


Hoşgeldiniz
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Başlamadan önce…

• Bu sunum, ülkemizde en sık başvuru alınan 
SPICE seviyesi olan seviye-2 için asgari 
gereksinimleri ifade edecek şekilde 
tasarlanmıştır.

• Diğer seviyeler için veya asgari kapsamın 
üzerindeki seviye-2 başvuruları için birimimizle 
iletişime geçebilirsiniz.



Toplantı Çizelgesi
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NOTLANDIRMA

SÜREÇ TANIMLARI



Gerçekleştirilmiş

(Performed): İstenilen iş

çıktıları elde ediliyor. Başarı

kriteri istenilen iş çıktılarının

elde edilmesi.

Yönetilen(Managed): Süreç

performansları planlanıp

izlenir ve gerekirse

değişiklikler yapılır.

Sorumluluklar belirlenir.

İş çıktıları ve sonuçlar ilgili

prosedürlerce yönetilir.

Kurulmuş(Established):

Kurumun belirlemiş olduğu

ve projelerin uyacağı

standartlar mevcuttur.

Standartların projelere nasıl

uyarlanacağı da önceden

belirlenmektedir.
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SÜREÇ NİTELİKLERİ
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Seviye 1’de her süreç için farklı sayıda 

belirlenen base practiceler değerlendirilir.

Seviye 2’de ise her süreç için aynı sayıda 

belirlenen generic practiceler değerlendirilir.

Seviye 1:

PA 1.1: Süreç Performansı

Seviye 2:

PA 2.1: Performans Yönetimi

PA 2.2: İş Çıktısı Yönetimi



Niteliklerin Notlandırılması
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Not Achieved:
İş çıktıları yok, deliller yetersiz veya 

gösterilen içerik kabul edilmemiş.
0-15%

Partially Achieved:

Bazı istenilen iş çıktıları var 

fakat amaçlandığı gibi değil.
.

16-50%

Largely Achieved:
Sistematik bir yaklaşım olmasına 

rağmen istenilen çıktıları başarmada 

küçük eksiklikler olabiliyor..
51-85%

Fully Achieved:
Tam ve sistematik bir yaklaşım 

var.

İstenilen iş çıktılarını elde 

edememe gibi bir risk 

bulunmamaktadır.

86-100%

Denetim sırasında her süreç ayrı ayrı 

değerlendirilir. Öncelikle ilgili sürecin 

base practiceleri değerlendirilip PA 

1.1 için sağda gösterilen puanlardan 

biri verilir.

Daha sonra PA 2.1 süreç niteliğinin 

karakteristiğini oluşturan 6 tane 

generic practice ve PA 2.2 süreç 

niteliğinin karakteristiğini oluşturan 4 

tane generic practice değerlendirilir.  

Bu değerlendirmelere göre PA 2.1 ve 

PA 2.2’e sağda gösterilen puanlardan 

biri verilir.



Örnek Notlandırma:
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Firmanızın ve Projelerinizin 
Tanıtımı



SPICE SÜREÇLERİ



SUP.8 

KONFİGÜRASYON 

YÖNETİMİ:

MAN.5 RİSK 

YÖNETİMİ:

SUP.2 

DOĞRULAMA:

SUP.9 PROBLEM 

ÇÖZÜM YÖNETİMİ:

ENG.1 

GEREKSİNİMLERİN 

ELDE EDİLMESİ:

ENG.5 TASARIM: ENG.7 YAZILIM 

ENTEGRASYON 

TESTİ:

MAN.3 PROJE 

YÖNETİMİ:

SUP.1 KALİTE 

GÜVENCE:

SUP.7 

DÖKÜMANTASYON:

SPL.2 SÜRÜM 

YÖNETİMİ:

SUP.10 DEĞİŞİKLİK 

İSTEĞİ YÖNETİMİ:

ENG.4 YAZILIM 

GEREKSİNİMLERİNİ

N ANALİZİ :

ENG.6 YAZILIM 

GELİŞTİRME:

ENG.8 YAZILIM 

TESTİ



SÜREÇLERİN SÜREÇ 

NİTELİKLERİ İLE ETKİLEŞİMİ
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Sol tarafta hangi sürecin hangi süreç niteliklerini etkilediği 

gösterilmektedir. Çift artıya sahip olan haneler ilgili sürecin 

notlandırmada daha etkili olduğunu göstermektedir. Örneğin MAN.3 

sürecinin iyi uygulanmadığı bir projede diğer süreçlerin PA 2.1 ‘inden 

zayıf not almak sürpriz olmayacaktır.



PROJE DÖKÜMANLARININ
İNCELENMESİ



Tetkikler ve dokümantasyon ile ilgili dikkat edilmesi 
gereken genel unsurlar

• Tetkik anında, her süreç ve aşama ile ilgili sorumlu olarak beyan edilen kişilerin ifadeleri dikkate alınır. Örneğin 
problem yönetimi süreci ile ilgili olarak test personelinin açıklamaları dikkate alınmaz (aynı kişi değilse).

• Ülkedeki bilişim faaliyetleri ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’ndan bilgi almak ne kadar faydalıdır???  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
bilgi almak gerekmez mi?

• Onay mekanizmaları ve kurum/firma içi denetimler mümkün olduğunca çapraz bir sistematikte çalışmalıdır. Bir 
başka deyişle:

– A personeli B’yi denetleyebilir.

– B, C’yi denetleyebilir.

– D, E’yi; E de D’yi denetleyebilir.

– Fakat D, D’yi denetleyemez. (Bu durumda kalite kontrolü yapılmamış kabul edilir.)

– Herhangi bir personelin faaliyetleri denetimsiz kalamaz. (Tespiti halinde, SUP.2 Verification sürecini olumsuz etkiler.)

– Firma içinde gerçekleştirilen tüm kalite kontrol aşamalarında da, tıpkı mühendislik süreçlerinde olduğu gibi liyakat ve denetleyenin bilgi birikimi esastır. 
Bu bağlamda örnek olarak; risk analizinin denetlemesini gerçekleştiren kişinin konu ile ilgili bilgi sahibi olması mecburidir.

• Entegrasyon testinin veya problem değişikliği sürecinizin değerlendirilmesi işini, firmanızda sadece 3 gün çalışmış olan bir stajyere teslim etmek 
ister misiniz?



Tetkikler ve dokümantasyon ile ilgili dikkat edilmesi 
gereken genel unsurlar

• Denetleyelim ve raporlayalım, ama nasıl?  Dokümantasyon ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken prensipler: 

– Dokümantasyon, firma içerisinde gerçekleşen işlemler ile ilgili olarak mümkün olduğunca bilgi aktarmalıdır. Örneğin, iç tetkik veya 
benzer kalite kontrol faaliyetlerinin raporlaması için; sorulan soru açık ve anlaşılabilir olmalı, rapor edilen olumlu/olumsuz bulgulara 
nasıl ulaşıldığı hakkında açıklamalar mevcut olmalıdır.

• En başarısız raporlama örneği «Performans hedefleri, öngörülen haftalarda ölçülmüş mü?»    >>>>   EVET, YAPILDI, UYGUNDUR 

• Olması gereken raporlama:  «Performans hedefleri, öngörülen haftalarda ölçülmüş mü?»   >>>>   «9 nisan 2018 haftası öngörülmüş ve ayın 10’unda ölçüm yapılmış.»     

• Olması gereken raporlama : «Performans hedefleri, öngörülen haftalarda ölçülmüş mü?» >>>>   «Elektrikler kesildi, o hafta yapamadık, 2 hafta gecikme ile yapılacak.» 

– Görüldüğü üzere olumsuzluklar dünyanın sonu değildir, zaafiyetlerin tespit edilmesi ve rapor edilmesi, gizlenmesi veya gözden
kaçmasından daha makbuldür. FAKAT olumsuzluklar proje takvimlerinin yetişmemesine veya ölçülen performansın düşüşüne neden 
olur, bunların da tabi ki raporlanması ve takip edilmesi lazımdır.

– Test çalışmaları ve raporlamaları için; test girdileri, çıktıları, test adımları eksiksiz olmalıdır. Örnek bir test raporlaması:
• serkanISIK ve 678901234 sifresi ile menu0 ekranina giris yapildi. <<Basarili, olması gereken buydu>>

• Button013’e tiklandiginda Table03’e yeni kullanıcı eklenmiştir.  <<Basarili, kullanıcı eklenmesi isteniyordu ve istenilen elde edildi>>

• Kayıt edilen veriler e-devlet’e gönderilmeye çalışırken hata alındı.   <<Basarısız, veriyi göndermesi gerekiyordu>>



HEDEF VE ÖLÇÜMLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ



Seviye 2 Performans Hedefleri
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1. 15 Süreç

2. Her proje için 

1. Ölçümlerin nasıl ve ne zaman 
yapılacağı

2. Ölçüm sonuçları

1. Ürün kalitesi

2. Zaman 

3. Kaynak 

4. Kapsam

1. Hedefe ulaşılamadığında neler 

yapılacak.



Hedefler ile ilgili dikkat edilmesi 
gereken bazı hususlar…

• Birçok süreç için, hedef ölçümünün periyodik gerçekleştirilmesi gerekir. Bundan dolayı ölçümler için belirli 
bir frekans tanımlanmalıdır.

• Kurgulanan hedefler; temel işlerin yapılması şeklinde değil, mümkün olduğunca iyileştirilmesine yönelik 
olmalıdır. Örneğin:

-»Test çalışmalarının %x oranında aksatılmadan yapılması» bir performans hedefi olamaz…Bunun 
zaten %100 oranında olması beklenir.

-»Test çalışmaları genelinde n ayda bir genel ölçüm/değerlendirme yapılır. Bu zaman aralığında test 
başarısının %z’nin altına düşmemesi gerekir» daha mantıklı bir performans hedefidir.

Aynı şekilde

-»Proje yaşam döngüsünün oluşturulması» kabul görecek bir performans hedefi değildir.

-»kurgulanmış proje yaşam döngüsü ile gerçekleşen yaşam döngüsü arasında adam/gün hesabı 
gerçekleştirildiğinde sapmanın +-%x’i geçmemesi» kabul edilebilecek bir hedeftir.



Teşekkürler


