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UZMANLIKLAR 
 

Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) Sistemleri, CATIA, 3DVIA Composer, Cortona3D, ENOVIA, Boşluk Analizi. 
 
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) :  

• Bir ürünü ortaya çıkaran fikir aşamasından başlayarak ürünün ömür döngüsünü tamamlamasına kadar 
ürünün geçirdiği her evrenin yönetilmesini  

• Şirketlere sağlayacağı süreç ve organizasyonel açıdan yararları, PLM sistemlerinin yetenekleri, şirketin 
süreç ve iş yapış amacına uygun seçim gereksinimlerinin belirlenmesi,  

• PLM projelerinin rol ve kapsam açısından ele alınarak planlama, yürütme, izleme ve kontrol etme 
aktiviteleri için destek verilmesi   

 

Süreç Geliştirme :  
• Ürün yaşam döngüsü iş süreçlerinin gözden geçirilerek, boşluk analizi gerçekleştirilmesi ve uyarlama 

planının ortaya çıkartılması 
 
 
 

TECRÜBELER 
 

PLM UZMANI -  Merba Mühendislik                                                                                                               2017-PRESENT 

Farklı ölçek ve sektördeki firmalara ( savunma, otomotic, makina, inşaat vb.) PLM eğitimleri ve danışmanlıkları 
sağlanması,  

3DS PLM TEKNİK YÖNETİCİ -  infoTRON A.Ş.                                                                                                         2016-2017 

• 3DS departmanının satış ve teknik faaliyetlerinin artırılması, 
• Satış öncesi ve satış sonrası müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi,   
• POC ve müşteri demolarının hazırlanması ve sunulması, 
• Projelerin kavramsal tasarım aşamasında müşteri ile birlikte çalışarak iş süreçlerinin kesinleştirilmesi ve 

iyileştirilmesi, 
• PLM projelerinin zaman, kapsam ve maliyet açısından planlamasının yapılması, yönetilmesi, sunulması 

ve başarılı bir şekilde projenin kapanışını yapıp hizmeti müşteriye teslim edilmesi, 
• 3DS PLM ekibinin çalışmalarının koordine edilmesi, gelişmelerine katkıda bulunulması ve 

motivasyonlarının artırılması çalışmalarının yürütülmesi, 

KIDEMLİ PLM SİSTEM UZMANI – FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.                             2013-2016 

• Proje yönetimi modülünün devreye alınması, 
• Doküman yönetimi kabiliyetlerinin devreye alınması, 
• Kullanıcı ve test senaryolarının hazırlanması, sistem testlerinin gerçekleştirilmesi, 
• Kullanıcı prosedürlerinin hazırlanması ve gerekli eğitimlerin ve desteğin verilmesi, 

PLM UZMANI – infoTRON A.Ş.                                                                                                             2010-2013 

Otomotiv, Üretim, İnşaat, Savunma ve Havacılık sektörlerinde; 
• PLM (Ürün yaşam döngüsü yönetimi) projelerinde süreç ve iş akışı belirleme, uyarlama, süreç ve proje 

danışmanlık ve eğitim çalışmaları yapılması, 
• ENOVIA V6, CATIA V6, CATIA V5 ve 3DVIA Composer programlarının teknik satışının yapılması, 
• Satış ve proje sonrası eğitim ve teknik destek verilmesi, 

 
KARSAN PLM Projesi kapsamında,  

• Mühendislik ve üretim iş süreç analizlerinin yapılması, iş süreçlerinin PLM sistemine uyarlanması ve PLM-
Oracle ERP entegrasyon yapısının kurulması, 

• Kavramsal Tasarım Fazının raporlarının hazırlanması, 
• ENOVIA PLM sistemi üzerinde workshop’lar yapılması, 
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• Boşluk analizlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve süreçlerde yapılan geribildirimler ile iyileştirmelerin 
yapılması, 

• İş Akışı ve süreç senaryolarının akış şemalarının hazırlanması, 
• Kurulan PLM Sisteminin uyarılarının yapılması, 
• Business Admin ve kullanıcı dokümanlarının hazırlanması ve eğitimlerinin verilmesi, 

2- Hexagon Studio PLM Projesi kapsamında, 
• PLM Sistemi üzerinde tanımlanmış tasarım iş süreçleri, değişiklik yönetimi ve kullanıcı dokümanlarının 

hazırlanması, 
• Kullanıcı eğitimlerinin verilmesi, 
• Canlı sisteme geçiş sürecinde ve sonrasında firmaya teknik destek sağlanması,  

 

EĞİTİM ve TEKNİK DESTEK UZMANI – Cadem A.Ş                                                                      2004-2010 

• 3DVIA Composer ve Cortona3D programlarını kullanarak "Sanal Teknik Eğitim" senaryoları, ürün 
kataloğu, teknik doküman, imalat prosedürleri, satış sonrası hizmetler vb. dokümanların hazırlanması, 

• 3DVIA Composer programının ileri seviye- temel seviye eğitim, teknik destek ve demo-teknik destek 
verilmesi, 

• ENOVIA VPM projesi (PLM-PDM) kapsamında Temsa firmasının Gebze yerleşkesinde başlatılan PDM 
projesi için IBM firmasının teknik danışmanlarıyla birlikte, firmanın süreç ve iş akışı analizleri yapılması, 

• Tasarım için metodik yapı modelinin tasarlanması, 
• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde prosedür ve dokümantasyonun oluşturulması, ISO İç Tetkik 

denetimleri, DOF formlarının yönetimi, 
• Mercedes Benz Türk A.Ş. kalıp tertibat bölümünde; otobüs tavan, yan duvar kaynak fikstürü proje 

tasarım (3D-2D) ve imalat takibinin yapılması  
• Mercedes Benz Türk A.Ş.’nin CATIAV4’ten CATIAV5’e geçiş aşaması süresince MBT mühendislerine 

eğitim ve teknik destek sağlanması ve CATIAV4 datalarının CATIAV5’e dönüştürülmesi, 
 

SERTİFİKALAR 
 

CM2-P Professional Sertifikası / The Institue for Process Excellence 
T&M Bid to Win R2017x Articulate Sertifikası / Dassault Systèmes - Lisans C-PNFRSRN4HF 
V6 Foundations V6R2011 Sertifikası / Dassault Systèmes - Lisans C-2B5CVWFK9U 
ENOVIA Program Central V6R2012 Sertifikası / Dassault Systèmes - Lisans C-KQDYGBQ82Z 
CATIA V6 Mechanical Design V6R2012 Sertifikası / Dassault Systèmes - Lisans C-8BWANJA8V2 
 
 

EĞİTİM  
 
2004 – 2009 Yüksek Lisans                                        Marmara Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE 
                                                                                        Fen Bilimleri Enstitüsü-Makine Eğitimi 
 
2000 – 2004 Lisans                                                      Marmara Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE 
                                                                                        Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi 
 

 
DİL SEVİYESİ 

Türkçe (Anadili) 
İngilizce (İyi – Okuma, Yazma, Konuşma)  

 
 

YAYINLAR 
 
Sanal İçerik İle Satış Sonrası Hizmet, Kalıp Dünyası Mould World Technical Magazine, 2007 
Geleceğin Eğitim Yöntemi, CadCam Design Dergisi, 2007 
Sanal Eğitim Tekniklerinin Üretim Sektöründe Uygulanması, Timak , 2010 
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