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KONFİGURASYON YÖNETİMİ 

Seviye 2: Yardımcı Süreç Alanı  

Amaç 

Konfigürasyon Yönetiminin amacı konfigurasyon tanımlamasını, 
kotrolünü, durum değişikliklerini ve auditlerini kullanarak ürünlerin 
entegrasyonunu sağlamak ve korumaktır. 

Giriş 

Konfigürasyon Yönetimi süreci şunları içerir: 

• Belirlenen zamanlarda, seçilen ürünlerin anahatlarını 
oluşturacak konfigürasyonun tanımlanması 

• Konfigürasyon birimlerindeki değişimleri kontrol edilmesi 

• Konfigürasyon yönetimi altındaki ürünlerin oluşturulması için 
gerekli şartların oluşturulması ya da sağlanması 

• Anahatların bütünlüğünün sağlanması 

• Tam durum (statü) ve halihazırda varolan konfigürasyon 
bilgisinin geliştiricilere, kullanıcılara ve müşteriye sağlanması 

 

Konfigürasyon kontrolune alınacak ürünler; müşteriye gönderilecek 
ürünler, belirlenmiş şirket içi ürünler, tedarik edilmiş ürünler, 
programcıklar ve ürünlerin meydana getirilmesini ve geliştirilmesini 
sağlayan şirket içi araçlardan oluşur. 

 

Konfigürasyon Yönetimi Nedir? 

Aşağıda sıralanan teknik ve yönetimsel direktiflerin uygulandığı ve 
gözlemlendiği bir disiplindir: 

- Konfigürasyon biriminin fonksiyonel ve fiziksel karakteristiklerinin 
tanımlanması ve dokümante edilmesi, 

- Bu karakteristiklerdeki değişikliklerin kontrol edilmesi, 

- Değişiklik sürecini ve uygulanan statüleri kaydetme ve raporlama 

- Belirlenen gerekliliklerin sağlandığını ve tamamlandığını 
doğrulama 

 

Tedarik edilen ürünler hem ürünü sağlayanlar hem de proje grubu 
tarafından konfigurasyon kontrolune alınabilir. Konfigurasyon 
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yonetimine alınacak tedarikler, tedarikçi ile bir anlaşma yapılarak 
saptanmalı. Bilgilerin tam ve tutarlı olduğundan emin olmak için 
metodlar geliştirilmeli ve uygulanmalı. 

 

Konfigurasyon kontrolune alınabilecek ürün örnekleri: 

• Planlar 

• Süreç Tanımları 

• Gereksinimler 

• Tasarım Bilgileri 

• Çizimler 

• Ürün spesifikasyonları 

• Kod 

• Derleyiciler 

• Ürün bilgisi dosyaları 

• Ürün teknik yayınları 
 

Ürünlerin konfigurasyon yönetimi, değişik seviyelerde 
gerçekleştirilebilir. Konfigurasyon birimleri, konfigurasyon bileşenleri 
ve konfigurasyon elemanları olarak gruplara ayrılabilir. 
Konfigurasyon birimi, konfigurasyon yönetim sürecindeki ürünlerin 
toplanması ve bir tek eleman gibi kabul edilmesidir. Aynı zamanda 
süreç alanını ifade eder. Pratikte, konfigurasyon birimi hem 
konfigurasyon elemanlarını hem de konfigurasyon bileşenlerini ifade 
eder. 

Ana çizgiler (baselines), konfigurasyon birimlerinin sabit ve kontrollü 
bir temel üzerinde gelişimlerini sürdürmelerini sağlar. 

Bir ana çizgi örneği, bir ürünün onaylanmış tanımıdır. Bu tanım, dahili tutarlı 
gereksinim versiyonlarını, gereklilik takip matrislerini, tasarımı, disipline özgü 
birimleri ve kullanıcı dokumantasyonunu içerir. 

 

Ana çizgiler geliştirildikleri anda konfigurasyon yönetimi sistemine 
eklenirler. Ana çizgideki değişikliklerin takibi ve konfigurasyon 
yönetimi sistemindeki ürünlerin yayımlanması süreci, konfigurasyon 
kontrolu, değişiklik yönetimi ve konfigurasyon audit fonksiyonları 
tarafından sistemli bir şekilde kontrol edilir ve görüntülenir. 

Bu süreç sadece projelerdeki konfigurasyon yonetimine değil aynı 
zamanda, standartlar, prosedürler ve tekrar kullanılabilen 
kütüphaneler gibi organizasyonel ürünlere de uygulanır.  

Konfigürasyon yönetimi, ürünlerin ve teslim edilmiş sistemlerin 
yönetimsel ve teknik anlamda dikkatle kontrolünün sağlanmasına 
odaklanır. 
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Bu süreç alanı, konfigurasyon yönetimi fonksiyonlarının 
gerçekleştirilmesi için pratikleri kapsar ve tüm kontrol altına alınmış 
ürünler üzerinde uygulanabilir. 

İlgili Süreç Alanları 

Plan oluşturulması ve yapıların işlev analizi bilgileri üzerine  projenin 

planlama süreci alanlarını incelemek konfigürasyon birimleri için 

yararlı olabilir. 

CMMI dokumanında Proje Görüntüleme ve Kontrol Süreçleri Alanı 

kısmı, performans analizleri ve yapılacak işlemlerle ilgili daha fazla 

bilgi edinmek için incelenebilir. 

 

Belirlenmiş Hedef (SG-Specific Goal) ve Pratikleri 
SG 1 Ana çizgi (Baseline) oluşturma 

SP 1.1 Konfigurasyon elemanlarının tanımlanması 

SP 1.2 Konfigurasyon Yönetim Sistemi Oluşturulması 

SP 1.3 Ana çizgi belirleme ya da yayımlama 

SG 2 Değişiklik Takibi ve Kontrolu 

SP 2.1 Değişiklik önerileri takibi 

SP 2.2 Konfigurasyon elemanlarının kontrolü 

SG 3 Entegrasyon Sağlanması 

SP 3.1 Konfigurasyon Yönetimi Kayıtlarının Sağlanması 

SP 3.2 Konfigurasyon Auditlerinin Yapılması 
 

Hedef Tarafından Belirlenmiş Pratikler 

SG 1 Ana Çizgi Oluşturma 

Tanımlanmış ürünlerin ana çizgileri oluşturulur. 

Ana çizgi oluşturmak için belirlenen pratikler belirli bir hedefi kapsar. 
Bu belirlenen hedefe doğru değişiklik takibi ve kontrolu altında 
belirlenen pratikler ana çizgilerin sürekliliğini sağlamaya yardımcı 
olur. 

SP 1.1 Konfigurasyon Elemanlarının Tanımlanması 

Konfigurasyon kontrolüne alınacak konfigurasyon 
elemanları, bileşenleri ve ilgili ürünler tanımlanır. 
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Konfigurasyon tanımlaması aşağıdakilerin seçimi, oluşturulması ve 
belirlenmesidir: 

• Müşteriye gönderilen ürünler 

• Belirlenmiş şirket içi ürünler 

• Tedarik edilmiş ürünler 

• Programcıklar ve proje çalışma alanındaki diğer önemli araçlar 

• Ürünlerin yaratılması ve tanımlanmasında kullanılan diğer 
elemanlar 

Konfigurasyon yönetimi altındaki birimler, ürün için gereksinimleri 
tanımlayan arayüz dokumanlarını ve spesifikasyonları içerir. Diğer 
dokümanlar, mesela test sonuçları, ürünü tanımlarken duyulan 
gereksinime gore ayrıca eklenebilir. 

Bir “konfigurasyon birimi” konfigurasyon yönetimi için ana çizgiyi 
oluşturan ilgili ürünlerden oluşan bir gruptur. Bu mantıksal 
gruplama, tanımlama ve kontrollü erişim hususunda kolaylık sağlar. 
Konfigurasyon yönetimi için ürünlerin seçimi, planlama sırasında 
kararlaştırılan kriterleri esas alır. 

Tipik Ürünler 

1. Tanımlanan konfigurasyon birimleri 

Alt Pratikler 

1. Belirlenen kriterleri temel alan konfigurasyon birimlerini ve 
onları oluşturan ürünleri seç. 

Ürünlerin belirlenen seviyelerdelki konfigurasyon elemanlarını seçmek için 
örnek kriterler: 

• İki ya da daha fazla grup tarafından kullanılan ürünler 

• Hatalar ya da gereksinim değişiklikleri nedeniyle zaman içinde değişmesi 
beklenen ürünler 

• Birbirine bağımlı olan, birindeki değişiklik diğerinde de değişikliğe neden olan 
ürünler 

• Proje için kritik önem taşıyan ürünler 
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Bir konfigurasyon elemanının parçası olabilecek ürün örnekleri: 

• Süreç tanımları 

• Gereklilikler 

• Tasarım 

• Test Planları ve prosedürleri 

• Test sonuçları 

• Arayüz tanımları 

• Çizimler 

• Kaynak kodlar 

• Araçlar (örneğin; derleyiciler) 
 

2. Konfigurasyon birimlerine özgün tanımlamalar ata. Ayırdedici 
isimler ya da etiketler ver, ortak noktalarını ya da farklarını 
belirterek. 

3. Her bir konfigurasyon birimi için önemli karakteristikleri belirle. 

Konfigurasyon elemanları için örnek karakteristikler; yazar, dokuman ya da 
dosya türü ve yazılım kod dosyaları için programlama dili olabilir. 

4. Konfigurasyon kontrolu altına alınan her bir konfigurasyon 
birimini belirle. 

Ürünlerin ne zaman konfigurasyon kontrolüne alınacaklarına dair kriterlerin 
örneklendirilmesi: 

• Proje yaşam süreci seviyesinde 

• Ürün test için hazır olduğunda 

• Ürün için istenen kontrol derecelerinde  

• Maliyet ve program limitlerine göre 

• Müşteri taleplerine göre 
 

5. Her bir konfigurasyon birimi için bir sorumlu belirle. 

SP 1.2 Konfigurasyon Yönetimi Sistemi Oluşturulması 

Kontrollü ürünler için konfigurasyon yönetimi ve değişiklik 
yönetimi sistemleri oluşturulur ve sürekliliği sağlanır. 

Bir konfigurasyon yönetimi sistemi, depolama alanını, prosedürleri 
ve sisteme giriş için gerekli araçları / programları kapsar. 

Bir değişiklik yönetimi sistemi, depolama alanını, prosedürleri, kayıt 
ve değişiklik isteklerine erişim için gerekli araçları / programları 
kapsar. 

Tipik Ürünler 

1. Kontrollü ürünlerden oluşan konfigurasyon yönetimi sistemi 
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2. Konfigurasyon yönetimi sistemine erişimi düzenleyen 
prosedürler 

3. Değişiklik önerileri veritabanı 

Alt Pratikler 

1. Konfigurasyon yönetiminde çoklu kontrol seviyelerini 
yönetebilecek mekanizmayı oluştur. 

Kontrol seviyeleri, genellikle projenin amaçlarına, risklerine ve / veya 
kaynaklarına bağlı olarak belirlenir. Kontrol seviyeleri projenin hayat 
döngüsü, geliştirilmekte olan sistem tipi ve belirlenen proje gerekliliklerine 
göre değişebilir. 

Örnek kontrol seviyeleri: 

• Create (Oluştur) – Oluşturan tarafından kontrol edillir 

• Engineering (Mühendislik) – Değişiklik yapıldığında ilgili gruplara bildirilir 

• Development (Geliştirme) – En alt seviye CCB kontrol 

• Formal (Resmi) – Üst seviye CCB kontrol, müşteri katılımıyla birlikte 
 

Kontrol seviyeleri, resmi olmayan sadece konfigurasyon birimlerinin 
geliştirilmesi sırasındaki değişiklikleri takip eden informal kontrollerden, 
anahatlar üzerinde resmi konfigurasyon yönetimi prosedürlerini takip ederek 
yapılan formal kontrollere doğru değişir. 

2. Konfigurasyon yönetimi sisteminde, konfigurasyon birimlerini 
sakla ve yeniden ulaşımı sağla. 

Konfigurasyon yönetimi sistemlerinden örnekler: 

• Dinamik sistem ilk kez yayımlanan ya da düzeltilip tekrar yayımlanmış 
bileşenlerden oluşur. Oluşturan kişinin çalışma alanında bulunurlar ve bu kişi 
tarafından kontrol edilirler. Dinamik sistemdeki konfigurasyon elemanları 
versiyon kontrolü altındadır.  

• Master (kontrollü) sistemler varolan ana çizgiyi ve değişikliklerini içerirler. 
Kontrollü sistemdeki konfigurasyon birimleri, tarif edilen bu süreç alanında 
tam konfigurasyon kontrolu altındadır. 

• Statik sistemler, kullanım için yayımlanmış değişik ana çizgilerin arşivlerini 
içerir. Statik sistemler tarif edilen bu süreç alanında tam konfigurasyon 
kontrolu altındadır. 

 

3. Konfigurasyon Yönetimi Sistemindeki, konfigurasyon 
birimlerini, kontrol seviyelerine gore gruplandır aktar ve 
paylaşıma aç. 

4. Konfigurasyon birimlerinin arşivlenmiş versiyonlarını topla ve 
sakla. 

5. Konfigurasyon yönetimi kayıtlarını sakla, güncelle ve yeniden 
ulaşılabilirliğini sağla. 



 

     KONFİGURASYON YÖNETİMİ İÇİN CMMI SÜREÇLERİ 
 
 
 

6. Konfigurasyon yönetim sisteminde, konfigurasyon yönetim 
raporları oluştur. 

7. Sistemin içerdiklerini muhafaza et. 

Konfigurasyon yönetimi sisteminde muhafaza etme fonksiyonlarına örnekler: 

• Backuplar (Yedekler)  ve kontrol altındaki dosyaların yeninden saklanması 

• Konfigurasyon kontrolündeki dosyaların arşivlenmesi 

• Konfigurasyon yönetimi hatalarından kurtarma 
 

8. Gerektiğinde konfigurasyon yönetimi yapısını yeniden gözden 
geçir. 

SP 1.3 Ana Çizgi Belirleme ve Yayımlama 

Şirket içi kullanım ve müşteriye göndermek için ana çizgiler 
oluşturulur ve yayımlanır. 

Bir ana çizgi, formal olarak (gerekli kişilerce resmi olarak) gözden 
geçirilmiş ve üzerinde uzlaşılmış bir ürün ya da bir grup 
sepesifikasyondur. Bu ana çizgi daha sonraki geliştirmeler ve 
teslimat için bir temel oluşturur ve sadece değişiklik kontrolü 
prosedürlerine ve sürecine uygun olarak değiştirilebilir. Bir ana çizgi, 
bir konfigurasyon elemanı ya da konfigurasyon elemanlarının ve 
birleşik elemanların tanımlanmasını sağlar. Ürün gelişiminde, çeşitli 
ana çizgiler, gelişimi ve testleri kontrol etmek için kullanılır. 

 

Sistem Mühendisliği İçin 

Bilinen ana çizgi gruplarından biri sistem-seviyesindeki gerekliliklerini, 

sistem-eleman seviyesindeki tasarım gerekliliklerini ve ürünün 

geliştirme / başlangıç sonunda tanımını içerir. Bunlara genel anlamda 

“functional baseline”, “allocated baseline,” ve “product baseline” denir. 

 
 

Yazılım Mühendisi İçin 

Bir yazılım ana çizgisi, tasarım, kaynak kodu dosyaları ve 

ilişkilendirilmiş çalıştırılabilir kod, build dosyaları ve bir tek tanımlayıcıya 

atanmış kullanıcı dokumanlarından oluşan bir settir. 

 

Tipik Ürünler 

1. Ana çizgiler 

2. Ana çizgilerin tanımlanması 

Alt Pratikler 

1. Konfigurasyon birimlerini oluşturmadan ya da ana çizgileri 
yayımlamadan once konfigurasyon kontrol toplantısından 
(CCB) yetki al. 
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2. Ana çizgileri sadece konfigurasyon yönetimi sistemindeki 
kontrol altına alınmış birimlerin en uygun ve son 
revizyonlarından oluştur ve yayımla. 

3. Bir ana çizgide yer alan konfigurasyon elemanları setini 
dokumante et 

4. Varolan ana çizgi grubunun ulaşılabilir olmasını sağla. 

SG 2 Değişiklik Takibi ve Kontrolü 

Konfigurasyon Yönetimi altındaki ürünlere yapılan değişiklikler takip ve 
kontrol edilir. 

Belirlenen hedefler için oluşturulan ana çizgilere gore hazırlanan 
tanımlanmış pratiklerin ardından yine belirlenen bu hedef 
doğrultusunda belirlenen pratikler ana çizgileri yönetmekte yardımcı 
olur. 

SP 2.1 Değişiklik Takibi Önerileri 

Konfigurasyon birimleri için değişiklik önerileri takibi yapılır. 

Değişiklik önerileri sadece yeni ya da değişen gereklilikler 
doğrultusunda değil ayrıca ürünlerdeki hatalar ve bozukluklar için de 
kullanılır. 

Değişiklik talepleri, değişikliğin ürün, ilgili ürünler, bütçe ve program 
üzerindeki etkileri düşünülerek analiz edilir. 

Tipik Ürün 

1. Değişiklik önerileri 

Alt Pratikler 

1. Değişiklik önerileri veritabanındaki değişiklik önerilerini başlat 
ve kaydet. 

2. Değişiklik önerilerinin, uygulanmasının ve düzeltilmesinin 
etkilerini analiz et. 

Değişiklikler, tüm teknik ve proje gereklilikleriyle uyumlu olan faaliyetlerle 
oluşturulur. 

Değişiklikler, proje üzerindeki acil etkilere ya da  sözleşme gerekliliklerinin 
etkilerine gore işleme alınır. Çoklu ürünlerde, kullanılan bir birim üzerindeki 
değişiklikler acil bir konuyu çözebilirken başka birimlerde soruna yol açabilir. 

3. Gelecek ana çizgide çözülmesi planlanan değişiklik önerilerini 
ilgili grupla birlikte onların da onayını almak üzere gözden 
geçir. 

Uygun katılımcılarla değişiklik önerilerini gözden geçirmek için iletişime geç. 
Her bir değişiklik önerisinin durumunun kaydını tut ve başarı kriterlerini, 
gerekliyse hareket planı özetini ve karşılaşılan ya da karşılaşılmayan 
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ihtiyaçları içeren kararları açıkla. Yeni düzenleme için yapılması gerekenler 
uygulanır ve ilgili gruplara raporlanır. 

4. Değişiklik önerilerinin durumlarını (statülerini), kapatılana kadar 
takip et. 

Sistemde ele alınan değişiklik önerileriyle etkin ve zamanında ilgilenilmeli. Bir 
değişiklik önerisi işleme alındığında, uygun olduğu sürece gerekli onayı 
alarak kapatılması önemlidir. Düzeltilemeyen ve dolayısıyla kapatılamayan 
değişiklikler gerekli statu listesini gereğinden fazla arttırır, bu da fazladan 
harcama ve kafa karışıklığına yani işlerin aksamasına neden olur. 

SP 2.2 Konfigurasyon Elemanlarının Kontrolü 

Konfigurasyon birimlerindeki değişikliklerin kontrolüdür. 

Kontrol, ürün ana çizgisinin konfigurasyonunda ele alınır. Bu 
kontrol, her bir konfigürasyon biriminin, gerekli durumlarda yeni 
konfigurasyonun onayının ve ana çizginin güncellenmesinin takibini 
içerir.  

Tipik Ürünler 

1. Konfigurasyon birimlerinin revizyon geçmişi 

2. Ana çizgilerin arşivlenmesi 

Alt Pratikler 

1. Proje devam ettiği sürece konfigurasyon birimlerine gelen 
değişiklikleri kontrol et. 

2. Değişen konfigurasyon birimlerini konfigurasyon yönetimi 
sistemine eklemeden once gerekli onayı al. 

Örneğin, onay CCB’den, proje yöneticisinden ya da müşteriden alınabilir. 

 

 Not: Configuration Control Board (CCB) : Konfigurasyon 
sürecinin değerlendirilip onaylanmasında etkin olan; 
konfigurasyon yöneticisi, kaliteci, proje yöneticileri, ilgili grup 
temsilcileri ve isterse müşterini katılımıyla toplanan gruptur.  

3.  Konfigurasyon elemanlarını, yapılan değişikliklerin doğru 
şekilde biraraya getirilmesi ve entegrasyonun sağlanması için 
konfigurasyon kontrolu sistemine ekle (Check-in) ve sistemden 
güncel halini alarak kullan (Check-out). 

Check-in ve check-out aşamaları şöyle örneklendirilebilir: 

• Revizyonların onaylandığını doğrula 

• Konfigurasyon birimlerini güncelle 

• Değiştirilen ana çizgiyi arşivle ve yenisinin erişilebilir olmasını sağla 
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4. Değişikliklerin ana çizgiler üzerinde istenmeyen etkilere sebep 
olmayacağından emin olmak için tekrar gözden geçirilmesini 
sağla (örneğin, değişikliklerin sistem güvenliğini ve istikrarını 
tehlikeye atmayacağından emin ol) 

5. Konfigurasyon elemanlarındaki değişiklikleri ve uygun görülen 
değişikliklerin nedenlerini kaydet. 

Eğer ürün için önerilen bir değişiklik kabul edilirse, değişikliği ürüne ya da 
diğer etkilenen alanlara entegre etmek için bir program tanımlanır. 

Konfigurasyon kontrol mekanizması değişiklik kategorilerine gore 
uyarlanabilir. Örneğin, diğer bileşenleri etkilemeyen elemanların değişiklikleri 
sırasındaki onay süreci biraz daha rahat olabilir. 

Tekrar gözden geçirme ve konfigurasyon değişikliklerinin onayından sonra 
değişen konfigurasyon elemanları yayımlanır. Değişiklikler yayımlanana 
kadar resmi değildir. 

SG 3 Entegrasyon Sağlanması 

Ana çizgilerin entegrasyonu sağlanır ve korunur. 

Belirlenen hedefler doğrultusundaki pratikler ile ana çizgilerin 
entegrasyonu, hedeflere uygun ana çizgilerle birleşmiş süreçlerle 
sağlanır ve belirlenen hedeflerin değişiklik takibi ve kontrolü ile 
yönetilir. 

SP 3.1 Konfigurasyon Yönetimi Kayıtlarının Sağlanması 

Konfigurasyon elemanlarını tanımlayan kayıtlar tutulur ve 
korunur. 

Tipik Ürün 

1. Konfigurasyon elemanlarının revizyon geçmişi 

2. Değişiklik kaydı 

3. Değişiklik taleplerinin kopyaları 

4. Konfigurasyon elemanlarının statuleri 

5. Ana çizgiler arasındaki farklar 

Alt Pratikler 

1. Konfigurasyon yönetimi faaliyetlerini detaylarıyla kaydet. 
Böylece her bir konfigurasyon elemanının statusu ve içeriği 
bilinir ve eski versiyonlara ulaşılabilir. 

2. İlgili grupların erişim imkanına ve konfigurasyon elemanlarına 
ait konfigurasyon statuleri bilgisine sahip olduğunda emin ol. 
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Konfigurasyon statuleri ile ilgili iletişim kurmak için faaliyet örnekleri: 

• Yetkili kullanıcılara erişim hakkı sağlanması 

• Yetkili kullanıcılara ana çizgilerin kopyalarının okunma izninin sağlanması 
 

3. Ana çizgilerin son versiyonlarını belirt. 

4. Belirlenen bir ana çizgide yer alan konfigurasyon birimlerinin 
versiyonlarını göster. 

5. Ardarda gelen ana çizgiler arasındaki farklılıkları tanımla. 

6. Gerekli görüldüğü takdirde her bir konfigurasyon elemanının 
statulerini ve geçmişini (değişiklikler ve diğer etkiler 
doğrultusunda) gözden geçir. 

SP 3.2 Konfigurasyon Auditlerinin Yapılması 

Konfigurasyon ana çizgilerinin entegrasyonunun sürekliliği 
için konfigurasyon audit (kontrol) leri yapılır. 

Konfigurasyon auditleri, ana çizgilerin ve dokümanların son 
revizyonlarının belirlenen standartlara ya da gereksinimlere 
uygunluğunun kontrolünü sağlar. Audit sonuçları, uygun şekilde 
kaydedilmelidir. 

Bir audit, bir konfigurasyon birimini doğrulamak ya da ana çizgiye 
dönüştürülecek konfigurasyon birimlerinden oluşan bir topluluğun 
belirlenen bir standarta ya da gerekliliğe uygunluğunu saptamak için 
yürütülür. 

Audit türleri için örnekler: 

• Fonksiyonel Konfigurasyon Auditleri (FCA) – Auditler, fonksiyonel ana çizgi 
dokümantasyonunda belirtilen gereklilikleri sağlaması konusunda test edilen 
bir konfigurasyon elemanının fonksiyonel karakteristiklerini doğrulamak ve 
ayrıca kullanım ve destek dokümanlarının tamamlanmış ve düzgün olduğunu 
kontrol etmek için yürütülür. 

• Fiziksel Konfigurasyon Audileri (PCA) – Auditler, kullanıma hazır hale gelmiş 
konfigurasyon elemanlarının onları tanımlayan teknik dokümanlara 
uygunluğunu doğrulamak için yürütülür.  

• Konfigurasyon Yönetimi Auditleri – Auditler, konfigurasyon yönetimi 
kayıtlarının doğruluğunu ve konfigurasyon birimlerini tamamlanmış, uygun ve 
doğru olduğunu kontrol etmek için yürütülür. 

 

Tipik Ürünler 

1. Konfigurasyon audit sonuçları 

2. Yapılması gereken işlemler 
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Alt Pratikler 

1. Ana çizgilerin bütünlüğünü değerlendir. 

2. Konfigurasyon yönetimi kayıtlarının, konfigurasyon 
elemanlarını doğru biçimde tanımladığını doğrula. 

3. Konfigurasyon yönetimi sistemindeki birimlerin yapısını ve 
bütünlüğünü gözden geçir. 

4. Konfigurasyon yönetimi sistemindeki birimlerin 
tamamlanmışlığını ve doğruluğunu kontrol et. 

İçeriğin tamamlanmışlığı ve doğruluğu için planda belirtilen gerekliklikler ve 
onaylanan değişiklik önerilerindeki düzen temel alınır.  

5. Uygulanabilir konfigurasyon yönetimi standartları ve 
prosedürleriyle uygunluğu kontrol et. 

6. Auditle saptanan yapılması gereken işlemleri kapatılana kadar 
takip et. 

Hedefle İlgili Genel Pratikler  
 

Sadece “Continuous Representation” İçin 

GG 1 Belirlenen Hedeflere Ulaş  

Süreç, tanımlanmış ürün girdilerini tanımlanmış çıktılara dönüştürerek 
süreç alanında belirlenen hedeflere ulaşmayı destekler ve başarı 
sağlar. 

GP 1.1 Belirlenen Pratikleri Uygula 

Süreç alanında belirlenen hedefler doğrultusunda ürünün 
geliştirilmesi ve teslim sonrası servis sağlanması için 
konfigurasyon yönetimi sürecinde belirlenen partikler 
uygulanır. 

 
 
 

GG 2 Kullanılan bir süreci kurumsallaştır 

Süreç düzenlenip şirket ihtiyaçlarına uygun bir süreç haline getirilerek 
kurumsallaştırılır. 

GP 2.1 Organizasyonel Plan Hazırla 

Konfigurasyon yönetimi sürecini uygulamak için 
organizasyonel bir plan hazırlanır ve sürekliliğini sağlanır. 

Detaylandırma: 

Bu plan, ana çizgilerin oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması,  
konfigurasyon kontrolu altındaki ürünlere açılan değişiklik 
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önerilerinin takip ve kontrol edilmesi, ana çizgilerin bütünlüğünün 
sağlanması ve korunması için organizasyonel beklentileri karşılar. 

 

GP 2.2 Süreci Planla 

Konfigurasyon yönetimi sürecini gerçekleştirmek için plan 
oluşturulması ve uygulanmasıdır. 

Detaylandırma: 

Bu plan, konfigurasyon yönetimi sürecini gerçekleştirmek için, proje 
planlanma süreç alanının anlatıldığı proje planında yer alabilir (ya 
da referans verilebilir).  

 

GP 2.3 Kaynakları Sağla 

Konfigurasyon yönetimi sürecini gerçekleştirmek, ürünleri 
geliştirmek ve süreçleri devam ettirmek için gerekli 
kaynakların sağlanması. 

Detaylandırma: 

Sağlanan kaynaklara örnekler: 

• Konfigurasyon yönetimi araçları 

• Veri yönetimi araçları 

• Arşivleme ve yeniden üretme araçları 

• Veritabanı programları 
 

GP 2.4 Sorumluluk Ata 

Konfigurasyon yönetimi sürecinde, süreci gerçekleştirmek, 
ürünlerin geliştirilmesi ve servis sağlanması için sorumluluk 
ve yetki atanmasıdır. 

GP 2.5 Eğitim Ver 

Konfigurasyon yönetimi süreçlerinde gerektiği şekilde, 
kullanıcılara uygulama ya da destek konusunda eğitim 
verilir. 
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Detaylandırma: 

Eğitim başlıklarına örnekler: 

• Konfigurasyon yönetimi konusunda çalışanların rolleri, sorumlulukları ve 
yetkileri 

• Konfigurasyon yönetimi standartları, prosedürler, ve metodları 

• Konfigurasyon kütüphane sistemi 

GP 2.6 Konfigurasyonları Yönet 

Konfigurasyon yönetimi süreçleri doğrultusunda uygun 
kontrol seviyeleri altındaki ürünleri belirlenen yerlere 
yerleştir. 

Detaylandırma: 

Genel Hedefler ve pratikler hakkında daha detaylı bilgi için, sayfa 
95’teki Tablo 6.2 gözden geçirilebilir. 

 

Konfigurasyon kontrolü altına alınacak ürünlere örnekler: 

• Erişim listesi 

• Statu değişiklikleri raporları 

• Değişiklik önerileri veritabanı 

• CCB toplantı tutanakları 

• Arşivlenen ana çizgiler 
 

GP 2.7 İlgili Gruplara Tanımla ve Dahil Et 

Konfigurasyon yönetimi sürecinde planlandığı gibi ilgili 
gruplar tanımlanır ve sürece dahil edilir. 

Detaylandırma: 

Grupların dahil edimesi için faaliyetlere örnekler: 

• Ana çizgileri oluştur 

• Konfigurasyon sistem raporlarını ve çözülecek işlemleri gözden geçir.  

• Konfigurasyon elemanları için değişikliklerin etkilerini tayin et 

• Konfigurasyon auditlerini gerçekleştir 

• Konfigurasyon auditlerinin sonuçlarını gözden geçir 

GP 2.8 Süreci Görüntüle ve Kontrol Et 

İlgili yapılması gereken işlem dikkate alınarak ve süreç takip 
edilerek plana gore konfigurasyon yönetimi süreci 
görüntülenir ve kontrol edilir. 
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Detaylandırma: 

Görüntüleme  ve kontrolde kullanılan ürünlere ve ölçümlere örnekler: 

• Konfigurasyon elemanlarına gelen değişikliklerin sayısı 

• Yürütülmüş konfigurasyon auditlerinin sayısı 

• CCB ya da audit faaliyetlerinin programlanması 
 

GP 2.9 Objektif Olarak Değerlendir 

Konfigurasyon yönetimi elemanları süreç tanımına, 
standartlara, prosedürlere ve karşı görüşlere uygun şekilde 
objektif değerlendirilir. 

Detaylandırma: 

Gözden geçirilen faaliyetlere örnekler: 

• Ana çizgileri belirle 

• Değişiklikleri takip ve kontrol et 

• Ana çizginin bütünlüğünü sağla ve koru 
 

Gözden geçirilen ürünlere örnekler: 

• Ana çizgi arşivleri 

• Değişiklik önerisi veritabanı 
 

GP 2.10 Yüksek Seviyede Yönetim için Statuleri Gözden Geçir 

Faaliyetler, statuler ve yüksek seviye yönetimiyle uyumlu 
konfigurasyon yönetimi süreci sonuçları gözden geçirilir ve 
yapılacak işlemler gerçekleştirilir. 

 
 

“Staged Structured Representation” İçin 

GG3 ve pratikleri seviye 2 için uygulanabilir değildir, ancak 
seviye 3 ve üzeri için uygundur. 

 

Sürekli (Continuous) / Sadece Seviye 3 - 5 İçin 

GG 3 Tanımlanan Süreci Kurumsallaştır 

Şirket ihtiyaçlarına göre belirlenen süreç kurumsallaştırılır. 

GP 3.1 Tanımlanmış Süreci Oluştur 

Tanımlanmış konfigurasyon yönetimi süreci belirlenir ve 
takip edilir. 
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Sürekli (Continuous) / Sadece Seviye 3 - 5 İçin 

GP 3.2 İyileştirme Bilgilerini Topla 

Ürünler, ölçümler, ölçüm sonuçları ve plandan türeyen ve 
gelecekteki kullanım için ya da organizasyonel iyileştirme 
süreçlerini içeren konfigurasyon yönetimi sürecini 
gerçekleştiren iyileştirme bilgileri toplanır. 

Detaylandırma: 

Ürünlere, ölçümlere, ölçüm sonuçlarına ve iyileştirme bilgilerine örnekler: 

• Konfigurasyon elemanlarının statulerindeki eğilimler 

• Konfigurasyon audit sonuçları 

• Değişiklik önerisi süreç raporları 
 

 
 
 

Sadece “Continuous Structure Represantation” İçin 

GG 4 Sürecin Sayısal Değerlerini Kurumsallaştır 

Süreç sayısal değerler üzerinde çalışılarak kurumsallaştırılır. 

GP 4.1 Süreç için sayısal değerlere sahip amaçlar belirle 

Konfigurasyon yönetimi süreci için kalite ve süreç 
performansını müşterinin ihtiyaçları ve işin amaçları 
doğrultusunda gösteren sayısal hedefler belirle ve bu 
hedeflerle uyumluluğu takip et. 

GP 4.2 Alt Süreçlerin Performansını Dengele 

Bir ya da daha fazla alt sürecin performansı konfigurasyon 
yönetimi sürecini yürütebilmek üzere dengelenir. Böylece 
sayısal değerlerle kaliteye ve süreç-performans amaçlarına 
ulaşılır. 

GG 5 İyileşmiş Süreci Kurumsallaştır 

Süreç iyileştirilmiş bir süreç olarak kurumsallaşır. 

GP 5.1 Sürekli İyileşen Sürecin Olduğundan Emin Ol 

Konfigurasyon yönetimi sürecinin ilgili işler ve 
organizasyonel amaçlar doğrultusunda sürekli 
iyileştirilmesini sağla. 

GP 5.2 Temelden Kaynaklanan Problemleri Düzelt 

Konfigurasyon yönetimi sürecinde temelden 
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Sadece “Continuous Structure Represantation” İçin 

kaynaklanabilecek eksiklikler ya da diğer problemler 
tanımlanır ve düzeltilir. 

 

 

 


