güncel tut” ifadesinin CMMI içinde özel bir anlamı vardır, açıklama için lütfen sözlüğe bakınız.
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3. Olgunluk Seviyesi Süreç Alanları

Bu sevideki bir şirket için en önemli iki kavram şunlardır: Kurumun standart süreçleri ve
uyarlama kılavuzları.
Kurum içinde, farklı işler için farklı standartlar olabilir. Örneğin: Projelerin büyüklüğüne
göre; küçük, orta, büyük projeler ya da projelerin uygulama alanına göre; ERP, e-iş, vb,
projeler için farklı standartlar süreçler tanımlanabilir.
Uyarlama kılavuzları sayesinde, her bir proje, kendisine hitap eden standart süreci, kendisine
özel bir şekilde uyarlama şansına sahip olacaktır. Örneğin, orta boy bir ERP projesi, kurumun
orta boy ERP projeleri için tanımlanmış standart sürecini uyarlama kılavuzuna uygun olarak
kendisine özel bir hale getirebilecektir.
Farklı büyüklükte ve farklı alanlardaki projeler için farklı standart süreçler tanımlanabileceği
gibi, bir başka alternatif yaklaşım, kurumun oldukça genel bir standart süreç tanımı olabilir ve
bu genel standart sürecin projelerin büyüklüğü ve uygulama alanına göre nasıl özel hale
getirilebileceğini açıklayan bir ya da birden çok uyarlama kılavuzu hazırlanabilir.
Türkiye’de ve dünyada görülen en yaygın hata, şirketlerin 2. olgunluk seviyesini yaşamadan
doğrudan 3. olgunluk seviyesine atlamak istemeleridir. Bu çok tehlikeli bir hatadır. Bu
şekilde bir yaklaşım ile şirket hazır olmadığı halde standart süreçler tanımlamaya çalışacak ve
büyük bir ihtimal ile şirketin özelliklerine uymayan teorik olarak tanımlanmış standart
süreçler oluşturulacaktır. Sonuçta, maalesef bu hatayı yapan birçok şirket çalışanın gerçek
tecrübelerinde olduğu gibi CMMI modelinin şirkete bürokrasi getirdiği iddia edilecektir.
Bürokrasiyi getiren CMMI değil, CMMI modelinin yanlış uygulanmasıdır. Şirketlerin 3.
olgunluk seviyesi öncesinde 2. olgunluk seviyesini yeterince yaşaması ve şirkete en uygun
standart süreçleri şirket içinde yaşanmış gerçek tecrübelerden tanımlanması hayati öneme
sahiptir.
Son olarak, şu hatırlatmayı yapmayı önemli görüyorum: Bazı süreç alanlarının özel
amaçlarının, genel amaçları karşıladığını daha önceki bölümlerde görmüştük. Eğer şirket
içinde her şeyi proje olarak ele alırsanız, genel amaçlar ile ayrıca kaygılanmanıza gerek
kalmaz. Süreç iyileştirme çalışmaları dâhil bütün kurumsal faaliyetlerin birer proje gibi ele
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alınması ve bu projelerin de CMMI gereklerini yerine getirmesi durumunda bütün genel
amaçlar sağlanmış olacaktır.
3. Olgunluk seviyesinin süreç alanları şunlardır:
• Gereksinim Geliştirme
• Teknik Çözüm
• Ürün Bütünleştirme
• Doğrulama
• Geçerlilik
• Kurumsal Süreç Odaklanması
• Kurumsal Süreç Tanımlama
• Kurumsal Eğitim
• Bütünleşik Proje Yönetimi
• Risk Yönetimi
• Karar Çözümleme ve Çözüm Üretme
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3.1 Gereksinim Geliştirme

Mühendislik

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.

2.

3.

Projenin paydaşları
Paydaşların beklentileri,
ihtiyaçları, kısıtları ve
arayüzleri
Ürün yaşam döngüsü
Müşteri gereksinimleri
Ürün ve ürün bileşeni
gereksinimleri
Arayüz gereksinimleri
Müşteri gereksinimlerinin
ürün bileşenlerine atanması
Uygulama kavramları
Uygulama senaryoları
Gereksinimler ve kısıtlar
arasında denge sağlama
İşlevsel tanımlar
Gereksinim geçerlilik sınaması

Amaç
Müşteri gereksinimleri ile ürün ve ürün bileşeni
gereksinimlerini oluşturmak ve çözümlemek

İlgili Süreç Alanları
Gereksinim yönetimi: Müşteri ve ürün gereksinimlerinin
yönetilmesi, gereksinim sağlayıcılar ile ortak anlayış
geliştirilmesi, gereksinimleri hayata geçirecek ve izlenebilirliği
sağlayacak kişilerden gerekli taahhütlerin oluşturulması
Teknik çözüm: Gereksinim geliştirme işlevinin çıktılarının
nasıl kullanılacağının belirlenmesi. Gereksinimleri
değiştirecek ya da gelişmesini sağlayacak, teknik çözüm
seçeneklerinin geliştirilmesi
Ürün bütünleştirme: Arayüz ve arayüz gereksinimlerinin
yönetimi
Doğrulama: Ürünlerin, gereksinimleri sağladığından emin
olunması
Geçerlilik: Ürünlerin, müşteri gereksinimlerine göre, geçerli
olduğunun nasıl anlaşılacağının tanımlanması
Risk yönetimi: Gereksinimlerle ilgili risklerin belirlenmesi ve
izlenmesi
Yapılandırma yönetimi: Önemli iş ürünlerinin denetlenmesi
ve yönetilmesi

Paydaşların ihtiyaçlarını, beklentilerini, kısıtlarını ve arayüzleri topla, sonra bunları müşteri
gereksinimlerine dönüştür
1.1. Ürün yaşam döngüsü boyunca, bütün aşamalar için, paydaşların ihtiyaçlarını, beklentilerini,
kısıtlarını ve arayüzleri ortaya nasıl çıkartıyorsunuz?
1.1.1. İhtiyaç, beklenti, kısıt ve dış arayüzleri ortaya çıkartmak için hangi yöntemleri
kullanıyorsunuz?
1.1.2. Paydaşların genellikle gereksinim olarak ifade etmeyi unuttukları ihtiyaçları hangi konularda
oluyor?
1.2. Paydaşların ihtiyaçlarını, beklentilerini, kısıtlarını ve arayüzleri müşteri gereksinimlerine nasıl
dönüştürüyorsunuz?
1.2.1. Müşteri gereksinimlerini nasıl oluşturuyorsunuz?
Müşteri gereksinimlerini özümseyerek ve ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, ürün ve ürün bileşeni
gereksinimlerini geliştir
2.1. Müşteri gereksinimlerini temel alarak, ürün ve ürün bileşeni gereksinimlerini nasıl oluşturuyorsunuz
ve güncel tutuyorsunuz?18
2.1.1. Ürün ve ürün bileşenleri için gereksinimleri nasıl oluşturuyorsunuz?
2.1.2. Ürün ve ürün bileşenleri için gereksinimleri nasıl güncel tutuyorsunuz?
2.2. Her bir ürün bileşeni için ilgili gereksinimlerin atamalarını nasıl yapıyorsunuz?
2.2.1. Gereksinimler, ilgili ürün bileşenlerine nasıl atanıyor?
2.3. Arayüz gereksinimlerini nasıl belirliyorsunuz?
2.3.1. Arayüz gereksinimlerini nasıl belirliyorsunuz?
2.3.2. Arayüz gereksinimlerini nasıl güncel tutuyorsunuz?
2.3.3. Arayüzler konusunda, bugüne kadar hiç sorun yaşadınız mı?
Gereksinimleri çözümle, geçerliliklerini sına ve istenen işlevlerin19 tanımlarını oluştur
3.1. Uygulama kavramları ve ilgili senaryoları nasıl oluşturuyorsunuz ve güncel tutuyorsunuz20

18

“Oluştur ve güncel tut” ifadesinin CMMI içinde özel bir anlamı vardır, açıklama için lütfen sözlüğe bakınız.
İşlev = fonksiyon
20
“Oluştur ve güncel tut” ifadesinin CMMI içinde özel bir anlamı vardır, açıklama için lütfen sözlüğe bakınız.
19
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3.1.1. Uygulama kavramları ve ilgili senaryoları nasıl oluşturuyorsunuz?
3.1.2. Uygulama kavramları ve ilgili senaryoları nasıl güncel tutuyorsunuz?
3.2. İstenen işlevler için tanımları nasıl oluşturuyorsunuz ve güncel tutuyorsunuz?
3.2.1. İşlevsel tanımları nasıl oluşturuyorsunuz?
3.3. Gereksinimlerin gerekli ve yeterli olduklarından emin olmak için, çözümlemeleri nasıl
yapıyorsunuz?
3.3.1. Gereksinimler üzerinde hiç hata ya da çelişki buldunuz mu? Görebilir miyim?
3.3.2. Bu hata ve çelişkileri nasıl buldunuz?
3.3.3. Gereksinim çözümlemelerinizde nelere dikkat ediyorsunuz?
3.3.4. Belgelenmiş gereksinimlerin tüm gereksinimleri kapsadığından nasıl emin oluyorsunuz? İleride
unutulmuş sürpriz gereksinimler çıkmaması için ne yapıyorsunuz?
3.4. Paydaşların ihtiyaçları ile kısıtları arasındaki dengeyi sağlamak için, gereksinim çözümlemelerini
nasıl yapıyorsunuz?
3.4.1. Müşterinin gereksinimleri ile kısıtları arasında hiç dengesizlik oluyor mu?
3.4.2. Bu dengesizlikleri nasıl ortaya çıkartıyorsunuz?
3.4.3. Dengesizliği ortadan kaldırmak için ne yapıyorsunuz?
3.5. Tanımlanmış gereksinimlere göre geliştirilen sonuç ürünün, kullanıcı ortamında istendiği gibi
çalışacağından emin olmak için gereksinimlerin geçerliliğini nasıl sınıyorsunuz?
3.5.1. Bütün gereksinimleri yerine getirdiğiniz halde sonuç ürünün müşterinin ortamında çalışmama
riski var mı?
3.5.2. İhtimalin düşük olduğunu nereden biliyorsunuz? İhtimalin düşük olması için ne yapıyorsunuz?
3.5.3. Gereksinimlerin geçerlilik sınaması için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
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3.2 Teknik Çözüm

Mühendislik

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

2.

Çözüm için seçenek oluşturma
Seçim ölçütleri
Yeni gereksinimler ve
gereksinim değişiklikleri
Tasarım ölçüt ve standartları
Atanan gereksinimler
Tasarımların belgelenmesi
Teknik veri paketleri
Arayüzler
Arayüz ölçütleri
Yap, satıl al, tekrar kullan
kararları
Tekrar kullanma ölçüt ve
hedefleri
Hayata geçirme yöntem,
standart ve ölçütleri
Hayata geçirme esnasında
ortaya çıkan değişiklik
istekleri
Son kullanıcı destek belgeleri
için standartlar

Amaç
Gereksinimler için çözümleri tasarlamak, geliştirmek ve hayata
geçirmek.
Teknik çözüm çalışmaları: Çözümler, tasarımlar ve hayata
geçirme işlevlerinden oluşur. Bu çalışmalar: Ürünleri, ürün
bileşenlerini ve ürünlerle ilgili yaşam döngüsü süreçlerini tek
tek ele alabileceği gibi bir bütün olarak da düşünebilir.

İlgili Süreç Alanları
Gereksinim geliştirme: Gereksinimlerin atanması, uygulama
kavramları, arayüz tanımları
Doğrulama: Eşdeğer gözden geçirmeler ile ürün ve ürün
bileşenlerinin, gereksinimleri sağladığının doğrulanması
Karar çözümleme ve çözüm üretme: Önemli kararlar için
resmi değerlendirme yöntemlerinin kullanılması
Gereksinim yönetimi: Gereksinimlerin yönetimi
Kurumsal yenilikçilik ve yaygınlaştırma: Kurum içinde
kullanılan teknolojilerin iyileştirilmesi

Çözüm seçenekleriiçinden, ürün ve ürün bileşenleri için çözümleri seç
1.1. Çözüm seçenekleri ve seçim ölçütlerini nasıl oluşturuyorsunuz?
1.1.1. Maliyet, süre ve başarım açısından iyi bir tasarım yaptığınızdan nasıl emin oluyorsunuz?
1.1.2. En iyi seçenekleri oluşturduğunuzu nereden biliyorsunuz?
1.1.3. Oluşturduğunuz seçeneklerin gereksinimleri karşıladığını nasıl anlıyorsunuz?
1.2. Ürün bileşenleri için seçim ölçütlerini en iyi sağlayan çözümü nasıl seçiyorsunuz?
1.2.1. En iyi seçeneği seçtiğinizi nasıl biliyorsunuz?
1.2.2. Seçilen çözümden dolayı yeni gereksinimler ortaya çıktı mı?
1.2.3. Projenin ilerleyen aşamalarında keşke diğer seçeneği seçseydik dediğiniz oldu mu?
Ürün ya da ürün bileşenleri için tasarımlar oluştur
2.1. Ürün ya da ürün bileşeni için tasarımı nasıl oluşturuyorsunuz?
2.1.1. Tasarımlarınızı hangi ölçütlere göre değerlendiriyorsunuz?
2.1.2. Ne çeşit tasarım yöntemleri kullanıyorsunuz?
2.1.3. Tasarımlarınızı hangi ölçüt ve standartlara uygun gerçekleştiriyorsunuz?
2.1.4. Tasarımlarınız, kendilerine atanan gereksinimleri her zaman tam olarak sağlıyor mu?
2.1.5. Tasarımlarınızı nasıl belgelendiriyorsunuz?
2.2. Teknik veri paketlerini nasıl oluşturuyorsunuz ve güncel tutuyorsunuz?
2.2.1. Hiç kâğıt üzerinde yaptığınız tasarım ile hayata geçirilen tasarımın uyuşmadığı oldu mu?
2.2.2. Tasarım ile teknik veri paketlerinin ve teknik veri paketleri ile yapılan işlerin uyum içinde
olduğundan nasıl emin oluyorsunuz?
2.2.3. Tasarım değiştiğinde, teknik veri paketlerini nasıl güncelliyorsunuz?
2.2.4. Bir teknik veri paketi değiştiğinde tasarımda ilgili değişiklikleri nasıl yapıyorsunuz?
2.3. Belirlenmiş ölçütlere göre ürün bileşeni arayüzlerini nasıl tasarlıyorsunuz?
2.3.1. Arayüz ölçütlerini nasıl belirliyorsunuz?
2.3.2. Ne çeşit arayüzler kullanıyorsunuz?
2.3.3. Yaptığınız bir arayüz tasarımının iyi bir tasarım olduğunu nasıl anlıyorsunuz?
2.3.4. Arayüz tasarımlarını nasıl belgeliyorsunuz?
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3.

2.4. Ürün bileşenlerinin kurum içinde mi gerçekleştirileceğini, satın mı alınacağını ya da tekrar
kullanımla mı gerçekleştirileceğine nasıl karar veriyorsunuz? Bu konuda belirlenmiş ölçütleri
görebilir miyim?
2.4.1. Yap ya da satın al kararlarını nasıl veriyorsunuz?
2.4.2. Kurum içinde gerçekleştirilen tasarımlarda
2.4.2.1. Yeniden kullanım için hedefler ya da ölçütler var mı?
2.4.2.2. Tasarımının tamamen ya da kısmen ileride başka tasarımların içinde yeniden kullanılması
için hedefler ya da ölçütler var mı?
2.4.3. Satın alma kararlarında, satın alınacak öğelerin bakımı ile ilgili konuları göz önünde
bulunduruyor musunuz?
Ürün bileşenleri ve ilgili destek belgelerini tasarımına uygun olarak hayata geçir
3.1. Ürün bileşenlerinin tasarımını nasıl hayata geçiriyorsunuz?
3.1.1. Hiç kâğıt üzerinde yaptığınız tasarım ile hayata geçirilen tasarımın uyuşmadığı oldu mu?
3.1.2. Hayata geçirme işlemlerinin tasarıma göre yapıldığından nasıl emin oluyorsunuz?
3.1.3. Hayata geçirme için nasıl yöntemler kullanıyorsunuz?
3.1.4. Hayata geçirme için uyulması gereken standartlar ve ölçütler var mı?
3.1.5. Hayata geçirme işleminin tamamlandığını nasıl anlıyorsunuz?
3.1.6. Hayata geçirme esnasında kullanılan veri paketi ya da tasarımda değişiklik yapma ihtiyacı
oluyor mu?
3.2. Son kullanıcı belgelerini nasıl oluşturuyorsunuz ve güncel tutuyorsunuz?
3.2.1. Son kullanıcı belgelerini kim, ne zaman hazırlıyor?
3.2.2. Son kullanıcı belgelerini müşteriye vermeden önce, bu belgelerde bir sorun olmadığından nasıl
emin oluyorsunuz?
3.2.3. Bu belgeleri hazırlarken uymak zorunda olduğunuz standartlar var mı?
3.2.4. Bu belgelerde değişiklik yapmak gerekiyor mu? Değişiklikleri nasıl yapıyorsunuz?
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3.3 Ürün Bütünleştirme

Mühendislik

Önemli kavramlar:

Amaç
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

2.

21

Ürün bütünleştirme sırası
Ürün bütünleştirme ortamı
En uygun bütünleştirme
ortamının seçilmesi
Bütünleştirme yordam ve
ölçütleri
Güncel arayüz verilerine
erişim
Ürün bileşenlerinin
bütünleştirme için teslim
alınması
Ürün bütünleştirme
değerlendirmeleri
İç ve dış arayüzler
Arayüzler ile ilgili
tutarsızlıklar ve
uygunsuzluklar
Değerlendirme kayıtları

•
•

Ürün bileşenlerini bir araya getirerek ürünü
oluşturmak
Bir araya gelen ürünün, olması gerektiği gibi
çalıştığından emin olmak
Ürünü teslim etmek

İlgili Süreç Alanları
Gereksinim geliştirme: Arayüz gereksinimleri
Teknik çözüm: Arayüzler ve kurum içinde geliştirilmesi
gerekli ise ürün bütünleştirme ortamı
Doğrulama: Arayüzlerin, ürün bileşenlerinin ve bütünleştirme
ortamının doğrulanması
Geçerlilik: Ürün bileşenlerinin ve bir araya getirilmiş ürünün
geçerliliği
Risk yönetimi: Arayüz uyumu ve ürün bütünleştirme
konusundaki riskleri engellemek için ön ürün21 kullanılması
Karar çözümleme ve çözüm üretme: Bütünleştirme
sıralaması, yordamlar ve bütünleştirme ortamının geliştirilmesi
ya da satın alınması konusunda gerekirse resmi karar
süreçlerinin kullanılması
Yapılandırma yönetimi: Arayüz tanımlarındaki
değişikliklerin yönetilmesi ve bilgi paylaşımı
Tedarikçi sözleşme yönetimi: Ürün bileşenlerinin ve
bütünleştirme ortamının, tamamının ya da bir kısmının satın
alınması

Ürün bütünleştirme için hazırlıkları tamamla
1.1. Ürün bileşenlerinin hangi sıra ile bütünleştirileceğine nasıl karar veriyorsunuz?
1.1.1. Ürün Bütünleştirme sıralaması ile ilgili hiç sorun yaşadınız mı? Nasıl çözdünüz?
1.1.2. Ürün bütünleştirme için “iyi” bir sıralama yaptığınızı nereden biliyorsunuz?
1.1.3. Ürün bütünleştirme sıralamasında, hangi durumlarda değişiklik yapıyorsunuz?
1.2. Ürün bileşenlerini bütünleştirme için kullanılacak ortamı nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.2.1. Ürün bütünleştirme ortamı ile ilgili ne gibi sorunlar yaşadınız?
1.2.2. Ürün bütünleştirme ortamının kullanımı kolay mı?
1.2.3. Bütünleştirme ortamını satın mı aldınız, kendiniz mi geliştirdiniz?
1.2.4. Bütünleştirme ortamını kendiniz geliştirdiniz ise geliştirme çalışmalarını nasıl planladınız ve
gerçekleştirdiniz?
1.2.5. Bütünleştirme ortamını satın aldınız ise size en uygun ortamı nasıl seçtiniz?
1.2.6. Bütünleştirme ortamında ne çeşit güncellemeler yapıyorsunuz?
1.3. Ürün bileşenlerini bütünleştirmek için gerekli yordam ve ölçütleri nasıl oluşturuyor ve güncel
tutuyorsunuz?
1.3.1. Bütünleştirme için verilen, bir ürün bileşenini hiç reddettiğiniz oldu mu? Neden?
1.3.2. Ürün bütünleştirmede hatalar oluyor mu? Ne gibi hatalar oluyor?
1.3.3. Bütünleştirme sonrası müşteriye teslimde bir hata ile karşılaştınız mı?
Ürün bileşenlerinin iç ve dış arayüzlerinin uyum içinde olduğundan emin ol
2.1. Arayüz tanımlarını kapsam ve tamlık açısından nasıl gözden geçiriyorsunuz?
2.1.1. Şu ana kadar, tamamen unutulan bir arayüz ya da arayüz içinde unutulmuş bir bileşen
keşfettiğiniz oldu mu?
2.1.2. İç ve dış bileşenleri bütünleştirmek için hangi arayüzü kullanacağınızı nasıl anlıyorsunuz?
Yanlış arayüzler kullandığınız oluyor mu?
2.2. İç ve dış arayüz tanımlarını, ilgili tasarımları ve değişiklikleri nasıl yönetiyorsunuz?

Ön ürün = Prototip
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3.

2.2.1. Arayüz değişikliklerinden nasıl haberdar oluyorsunuz? Tutarsızlık ve uygunsuzlukları nasıl
tespit ediyorsunuz?
2.2.2. Proje katılımcıları güncel arayüz verilerine nasıl ulaşıyorlar?
Doğrulanmış ürün bileşenlerini bir araya getir ve bütünleştirilmiş, doğrulanmış ve geçerliliği sınanmış
ürünü teslim et
3.1. Ürün bileşenlerini bir araya getirmeye başlamadan önce, her birinin kimlik bilgisinin uygun bir
şekilde var olduğunu, işlevlerini tanımlandığı gibi yerine getirdiğini ve arayüzlerinin arayüz tanımları
ile uyum içinde olduğunu nasıl onaylıyorsunuz?
3.1.1. Bütünleştirme için getirilen bir ürün bileşenini kabul etmeden önce nelere bakıyorsunuz?
3.1.2. Teslim aldığınız ürün bileşenleri için bir belge düzenliyor musunuz?
3.2. Ürün bileşenlerini, bütünleştirme sırasına ve ilgili yordamlara uygun olarak nasıl bir araya
getiriyorsunuz?
3.2.1. Ürün bütünleştirme ortamının hazır olduğunu nasıl anlıyorsunuz?
3.2.2. Bütünleştirme sırasına uyulduğunu nasıl anlıyorsunuz?
3.2.3. Hiç, bütünleştirme sırasını ve yordamları değiştirmeniz gerekti mi?
3.3. Bir araya getirilmiş ürün bileşenlerini arayüz uyumu açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
3.3.1. Ürün bileşenlerini, ürün bütünleştirmesi sırasına ve yordamlara göre nasıl
değerlendiriyorsunuz?
3.3.2. Değerlendirme kayıtlarını nasıl tutuyorsunuz?
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3.4 Doğrulama

Mühendislik

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doğrulaması yapılacak iş
ürünlerinin seçilmesi
Doğrulama için gerekli
kaynaklar
Doğrulama ortamı
Doğrulama araç ve gereçleri
Doğrulama için tekrar
kullanım
Doğrulama yordam ve
ölçütleri
Eşdeğer gözden geçirme
Eşdeğer gözden geçirme
çözümlemeleri
Doğrulamadan başarı ile
geçme
Doğrulama sonuçları üzerinde
çözümlemeler

Amaç
Seçilen iş ürünlerinin, yazılı gereksinimleri karşıladığından
emin olmak

İlgili Süreç Alanları
Geçerlilik: Ürün ya da ürün bileşenlerinin gerçek ortamda da
çalışacağından emin olunması
Gereksinim geliştirme: Müşteri, ürün ya da ürün bileşeni
gereksinimlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi
Gereksinim yönetimi: Gereksinimlerin yönetilmesi

1.

Doğrulama için hazırlıkları gerçekleştir
1.1. Doğrulaması yapılacak iş ürünlerini ve her biri için kullanılacak doğrulama yöntemini nasıl
seçiyorsunuz?
1.1.1. Bütün iş ürünleri için doğrulama yapıyor musunuz?
1.1.2. Doğrulaması yapılacak iş ürünlerini nasıl seçiyorsunuz?
1.1.3. Bütün iş ürünlerini aynı şekilde mi doğruluyorsunuz?
1.1.4. Doğrulama için kaynak sıkıntısı çekiyor musunuz? Gerekli kaynak planlamasını nasıl
yapıyorsunuz?
1.2. Doğrulamayı desteklemek için ihtiyaç duyulacak ortamı nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.2.1. Doğrulama ortamını nasıl oluşturuyorsunuz?
1.2.2. Şimdiye kadar doğrulama ortamı ile ilgili sorun yaşadığınız oldu mu?
1.2.3. Doğrulama için ne çeşit araç ve gereçler kullanıyorsunuz?
1.2.4. Doğrulama ortamı için tekrar kullanım yaptığınız neler var?
1.3. Seçilen iş ürünlerinin doğrulanmasında kullanılacak yordam ve ölçütleri nasıl oluşturuyor ve güncel
tutuyorsunuz?
1.3.1. Doğrulama ile ilgili ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Ör: Doğrulanması tamamlanmış iş
ürünlerinde sonradan bulunan önemli hatalar gibi.
1.3.2. Doğrulama için kullandığınız ölçütleri görebilir miyim?
1.3.3. Doğrulama yordamlarını nasıl geliştiriyorsunuz?
1.3.4. Doğrulama yordamları üzerinde yapılan en son güncellemeleri görebilir miyim?

2.

Seçilen iş ürünleri üzerinde eşdeğer gözden geçirmeler gerçekleştir
2.1. Seçilen iş ürünlerinin eşdeğer gözden geçirmeleri için hazırlıkları nasıl yapıyorsunuz?
2.1.1. Ne çeşit eşdeğer gözden geçirmeler yapıyorsunuz?
2.1.2. Eşdeğer gözden geçirmeler sırasında hangi bilgileri topluyorsunuz?
2.1.3. Eşdeğer gözden geçirme yaparken, gözden geçirme yapılacak iş ürünün, aslında gözden
geçirmeye hazır olmadığı gibi bir durumla karşılaştığınız oldu mu?
2.1.4. Bir iş ürününün eşdeğer gözden geçirmeye hazır olduğunu nasıl anlıyorsunuz?
2.1.5. Eşdeğer gözden geçirmelerinin başarısını arttırmak için neler yapıyorsunuz?
2.2. Seçilmiş iş ürünleri üzerinde eşdeğer gözden geçirmeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz ve ortaya çıkan
hataları nasıl kayıt altına alıyorsunuz?
2.2.1. Eşdeğer gözden geçirmeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
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3.

2.2.2. Toplanan verilere örnekler verir misiniz?
2.3. Eşdeğer gözden geçirmelerin hazırlıkları, gerçekleştirilmesi ve sonuçları hakkındaki verileri üzerinde
nasıl çözümlemeler yapıyorsunuz?
2.3.1. Eşdeğer gözden geçirme verileri üzerinde nasıl çözümlemeler yapıyorsunuz?
2.3.2. Çözümlemeler sonunda hangi sonuçlara ulaştınız?
Seçilmiş iş ürünlerinin doğrulamasını, ilgili yazılı gereksinimlere göre, gerçekleştir
3.1. Seçilmiş iş ürünleri için doğrulamaları nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
3.1.1. Bir iş ürününün doğrulamadan başarı ile geçtiğine nasıl karar veriyorsunuz?
3.2. Doğrulama çalışmalarının sonuçlarını nasıl çözümlüyorsunuz?
3.2.1. Doğrulama sonuçları başarısız görünüyor ise, bunun iş ürünün başarısızlığından mı
kaynaklandığını, yoksa doğrulama yordamları ve ölçütlerinde sorun olduğu için mi sonuçların
başarısız göründüğünü, nasıl anlıyorsunuz?
3.2.2. Doğrulama sonuçları üzerinde ne çeşit çözümlemeler yapıyorsunuz?
3.2.3. Gerçekleştirdiğiniz çözümlemeler sonucu elde ettiğiniz bulguları görebilir miyim?
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3.5 Geçerlilik

Mühendislik

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•

Geçerlilik sınaması
Geçerlilik sınaması yapılacak
iş ürünlerinin seçilmesi
Geçerlilik sınaması için
kullanılan yöntemler,
yordamlar, ölçütler
Geçerlilik ortamı
Geçerlilik ortamı ve müşteri
ortamının ilişkisi
Geçerlilik sınaması
sonuçlarının çözümlenmesi

Amaç
Ürün ve ürün bileşenlerinin, çalışmaları gereken gerçek ortama
konduklarında, işlevlerini yerine getireceklerinden emin olmak

İlgili Süreç Alanları
Gereksinim geliştirme: Gereksinimlerin geçerliliğinden emin
olunması
Teknik çözüm: Gereksinimlerin teknik çözümlere
dönüştürülmesi esnasında geçerlilik ile ilgili bir sorun çıkarsa
düzeltici çalışmalar yapılması
Doğrulama: Ürün ya da ürün bileşenlerinin, gereksinimleri
karşıladığının doğrulanması

1.

Geçerlilik sınaması için hazırlık yap
1.1. Geçerlilik sınaması yapılacak ürün ve ürün bileşenlerini nasıl seçiyorsunuz ve her biri için
kullanılacak geçerlilik sınaması yöntemini nasıl belirliyorsunuz?
1.1.1. Hangi iş ürünleri üzerinde geçerlilik sınaması yapıyorsunuz?
1.1.2. Geçerlilik sınaması için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
1.2. Geçerlilik sınaması için kullanılacak ortamını nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.2.1. Geçerlilik sınaması için gerekli ortamı nasıl hazırlıyorsunuz?
1.3. Geçerlilik sınaması için gerekli yordam ve ölçütleri nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.3.1. Geçerlilik yordamlarının içeriği hakkında bilgi verir misiniz?
1.3.2. Geçerlilik ölçütlerini belirlemek için hangi kaynaklardan yararlanıyorsunuz?
1.3.3. Yordamlarını hazırladığınız ürün ya da ürün bileşenlerinin, geçerlilik için, hazır olduğundan
nasıl emin oluyorsunuz?

2.

Ürün ya da ürün bileşenlerinin, gerçek uygulama ortamında, kullanıma uygun olduğundan emin olmak
için geçerlilik sınamalarını gerçekleştir
2.1. Belirlenmiş ürün ve ürün bileşenleri üzerinde geçerlilik sınamalarını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
2.1.1. Geçerlilik sınamalarını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
2.2. Geçerlilik çalışmalarının sonuçlarını nasıl çözümlüyorsunuz?
2.2.1. Geçerlilik sonuçları üzerinde nasıl çözümlemeler yapıyorsunuz?
2.2.2. Geçerlilik sınaması sonuçları başarısız görünüyor ise bunun iş ürünün başarısızlığından mı
kaynaklandığını yoksa geçerlilik yordamları ve ölçütlerinde sorun olduğu için mi sonuçların
başarısız çıktığını nasıl anlıyorsunuz?

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

Açıklama
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Süreç Yönetimi

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

2.

3.

Süreç
Süreç hedefleri
Kurumun süreçlerden
beklentileri
Süreç standartları
Süreç denetimleri
Süreç iyileştirme
Süreç iyileştirme fırsatları
Üst yönetimin sahip çıkması
Süreç hareket planı
Kurumun süreç varlıkları
Kurumun standart süreçleri
YAYGINLAŞTIRMA

3. 6 Kurumsal Süreç Odaklanması
Amaç
Kurumun, süreçlerinin ve süreç varlıklarının, güçlü ve zayıf
yönleri üzerindeki oluşturulmuş olan anlayışa uygun olarak,
gerekli kurumsal süreç iyileştirmeleri planlamak, hayata
geçirmek ve yaygınlaştırmak

İlgili Süreç Alanları
Kurumsal süreç tanımlama: Kurumun süreç varlıkları

Düzenli aralıklarla tekrarlayan şekilde ya da ihtiyaç duyulduğunda, Kurumun standart süreçleri üzerinde
güçlü ve zayıf yanları sapta ve iyileştirme fırsatlarını belirle
1.1. Kurumun süreç ihtiyaçları ve hedeflerini tanımlayan belgeleri nasıl oluşturuyor ve güncel
tutuyorsunuz?
1.1.1. Süreç hedeflerini nasıl tespit ediyorsunuz?
1.1.2. Kurumunuzun süreçlerden beklentileri nelerdir?
1.1.3. Süreçlerinizin uyması gereken standartlar var mı? Hangileri?
1.1.4. Süreç hedeflerini nasıl güncelliyorsunuz?
1.2. Düzenli aralıklarla ya da ihtiyaç duyulduğunda, Kurumun standart süreçleri üzerinde güçlü ve zayıf
yönleri güncel olarak öğrenmek için nasıl denetlemeler yapıyorsunuz?
1.2.1. Neden süreç denetimleri yapıyorsunuz?
1.2.2. Denetimleri hangi sıklıkla yapıyorsunuz?
1.2.3. İç denetimleri kimler yapıyor?
1.2.4. Üst yönetimin, süreç denetimlerine sahip çıkmasını nasıl sağlıyorsunuz?
1.2.5. Denetimlerden beklentileriniz neler? “Başarılı bir denetim” ifadesi size ne anlatıyor?
1.3. Kurumun standart süreçleri ve süreç varlıkları üzerinde iyileştirme fırsatlarını nasıl belirliyorsunuz?
1.3.1. Süreç iyileştirme fırsatlarını nasıl belirliyorsunuz?
1.3.2. Süreç iyileştirme fırsatlarını nasıl önceliklendiriyorsunuz? Kim karar veriyor?
Kurumun standart süreçleri ve süreç varlıkları üzerinde, iyileşmelere yönelik, süreç çalışmalarını planla ve
gerçekleştir
2.1. Kurumun standart süreçlerinde ve süreç varlıkları üzerinde, iyileşmeleri hayata geçirmek üzere, süreç
hareket planlarını nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
2.1.1. Süreç hareket planlarının oluşturulmasında ve güncel tutulmasında kimler görev alıyor?
2.1.2. Süreç hareket planları nasıl oluşturuluyor?
2.1.3. Süreç hareket planlarını ne zaman, nasıl ve neden güncelliyorsunuz?
2.2. Süreç hareket planlarını nasıl hayata geçiriyorsunuz?
2.2.1. Süreç hareket planlarını nasıl hayata geçiriyorsunuz?
Kurumsal süreçleri, kurum geneline yaygınlaştır ve süreçlerle ilgili tecrübeleri, kurumun süreç
varlıklarına kat
3.1. Kurumun süreç varlıklarını, kurum genelinde nasıl yaygınlaştırıyorsunuz?
3.1.1. Kurumun süreç varlıklarını, yaygınlaştırma konusunda sizi en çok zorlayan sorunlar neler?
3.1.2. Bu sorunları nasıl çözüyorsunuz?
3.2. Kurumun standart süreçlerini, projelerin başlangıcında projeye nasıl yaygınlaştırıyorsunuz ve
değişiklikleri de, uygun olduğu takdirde, projenin yaşamı boyunca yaygınlaştırmaya nasıl devam
ediyorsunuz?

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

Açıklama
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3.2.1. Kurumun standart süreçlerini, yaygınlaştırma konusunda sizi en çok zorlayan sorunlar neler?
3.2.2. Bu sorunları nasıl çözüyorsunuz?
3.3. Kurumun standart süreçlerin ve süreç varlıklarının projelerde kullanımı nasıl izliyorsunuz?
3.3.1. Projelerin, kurumun standart süreçlerini ve bunlar üzerindeki değişiklikleri kullandığından nasıl
emin oluyorsunuz?
3.4. Süreçlerin uygulanmasından ve planlanmasından öğrenilen dersleri, ölçümleri ve iyileştirme
bilgilerini kurumun süreç varlıklarına nasıl ekliyorsunuz?
3.4.1. Kurumun süreç varlıkları zaman içinde nasıl gelişiyor?
3.4.2. Bu gelişmeler kurumdaki kişilere nasıl duyuruluyor?

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

Açıklama
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3.7 Kurumsal Süreç Tanımlama

Süreç Yönetimi

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

22

Kurumun süreç varlıkları
Kurumun standart süreçleri
Süreç bileşenleri
Süreç yapısı
Yaşam döngüsü
Tanımlı süreç
Süreç uyarlama
Uyarlama ölçütleri
Kurumun ölçüm havuzu
Kurumun süreç varlıkları
kütüphanesi
Çalışma ortamı standartları

Amaç
Kurumun, süreç varlıklarını ve çalışma ortamı standartlarını
oluşturmak ve güncek tutmak.

İlgili Süreç Alanları
Kurumsal süreç odaklanması: Kurumsal süreçlerle ilgili
konular

Kurumun süreç varlıklarını oluştur ve güncel tut22
1.1. Kurumun standart süreçlerini nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.1.1. Standart süreçlerinizi nasıl oluşturuyorsunuz?
1.1.2. Süreçlerinizi nasıl yapılandırdınız? Süreç bileşenlerinizin önemli özellikleri neler?
1.1.3. Standart süreçler üzerinde ne çeşit gözden geçirmeler yapıyorsunuz?
1.1.4. Standart süreçler üzerinde değişiklik yapıyor musunuz? Ne zaman, neden?
1.2. Kurum içinde kullanılmak üzere, onaylanmış yaşam döngüsü tanımlarını nasıl oluşturuyor ve güncel
tutuyorsunuz?
1.2.1. Ne çeşit yaşam döngüleri kullanıyorsunuz?
1.2.2. Bütün yaşam döngülerini kullanıyor musunuz? Ne zaman ya da hangi durumlarda, hangi
yaşam döngüsünü kullanacağınızı nasıl belirliyorsunuz?
1.2.3. Yaşam döngüsü belgelerinizi nasıl saklıyorsunuz ve nasıl güncellemeler yapıyorsunuz?
1.3. Kurumun standart süreçleri için uyarlama ölçüt ve yönergelerini nasıl oluşturuyor ve güncel
tutuyorsunuz?
1.3.1. Ne çeşit uyarlama ölçütleriniz var?
1.3.2. Neleri projelere göre uyarlıyorsunuz?
1.3.3. Uyarlama açısından projelerinizi nasıl sınıflandırıyorsunuz?
1.3.4. Bir proje çok farklı ise ve bu proje için hiç bir uyarlama yönergesi yeterli olmuyorsa ne
yapıyorsunuz?
1.3.5. Bir kaç projenin tanımlı sürecini görebilir miyim?
1.3.6. Uyarlama ölçüt ve yönergelerini nasıl güncel tutuyorsunuz?
1.4. Kurumsal ölçüm havuzunu nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.4.1. Kurumsal ölçüm havuzunu nasıl oluşturdunuz?
1.4.2. Kurumsal ölçüm havuzunda ne çeşit ölçümler tutuyorsunuz?
1.4.3. Kurumsal ölçüm havuzunu ne zaman, hangi durumda, nasıl güncelliyorsunuz?
1.5. Kurumun süreç varlıkları kütüphanesini nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.5.1. Kurumun süreç varlıkları kütüphanesinin içinde neler var?
1.5.2. Kurumun süreç varlıkları kütüphanesini nasıl oluşturdunuz?
1.5.3. Kurumun süreç varlıkları kütüphanesini ne zaman, hangi durumda, nasıl güncelliyorsunuz?
1.6. Çalışma ortamı standartlarını nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.6.1. Kurum için uygun ve ticari olarak hazır çalışma ortamı standartlarını nasıl inceliyoruz?
1.6.2. Kurumun süreç ihtiyaç ve hedeflerine göre hali hazır çalışma standartlarını kuruma uygun
duruma nasıl getiriyorsunuz ya da yeni standartları nasıl geliştiriyorsunuz?

“Oluştur ve güncel tut” ifadesinin CMMI içinde özel bir anlamı vardır, açıklama için lütfen sözlüğe bakınız.
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3.8 Kurumsal Eğitim

Süreç Yönetimi

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

2.

23

Stratejik eğitim ihtiyaçları
Kurumun sorumluluğundaki
eğitimler
Kurumun sorumluluğunda
olmayan eğitimler
Kurumsal eğitim taktik planı
Eğitim vermek için
yaklaşımlar
Kurumsal eğitim müfredatı
Eğitimler için gerekli
taahhütler
Eğitim kayıtları
Eğitim başarı
değerlendirmeleri

Amaç
İnsanların görevlerini etkili ve etkin olarak yerine getirmelerini
sağlamak için gerekli olan bilgi ve yetkinlikleri yaratmak

İlgili Süreç Alanları
Kurumsal süreç tanımlama: Kurumun süreç varlıkları
Proje planlama: Projelerin belirlediği özel eğitim ihtiyaçları
Karar çözümleme ve çözüm üretme: Eğitimler için çeşitler
yaklaşımlar belirlerken karar verme ölçütlerinin nasıl
kullanılacağının tanımlanması

Kurumdaki yönetsel ve teknik görevleri destekleyecek şekilde bir eğitim yeteneği oluştur ve güncel tut23
1.1. Kurumun stratejik eğitim ihtiyaçlarını nasıl belirliyorsunuz?
1.1.1. Stratejik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için hangi kaynaklardan yararlanıyorsunuz?
1.1.2. Hangi konularda stratejik eğitim ihtiyaçları belirliyorsunuz?
1.1.3. Stratejik eğitim ihtiyaçlarını nasıl belirliyorsunuz?
1.2. Hangi eğitim ihtiyaçlarının kurumun sorumluluğunda ve hangi eğitim ihtiyaçlarının projelerin ve
destek birimlerinin kendi sorumluluğunda olduğunu nasıl saptıyorsunuz?
1.2.1. Stratejik eğitim ihtiyaçları dışında olan fakat projeler ve destek grupları tarafından, genel
olarak ihtiyaç duyulan eğitimleri nasıl saptıyorsunuz?
1.2.2. Genel olarak ihtiyaç duyulan eğitimler için ne yapıyorsunuz?
1.2.3. Genel olarak ihtiyaç duyulmayan eğitimler için ne yapıyorsunuz?
1.2.4. Hangi eğitimler kurumun sorumluluğunda, hangileri değil?
1.3. Kurumsal eğitim taktik planını nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.3.1. Eğitim taktik planının içerisinde neler var?
1.3.2. Planın hayata geçirilmesi için gerekli taahhütleri nasıl alıyorsunuz?
1.4. Kurumsal eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bir eğitim yeteneğini nasıl oluşturuyor ve güncel
tutuyorsunuz?
1.4.1. Eğitimleri sağlamak için ne çeşit yaklaşımlar kullanıyorsunuz?
1.4.2. Eğitimleri iç ya da dış kaynaklarla vermeye neye göre karar veriyorsunuz?
1.4.3. Ne çeşit dış eğitimler alıyorsunuz?
1.4.4. İç kaynaklar ile verilecek eğitimleri nasıl hazırlıyorsunuz?
1.4.5. Kurumsal eğitim müfredatını nasıl oluşturuyorsunuz?
1.4.6. Eğitimlerin içeriğini değiştirmeye nasıl karar veriyorsunuz?
Bireylerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli eğitimleri ver
2.1. Kurumsal eğitim taktik planına uygun olarak eğitimleri nasıl veriyorsunuz?
2.1.1. Eğitimlere kimlerin katılacağına nasıl karar veriyorsunuz?
2.1.2. Eğitimlerin zamanlamasına nasıl karar veriyorsunuz?
2.1.3. Eğitimleri nasıl veriyorsunuz?
2.2. Kurumsal eğitim kayıtlarını nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
2.2.1. Ne çeşit eğitim kayıtları tutuyorsunuz?
2.2.2. Bu kayıtları nasıl kullanıyorsunuz?
2.3. Kurumsal eğitim programının etkinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
“Oluştur ve güncel tut” ifadesinin CMMI içinde özel bir anlamı vardır, açıklama için lütfen sözlüğe bakınız.
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2.3.1. Devam eden ya da bitmiş projelerde, proje ekibinin bilgi seviyesinin proje görevlerini yerine
getirmeye yeterli olup olmadığını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2.3.2. Her bir eğitimin etkinliğini, kurumsal, proje ya da kişisel öğrenme ya da başarım hedefleri
açısından değerlendirmek için nasıl bir düzeneğiniz var?
2.3.3. Öğrencilere, eğitimlerin ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığını, nasıl soruyoruz?

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

Açıklama
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3.9 Bütünleşik Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Önemli kavramlar:

Amaç
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

2.

Tanımlı süreç
Kestirimler
Ölçümler
Çalışma ortamı
Projeyi etkileyen diğer planlar
Arayüz riskleri
Projenin başarımı
Projenin paydaşları
Kritik bağımlılıklar
Eşgüdüm sorunları

Projenin bütünleşik ve tanımlı sürecini, kurumun
standart süreçlerinden uyarlayarak oluşturmak ve
ilgili paydaşların katılımını sağlayarak projeyi
yönetmek.

İlgili Süreç Alanları
Proje planlama: İlgili paydaşların tespit edilmesi ve bu
paydaşların projeye en uygun katılım şekillerinin belirlenmesi
Proje izleme ve takip: Proje izleme ve takip
Doğrulama: Eşdeğer gözden geçirmeler
Kurumsal süreç tanımlama: Kurumun süreç varlıkları ve
çalışma ortamı standartları için kurumsal kurallar ve yönergeler
Ölçme ve çözümleme: Süreçleri ölçmek ve çözümlemek için
gerekli süreçlerin tanımlanması

Projeleri, kurumun standart süreçlerinden uyarlanmış olan, tanımlı süreçler ile gerçekleştir
1.1. Proje başlangıcından itibaren, projenin bütün yaşamı boyunca, projenin tanımlı sürecini nasıl
oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.1.1. Proje kullanılacak yaşam döngüsü modelini neye göre seçiyorsunuz?
1.1.2. Projenin tanımlı sürecini24 nasıl oluşturuyorsunuz?
1.1.3. Tanımlı süreç üzerinde ne zaman ve hangi sebepler ile değişiklikler yapıyorsunuz?
1.2. Proje çalışmalarını kestirmek ve planlamak için kurumun süreç varlıklarını ve ölçüm havuzunu
nasıl kullanıyorsunuz?
1.2.1. Proje kestirimlerini nasıl yapıyorsunuz?
1.2.2. Proje planını oluşturmak için, ölçüm havuzundaki hangi ölçümlerden yararlanıyorsunuz?
1.2.3. Ölçüm havuzundaki verileri sınıflandırıyor musunuz? Nasıl?
1.3. Kurumsal çalışma ortamı standartlarına uygun olarak, projenin çalışma ortamını nasıl
oluşturuyorsunuz?
1.3.1. Çalışma ortamını planlarken nelere dikkat ediyorsunuz?
1.3.2. Çalışma ortamınızda hangi araçlar yer alıyor?
1.3.3. Çalışma ortamının bakımını nasıl sağlıyorsunuz?
1.3.4. Çalışma ortamının yetkinliğini nasıl sağlıyorsunuz?
1.3.5. Çalışma ortamının projenin tüm ihtiyaçlarını karşıladığından nasıl emin oluyorsunuz?
1.4. Projenin tanımlı sürecini oluşturmak için proje planını ve projeyi etkileyen diğer planları nasıl
bütünleştiriyorsunuz?
1.4.1. Proje planı ile başka hangi planları bütünleştiriyorsunuz?
1.4.2. Proje planında hangi ölçümlerin tanımları yer alıyor?
1.4.3. Proje planında arayüz risklerinden bahsediyor musunuz?
1.4.4. İşlerin, zaman planı içindeki sırasına nasıl karar veriyorsunuz?
1.5. Projeyi yönetmek için proje planını, projeyi etkileyen diğer planları ve projenin tanımlı sürecini nasıl
kullanıyorsunuz?
1.5.1. Projeyi nasıl yönetiyor ve izliyorsunuz?
1.5.2. Kurumun, müşterilerin ve son kullanıcıların, belirlenmiş ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda,
projenin başarımını nasıl yönetiyorsunuz?
1.6. Kurumun süreç varlıklarına ölçümler, belgelenmiş tecrübeler ve iş ürünleri ile nasıl katkıda
bulunuyorsunuz?
1.6.1. Kurumun süreç varlıklarına nasıl katkıda bulunuyorsunuz?
Projeyi, ilgili paydaşlar ile işbirliği ve eş güdüm içinde, gerçekleştir
2.1. İlgili paydaşların projeye katılımını nasıl yönetiyorsunuz?
2.1.1. Paydaşların projeye katılımını nasıl yönetiyorsunuz?

24

Kurumun standart süreçleri ve diğer kurumsal süreç varlıklarını uyarlama yönergelerine uygun olarak
uyarlayarak
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2.2. Kritik bağımlılıkları belirlemek, görüşmek ve izlemek için ilgili paydaşların katılımını nasıl
sağlıyorsunuz?
2.2.1. Kritik bağımlılıkları nasıl belirliyorsunuz?
2.2.2. Kritik bağımlılıklar için gerekli taahhütleri nasıl alıyorsunuz?
2.2.3. Bu taahhütlerde bir sorun olup olmadığını nasıl takip ediyorsunuz ve sorun varsa ne
yapıyorsunuz?
2.3. Sorunları, ilgili paydaşlar ile nasıl çözüyorsunuz?
2.3.1. Ne gibi eşgüdüm sorunları ile karşılaşıyorsunuz?
2.3.2. Bu sorunları nasıl çözüyorsunuz?

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

Açıklama
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3.10 Risk Yönetimi

Proje Yönetimi

Önemli kavramlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

2.

3.

Risk
Risk kaynakları
Risk sınıfları
Risk ölçütleri
Risk yönetim gereksinimleri
Risk eşit değerleri
Proje risk yönetim stratejisi
Risk yönetimi yaklaşımları
Risk engelleme planı

Amaç
Ürün ya da projenin yaşamı boyunca projenin hedeflerine
ulaşmasını olumsuz etkileyecek olan sorunları (riskleri)
önceden tespit etmek, risk-engelleyici çalışmaları planlamak ve
gerçekleştirmek

İlgili Süreç Alanları
Proje planlama: Risklerin belirlenmesi ve ilgili paydaşların
katılımının planlanması
Proje izleme ve takip: Proje risklerinin izlenmesi
Karar çözümleme ve çözüm üretme: Belirlenen riskler için
seçim yapmak ve engelleyici çalışmalar konusunda seçenekleri
değerlendirmek için resmi bir süreç sağlanması

Risk yönetimi için hazırlıkları gerçekleştir
1.1. Risk kaynaklarını ve sınıflarını nasıl belirliyorsunuz?
1.1.1. Risk kaynaklarınız neler?
1.1.2. Risklerinizi neye göre sınıflara ayırıyorsunuz?
1.1.3. Riskleri sınıflara ayırmak ne işinize yarıyor?
1.2. Riskleri çözümlemek ve sınıflara ayırmak ve riskleri yönetim emeğini denetlemek için kullanılacak
olan değişkenleri nasıl belirliyorsunuz?
1.2.1. Risklerinizi hangi ölçütleri kullanarak değerlendiriyor ve önceliklendiriyorsunuz?
1.2.2. Risk yönetim gereksinimlerinize bir kaç örnek verir misiniz?
1.2.3. Eşik değerlerinizi nasıl belirliyorsunuz?
1.3. Risk yönetimi için kullanılacak stratejiyi nasıl oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.3.1. Proje risk yönetim stratejisi belgesinin içinde neler var?
Riskleri göreceli önemlerine göre belirle ve çözümle
2.1. Riskleri nasıl belirliyorsunuz ve belgeliyorsunuz?
2.1.1. Riskleri nasıl belirliyorsunuz?
2.2. Daha önceden belirlenmiş olan risk sınıfları ve değişkenlerine göre her bir riski nasıl değerlendiriyor,
sınıflandırıyor ve önceliklendiriyorsunuz?
2.2.1. Riskleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hedeflere ulaşmakta olumsuz etkilerini azaltmak ya da yok etmek üzere riskleri ele al ve engelle
3.1. Risk yönetimi stratejisine uygun olarak, en önemli riskler için risk engelleme planını nasıl
oluşturuyorsunuz?
3.1.1. Riskleri yönetmek için nasıl yaklaşımlar kullanıyorsunuz?
3.1.2. Risk engelleme çalışmalarına başlamaya nasıl karar veriyorsunuz?
3.1.3. Riskler gerçekleşir ve engelleyemezseniz ne yapıyorsunuz?
3.2. Düzenli aralıklarla risklerin durumlarını nasıl izliyorsunuz ve gerekli durumlarda risk engelleme
planlarını nasıl hayata geçiriyorsunuz?
3.2.1. Risk engelleme çalışmalarını nasıl hayata geçiriyorsunuz?
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3.11 Karar Çözümleme ve Çözüm Üretme

Destek

Önemli kavramlar:
•
•
•
•

1.

Resmi karar verme süreçleri
Seçenek değerlendirme
ölçütleri
Seçenek oluşturma yöntemleri
Seçenek değerlendirme
yöntemleri

Amaç
Tespit edilmiş seçenekleri belirli ölçütlere göre değerlendirmek
için resmi bir süreç kullanmak ve olası kararları çözümlemek

İlgili Süreç Alanları
Proje planlama: Projenin genel olarak planlanması
Bütünleşik proje yönetimi: Projenin tanımlı sürecinin
oluşturulması. Projenin tanımlı sürecinde, daha önceden ön
görülmüş sorunlar için, yönergelere uygun olarak resmi karar
verme sürecinin uygulanıp uygulanmayacağının belirtilmesi.
Risk yönetimi: Orta ve yüksek risklerle ilgili konuları
tartışmak için, genellikle resmi karar verme süreci kullanılır.

Kararları, seçenekleri belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirerek ver
1.1. Hangi konuların resmi karar verme süreçlerine muhatap olduğunu belirlemek için yönergeleri nasıl
oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.1.1. Hangi durumlarda karar çözümleme ve çözüm üretme yaklaşımını kullanıyorsunuz?
1.2. Seçenekleri değerlendirmek için ölçütleri ile ölçütlerin kendi aralarındaki göreceli ağırlıklarını nasıl
oluşturuyor ve güncel tutuyorsunuz?
1.2.1. Değerlendirme ölçütlerini nasıl belirliyorsunuz?
1.3. Sorunların çözümü için seçenekleri nasıl oluşturuyorsunuz?
1.3.1. Seçenekleri nasıl belirliyorsunuz?
1.4. Değerlendirme yöntemini nasıl seçiyorsunuz?
1.4.1. Ne çeşit değerlendirme yöntemleri kullanıyorsunuz?
1.4.2. Değerlendirme yöntemini nasıl seçiyorsunuz?
1.5. Belirlenmiş yöntem ve ölçütlere göre seçenekleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
1.5.1. Seçenekleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
1.6. Seçenekler arasından, belirlenmiş ölçütlere göre, çözümü nasıl seçiyorsunuz?
1.6.1. Son kararı nasıl veriyorsunuz?
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Sözlük: Kavram ve Terimler
Alt Süreç

Daha büyük bir sürecin parçası olan bir süreç. Bir alt süreç, başka alt süreçler ya
da süreç öğelerinden oluşabilir. (Ayrıca bakınız – Süreç, Süreç Tarifi, Süreç
öğesi)

Alt Uygulama

Özel ya da genel bir uygulamanın yorumlanması ve icrası için yol gösteren
modelin açıklayıcı bileşenlerinden biri. Alt uygulamalarda “NE” yapılmasını
gerektiğini söyler şekilde ifadeler kullanılmıştır, ancak aslında süreç iyileştirmek
için fikir vermek amacıyla yazılmışlardır.

Alternatif
Uygulama

CMMI modelindeki genel ya da özel uygulamalardan bir ya da daha çoğunun
yerini alan ve yerini aldığı uygulama ile ilgili genel ya da Özel Amacı sağlamak
konusunda aynı etkiyi yapan bir uygulama. Alternatif uygulamalarının yerini
aldıkları genel ya da özel uygulamalar ile birebir eşleşmeleri gerekli değildir.

Amaç

Modelin gerekli bir bileşeni: Genel amaç ya da Özel Amaç olabilir. CMMI
modelinde amaç kelimesi her zaman modelin bileşenini kast etmektedir (genel
amaçları ya da Özel Amaçları) (Ayrıca bakınız – Genel amaç, Erek, Özel
Amaç)

Anlaşma Notu

İki ya da daha fazla taraf arasındaki bir anlaşmayı ya da ortak anlayışı ifade eden
bağlayıcı belgeler. Ayrıca, ortak anlayış notu (memorandum of understanding)
olarak da bilinir.

Arayüz Kontrol

Yapılandırma yönetiminde, şu adımlardan oluşan süreç: (1) Bir ya da birden çok
kurumdan gelen, bir ya da birden çok yapılandırma öğesinin aralarındaki
arayüzlerin özelliklerinin tespit etmek, (2) Bu özellikler üzerinde önerilen
değişikliklerin uygulamaya geçilmeden önce değerlendirildiğinden ve
onaylandığından emin olmak. (Ayrıca bakınız – Yapılandırma öğesi,
Yapılandırma Yönetimi)

Atanmış
Gereksinimler

Daha yüksek seviyedeki bir gereksinim tarafından tarif edilen, işlevlerin ve
başarım gereklerinin tamamını ya da bir kısmını üzerinde toplayan, daha alt
seviyede bir mimarı öğeye ya da tasarım bileşenine atanmış gereksinim.

Basamaklı
Gösterim

Bir grup süreç alanının amaçlarını sağladığınızda ulaştığınız seviyeyi temsil
etmek için kullanılır. Model yapısıdır. Her seviye bir sonraki seviye için gerekli
olan altyapıyı hazırlar. (Ayrıca bakınız – Olgunluk Seviyesi, Süreç Alanı)

Başarı Profili

Sürekli gösterimde, her bir süreç alanının şu anki yetkinlik seviyesine doğru nasıl
bir ilerleme gerçekleştirdiğini gösteren, süreç alanlarının ve ilgili yetkinlik
seviyelerinin listesi. (Ayrıca bakınız – Yetkinlik Seviye Profili, Hedef Profili, Hedef
Basamakları)

Başarım
Değişkenleri

Geliştirme çalışmalarının ilerlemesini kontrol etmek ve yön vermek için etkinlik ve
diğer önemli konularda yapılan ölçümlerdir.

Beklenen CMMI
Bileşenleri

Gerekli bir CMMI bileşenin tatmin edilmesi için yapılması gerekenleri açıklayan
bir CMMI bileşeni. Model kullanıcıları beklenen bileşenleri aynen
uygulayabileceği gibi bu bileşenler için alternatif uygulamalar da kullanabilirler.
Genel ve Özel uygulamalar modelin beklenen bileşenleridir.

Belge

İnsan ya da makine tarafından okunabilen, kalıcılığı olan, kayıt edildiği ortamdan
bağımsız olarak kayıt altına alınmış, bir veri kümesi. Belgeler hem kâğıt üzerinde
hem de elektronik ortamda olabilir.

Birim Sınaması

Bağımsız donanım ya da yazılım birimlerinin tek tek ya da ilgili birimlerin bir
arada sınanması (Ayrıca bakınız – Kabul Sınaması)

Bulgu

Bakınız – Denetim Bulguları
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Bütünleşik Takım

Belirli iş ürünlerinin teslim edilmesi için, birbirinin yeteneklerini tamamlayan, iş
ürünlerini zamanında teslim etmek üzere işbirliği içinde çalışmak için, bir araya
gelmiş insan topluluğu. Bütünleşik takım üyeleri, belirli iş ürünlerinin yaşamları
boyunca, gerekli sahipliğin oluşturulmasından, yetkinliğin sağlamasından ve bu iş
ürünlerinin teslim edilmesinden ortak olarak sorumludurlar. Bütünleşik takım, iş
ürünlerinin başarı ile tamamlanması için ihtiyaç duyulan disiplinlerden, kurumun
ilgili birimlerinden ve işlevlerden seçilmiş yetkilendirilmiş temsilcileri içermek
zorundadır.

Bütünleşik ürün
ve süreç
geliştirme

Müşteri ihtiyaçlarının daha iyi tatmin edilmesi için, ürünün yaşam döngüsünün
her aşamasında, ilgili paydaşların zamanında ve işbirliği içinde katılımının
sağlandığı, düzenli bir ürün geliştirme yöntemi.

CMMI Çerçevesi

CMMI bileşenlerini ve organizasyonunu tarif eden genel yapı. Şunları içerir:
CMMI modellerinin bileşenleri, bu bileşenlerin nasıl ortaya çıktığını tanımlayan
kurallar, denetim yöntemleri (ilgili belge ve belgeler) ve eğitim belgeleri. Çerçeve,
CMMI ‘a yeni disiplinlerin uyumlu bir şekilde eklenmesini mümkün kılar. (Ayrıca
bakınız – CMMI modeli ve CMMI Ürün Ailesi)

CMMI Modeli

CMMI çerçevesi içinde, üretilebilecek olası bütün modeller içinden bir tanesi.
CMMI çerçevesine göre, kurumun ihtiyaçlarına uygun olarak, birçok değişik
model geliştirilebileceğinden, birden fazla CMMI modeli vardır. (Ayrıca bakınız CMMI Çerçevesi, CMMI Ürün Ailesi)

CMMI Modeli
Bileşenleri

Bir CMMI modelini oluşturan mimarı temel bileşenlerden her biri. CMMI modelini
oluşturan temel bileşenlerden bazıları şunlardır: Özel uygulamalar, genel
uygulamalar, özel amaçlar, genel amaçlar, yetkinlik seviyeleri ve olgunluk
seviyeleri.

CMMI Ürün Ailesi

CMMI kavramı altında üretilmiş bütün ürünler. Bu ürünler şunları içerir: CMMI
Çerçevesinin kendisi, modeller, denetim yöntemleri, denetim materyalleri ve
birçok farklı eğitimler. (Ayrıca bakınız - CMMI Çerçevesi, CMMI Ürün Ailesi)

CMMI’ın
Açıklayıcı
Bileşenleri

Model kullanıcılarının, gerekli ya da beklenen bileşenleri anlamalarına yardımcı
olmak için var olan CMMI bileşenleri. Bu bileşenler şunları içeriyor olabilir:
Örnekler, detaylı açıklamalar ya da yardımcı bilgiler, alt uygulamalar, notlar,
referanslar, hedef başlıkları, uygulama başlıkları, kaynaklar, tipik belgeler,
genellemeler, genel uygulamaların açıklamaları.

Çerçeve

Bakınız – CMMI Çerçevesi

Çıkış Ölçütü

Bir çalışmanın başarı ile sonuçlanması için gerekli olan durum.

Çift Yönlü
İzlenebilirlik

İki ya da daha fazla kavramsal varlık arasında her ilişkinin iki yöne doğru açıkça
görülebilir şekilde tutulması. (Yani, seçilen bir varlığa doğru olan ilişkiler ile o
varlıktan diğer varlıklara doğru olan ilişkilerin görülebilmesi) (Ayrıca bakınız –
Gereksinimlerin İzlenebilirliği, İzlenebilirlik)

Dayanak

Gözden geçirmeleri tamamlanmış ve üzerinde ortak bir anlaşma sağlanmış,
bundan sonraki geliştirmelere temel oluşturacak ve üzerinde sadece değişiklik
kontrol yönergeleri ile değişiklik yapılabilen, özellikler ya da iş ürünleri kümesinin
tamamına verilen ad. (Ayrıca bakınız Yapılandırma Dayanağı ve Ürün
Dayanağı)

Değerlendirme

Bir ya da birden çok sürecin, uzmanlardan oluşmuş eğitimli bir takım tarafından,
bir değerlendirme modeli kullanılarak, en azından kuvvetli ve zayıf yönlerin
bulunması için, yapılan bir değerlendirmedir. (Ayrıca bakınız – İç
Değerlendirme, Yetkinlik Değerlendirmesi)

Değerlendirme
Bulguları

Değerlendirme kapsamı içinde belirlenen en önemli sorunlar, problemler ve
iyileştirme fırsatlarını içeren değerlendirme sonuçlarıdır. Değerlendirme
sonuçları, kanıtlara dayanan tarafsız bulguların yorumlanması sonucu
oluşturulur.
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Değerlendirme
Göstergesi

CMMI Değerlendirme materyallerinde kullanıldığı şekli ile değerlendirme takımı
tarafından, şu başlıklara atanan değerler (a) bir CMMI amacı ya da süreç alanı
(b) bir süreç alan için yetkinlik seviyesi (c) Kurumsal birimin olgunluk seviyesi.
Gösterge, değerlendirme yönteminde tanımlanmış olan, gösterge hesaplama
sürecine uygun olarak hesaplanır.

Değerlendirme
Kapsamı

Değerlendirilecek olan süreçlerin uygulandığı kurumsal birimin sınırları ve ayrıca
değerlendirme esnasında CMMI modelinin hangi sınırlar içinde kullanılacağının
tanımı.

Değerlendirme
Katılımcıları

Değerlendirme esnasında, değerlendirme ekibine bilgi vermek için,
değerlendirmeye katılan kurum üyeleri.

Değerlendirme
Referans Modeli

CMMI değerlendirme materyallerinde kullanıldığı şekli ile kurum içinde uygulanan
süreç çalışmalarını değerlendirmek amacıyla, değerlendirme ekibi tarafından
gözlenen çalışmaların karşılaştırılması için kullanılan model – Ör: CMMI modeli.

Değişim
Yönetimi

Ürün ya da hizmetler üzerindeki değişikliklerin ya da değişiklik önerilerinin makul
ve mantıklı bir şekilde yönetilmesi. (Ayrıca bakınız – Yapılandırma Yönetimi)

Denetim

CMMI süreç iyileştirme çalışması içinde, bir ya da birden çok iş ürünün,
belirlenmiş ölçütlere (ör: gereksinimlere) göre tarafsız olarak değerlendirilmesidir.

Dış Kaynak
Kullanımı

Bakınız – Satın Alma

Doğal Sınırlar

Süreç başarımının ölçülmesi ile belirlenen sürecin doğası. Bazen, sürecin sesi
olarak da adlandırılır. Doğal sınırlar içindeki değişkenliklere genel sebepler,
dışındaki değişkenliklere özel sebepler adı verilir. Değişkenliklerin genel
sebeplerden mi yoksa özel sebeplerden mi kaynaklandığını belirlemek için şu
teknikler kullanılabilir: Kontrol çizelgeleri, güvenlik aralıkları, tahmin aralıkları.
Değişkenlik, özel sebeplerden kaynaklanıyor ise bu durumların tespit edilmesi ve
ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Doğrulama

İş ürünlerinin kendileri için belirlenmiş olan gereksinimleri sağladığının
onaylanması. Diğer bir deyişle, “ürünü doğru yaptığımızın” onaylanmasıdır.
(Ayrıca bakınız – Geçerlilik)

Donanım
Mühendisliği

Düzenli, disiplinli, ölçülebilir bir yaklaşım ile belgelenmiş teknikler ve teknolojiler
kullanılarak tasarım, gerçekleştirme ve bakım çalışmalarının uygulanması
sonucu bir paydaşlar topluluğunun ihtiyaç, beklenti ve kısıtlarını gösteren
gereksinimleri elle tutulur ürünlere çeviren disiplin. (Ayrıca bakınız – Yazılım
Mühendisliği, Sistem Mühendisliği)
CMMI içinde, donanım mühendisliği gereksinimleri ve fikirleri elle dokunulabilir ve
üretimi yapılabilen ürünlere dönüştürebilen her türlü teknik alanı kast etmektedir.

Düzeltici Çalışma

Bir durumu düzelten, bir hatayı ortadan kaldıran ya da şartı veya kısıtı uyarlayan
çalışma ya da ifade.

Eğitim

Resmi ya da gayri resmi öğrenme seçenekleri: Şunları içerir: Sınıf eğitimi, gayri
resmi yol gösterme, Web-Tabanlı eğitim, yönlendirilmiş kendi kendine çalışma,
resmi iş başında eğitim. Hangi seçeneğin kullanılacağı eğitim ihtiyaçlarına ya da
belirlenmiş başarım eksikliğine göre tespit edilir.

Eklenti

CMMI ürün ailesi içinde, özel bir kullanıcının ilgisini çekecek, özel olarak
belirtilmiş model bileşeni. CMMI modeli içindeki aynı isimdeki eklentiler (ör:
IPPD eklentisi) seçilerek toplu olarak uygulanabilir.

Erek

CMMI ürün ailesi içinde amaç kelimesinin özel bir kullanımı olduğundan, gerekli
durumlarda amaç kelimesi yerine erek kelimesi kullanılmaktadır. CMMI içinde
Özel Amaçlar ve Genel amaçlar modelin bir bileşeni olarak özel bir anlamla
kullanılmaktadır. (Ayrıca bakınız – Amaç )

Eşdeğer

Sürekli gösterimde kullanılan, hedef basamaklama sonuçlarının basamaklı
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Basamaklama

gösterimde kullanılan olgunluk seviyesi sonuçlarına dönüştürülmesi. (Ayrıca
bakınız – Yetkinlik Seviye Profili, Olgunluk Seviyesi, Hedef Profil, Hedef
Basamakları)
Bu şekilde basamaklama, kurum, kuruluş ve projeler arası karşılaştırma
(benchmarking) yapmayı, CMMI hangi gösterimin kullanıldığından bağımsız
olarak, mümkün kılmaktadır. Eşdeğer basamaklama, bir kurumun başka bir
kuruma göre olgunluk seviyesi açısından karşılaştırılması için kullanılmaktadır.
Eşdeğer basamaklama kuruma tek bir olgunluk seviyesi belirttiğinden, kurum
içindeki bazı süreçler kurumun genel olgunluk seviyesinden daha yüksek
seviyede olabilirler, bunun ötesinde kurum başka CMMI bileşenleri de kullanıyor
olabilir.

Eşdeğer gözden
geçirme

İş ürünlerinin, geliştirilmesi esnasında, geliştirmeyi yapan ile aynı seviyede iş
arkadaşları tarafından gerçekleştirilen, hataları bulmak ve gidermek için
gerçekleştirilen gözden geçirme çalışmasıdır. CMMI ürün ailesinde detaylı
inceleme (inspection) terimi için de eşdeğer gözden geçirme terimi
kullanılmaktadır. (Ayrıca bakınız – İş Ürünü)

Fiziksel
Yapılandırma
Denetimi

Bir yapılandırma öğesin, gerçekleştirildiği şekli ile onu tanımlayan ve tarif eden
teknik belgelerle uyumlu olduğunun denetlenmesidir. (Ayrıca bakınız –
Yapılandırma Denetimi, Yapılandırma Yönetimi ve İşlevsel Yapılandırma
Denetimi)

Geçerlilik

Ürünün, hali hazırda teslim edildiği gibi ya da ileride bir tarihte teslim edildiğinde,
kast edilen kullanımın ihtiyaçlarını sağladığının ya da sağlayacağının
onaylanmasıdır. Diğer bir deyişle, “Doğru ürünün gerçekleştirildiğinin”
onaylanmasıdır. (Ayrıca bakınız – Doğrulama )

Geliştirme

CMMI ürün ailesi içinde, sadece geliştirme değil bakım çalışmaları da bu başlık
içinde değerlendirilebilir. CMMI’ın en iyi uygulamalarından yararlanan projeler,
geliştirme ya da bakım çalışmalarına ya da her ikisine yoğunlaşabilirler.

Geliştirme Dışı
Birim (GDB)

Şu anda gerçekleştirilen satın alma ya da gerçekleştirme sürecinden önce
tamamlanmış bir birim. Bu birim üzerinde, şu anki kullanım amacına uygun hale
getirilmek için küçük değişiklikler yapılabilir.

Geliştirme Planı

Bir ya da birden fazla ürünün tasarım ve geliştirme çalışmalarına yön vermek,
gerçekleştirmek ve kontrol etmek için yapılan plan. (Ayrıca bakınız – Ürün Yaşan
Döngüsü, Proje Planı)

Genel amaç

Bir süreç alanını karşılamak için gerçekleştirilen süreçlerin kurumsallaşması için
gereken özelliklerin tanımlandığı gerekli model bileşeni. (Ayrıca bakınız –
Kurumsallaşma)

Genel uygulama

İlgili genel amaca ulaşmak için önemli kabul edilen gerekli model bileşeni.
Genel uygulamalar, ilgili genel amaca ulaşılması ve dolayısıyla ilgili süreç alanı
ile ilgili süreçlerin kurumsallaşması için gerekli çalışmaları tanımlar.

Genel uygulama
Açıklaması

Bir genel uygulamanın bir süreç alanı içinde nasıl uygulanabileceğini açıklayan,
modelin açıklama bölümlerinden biri.

Genişletme

Genişletmeler modelin açıklayıcı model bileşenlerindendir. Özel bir disiplinle
ilgili bilgi vermek için kullanılırlar. Örneğin, Yazılım Mühendisliği ile ilgili bir
genişletme bulmak isterseniz, “Yazılım Mühendisliği” başlıklı bir maddeye
bakabilirsiniz. Diğer disiplinler için de aynısı geçerlidir.

Gerekli CMMI
Bileşenleri

Belirli bir süreç alanında süreç iyileştirme yapmak için yerine getirilmesi şart olan
CMMI bileşenleri. Bu bileşenler denetimlerde süreç yetkinliğinin belirlenmesi için
kullanılır. Genel amaçlar ve Özel Amaçlar modelin gerekli bileşenleridir.

Gereksinim

(1) Kullanıcının, bir sorunu çözmesi ya da bir hedefe ulaşması için, ihtiyaç
duyduğu durum ya da yetkinlik (2) Bir ürün ya da ürün bileşeninin sözleşmeyi,
standartları, özellikleri ya da resmi olarak zorunluluğu belirtilmiş diğer belgeleri
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karşılamak için yerine getirmesi ya da sahip olması gereken durum ya da
yetkinlik (3) yukarıdaki maddelerde (1) ya da (2) de belirtilen durum ya da
yetkinliklerin belgelerle ifade edilmesi ya da gösterilmesi.
Gereksinim
Belirleme

Prototip, yapısal anket gibi düzenli yöntemler kullanarak, müşteri ve son
kullanıcının ihtiyaçlarını, söylenmesini beklemeden, belirlemek ve belgelemektir.

Gereksinim
Çözümlemesi

Ürüne özel başarım ve işlevsel özelliklerinin belirlenmesi için şu konular üzerinde
çözümleme yapmaktı: Müşterinin ihtiyaçları, beklentileri ve kısıtları; kullanım
senaryoları; insan, ürün ve süreçlerin tahmini kullanım ortamları; etkinlik ölçütleri.

Gereksinim
Yönetimi

Projeye gelen ya da proje tarafından tespit edilen veya kurum tarafından
projeden istenen, teknik ya da teknik olmayan gereksinimlerin yönetilmesidir.

Gereksinimlerin
izlenebilirliği

Gereksinimler ile diğer gereksinimler, gerçekleştirmeler ve doğrulamalar arasında
ayırt edilebilir bir şekilde ilişkilerin kurulmasıdır. (Ayrıca bakınız – Çift Yönlü
İzlenebilirlik, İzlenebilirlik)

Giriş Ölçütü

Bir çalışmanın başarılı bir şekilde başlayabilmesi için gereken durum.

Gösterge

Bakınız Değerlendirme Göstergesi

Gösterim

CMMI bileşenlerinin yapısı, kullanımı ve sunumu. Genel olarak iki çeşit gösterim
vardır: Sürekli gösterim ve basamaklı gösterim.

Gözlem

CMMI denetlemelerinde, denetim için veri toplama çalışmaları esnasında,
denetim ekibi tarafından görülen ya da duyulan bir bilgi hakkındaki, denetim
ekibinin anlayışını ya da çıkarımını yansıtan yazılı bir kayıt. Yazılı kayıtlar
cümleler şeklinde olabileceği gibi anlamı kaybolmadığı müddetçe, resim, çizim,
notlar, vb başka şekillerde de olabilir.

Hata Yoğunluğu

Ürün boyutunun her bir birimi için bulunan hata sayısı. (ör: Her bin satır yazılım
başına raporlanan hata sayısı)

Hedef
Basamakları

Sürekli gösterimde, kurumun süreç iyileştirme için izlediği yolu gösteren bir seri
hedef profili. (Ayrıca bakınız – Başarı Profili, Yetkinlik Seviye Profili, Hedef
Profili)

Hedef Profili

Sürekli gösterimde, süreç iyileştirme hedeflerinin gösterildiği, süreç alanlarının ve
ilgili yetkinlik seviyelerinin listesi. (Ayrıca bakınız – Başarı Profili, Yetkinlik seviye
Profili)

Hizmet

Elle tutulamayan ve saklanamayan iş ürünü. (Ayrıca bakınız – Ürün, Müşteri, İş
Ürünü)

İç Değerlendirme

CMMI ürün ailesine göre, bir kurumun iç kaynakları ile süreç iyileştirme amacıyla
yaptığı değerlendirmedir. (Ayrıca bakınız – Değerlendirme ve Yetkinlik
Değerlendirmesi)

İhtiyaç
Duyulduğunda

Amaçları ve uygulamaları kurumuzun iş hedeflerine uygun olarak
yorumlayabilmeniz için kullanılan bir kelime. Her hangi bir CMMI modelini
kullanırken, uygulamaları, kurumunuz için işe yarar bir şekilde yorumlamanız
gereklidir. Bu ifade, amaçlarda ve uygulamalarda belli çalışmalar her zaman
uygulanmak zorunda olmadığı zaman kullanılmıştır. (Ayrıca bakınız – Yeterli ve
İhtiyaç Duyulduğunda)

İlgi

İlgili süreç alanı ile ilgili ek ya da daha detaylı bilgileri bulabileceğiniz başka
kaynakları gösteren, modelin açıklama bölümlerinden biri.

İlgili Paydaşlar

Belli bir çalışmaya katılımı belirlenmiş ve planlamaya dâhil edilmiş paydaş.
(Ayrıca bakınız – Paydaş)

İstatiksel Olarak
Yönetilen Süreç

İstatistiksel yöntemler kullanılarak yönetilen ve böylece istatistiksel teknikler ile
çözümleme edilen, özel değişkenlik sebepleri tespit edilen ve başarımı sınırlar
içinde tutulan süreç. (Ayrıca bakınız – Yetkin Süreç, Süreç Değişkenliğinin Özel
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Sebepleri, Kararlı Süreç, Standart Süreç, İstatiksel Süreç Kontrol)
İstatiksel
Teknikler

İstatistiksel yöntemlerin kullanıldığı analitik bir teknik. Örneğin, istatistiksel süreç
denetimi, güvenlik aralıkları, tahmin aralıkları, vb.

İstatistiksel
Süreç Kontrol

Bir sürecin, genel ve özel değişkenlik sebeplerinin tespiti ve süreç başarımının
sınırlar içinde tutulması için, süreç başarım ölçümlerinin toplanması ve statiksel
olarak süreç çözümlemelerinin yapılması. (Ayrıca bakınız – Süreç
Değişkenliğinin Özel Sebepleri, Süreç Değişkenliğinin Genel Sebepleri, İstatiksel
Olarak Yönetilen Süreç)

İstatistiksel
Tahmin
Edilebilirlik

İstatistiksel ya da diğer sayısal yöntemlerle takip edilen sayısal bir sürecin
başarımı.

İş Dökümü
Yapısı (İDY)

İş öğelerinin kendi aralarındaki ve son ürün ile ilişkilerini gösteren bir ağaç yapısı.
İş dağılımı yapısını oluşturan görevler şu konularla ilgili olabilir:
• Riskler ve risk önleme çalışmaları
• Teslim edilebilirler ve destek çalışmaları
• Yetkinlik ve bilgi oluşturma
• Destekleyici planlar ör: yapılandırma yönetimi, kalite güvence, doğrulama
planları
• Bütünleştirme ve doğrudan üretimle ilgili olmayan diğer çalışmalar

İş Emri

Bir projenin bitti olarak kabul edilmesi için sözleşme ile belirlenmiş yapılması
gerekli işin tanımı.

İş Hedefleri

Bakınız – Kurumsal İş Hedefleri

İş Ürünü

Bir sürecin işe yarar bir çıktısı. Dosyalar, belgeler, Ürünler, Ürün parçaları,
Hizmetler, Süreç Tanımları, Özellik Tanımları ve Faturalar iş ürünlerine örnek
olarak verilebilir. Ürün bileşeni ile iş ürünü arasındaki temel fark; iş ürünü, bir
ürünün parçası olması gerekmez. (Ayrıca bakınız – Ürün ve Ürün Bileşeni)
CMMI modellerinde, “iş ürünleri ve hizmetler” ifadesini göreceksiniz. Her ne
kadar “iş ürünleri” kelimesi “hizmetler” kavramını kapsasa da bahsi geçen
konunun kapsamında hizmetlerin de olduğunu vurgulamak için bu şekilde
söylenmektedir.

İş Ürünü ve
Çalışma
Özellikleri

Proje iş yükünün kestirilmesinde kullanılan, ürün, hizmet ya da çalışma özellikleri.
Örnek özellikler: büyüklük, karmaşıklık, ağırlık, şekil, uygunluk, işlev. Bu
özellikler, proje ve kaynak kestirimlerinde kullanılan girdilerden birini oluştururlar.
Kestirimlere örnekler: Emek, maliyet, süre.

İşlevsel
Çözümleme

Tanımlanmış bir işlevin yerine getirilebilmesi için gerekli alt işlevlerin ortaya
çıkartılması amacı ile yapılan çözümleme; işlevsel ilişkilerin ve ara yüzlerin
belirlenmesi ve işlevsel bir yapıda saklanması; yüksek seviyedeki başarım
gereklerinin alt seviyede alt işlevlere atanması. (Ayrıca bakınız – İşlevsel Mimari)

İşlevsel Mimari

İşlevler, iç ve dış işlevsel arayüzler, dış fiziksel arayüzler ve bunlarla ilgili işlevsel
ve başarım gereksinimleri ile tasarım kısıtlarının katmanlı bir yapı altında
organize edilmesidir.

İşlevsel
Yapılandırma
Denetimi

Bir yapılandırma öğesin gerçekleştirilmesinin başarı ile tamamlandığını görmek
için yapılan denetim. Başarılı bir gerçekleştirme, yapılandırma belirlemede
belirtilmiş olan işlevsel ve başarım özelliklerine ulaşılmış olması ve saha
uygulama (kurulum) ve destek belgelerinin eksiksiz ve yeterli olması anlamına
gelmektedir.

İzlenebilirlik

İki ya da daha fazla kavramsal varlık arasındaki ilişkinin açıkça görülebilmesi.
Kavramsal varlıklara örnekler: Gereksinimler, düzenek öğeleri, doğrulamalar ve
çalışmalar. (Ayrıca bakınız - Çift Yönlü İzlenebilirlik, Gereksinimlerin
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İzlenebilirliği)
Kabul Ölçütü

Bir ürün ya da ürün bileşenlerinin, kullanıcı, müşteri ya da diğer yetkili bir birimin
kabulünü alabilmesi için sağlanması gereken şartlar

Kabul Sınaması

Bir ürün ya da ürün bileşenlerinin, kullanıcı, müşteri ya da diğer yetkili bir birimin
kabulünü alması için gerçekleştirilen resmi sınama (Ayrıca bakınız – Birim
Sınaması)

Kalite

Müşterinin gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen ürün, ürün bileşeni ya da
sürecin özelliklerinin oluşturduğu yetkinlik.

Kalite Güvence

Planlı ve düzenli bir şekilde, tanımlanmış standartlar, uygulamalar, yordamlar ve
yöntemlerin kullanıldığından, yönetimin emin olmasının sağlanmasıdır.

Kalite Kontrol

Kalite gereksinimlerinin karşılanması için kullanılan teknikler ve çalışmalar.
(Ayrıca bakınız – Kalite Güvence)

Kalite ve Süreç
Başarım
Hedefleri

Ürün kalitesi, hizmet kalitesi ve süreç başarımı için belirlenmiş hedefler ve
gereksinimler. Süreç başarım hedefleri kaliteyi kapsamaktadır. Ancak, CMMI
ürün ailesinde kalitenin önemini vurgulamak için “süreç başarım hedefi” yerine
“kalite ve süreç başarım hedefi” terimi kullanılmaktadır.

Kanıt

Bakınız – Tarafsız Kanıt

Kararlı Süreç

Süreç değişkenliğinin bütün özel sebeplerinin ortadan kaldırıldığı ve tekrar
oluşmalarının engellendiği ve böylece sadece süreç değişkenliğinin genel
sebeplerinin kaldığı durum. (Ayrıca bakınız – Yetkin Süreç, Süreç
Değişkenliğinin Özel Sebepleri, Süreç Değişkenliğinin Genel Sebepleri, Standart
Süreç, İstatiksel Süreç Kontrol)

Karşılaştırmalı
Çalışma

Belirlenmiş bir hedefe en uygun alternatifin seçilmesi amacıyla ölçütler ve düzenli
çözümleme yöntemleri kullanılarak alternatifler üzerinde yapılan değerlendirme.

Kullanım
Kavramları

Bir şeyin nasıl kullanılacağına ya da çalışacağına yönelik genel bir tanım.
(Ayrıca Kullanıma Dönük Kavramlar olarak da bilinir.)

Kullanım
Senaryoları

Bir ürünün içinde bulunduğu ortam, kullanıcıları ve ürün bileşenleri ile
etkileşiminin anlatıldığı hayali olaylar sırası.
Kullanım senaryoları sistemin gereksinimlerin ve tasarımının değerlendirilmesi ve
sistemin geçerli kılınması ve doğrulanması için kullanılır.

Kullanıma dönük
kavramlar

Bakınız – Kullanım Kavramları

Kuruluş

Bir şirketler topluluğu. Şirketler farklı müşterilere farklı hizmetler veren farklı
yerlerde yer alan birçok kurumdan oluşabilir. (Ayrıca bakınız – Kurum)

Kurum

Bir ya da birden çok projenin bir bütün olarak yönetildiği, bu projelerin aynı üst
yönetimi paylaştıkları ve aynı politikalara göre çalışan insanlardan oluşan, idari
yapı. CMMI modellerinde kullanılan, kurum kelimesi, büyük şirketlerde çoğu
zaman bir topluluğa karşılık gelir ancak küçük bir şirket düşünüldüğünde, bazen
sadece bir kişiye de karşılık gelebilmektedir.

Kurumsal Birim

Kurumun, denetime tabi olan parçası. Kurumsal birim içinde birbiri ile tutarlı ve
anlamlı bir bütünlük oluşturan süreçler çalışır. Kurumsal birim anlamlı ve tutarlı iş
hedeflerine sahiptir. Küçük şirketlerde şirketin tamamı olabileceği gibi, büyük
şirketlerde genellikle şirketin bir parçasıdır.

Kurumsal
Olgunluk

Bir kurumun, süreçlerini ne kadar açıkça ve tutarlı olarak belgelediği, yönettiği,
ölçtüğü, kontrol ettiği ve sürekli olarak iyileştirdiğini gösteren bir ölçüdür.
Kurumsal olgunluk denetimler ile ölçülebilir.

Kurumsal Ölçüm
Havuzu

Özellikle kurumun standart süreçleri ile ilgili olarak, süreçlerden ve iş
ürünlerinden toplanan, ölçüm verilerinin saklandığı ve erişiminin mümkün
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kılındığı yer. Bu yerde, ölçüm verilerinin anlaşılması ve çözümlemesi için gerekli
olan, gerçekleşen ölçüm değerleri ya da bu ölçüm değerlerine referanslar tutulur.
Kurumsal
Politika

Genellikle üst yönetim tarafından belirlenmiş rehber ilkelerdir. Bu ilkeler,
kurumsal birimler tarafından kendi şartlarına göre uyarlanır ve karar verme ya da
kararlara yön vermekte kullanılır.

Kurumsallaşma

Bir kurumun sürekli olarak tekrarladığı, kurum kültürünün bir parçası olmuş,
kökleşmiş iş yapış şekli.

Kurumun İş
Hedefleri

Kurumun sürekli varlığının sağlanması ve karlılığının arttırılması, pazar payının
genişletilmesi ve kurumun başarısını etkileyen diğer konular için üst yönetim
tarafından belirlenmiş stratejiler. (Ayrıca bakınız – Kalite ve Süreç Başarım
Hedefleri, Sayısal Hedefler)
Sistem mühendisliği çalışmaları açısından baktığımızda örnek hedefler: Sistem
bütünleştirme aşamasındaki değişiklik istek sayısının azaltılması, Geliştirme
döngüsü süresinin azaltılması, Geliştirmenin ilk ve ikinci aşamasında bulunan
hata sayısının arttırılması, Müşteri tarafından raporlanan hata sayısının
azaltılması.

Kurumun
Standart
Süreçleri

Bir kurumdaki çalışmalara yol gösterecek olan süreçlerin tanımlarının toplamı.
Şunları kapsar: Süreç tarifleri, kurum genelinde projelerde kullanılacak olan
“tanımlı süreçlerde” kullanılmak üzere temel süreç öğeleri ve süreç öğeleri
arasındaki, sıralama ve arayüzler gibi, ilişkileri. Standart süreçler, kurum
genelinde geliştirme ve bakım çalışmalarının tutarlı bir şekilde
gerçekleştirilmesini mümkün kılar ve uzun vadeli kararlılık ve iyileştirme için
zorunlu bir ihtiyaçtır.

Kurumun süreç
varlıkları

Süreçlerin tarif edilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi ile ilgili varlıklar. (ör:
politikalar, ölçümler, süreç tarifleri, süreç uygulama destek araçları) Süreç
varlıkları teriminin kullanılmasının amacı bu varlıkların kurumun iş hedeflerine
ulaşması amacıyla geliştirildiğinin ya da satın alındığının vurgulanmasıdır. Bu
varlıklar, kuruma bugün ya da gelecekte değer yaratacak yatırımlar olarak
değerlendirilebilir. (Ayrıca Bakınız – Süreç Varlık Kütüphanesi)

Kurumun süreç
varlıkları
Kütüphanesi

Kurumda, süreçleri tanımlayan, uygulayan ve yöneten kişilerin kullanımı için
oluşturulmuş bilgilerden oluşan bir kütüphanedir. Bu kütüphane, genellikle
süreçlerle ilgili belgeleri içerir, şöyle ki: Politikalar, tanımlı süreçler, kontrol
listeleri, öğrenilen dersler belgeleri, şablonlar, standartlar, yordamlar, planlar ve
eğitim belgeleri.

Müşteri

Ürünü kabul etmekten sorumlu ya da ücret ödenmesini onaylayan taraf (kişi,
proje ya da organizasyon). IPPD ‘de olduğu gibi bütünleşik takım kavramı
kullanılmadığı durumlarda, müşteri projenin dışındadır ama organizasyonun
dışında olması gerekmez. Daha üst seviyede bir proje de müşteri olabilir.
Müşteriler paydaşların bir alt kümesidir. (Ayrıca bakınız – Paydaş)
Birçok durumda yukarıdaki tanım kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda diğer
paydaşlar da kast edilebilmektedir. Ör: Müşteri gereksinimleri

Müşteri
Gereksinimi

Ürün ile ilgili paydaşların ihtiyaçlarının, beklentilerinin, kısıtlarının ve arayüzlerinin
belirlenmesi, bir araya getirilmesi ve aralarındaki uygunsuzlukların çözüme
bağlanması ile müşteri için kabul edilebilir sonuçlardır. (Ayrıca bakınız – Müşteri)

Olgunluk
Seviyesi

Daha önceden belirlenmiş, bir süreç alanları kümesi içindeki bütün amaçların
sağlandığı bir süreç iyileştirme seviyesi. (Ayrıca bakınız – Yetkinlik Seviyesi,
Süreç Alanı)

Oluştur ve
Güncel Tut

CMMI ürün ailesi içinde, amaçlar ve uygulamaların açıklamalarında “oluştur ve
güncel tut” ifadesi ile karşılaştığınızda, bunun şu anlama geldiğini bilmelisiniz:
“belgelenmiş ve kullanılmaktadır.” Örneğin, “Kurumsal Süreç Odaklanma süreci
için bir kurumsal politikanın oluşturulması ve güncel tutulması” sadece bir
politikanın oluşturulmasını kast etmemektedir, politikanın belgelenmesini ve
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kurum genelinde uygulanıyor olması gerektiğini kast etmektedir.
Ortak Vizyon

Bir proje tarafından geliştirilen ve kullanılan, amaç, varlık sebebi (misyon),
hedefler, beklenen davranışlar, değerler ve sonuç çıktılar gibi yön gösterici ilkeler
hakkında ortak bir anlayış.

Özel Amaç

Bir süreç alanına has gereken özellikleri tarif eden ve o süreç alanının
karşılandığının görülmesi için uygulandığının görülmesi gereken modelin gerekli
bir bileşeni. (Ayrıca bakınız – Yetkinlik Seviyesi, Genel amaç, Kurumun İş
Hedefleri, Süreç Alanı)

Paket Ürün

Ticari bir satıcıdan alınan bir ürün. (COTS – Commercial Off The Shelf)

Paydaş

Bahsi geçen çalışma ile ilgili ya da etkilenen kişi ya da topluluklar. Örnekler:
Proje Üyeleri, Tedarikçiler, Son Kullanıcılar ve diğerleri. (Ayrıca bakınız –
Müşteri, İlgili Paydaşlar)

Planlanmış
Süreç

Süreç tarifi ve planı belgelenmiş süreçtir. Plan ve tarif koordinasyon içinde
olmalıdır. Plan şunları içermelidir: Standartlar, gereksinimler, hedefler,
kaynaklar, atamalar, vb.

Politika

Bakınız – Kurumsal Politika

Profil

Bakınız – Başarı Profili ve Hedef Profili

Program

(1) Bir Proje. (2) İlgili projeler topluluğu ve bu projeleri destekleyen altyapı.
Altyapı şunları içeriyor olabilir: Hedefler, planlar ve başarı ölçütleri. (Ayrıca
bakınız – Proje)

Proje

CMMI ürün ailesi açısından, müşteri ya da son kullanıcıya teslim edilmek üzere
çalışan ve ortak bir yönetim altında bulunan bir kısım ilgili kaynağa verilen isim.
Projenin belli bir başlangıç zamanı (Proje Başlangıcı) olur ve bir plana göre
çalışır. Plan, genellikle belgelenmiş olur. Teslim edilecekler, kullanılacak
kaynaklar ve fonlar, yapılacak işler ve işler bir zaman çizelgesi bellidir. Bir proje,
projelerden oluşabilir. (Ayrıca bakınız – Proje Başlangıcı)

Proje Başlangıcı

Bir müşteri ya da son kullanıcı için, bir ya da daha fazla ürünün geliştirilmesi ya
da teslim edilmesi için bir kısım kaynağın işe koyulması. (Ayrıca bakınız – Proje)

Proje Planı

Projede müşteriye verilen taahhütlerin karşılanması için gerekli çalışmaların
uygulanması ve kontrol edilmesi için temel oluşturacak olan plan.
Proje planlama çalışmaları şunları içerir: İş ürünleri ve çalışmaların özellikleri
hakkında kestirimlerin ve gerekli kaynak ihtiyacının belirlenmesi, taahhütlerin
tartışılması, zaman çizelgesinin üretilmesi, proje risklerinin belirlenmesi ve
çözümleme yapılması. Proje planının üretilmesi için bu çalışmaların defalarca
tekrarlanması gerekli olabilir.

Proje Yöneticisi

CMMI ürün ailesine göre, projeyi planlanmaktan, projeye yön vermekten, kontrol
etmekten, yapılandırmaktan ve motivasyonun sağlanmasından sorumlu kişidir.
Müşterinin tatmin edilmesinden proje yöneticisi sorumludur.

Projenin
İlerlemesi ve
Başarımı

Bir projenin, proje planına göre ilerlemesi. Genellikle, şu başlıklar göz önünde
bulundurulur: Emek, maliyet, süre ve teknik başarım.

Projenin Tanımlı
Süreci

Kurumun standart süreçlerinden uyarlanmış bütünleşik ve tanımlı süreç. (Ayrıca
bakınız – Tanımlı Süreç)

Prototip

Bir ürünün ya da ürün bileşenin, sonraki aşamalar ya da son sürüm için model
olmak üzere, geliştirilen ilk tipi, şekli ya da örneği. Bu model şu şekillerde olabilir:
Fiziksel, elektronik, sayısal, analitik. Modellin kullanım alanına örnekler şunlardır:
• Yeni ya da bilinmeyen bir teknolojinin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
• Teknik risklerin değerlendirilmesi ya da engellenmesi
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•
•
•
•
•
•

Gereksinimlerin geçerliliğin yapılması
Önemli özelliklerin gösterilmesi
Ürün yeterliğinin tespiti
Süreç yeterliğinin tespiti
Başarım ya da ürün özelliklerinin belirlenmesi
Fiziksel ilkelerinin açıklanması

Referans Model

Bazı özelliklerin ölçülmesi için karşılaştırma amacıyla kullanılan model.

Resmi
Değerlendirme
Süreci

En uygun çözümü bulmak için, çözüm seçeneklerinin, belirlenmiş ölçütlere göre,
değerlendirildiği yapısal bir yaklaşım.

Risk Belirleme

Bir hedefe ulaşmada karşımıza çıkabilecek olası ve gerçekçi risklerin tespit
edilmesi için gerçekleştirilen yapısal ve geniş kapsamlı araştırma/inceleme.

Risk
Çözümlemesi

Risklerin değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi.

Risk Yönetim
Stratejisi

Hasara ya da kayıplara yol açabilecek şeylerin (risklerin) düzenli ve teknik bir
yaklaşım ile saptanması; Belirlenen risklerin değerlendirilmesi ve
sayısallaştırılması; Önemli hasar ya da kayıplara yol açacak risklerin sebeplerini
ortadan kaldırmak için planlar geliştirmek ve gerekirse bu planları hayata
geçirmek. Genellikle, risk yönetimi yapılan alanlar şunlardır: Proje, kurum,
kurumun ürün geliştiren birimleri.

Risk Yönetimi

Zarar ya da hasar verebilecek sebeplerin (risklerin) belirlenmesi için yapısal ve
disiplinli olarak izlenen süreç; belirlenmiş risklerin değerlendirilmesi ve
sayısallaştırılması; zarar ya da hasar verebilecek risklerin sebeplerini önlemek ya
da yönetmek için uygun yaklaşımlar geliştirmek ve gerekirse bunları hayata
geçirmek.

Satın Alma

Sözleşme imzalayarak ürün ya da hizmet satın alma

Satın Alma
Stratejisi

Tedarik kaynakları, Satın alma yöntemleri, gereksinim belirleme tipleri, sözleşme
ya da anlaşma tipleri ve ilgili satın alma risklerine uygun olarak belirlenmiş satın
alma yaklaşımı.

Sayılarla
Yönetilen Süreç

İstatistiksel ve diğer sayısal yöntemlerle denetim altında tutulan tanımlı süreç.
Ürün kalitesi, hizmet kalitesi ve süreç başarım özellikleri proje boyunca ölçülür ve
denetim altında tutulur. (Ayrıca bakınız – Tanımlı Süreç, Sürekli İyileşen Süreç,
İstatistiksel olarak Yönetilen Süreç)

Sayısal Hedef

Sayısal ölçümlerle ifade edilmiş hedef değer. (Ayrıca bakınız – Süreç İyileştirme
Hedefleri, Kalite ve Süreç Başarım Hedefleri)

Sebep
Çözümlemesi

Sebeplerini bulmak için hatalar üzerinde çözümleme yapılması.

Sınama yordamı

Verilen bir sınamanın kurulumunun nasıl yapılacağı, nasıl işletileceği ve
sonuçlarının nasıl değerlendirileceği hakkında detaylı komutlar.

Sistem
Mühendisliği

Müşteri ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve kısıtlarının, ürün çözümlerine
dönüştürülmesi ve ürünün yaşamı boyunca bu çözümün desteklenmesi için
gerekli teknik ve yönetsel etkinlikleri kapsayan disiplinler arası yaklaşım. (Ayrıca
bakınız – Donanım Mühendisliği, yazılım mühendisliği)

Standart

CMMI modeli içinde standart kelimesi, geliştirme esnasında uyulması zorunlu
olan gereksinimleri kast etmek için kullanılır. (ör: ISO/IEC standartları, IEEE
standartları ve kurumsal standartlar) Günlük dille standart ifadesi kullanılmak
istendiğinde onun yerine başka bir kelime kullanılmaktadır. Ör: Geleneksel,
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Tipik, her zaman olduğu gibi, adet olduğu gibi, vb
Standart Süreç

Bir kurumda süreçlerin genel olarak nasıl tanımlanacağını gösteren temel bir
süreç tanımı.
Herhangi bir tanımlı süreçte olması gereken temel süreç öğeleri, Standart Süreç
içinde açıklanır. Ayrıca temel süreç öğeleri arasındaki ilişkiler (ör: sıra ve arayüz)
de açıklanır. (Ayrıca bakınız – Tanımlı Süreç)

Süreç

CMMI ürün ailesinde, CMMI modelinde uygulamaların gerçekleştirilmesi olarak
yorumlanabilecek çalışmalardır. Süreç iyileştirme ve denetimlerde kullanılmak
üzere, bu çalışmalar CMMI süreç alanlarındaki bir ya da birden çok uygulama ile
eşleştirilebilirler. (Ayrıca bakınız – Süreç Alanı, Alt Süreç, Süreç Öğesi)

Süreç Alanı

Bir alanda, birlikte uygulandıklarında, iyileştirme sağlanması için önemli kabul
edilen amaçlara ulaşılmasını sağlayacak, bu alandaki ilgili uygulamaların
bütünü. Bütün CMMI süreç alanları, basamaklı ve sürekli gösterimde ortaktır.
Diğer bir deyişle, her iki gösterimde de aynı süreç alanları vardır.

Süreç Başarım
Dayanağı

Beklenen ve gerçekleşen başarım sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla sürecin
gerçek sonuçlarının kayıt altında tutulması. (Ayrıca bakınız – Süreç Başarımı)

Süreç Başarım
Modeli

Geçmiş süreç başarım verilerine dayanarak oluşturulmuş, sürecin uygulanması
sonucu elde edilecek sonuçları tahmin etmek için kullanılan, sürecin kendisinin
ve sürecin iş ürünlerinin özellikleri arasındaki ilişkilerin bir tarifi (formulasyonu).
Projede toplanan süreç ve ürün ölçümleri kullanılarak üzerinde sürekli
düzeltmeler yapılır.

Süreç Başarımı

Bir süreç takip edilerek ulaşılan gerçek sonuçların ölçümü. Hem süreç ölçümleri
hem de ürün ölçümleri sonucu hesaplanır. Süreç ölçümlerine örnekler: Emek,
süre, hata giderme etkinliği. Ürün ölçümlerine örnekler: Sağlamlık, hata oranı,
cevap verme süresi.

Süreç
Değişkenliğinin
Atanabilir
Sebepleri

CMMI içinde, süreç değişkenliğinin atanabilir sebepleri ile süreç değişkenliğinin
özel sebepleri aynı anlamda kullanılmaktadır. (Bakınız – Süreç Değişkenliğinin
Özel Sebepleri)

Süreç
Değişkenliğinin
Genel Sebepleri

Süreç bileşenlerinin kendi aralarındaki etkileşimlerinden dolayı, normal olarak ya
da beklendiği gibi değişkenliklerin olması. (Ayrıca bakınız - Süreç değişkenliğinin
Özel sebepleri)

Süreç
Değişkenliğinin
Özel Sebepleri

Bir hatanın sebebi. Bu sebep, sürecin asıl karakteristikliğinden dolayı değil, geçici
bir durum sebebiyle oluşmuş olan bir sebeptir. (Ayrıca bakınız - Süreç
değişkenliğinin Genel sebepleri)

Süreç Hareket
Planı

Genellikle denetim sonucu oluşturulan, denetimlerde bulunan zayıf noktaların
nasıl iyileştirileceğini açıklayan planlardır.

Süreç Hareket
Takımı

Bir süreç hareket planındaki süreç iyileştirme çalışmalarının hepsinin ya da bir
kısmının geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu ekip.

Süreç İyileştirme

Bir Kurumun standart süreçlerinin olgunluğunu ve başarımını iyileştirmek için
tasarlanmış çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları.

Süreç İyileştirme
Hedefleri

Var olan bir süreci iyileştirmek için, yol gösterici olarak kullanılmak üzere, sürecin
hedeflerinin, sürecin çıktısı olan ürünlerin özellikleri ya da sürecin icrası ile ilgili
özellikleri cinsinden net ve ölçülebilir bir şekilde tanımlanması. Süreç çıktısı ile
ilgili hedeflere örnekler: Kalite, başarım, standartlara uyum. Süreç icrası ile ilgili
hedeflere örnekler: gereksiz süreç adımlarının kaldırılması, süreç adımlarının
birleştirilmesi ve süreç süresinin kısaltılması.

Süreç İyileştirme
Planı

Kurumun standart süreçlerinin ve süreç varlıklarının güçlü ve zayıf yönleri tam
olarak bilinerek, süreç iyileştirme hedeflerine ulaşmak için yapılan plan.
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Süreç Mimarisi

Standart bir süreçteki süreç öğelerinin arasındaki ilişkiler, bağımlılıklar, ara yüzler
ve sıralamalar. Süreç mimarisi diğer süreç öğeleri ve dış süreçlerle olan
arayüzleri de içerebilir. (ör: sözleşme yönetimi süreci)

Süreç öğesi

Bir süreci oluşturan temel birimlerden her biri. Bir süreç, alt süreçlerden ya da
süreç öğelerinden oluşabilir. Alt süreç, daha alt süreçlere ya da süreç öğelerine
bölünebilir ama bir süreç öğesi daha küçük parçalara bölünemez. (Ayrıca
bakınız – Süreç, Alt Süreç)
Her bir süreç öğesi, birbirleri ile yakından alakalı çalışmalardan oluşur. (ör:
Kestirim öğesi, gözden geçirme öğesi) Süreç öğeleri şablonların doldurulması,
soyut tanımların somutlaştırılması ya da tanımların uyarlanması ve kullanılması
şeklinde tarif edilebilir. Bir süreç öğesi bir çalışma ya da bir iş olabilir.

Süreç Ölçümü

Sürecin özelliklerini saptamak ve süreci anlamak için, sürecin ve sürecin çıktısı
ürünlerin ölçülmesi için kullanılan yöntemler, tanımlar ve çalışmalar.

Süreç Özellikleri

Bütün süreçlere uygulanabilecek, ölçülebilir bir süreç yetkinlik özelliği.

Süreç Sahibi

Bir süreci tanımlamaktan ve güncel tutmaktan sorumlu kişi ya da topluluk.
Kurumsal seviyede, süreç sahibi “standart süreci” tarif etmekten sorumlu kişi ya
da topluluktur; proje seviyesinde, süreç sahibi “tanımlı sürecin” tarif edilmesinden
sorumlu kişi ya da topluluktur. Bir sürecin değişik seviyelerde farklı sahipleri
olabilir. (Ayrıca bakınız – Tanımlı Süreç, Standart Süreç)

Süreç Tanımlama

Bir süreci tanımlama ve tarif etme çalışması. Süreç tanımlama çalışmasının
sonucu süreç tarifi ortaya çıkar. (Ayrıca bakınız Süreç Tarifi)

Süreç Tarifi

Bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilecek çalışmaların belgelenmiş hali.
Süreç tarifi sürecin önemli bileşenlerinin uygulama bilgilerini içerir. Tarif bir
sürecin gereksinimlerini, tasarımını, davranışlarını ve diğer özelliklerini tam
olarak, detaylı ve doğrulanabilir bir şekilde açıklar. Bu özelliklerin sağlandığının
nasıl kontrol edileceğini açıklayan yordamları da içerebilir. Çalışma bağlamında,
proje ya da kurum seviyesinde süreç tarifleri yapılabilir.

Süreç Topluluğu

Kurum tarafından kullanılacak süreçleri tanımlayan, bakımını yapan (güncel
tutan) ve iyileştiren uzmanlardan oluşan bir topluluk.

Süreç Uyarlama

Belirli bir amaç için, bir süreç tarifinin oluşturulması, değiştirilmesi ya da şartlara
uyarlanması. Örneğin, projenin tanımlı süreçlerinin, projeye özgü hedefler,
kısıtlar ve ortam gereklerine uygun olarak, kurumun standart süreçlerinden
uyarlayarak oluşturması. (Ayrıca bakınız – Tanımlı Süreç, Kurumun Standart
Süreçleri, Süreç Tarifi)

Süreç Varlığı

Bir süreç alanının amaçlarını sağlamak için kurumun önemli gördüğü her şey.
(Ayrıca bakınız – Kurumun süreç varlıkları)

Süreç Varlık
Kütüphanesi

Bir kurum ya da proje tarafından kullanılmak üzere tutulan süreç varlıkları
bütünü. (Ayrıca bakınız – Kurumun süreç varlıkları Kütüphanesi)

Süreç ve
Teknoloji
İyileştirmeleri

Artırımlı ya da yenilikçi bir şekilde süreçlerde ya da süreç veya ürün
teknolojilerinde iyileştirmeler gerçekleştirilmesi.

Süreç Yetkinliği

Bir süreci uyguladığımızda beklenen olası çıktılar aralığı.

Sürekli Gösterim

Her bir süreç alanı için, süreç iyileştirme sırasında kullanılmak üzere, öncelik ve
sıralama bilgisi sağlayan yetkinlik seviyesi yaklaşımı. (Ayrıca bakınız – Yetkinlik
Seviyesi, Süreç Alanı, Basamaklı Gösterim)

Sürekli İyileşen
Süreç

Süreçte doğal olarak var olan değişkenliğin genel sebeplerine odaklanarak
iyileştirilmeler yapmak üzere, sayısal olarak yönetilen süreç. Sürekli iyileşen
süreçte, odak noktası, süreç başarımının artırımlı ve yenilikçi bir şekilde
iyileştirilmesine dayanır. (Ayrıca bakınız - Süreç değişkenliğinin Genel sebepleri,
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Tanımlı Süreç, Sayısal Olarak Yönetilen Süreç)
Süreklilik

Bir ürünün, müşteri ya da son kullanıcı tarafından sürekli olarak kullanılabilir
durumda olmasının garanti altına alınması sürecidir. Süreklilik, ürün, kullanılsın
ya da kullanılmasın, kullanılabilir durumda olduğundan emin olmak için, sürekli
olarak bakımının yapıldığından emin olur.

Sürüm Kontrol

Dayanakların alınması, bakımlarının yapılması ve dayanaklarda gerçekleşen
değişikliklerin belirlenmesi sayesinde, eski dayanaklara geri dönülebilmesi.

Tanımlı Süreç

Kurumun standart süreçlerinin, kurumun uyarlama kılavuzlarına göre
uyarlanması ile elde edilmiş, yönetilen; süreç tarifi sürekli güncellenen; kurumun
süreç varlıklarından ölçümlere, iş ürünlerine ve diğer süreç iyileştirme bilgilerine
katkıda bulunan süreçtir. . (Ayrıca bakınız – Yönetilen Süreç)

Tarafsız
Değerlendirme

Gözden geçirme yapan kişinin taraflı ya da öznel olmasını engellemek için
çalışmaların ya da iş ürünlerinin ölçütlere göre değerlendirilmesi. Tarafsız
değerlendirmeye örnek: Gereksinimlerin, standartların ve yordamların bağımsız
bir kalite güvence ekibi tarafından denetlenmesi olabilir.

Tarafsız kanıt

CMMI denetimlerinde, model uygulamalarının kurumsallaşmış olduğuna ve
uygulandığına dair kanıt kabul edilen, sözlü görüşmelerin sonuçları ya da
belgeler. Tarafsız kanıtların kaynakları şunlar olabilir: Araçlar, sunumlar,
belgeler, sözlü görüşmeler.

Tasarımın
Gözden
Geçirilmesi

Tasarım gereksinimleri ve tasarımın ilgili gereksinimleri karşıladığını
değerlendirmek üzere, tasarım üzerinde gerçekleştirilen resmi, belgelenmiş,
anlaşılır ve düzenli inceleme yapılması ve böylece sorunların ve çözüm
önerilerinin tespit edilmesi.

Tedarik

Bir tedarikçinin (yüklenicinin) seçilmesi için gerekli bilgileri içeren bir paketin
hazırlanma süreci.

Tedarikçi

(1) satın alınan hizmetleri sağlayan ya da ürünleri teslim eden birim (2) bir
sözleşme ya da anlaşmanın tanımladığı şekilde ürün tasarımı, geliştirme, üretim,
bakım, uyarlanma ya da teslimi yapmak üzere bir satın alıcı ile arasında
sözleşme olan kişi, kurum ya da kuruluş.

Teknik
Gereksinimler

Satın alınacak ya da geliştirilecek bir ürün ya da hizmetin özellikleri ya da
öznitelikleri.

Teknik Olmayan
Gereksinimler

Ürün ya da hizmetin nasıl teslim alınacağını belirten, sözleşme ile belirlenmiş,
teçhizat, taahhüt, şartlar ve tanımlar. Örnekler: Teslim edilecek ürünler listesi,
hazır alınan ürünlerin kullanım hakları, Geliştirme Dışı Birimler (GDB), teslim
tarihleri, çıkış ölçütleri belirlenmiş aşama tarihleri, eğitim gereksinimleri, ortam
gereksinimleri ve geliştirmenin zamanlaması.

Teknik Veri
Paketi

Ürün ya da ürün bileşenin tipine uygun olarak aşağıdaki maddelerin tamamı ya
da bir kısmı:
• Ürünün Mimarı Tanımı
• Atanmış gereksinimler
• Ürün bileşen tanımları
• Ayrı bir ürün bileşeni olarak tanımlanmamış ise ürün yaşam döngüsü
tanımı
• Ana ürün özellikleri
• Gerekli fiziksel gereksinimler ve kısıtlar
• Arayüz gereksinimleri
• Malzeme gereksinimleri (Malzeme ağacı ve malzeme özellikleri)
• İmalat ya da üretim gereksinimleri (hem üretim hem de saha destek
çalışmaları için)
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•
•

•

Gereksinimlerinin sağlandığının doğrulanması için kullanılacak ölçütler
Ürün yaşam döngüsü boyunca, kullanım ve ortam durumları, kullanım
senaryoları, kullanım, destek, eğitim, üretim, kullanım dışına alma ve
doğrulama durum ve modları
Alınan kararların ve özelliklerin dayanak ve sebepleri (ör: gereksinimler,
gereksinim atamaları, tasarım seçimleri)

Temel Ölçüm

Bir şeyin ayırt edici özelliği ve onu sayısallaştırmak için kullanılan yöntem.
(Ayrıca bakınız – Türetilmiş Ölçüm)

Temel Sebep

Kaldırıldığında hatanın azaldığı ya da yok olduğu, hatanın asıl kaynağı.

Tipik İş Ürünü

Özel uygulamalar için örnek çıktılara örnek vermek için kullanılan açıklayıcı
model bileşeni. Bu örneklerin, tipik iş ürünü olarak adlandırılmasının sebebi, en
az onlar kadar yeterli ama listelenmeyen başka örneklerin de olmasından
kaynaklanmaktadır.

Türetilmiş
Gereksinim

Müşteri gereksinimlerinde açıkça belirtilmemiş ancak aşağıdaki şekillerde
çıkarımı yapılmış gereksinimler:
(1) Genel gereksinimler (ör: uygun standartlar, kanun/yasa, politikalar ya da
yönetim kararları) (2) bir ürün bileşenini tarif etmek için gerekli gereksinimler.
Türetilmiş gereksinimler, ürün ya da sistem bileşenlerinin çözümlemesi ya da
tasarımı esnasında da ortaya çıkabilir.

Türetilmiş Ölçüm

İki ya da daha fazla temel ölçüm üzerinde matematiksel bir formül uygulanarak
üretilen sonuç veri. (Ayrıca bakınız – Temel Ölçüm)

Uyarlama

Özel bir uygulama için süreç tarifinin yaratılması, değiştirilmesi ve uygun hale
getirilmesidir. Örneğin, projenin hedefleri, kısıtları ve ortamına uygun olarak
kurumun standart süreçlerinden bir projenin tanımlı sürecinin oluşturulması.

Uyarlama
Kılavuzları

Projelerin, grupların ve kurumsal işlevsel bölümlerin, standart süreçleri kendi
kullanımlarına uygun hale getirmeleri için kullanılan, kurumsal kılavuzlar.
Kurumun standart süreçleri, belli bir süreci uygulamaya yeterli olmayacak şekilde
genel olarak tanımlanmış olabilir.
Uyarlama kılavuzları, projenin tanımlı süreçlerini tanımlayacaklara yardımcı olur.
Uyarlama kılavuzları şunları kapsar: (1) Standart bir sürecin seçilmesi (2) uygun
bir yaşam döngüsü modelinin seçilmesi (3) seçilen sürecin ve yaşam döngüsü
modelinin projenin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi. Uyarlama kılavuzları,
nelerin değiştirilebileceğini, nelerin değiştirilemeyeceğini tarif eder ve üzerinde
değişiklik yapılabilecek süreç bileşenlerini gösterir.

Uygulanan Süreç

İş ürünlerinin üretilmesi için gerekli işlerin icra edildiği süreçtir. Süreç alanın özel
amaçları sağlanır.

Uygulanmayan
Süreç

Hiç uygulanmayan ya da kısmen uygulanan süreçtir. (Yetkinlik seviyesi 0 olarak
da bilinir.) Süreç alanının, bir ya da daha fazla özel amacı sağlanmamıştır.

Uygun

Amaçları ve uygulamaları, kurumunuzun iş hedeflerine uygun olarak
yorumlayabilmeniz için kullanılan bir kelime. Her hangi bir CMMI modelini
kullanırken, uygulamaları kurumunuz için işe yarar bir şekilde yorumlamanız
gereklidir. Bu ifade amaçlarda ve uygulamalarda, belli çalışmalar her zaman
uygulanmak zorunda olmadığı zaman kullanılmıştır. (Ayrıca bakınız – Yeterli ve
İhtiyaç Duyulduğunda)

Ürün

Müşteri ya da son kullanıcıya verilmek üzere hazırlanan her türlü iş ürünü.
Ürünün şekli yerine göre farklılık gösterebilir. (Ayrıca bakınız – Müşteri, Ürün
bileşeni, Hizmet, İş Ürünü)

Ürün Ailesi

Bakınız CMMI Ürün Ailesi

Ürün Bileşeni

Ürünün alt seviye bileşenlerinden birine karşılık gelen, bir iş ürünü. Ürün
bileşenleri, bir araya gelerek ürünü oluşturur. Birden fazla ürün bileşen seviyesi
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olabilir (Ürün bileşenlerinin de ürün bileşenleri olabilir) (Ayrıca bakınız – Ürün, İş
Ürünü)
Ürün Bileşeni
Gereksinimleri

Bir ürün bileşeninin bütün özellikleri: Ör: Montaj, şekil, işlev, başarım ve diğer
gereksinimler.

Ürün Dayanağı

Yapılandırma yönetiminde, (Yazılım ve kaynak kod listesini de içerecek şekilde)
onaylanmış teknik veri paketidir. Yapılandırma öğesin hayat döngüsü içinde şu
aşamalar için tanımlanmış olabilir: Üretim, kurulum, bakım ve lojistik destek.
(Ayrıca bakınız – Yapılandırma öğesi ve Yapılandırma Yönetimi)

Ürün
Gereksinimleri

Müşteri gereksinimlerinin, geliştiricinin (developer) diline dönüştürülmüş hali.
Dolaylı gereksinimlerin açık türetilmiş gereksinimlere dönüştürülmüş hali. (Ayrıca
bakınız – Türetilmiş Gereksinimler, Ürün Bileşen Gereksinimleri)
Geliştirici, ürün gereksinimlerini ürünü tasarlamak ve oluşturmak için rehber
olarak kullanır.

Ürün Hattı

Belirli bir pazar ya da amaca yönelik, ortak özellikleri olan, ürünler topluluğu.

Ürün ile ilgili
Yaşam Döngüsü
Süreçleri

Fikir aşamasından başlamak üzere, kullanımdan kaldırılıncaya kadar geçen
dönem içinde, bir ürünün yaşam döngüsünün bir ya da daha fazla aşaması ile
ilgili süreçler ör: imalat süreçleri, bakım süreçleri.

Ürün yaşam
Döngüsü

Bir ürünün kavramsal olarak tanımlanması ile o ürünün kullanımdan
kaldırılmasına kadar geçen ve fazlardan oluşan, belirli zaman aralığıdır. Bir
kurum birden çok müşteri için birçok ürün üretiyor olabileceğinden, bir tek ürün
yaşam döngüsü tanımı yeterli olmayabilir. Bu sebeple, kurumlar bir küme
onaylanmış ürün yaşam döngüsüne sahip olabilirler. Genellikle bu ürün yaşam
döngüleri literatürde yayınlanmış olarak bulunabilir ve kurumun ihtiyaçlarına
uyarlanmıştır.
Bir ürün yaşam döngüsü, şu fazlardan oluşuyor olabilir: (1) Kavram / Vizyon (2)
Yapılabilirlik çözümlemesi (3) Tasarım / gerçekleştirme (4) Üretim ve (5)
kullanımdan kaldırma

Üst Düzey
Yönetim

Bir sürecin politikasını belirleyen ve genel yönlendirmesini yapan kişi ya da
kişiler. Bu kişiler o sürecin günlük sevk ve idaresini yapmazlar. Bu kişiler
genellikle kurumda yönetici pozisyonunda olurlar, süreçten sorumlu kişinin amiri
olmaları gerekmez. Şart değildir ama üst yönetim kadrolarından da olabilirler.

Üst Yönetim

CMMI ürün ailesi içinde, kısa vadeli proje ya da sözleşme endişe ve
baskılarından uzak kurumun uzun vadeli çıkarlarına odaklanan üst düzey
yönetici. Üst yönetim, kurumun süreç iyileştirme etkinliği için kaynakları
atamalarına yön verebilecek ya da yeniden düzenleyebilecek yetkiye sahiptir.
(Ayrıca bakınız – Üst Düzey Yönetim)

Veri

Hangi yöntem ve şekilde kayıt edildiğinden bağımsız olarak kayıt altındaki
bilgidir. Şu şekillerde olabilir: Teknik veriler, bilgisayar yazılımı belgeleri, finansal
veriler, yönetsel veriler, bazı gerçeklerin ya da sayıların sunumu veya gösterimi,
iletilebilen, işlenebilen, saklanabilen her türlü bilgi.

Veri Yönetimi

Veri yaşam döngüsü boyunca, veri gereksinimlerine uygun olarak teknik ve
yönetsel verilerin toplanması, saklanması ve bu çalışmaların planlanması için
kullanılan disiplinli süreçler ve düzenler.

Yapılandırma
Belirlemesi

Yapılandırma Yönetiminin bir parçasıdır. Şu çalışmaların gerçekleştirilmesini
içerir: Bir ürün için yapılandırma bileşenlerinin seçilmesi, seçilen bileşenlere
biricik belirleyicilerin atanması, fiziksel ve işlevsel özelliklerinin teknik belgelerde
kayıt altında tutulması. (Ayrıca bakınız – Yapılandırma Bileşeni, Yapılandırma
Yönetimi, Ürün)

Yapılandırma
Dayanağı

Bir ürünün ya da ürün bileşenin yaşam süresi içinde belirli bir anda resmi olarak
atanan yapılandırma bilgisidir. Yapılandırma dayanakları ve bu dayanaklar
üzerinde gerçekleştirilmiş değişiklikler tarihçesi şu andaki yapılandırma bilgisini
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oluşturur. (Ayrıca bakınız – Ürün yaşam Döngüsü)
Yapılandırma
Denetimi

Bir dayanak içinde yer alan, bir ya da birden çok yapılandırma öğesinin,
belirlenmiş standart ve gereksinimleri karşıladığının onaylanmasıdır. (Ayrıca
bakınız – Denetim, Yapılandırma öğesi, Fiziksel Yapılandırma Denetimi, İşlevsel
Yapılandırma Denetimi)

Yapılandırma
Durum
Muhasebesi

Yapılandırma Yönetiminin bir parçasıdır. Yapılandırmayı etkin olarak yönetmek
için gerek duyulan bilgilerin kayıt altına alınması ve raporlanmasından oluşur. Bu
bilgiler şunlardan oluşur: Onaylanmış yapılandırma bileşenleri listesi, önerilen
değişiklik isteklerinin durumu ve onaylanmış değişiklik isteklerinin hayata
geçirilme durumu. (Ayrıca bakınız – Yapılandırma Belirleme ve Yapılandırma
Yönetimi)

Yapılandırma
Kontrol

Yapılandırma belirlemesinin resmi olarak oluşturulmasından sonra yapılır.
Yapılandırma Yönetiminin bir parçasıdır. Yapılandırma öğesi üzerinde şu
çalışmaların gerçekleştirilmesini içerir: Değişikliklerin değerlendirilmesi,
koordinasyonu, onaylanması ya da ret edilmesi.

Yapılandırma
Kontrol Kurulu

Yapılandırma bileşenleri için önerilen değişiklik isteklerini değerlendirmek,
onaylamak ya da ret etmek ve kabul edilen değişikliklerin hayata geçtiğinden
emin olmak için oluşturulan insan topluluğu. (Ayrıca bakınız – Yapılandırma
öğesi)
Yapılandırma Kontrol Kurulu ayrıca Değişiklik Kontrol Kurulu olarak da bilinir.

Yapılandırma
Öğesi

Yapılandırma Yönetiminde kullanılmak üzere bir araya getirilmiş iş ürünleridir.
Bir araya getirilen bu iş ürünlerine yapılandırma öğesi denir ve Yapılandırma
Yönetimi Süreci için tek bir varlık olarak ele alınır. (Ayrıca bakınız –
Yapılandırma Yönetimi)

Yapılandırma
Yönetimi

Aşağıdaki maddelere teknik ve idari olarak yön verme ve gözetim altında tutma
çalışmalarının uygulandığı disiplindir.
(1) yapılandırma bileşenlerinin işlevsel ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve
belgelenmesi (2) bu özelliklerdeki değişikliklerin kontrol edilmesi (3) değişiklik
süreçlerinin uygulanması ve değişikliklerin hayata geçirilmesi çalışmalarının kayıt
altına alınması ve raporlanması (4) belirlenmiş gereksinimler ile uyumun kontrol
edilmesi (doğrulama / geçerlilik ) (Ayrıca bakınız – Yapılandırma Denetimi,
Yapılandırma Kontrol, Yapılandırma Belirleme, Yapılandırma Durum
Muhasebesi.

Yaşam Döngüsü
Modeli

Bir ürünün ya da projenin yaşamının, aşamalara (fazlara) bölünmesi.

Yatırımın Geri
Dönüşü

Üretim maliyetinin, üründen sağlanan gelire oranıdır. Bir kurumun, bir şey
üretmek için gerçekleştirdiği, çalışmaların faydasını tespit etmek için kullanılır.

Yazılım
Mühendisliği

(1) Yazılım geliştirme, uygulama (kurulum) ve bakımı için düzenli, disiplinli ve
ölçülebilir bir yaklaşımın uygulanması. (2) ilk madde (1) üzerinde çalışma
yapmak. (Ayrıca bakınız – Donanım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği)

Yeterli

Amaçları ve uygulamaları kurumuzun iş hedeflerine uygun olarak
yorumlayabilmeniz için kullanılan bir kelime. Her hangi bir CMMI modelini
kullanırken, uygulamaları kurumunuz için işe yarar bir şekilde yorumlamanız
gereklidir. Bu ifade amaçlarda ve uygulamalarda belli çalışmalar her zaman
uygulanmak zorunda olmadığı zaman kullanılmıştır. (Ayrıca bakınız – Uygun ve
İhtiyaç Duyulduğunda)

Yetkili

Bakınız – Üst Yönetim

Yetkin Süreç

Ürün kalitesi, hizmet kalitesi ve süreç başarım hedeflerini sağlayan süreç.
(Ayrıca bakınız – Kararlı Süreç, Standart Süreç, İstatiksel Olarak Yönetilen
Süreç)
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Yetkinlik
Değerlendirmesi

Tedarikçileri seçmek ve tedarikçilerin sözleşmeye uygun davrandığını
denetlemek amacıyla uzmanlardan oluşmuş eğitimli bir takım tarafından
gerçekleştirilen değerlendirme. Tedarikçi organizasyonun süreç yetkinlikleri
hakkında bir görüş oluşturulması ve böylece karar vericilerin daha iyi satın alma
kararları vermelerine yardımcı olmak amacıyla veya alt yüklenici başarımının
artırılmasını sağlamak için ya da satın alma makamına fikir vermek için yapılan
değerlendirmelerdir. (Ayrıca bakınız – Değerlendirme, İç Değerlendirme)

Yetkinlik
Olgunluk Modeli

Bir ya da birden fazla disiplin için etkin süreçlerin önemli özelliklerini, tariflerini
içeren ve doğaçlama olarak gerçekleşen, olgun olmayan, süreçlerden daha
kaliteli ve etkin işleyen, olgun süreçlere doğru, evrimsel bir iyileştirme yolu
tanımlayan bir model.

Yetkinlik Seviye
Profili

Sürekli gösterimde, süreç alanlarının ve ilgili yetkinlik seviyelerinin listesi. (Ayrıca
bakınız – Başarı Profili, Hedef Profili, Hedef Basamakları)
Bu profil, her bir süreç alanı için yetkinlik seviyelerine doğru kurumun nasıl
ilerleme gösterdiğini gösterir ise Başarı Profili olur.
Bu profil, Süreç İyileştirme için hedefleri gösterir ise Hedef Profili olur.

Yetkinlik
Seviyesi

Tek bir süreç alanı içinde, gerçekleştirilen süreç iyileştirme başarısı. Yetkinlik
seviyesi, bir süreç alanı için uygun özel ve genel uygulamalar ile tanımlanır.
(Ayrıca bakınız – Genel amaç, Genel uygulama, Olgunluk Seviyesi, Süreç Alanı)

Yönetici

CMMI ürün ailesinde, yöneticinin sorumluluk alanı içinde, iş ve çalışmaları
gerçekleştiren kişilere, teknik ve idari yön veren ve denetleyen kişi. Geleneksel
yöneticilik işlevi (Sorumluluk alanı içindeki işler için) şu çalışmaları içerir:
Planlama, iş bölümü, yön verme, denetleme.

Yönetilen Süreç

Kurumun politikalarına göre planlanan ve yürütülen; kontrol altındaki çıktıları
üretmek için yeterli kaynak ve yetkinlik sahibi insanlara sahip; ilgili paydaşların
katılımının sağlandığı; gözetim altında olan, denetlenen, gözden geçirmeleri
yapılan; sürecin tarif edildiği gibi uygulandığının değerlendirilmesinin yapıldığı,
süreçtir. (Ayrıca bakınız – Uygulanan Süreç)

Yüklenici

Bakınız - Tedarikçi
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İngilizce – Türkçe Terimler
Capable process

Yetkin Süreç

Causal analysis

Sebep Çözümlemesi

Kabul Sınaması

Change
management

Değişim Yönetimi

Achievement
profile

Başarı Profili

CMMI Framework

CMMI Çerçevesi

Satın Alma

CMMI model

CMMI Modeli

Acquisition
Acquisition
strategy

Satın Alma Stratejisi

CMMI model
component

CMMI Modeli Bileşenleri

Addition

Eklenti

CMMI Ürün Ailesi

Adequate

Yeterli

CMMI Product
Suite

Allocated
requirement

Atanmış Gereksinimler

Common cause of
process variation

Süreç Değişkenliğinin
Genel Sebepleri

Alternative
practice

Alternatif Uygulama

Concept of
operations

Kullanıma dönük
kavramlar

Amplification

Genişletme

Configuration
audit

Yapılandırma Denetimi

Appraisal

Değerlendirme

Yapılandırma Dayanağı

Appraisal findings

Değerlendirme Bulguları

Configuration
baseline

Appraisal
participants

Configuration
control

Yapılandırma Kontrol

Configuration
control board

Yapılandırma Kontrol
Kurulu

Appraisal
reference model

Değerlendirme
Katılımcıları
Değerlendirme
Göstergesi
Değerlendirme Referans
Modeli

Configuration
identification

Yapılandırma
Belirlemesi

Appraisal scope

Değerlendirme Kapsamı

Configuration item

Yapılandırma Öğesi

Appropriate

Uygun

Yapılandırma Yönetimi

As needed

İhtiyaç Duyulduğunda

Configuration
management

Assessment

İç Değerlendirme

Yapılandırma Durum
Muhasebesi

Assignable cause
of process
variation

Configuration
status accounting

Süreç Değişkenliğinin
Atanabilir Sebepleri

Continuous
representation

Sürekli Gösterim

Audit

Denetim

Contractor

Yüklenici

Base measure
Baseline

Temel Ölçüm
Dayanak

Corrective action

Düzeltici Çalışma

COTS

Paket Ürün

Bidirectional
traceability

Çift Yönlü İzlenebilirlik

Customer

Müşteri

Business
objectives

Müşteri Gereksinimi

İş Hedefleri

Customer
requirement
Data

Veri

Capability
evaluation

Yetkinlik
Değerlendirmesi

Data management

Veri Yönetimi

Capability level

Yetkinlik Seviyesi

Defect density

Hata Yoğunluğu

Capability level
profile

Defined process

Tanımlı Süreç

Yetkinlik Seviye Profili

Derived measures

Türetilmiş Ölçüm

Capability
maturity model

Yetkinlik Olgunluk
Modeli

Derived
requirements

Türetilmiş Gereksinim

Design review

Tasarımın Gözden

Acceptance
criteria
Acceptance
testing

Kabul Ölçütü

Appraisal rating
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Geçirilmesi
Geliştirme

Managed process

Yönetilen Süreç

Manager

Yönetici

Developmental
plan

Geliştirme Planı

Maturity level

Olgunluk Seviyesi

Document

Belge

Anlaşma Notu

Enterprise

Kuruluş

Memorandum of
agreement

Doğal Sınırlar

Giriş Ölçütü

Natural bounds

Entry criteria
Equivalent staging

Eşdeğer Basamaklama

Nondevelopmenta
l item (NDI)

Geliştirme Dışı Birim
(GDB)

Establish and
maintain

Oluştur ve Güncel Tut

Nontechnical
requirements

Teknik Olmayan
Gereksinimler

Evidence

Kanıt

Objective

Erek

Executive

Yetkili

Objective
evidence

Tarafsız kanıt

Exit criteria

Çıkış Ölçütü

Expected CMMI
components

Beklenen CMMI
Bileşenleri

Objectively
evaluate

Tarafsız Değerlendirme

Finding

Bulgu

Observation

Gözlem

Formal evaluation
process

Resmi Değerlendirme
Süreci

Operational
concept

Kullanım Kavramları

Framework

Çerçeve

Kullanım Senaryoları

Functional
analysis

Operational
scenario

İşlevsel Çözümleme

Sürekli İyileşen Süreç

Functional
architecture

Optimizing
process

İşlevsel Mimari

Organization

Kurum

Functional
configuration
audit

İşlevsel Yapılandırma
Denetimi

Organizational
maturity

Kurumsal Olgunluk

Organizational
policy

Kurumsal Politika

Generic goal

Genel amaç

Generic practice

Genel uygulama

Kurumun süreç varlıkları

Generic practice
elaboration

Genel uygulama
Açıklaması

Organizational
process assets

Kurumsal Birim

Goal

Amaç

Organizational
unit

Hardware
engineering

Donanım Mühendisliği

Organization's
business
objectives

Kurumun İş Hedefleri

Higher level
management

Üst Düzey Yönetim

Kurumsal Ölçüm Havuzu

Incomplete
process

Uygulanmayan Süreç

Organization's
measurement
repository

Informative CMMI
components

CMMI’ın Açıklayıcı
Bileşenleri

Organization's
process asset
library

Kurumun süreç varlıkları
Kütüphanesi

Institutionalization

Kurumsallaşma

Integrated product
and process
development

Bütünleşik ürün ve süreç
geliştirme

Organization's set
of standard
processes

Kurumun Standart
Süreçleri

Outsourcing

Integrated team

Bütünleşik Takım

Interface control

Arayüz Kontrol

Dış Kaynak Kullanımı
Eşdeğer gözden
geçirme

Lifecycle model

Yaşam Döngüsü Modeli

Development

Gerekli bileşen

Peer review
Performance
parameters

Beklenen bileşen

Başarım Değişkenleri
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Product

Ürün

Product baseline

Ürün Dayanağı

Product
component

Ürün Bileşeni

Politika

Product
component
requirements

Ürün Bileşeni
Gereksinimleri

Process

Süreç

Product lifecycle

Ürün yaşam Döngüsü

Process action
plan

Süreç Hareket Planı

Product line

Ürün Hattı

Process action
team

Süreç Hareket Takımı

Product
requirements

Ürün Gereksinimleri

Product suite

Ürün Ailesi

Process and
technology
improvements

Süreç ve Teknoloji
İyileştirmeleri

Product-related
lifecycle
processes

Ürün ile ilgili Yaşam
Döngüsü Süreçleri

Process
architecture

Süreç Mimarisi

Profile

Profil

Process area

Süreç Alanı

Program

Process asset

Süreç Varlığı

Project

Program
Proje

Process asset
library

Süreç Varlık
Kütüphanesi

Project manager

Proje Yöneticisi

Project plan

Proje Planı

Process attribute

Süreç Özellikleri

Process capability

Süreç Yetkinliği

Project progress
and performance

Projenin İlerlemesi ve
Başarımı

Process definition

Süreç Tanımlama

Project startup

Proje Başlangıcı

Process
description

Süreç Tarifi

Project's defined
process

Projenin Tanımlı Süreci

Process element

Süreç öğesi

Prototype

Prototip

Process group

Süreç Topluluğu

Quality

Kalite

Process
improvement

Süreç İyileştirme

Kalite ve Süreç Başarım
Hedefleri

Process
improvement
objectives

Süreç İyileştirme
Hedefleri

Quality and
processperformance
objectives
Quality assurance

Kalite Güvence

Process
improvement plan

Quality control

Kalite Kontrol

Süreç İyileştirme Planı

Sayısal Hedef

Process
measurement

Quantitative
objective

Süreç Ölçümü

Process owner

Süreç Sahibi

Quantitatively
managed process

Sayılarla Yönetilen
Süreç

Process
performance

Rating

Gösterge

Süreç Başarımı

Reference

İlgi

Process tailoring

Süreç Uyarlama

Reference model

Referans Model

Processperformance
baseline

Süreç Başarım
Dayanağı

Relevant
stakeholder

İlgili Paydaşlar

Representation

Gösterim

Processperformance
model

Süreç Başarım Modeli

Required CMMI
components

Gerekli CMMI Bileşenleri

Requirement

Gereksinim

Performed
process

Uygulanan Süreç

Physical
configuration
audit

Fiziksel Yapılandırma
Denetimi

Planned process

Planlanmış Süreç

Policy

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen
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Requirements
analysis

Gereksinim
Çözümlemesi

Requirements
elicitation

Gereksinim Belirleme

Requirements
management

Gereksinim Yönetimi

Requirements
traceability

Gereksinimlerin
izlenebilirliği

Return on
investment

Yatırımın Geri Dönüşü

Risk analysis

Risk Çözümlemesi

Risk identification

Risk Belirleme

Risk management

Risk Yönetimi

Risk management
strategy

techniques
Statistically
managed process

İstatiksel Olarak
Yönetilen Süreç

Subpractice

Alt Uygulama

Subprocess
Supplier

Alt Süreç
Tedarikçi

Sustainment

Süreklilik

Systems
engineering

Sistem Mühendisliği

Tailoring

Uyarlama

Tailoring
guidelines

Uyarlama Kılavuzları

Target profile

Hedef Profili

Risk Yönetim Stratejisi

Target staging

Hedef Basamakları

Root cause

Temel Sebep

Technical data
package

Teknik Veri Paketi

Senior manager
Service

Üst Yönetim
Hizmet

Technical
requirements

Teknik Gereksinimler

Shared vision

Ortak Vizyon

Test procedure

Sınama yordamı

Software
engineering

Yazılım Mühendisliği

Traceability

İzlenebilirlik

Trade study

Karşılaştırmalı Çalışma

Solicitation

Tedarik

Training

Eğitim

Special cause of
process variation

Süreç Değişkenliğinin
Özel Sebepleri

Tipik İş Ürünü

Specific goal

Özel Amaç

Typical work
product

Stable process

Kararlı Süreç

Staged
representation

Basamaklı Gösterim

Stakeholder

Paydaş

Standard

Standart

Standard process

Standart Süreç

Statement of work

İş Emri

Work breakdown
structure (WBS)

İş Dökümü Yapısı (İDY)

Statistical
predictability

İstatistiksel Tahmin
Edilebilirlik

Work product

İş Ürünü

Statistical process
control

İstatistiksel Süreç
Kontrol

Work product and
task attributes

İş Ürünü ve Çalışma
Özellikleri

Statistical

İstatiksel Teknikler

Gerekli bileşen

Unit testing
Validation
Verification
Version control

Beklenen bileşen

Birim Sınaması
Geçerlilik
Doğrulama
Sürüm Kontrol
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Türkçe – İngilizce Terimler
Alt Süreç

Subprocess

Değerlendirme
Referans Modeli

Appraisal reference
model

Alt Uygulama
Alternatif
Uygulama
Amaç

Subpractice

Değişim Yönetimi

Change
management
Audit

Memorandum of
agreement

Outsourcing

Anlaşma Notu
Arayüz Kontrol

Interface control

Denetim
Dış Kaynak
Kullanımı
Doğal Sınırlar
Doğrulama

Atanmış
Gereksinimler

Allocated
requirement

Basamaklı
Gösterim

Donanım
Mühendisliği

Staged
representation

Hardware
engineering

Düzeltici Çalışma

Corrective action

Eğitim

Training

Eklenti

Addition

Erek
Eşdeğer
Basamaklama
Eşdeğer gözden
geçirme
Fiziksel
Yapılandırma
Denetimi
Geçerlilik

Objective

Geliştirme

Development

Geliştirme Dışı
Birim (GDB)

Nondevelopmental
item (NDI)

Geliştirme Planı

Developmental plan

Genel amaç

Generic goal

Genel uygulama

Generic practice

Genel uygulama
Açıklaması

Generic practice
elaboration

Genişletme

Amplification

Gerekli CMMI
Bileşenleri

Required CMMI
components

Gereksinim

Requirement

Gereksinim
Belirleme

Requirements
elicitation

Gereksinim
Çözümlemesi

Requirements
analysis

Gereksinim
Yönetimi

Requirements
management

Gereksinimlerin
izlenebilirliği

Requirements
traceability

Giriş Ölçütü

Entry criteria

Gösterge

Rating

Alternative practice
Goal

Başarı Profili

Achievement profile

Başarım
Değişkenleri

Performance
parameters

Beklenen CMMI
Bileşenleri

Expected CMMI
components

Belge
Birim Sınaması

Document

Bulgu

Finding

Bütünleşik Takım

Integrated team

Bütünleşik ürün
ve süreç
geliştirme

Integrated product
and process
development

CMMI Çerçevesi

CMMI Framework

CMMI Modeli

CMMI model

CMMI Modeli
Bileşenleri

CMMI model
component

CMMI Ürün Ailesi

CMMI Product Suite

CMMI’ın Açıklayıcı
Bileşenleri

Informative CMMI
components

Çerçeve

Framework

Çıkış Ölçütü

Exit criteria

Çift Yönlü
İzlenebilirlik
Dayanak
Değerlendirme
Değerlendirme
Bulguları
Değerlendirme
Göstergesi
Değerlendirme
Kapsamı
Değerlendirme
Katılımcıları

Bidirectional
traceability
Baseline

Unit testing

Appraisal
Appraisal findings
Appraisal rating
Appraisal scope
Appraisal
participants

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

Natural bounds
Verification

Equivalent staging
Peer review
Physical
configuration audit
Validation
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Operational scenario

Target staging

Kullanım
Kavramları
Kullanım
Senaryoları
Kullanıma dönük
kavramlar

Target profile

Kuruluş

Enterprise

Hizmet

Service

Kurum

Organization

İç Değerlendirme
İhtiyaç
Duyulduğunda

Assessment

Kurumsal Birim

Organizational unit

As needed

Kurumsal
Olgunluk

İlgi

Reference

Organizational
maturity

İlgili Paydaşlar

Relevant
stakeholder

Kurumsal Ölçüm
Havuzu

Organization's
measurement
repository

İstatiksel Olarak
Yönetilen Süreç

Statistically
managed process

Kurumsal Politika

Organizational
policy

İstatiksel
Teknikler

Statistical
techniques

Kurumsallaşma

Institutionalization

İstatistiksel Süreç
Kontrol
İstatistiksel
Tahmin
Edilebilirlik
İş Dökümü Yapısı
(İDY)

Statistical process
control

Kurumun İş
Hedefleri

Organization's
business objectives

Kurumun Standart
Süreçleri

Organization's set of
standard processes

Work breakdown
structure (WBS)

Organizational
process assets

İş Emri

Statement of work

İş Hedefleri

Business objectives

Kurumun süreç
varlıkları
Kurumun süreç
varlıkları
Kütüphanesi
Müşteri

İş Ürünü

Work product

İş Ürünü ve
Çalışma Özellikleri
İşlevsel
Çözümleme

Work product and
task attributes

Müşteri
Gereksinimi

Customer
requirement

Olgunluk Seviyesi

Maturity level
Establish and
maintain

İşlevsel Mimari

Functional
architecture

Oluştur ve Güncel
Tut
Ortak Vizyon

Shared vision

Özel Amaç

Specific goal

Paket Ürün

COTS

Paydaş

Stakeholder

Planlanmış Süreç

Planned process

Politika

Policy

Quality

Profil

Profile

Kalite Güvence

Quality assurance
Quality control

Program
Proje

Program

Kalite Kontrol
Kalite ve Süreç
Başarım Hedefleri

Quality and processperformance
objectives

Proje Başlangıcı

Project startup

Proje Planı

Project plan

Kanıt

Evidence

Proje Yöneticisi

Project manager

Projenin İlerlemesi
ve Başarımı
Projenin Tanımlı
Süreci

Project progress and
performance

Gösterim

Representation

Gözlem

Observation

Hata Yoğunluğu
Hedef
Basamakları
Hedef Profili

Defect density

İşlevsel
Yapılandırma
Denetimi
İzlenebilirlik
Kabul Ölçütü
Kabul Sınaması
Kalite

Kararlı Süreç
Karşılaştırmalı
Çalışma

Statistical
predictability

Functional analysis

Functional
configuration audit
Traceability
Acceptance criteria
Acceptance testing

Stable process
Trade study

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

Operational concept

Concept of
operations

Organization's
process asset library
Customer

Project

Project's defined
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Hedefleri

improvement
objectives

Süreç İyileştirme
Planı
Süreç Mimarisi

Process
improvement plan

Süreç öğesi

Process element

Risk analysis

Süreç Ölçümü

Process
measurement

Risk Yönetim
Stratejisi

Risk management
strategy

Süreç Özellikleri

Process attribute

Risk Yönetimi
Satın Alma
Satın Alma
Stratejisi

Risk management

Süreç Sahibi

Process owner

Acquisition

Süreç Tanımlama

Process definition

Süreç Tarifi

Process description

Acquisition strategy

Süreç Topluluğu

Process group

Sayılarla Yönetilen
Süreç

Quantitatively
managed process

Süreç Uyarlama
Süreç Varlığı

Process tailoring

Sayısal Hedef

Quantitative
objective

Süreç Varlık
Kütüphanesi

Sebep
Çözümlemesi
Sınama yordamı

Process asset
library

Causal analysis
Test procedure

Süreç ve Teknoloji
İyileştirmeleri

Sistem
Mühendisliği

Process and
technology
improvements

Systems
engineering

Süreç Yetkinliği

Process capability

Standart

Standard

Sürekli Gösterim

Standart Süreç

Continuous
representation

Standard process

Süreç

Process

Süreç Alanı

Process area

Süreç Başarım
Dayanağı

Processperformance
baseline

Sürekli İyileşen
Süreç
Süreklilik
Sürüm Kontrol

Süreç Başarım
Modeli

Processperformance model

Süreç Başarımı

Process
performance

process
Prototip

Prototype

Referans Model
Resmi
Değerlendirme
Süreci

Reference model

Risk Belirleme

Risk identification

Risk Çözümlemesi

Formal evaluation
process

Process architecture

Process asset

Optimizing process
Sustainment
Version control

Tanımlı Süreç
Tarafsız
Değerlendirme
Tarafsız kanıt
Tasarımın Gözden
Geçirilmesi
Tedarik

Defined process

Tedarikçi

Supplier

Teknik
Gereksinimler

Technical
requirements

Teknik Olmayan
Gereksinimler

Nontechnical
requirements

Special cause of
process variation

Teknik Veri Paketi

Technical data
package

Process action plan

Temel Ölçüm

Base measure

Process action team

Temel Sebep
Tipik İş Ürünü

Root cause
Typical work product

Süreç İyileştirme

Process
improvement

Türetilmiş
Gereksinim

Derived
requirements

Süreç İyileştirme

Process

Süreç
Değişkenliğinin
Atanabilir
Sebepleri
Süreç
Değişkenliğinin
Genel Sebepleri
Süreç
Değişkenliğinin
Özel Sebepleri
Süreç Hareket
Planı
Süreç Hareket
Takımı

Assignable cause of
process variation
Common cause of
process variation

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

Objectively evaluate
Objective evidence
Design review
Solicitation
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Türetilmiş Ölçüm

Derived measures

Uyarlama
Uyarlama
Kılavuzları
Uygulanan Süreç
Uygulanmayan
Süreç
Uygun

Tailoring
Tailoring guidelines
Performed process
Incomplete process
Appropriate

Ürün

Product

Ürün Ailesi
Ürün Bileşeni

Product suite
Product component

Ürün Bileşeni
Gereksinimleri

Product component
requirements

Ürün Dayanağı

Product baseline

Ürün
Gereksinimleri
Ürün Hattı
Ürün ile ilgili
Yaşam Döngüsü
Süreçleri
Ürün yaşam
Döngüsü
Üst Düzey
Yönetim

Yapılandırma
Denetimi
Yapılandırma
Durum
Muhasebesi
Yapılandırma
Kontrol
Yapılandırma
Kontrol Kurulu
Yapılandırma
Öğesi
Yapılandırma
Yönetimi
Yaşam Döngüsü
Modeli

Configuration audit
Configuration status
accounting
Configuration control
Configuration control
board
Configuration item
Configuration
management
Lifecycle model

Product
requirements

Yatırımın Geri
Dönüşü
Yazılım
Mühendisliği

Return on
investment

Product line

Yeterli

Adequate

Product-related
lifecycle processes

Yetkili

Executive

Yetkin Süreç
Yetkinlik
Değerlendirmesi
Yetkinlik Olgunluk
Modeli

Capable process
Capability evaluation

Yetkinlik Seviye
Profili

Capability level
profile

Yetkinlik Seviyesi

Capability level

Yönetici

Manager

Yönetilen Süreç

Managed process

Yüklenici

Contractor

Product lifecycle
Higher level
management

Üst Yönetim
Veri

Senior manager

Veri Yönetimi

Data management

Yapılandırma
Belirlemesi

Configuration
identification

Yapılandırma
Dayanağı

Configuration
baseline

Data

Gerekli bileşen

Beklenen bileşen

Software
engineering

Capability maturity
model
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