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DEVRİM SİMAV UYSAL, CM2-C, CRMC 
 

UZMANLIKLAR 
 

 
İş Mükemmelliği Uygulamaları, Konfigürasyon Yönetimi, Süreç Geliştirme, Kurumsal Risk Yönetimi, Boşluk 
Analizi, Kurumsal Varlık Yönetimi, Yalın Üretim, Üretim Yönetimi. 
 
Şirket Ana Hattı Oluşturma :  

• Şirketlerde ürün ve hizmetler ve söz konusu ürün ve hizmetlerin yapılmasına yönelik süreçler arasındaki 
boşlukların belirlenmesine yönelik Şirket Ana Hattı oluşturma yöntemi önerilmesi 

• Eğitimler gerçekleştirilmesi 
• Şirketlerin yaptığı çalışmaların incelenerek, eksikliklerin şirket çalışanları ile birlikte belirlenmesi ve 

eksiklerin tamamlanması için görev ve termin atamalarının yapılması 

Süreç Geliştirme :  
• Kurumsal iş süreçlerinin gözden geçirilerek, boşluk analizi gerçekleştirilmesi ve uyarlama planının ortaya 

çıkartılması 
• Şirketlerin ürün yönetimi ile ilgili tüm süreçlerinin tek şemsiye altında toplanarak, bir ürün ve 

konfigürasyon yönetim kültürünün oluşturulması ve projelerle ile ilgili tüm bilgilerin ürün konfigürasyon 
yönetimi kapsamında değerlendirilmesi 

• Tüm iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, düzeltmelerin tanımlanması, gerekmesi durumunda süreçlerin 
yeniden oluşturulması 

 
TECRÜBELER 

 
TEKNİK DANIŞMAN  – Sempro Danışmanlık Mühendislik                                               EYLÜL 2015 –DEVAM EDİYOR 

• Kurumların ürün yaşam döngüsü yönetimi ve dijital dönüşümü için gerekli altyapıyı geliştirmelerine 
yönelik kurumsal işbirlikleri oluşturmak, 

• Eğitim ve danışmanlıklarla kurumların süreç mükemmelliğine ulaşmalarına destek olmak, 
• Şirketlerin, kurumsal dönüşümlerini destekleyerek, kaynaklarını verimli kullanmalarına, beklentilerinin 

gerçekleşmesine ve rekabet üstünlüğü sağlamalarına yardımcı olmak, 
• Eğitim ve danışmanlık ile ürün ve servisleri olan şirketlerin dijital dönüşüm projelerinde yer alarak, 

teknoloji, insan ve süreçlerindeki yapılanmayı ve değişimi desteklemek, 
• Kurumsal Risk Yönetimi eğitmenliği 

 
Roketsan A.Ş.                                                                                                                                MART 2000 - EYLÜL 2020 
 
DİREKTÖR, TEKNİK MÜŞAVİR                                                                                                                   MART 2018 – EYLÜL 2020 

• Kalite, maliyet ve zamanlama hedeflerine ulaşmak için matriks organizasyon yapısındaki ekiplere liderlik.  
• Tüm şirket genelinde, süreçlerin işlerlik kazanması için ekiplere liderlik yapılması  
• Belli bir meblağın üstündeki satınalımlar için fiyat-maliyet analizlerinin yapılması 
• Roketsan Akademi’de “Kablo Ağacı Tasarımına ve Üretimine Giriş” eğitmenliği 
• APQC havacılık standartlarına göre şirket süreçlerinin uygulanması 
• Kurumsal Risk Yönetimi komisyonu üyeliği 

 
DİREKTÖR, İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM (CHRO & CLO)                                                               EYLÜL 2016 – MART 2018 

• Tüm şirket geneli insan kaynakları faaliyetlerinin idame ettirilmesi (özlük hakları, maaş, yan haklar, işe 
alım değerlendirmesi, disiplin süreçleri), çalışanlar için daha tercih edilebilir çalışma ortamlarının 
sağlanması 

• Roketsan Akademinin kurulum altyapı çalışmaları 
• İnsan Kaynakları süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmaları 
• İş Değerleme Projesinin yürütülmesine destek ve liderlik  



2 

 

• Performans sisteminin düzenlenmesi 
• Mavi yaka personel için polivalans sisteminin kurulması 
• İcra Kurulu üyeliği   

 
ENTEGRASYON MÜDÜRÜ                                                                                                                       HAZİRAN 2011 – EYLÜL 2016 
PROSES MÜHENDİSİ                                                                                                                                  MART 2000 – HAZİRAN 2011 

• Roket, Füze ve alt montaj parçalarının teklif aşamasından son montaja ve satış sonrasına kadar üretim 
yaşam döngüsünün tüm aşamalarının süreç tasarımı, kurulumu ve idamesi  

• Kompleks mühendislik çizimlerine, Avrupa ve Amerikan Standartlarına göre atölye proses tasarımı, yalın 
üretim hatları kurulumu 

• Mekanik, elektronik ve elektro-mekanik alt ünitelerin üretimi ve montajı 
• Hata analizi komisyonlarına liderlik 
• 100.000 ve 10.000 Sınıfı Temiz Oda uygulamaları 
• Lehimleme, kablo ağacı üretimi, mekanik işleme, boyama, kaplama prosesleri ile çalışma. CNC gibi 

otomatik makinalar, 
otomatik boyama ekipmanları ile seri üretim ve bunların kontrol testleri.  

• Süreç iyileştirme çalışmaları 
• Hidrolik, pnömatik ve elektronik arayüzleri olan aparat ve test ekipmanı tasarım ve geliştirme tecrübesi 
• Kurumsal Varlık Sisteminin şirket çapında kurulması ve dokümantasyonu 

 
PROJE MÜHENDİSİ                                                                                                                                               2003-2007 EŞ ZAMANLI 

• Son teslimata kadar proje yaşam süresi boyunca projenin yürütülmesi sağlamak.  
• Teklif istekleri için maliyet hesaplarının yapılması ve teknik dokümantasyonun oluşturulması 
• Proje planının proje takvimi ve maliyet tahminlerini de göz önünde bulundurarak oluşturulması ve proje 

ekibinin kalite ve proje planına uyumunun sağlanması  
• Tüm proje aşamalarının tanımlanması, idamesi, risk analizi, arayüz ve teknoloji entegrasyonu 
• Proje verimlilik analizlerinin yapılması, risk planına uyumun takip edilmesi ve iyileştirmelerin zamanında 

yapılmasının sağlanması 
• Hata analizi toplantılarına liderlik edilmesi ve hataların tekrarlanmamasının sağlanması, 
• İcra Kuruluna proje durumu, güncellemeler, riskler, hatalar,ve başarılar konularında raporlama 

yapılması.  
 
 
ELEKTRONİK ÜRETİM MÜHENDİSİ - Başarı Elektronik A.Ş.                                                                                      1987 – 1990                                                                                               

• Yerli tasarım dect telefon, teknoloji transferi ile gelen decoder ve tv vericisi ve bunlara ait tüm alt komple 
ve parça üretimlerinin yapılması 

• Tam otomatik SMT Hattındaki (krem lehim baskı makinası, yüzeye monte makinalar, reflow fırınlar ve 
konveyorlar ve dalga lehim makinası) tüm makinaların programlanması ve bakımı 

• Üretim süreçlerinin organizasyonu ve idamesi 
• Üretim hatlarının ihtiyacı olan tüm dokümantasyonun yapılması  

 
YAZILIM UZMANI – Türkiye İş Bankası                                                                                                                                1984 – 1987 
 

• Bankacılık uygulamalarının COBOL programlama dili ile geliştirilmesi 
• Döviz Tevdiat Hesapları programlarının geliştirilmesi ve bakımı sorumluluğu 
• İnteraktif bankacılık programlarının geliştirilmesi ve bakım sorumluluğu 

SERTİFİKALAR 
 

CM2-C Sertifikası / The Institue for Process Excellence 
Kurumsal Risk Yönetimi Sertifikası (CRMC) / The Management and Strategy Institute  
IPC/WHMA –A-620 Kablo Ağacı Gereksinimleri ve Kabulleri IPC Uzmanı Sertifikası 
Six Sigma Yeşil Kuşak Sertifikası 
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Fundamental Neuroscience and Neuroimaging Sertifikası / John Hopkins University 
 
 
 
 

EĞİTİM  
 
2019-2020 Özel Öğrenci                                           Hacettepe Üniversitesi 
      Sağlık Bilimleri Enstitiüsü 
                    Kök Hücre Anabilim Dalı 
  
2017 - Sertifika Programı                                         Cornell Üniversitesi ILR Okulu, New York, USA 
                                                                                       The Modern CHRO Role & Strategies for Success  
 
1992 – 1996 Yüksek Lisans                                       Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara/ TÜRKİYE 
                                                                                       Mühendislik Bilimleri Bölümü 
 
1988 – 1992 Lisans                                                     Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara/ TÜRKİYE 
                                                                                       Makina Mühendisliği Bölümü 
 

 
DİL SEVİYESİ 

Türkçe (Anadil) 
İngilizce (Akıcı – Okuma, Yazma, Konuşma) 
Almanca (Başlangıç – Okuma, Yazma)  
 
 

KONFERANSLAR 
Konuşmacı, 20. ANSYS Users Conference, 18 Eylül 2016  
Konuşmacı, Boğaziçi Üniversitesi, Teknolojide Lider Kadınlar Zirvesi, İstanbul/Türkiye, 17 Şubat 2018 
 
 

YETENEKLER 
Oracle tabanlı ERP sistemi kullanımı 
Manufacturing Execution System (MES) ile üretim yönetimi 
CNC Makine programlama ve işleme (5 eksen torna, freze) 
Pro/E, AutoCad, Catia tecrübesi 
C++, Pascal ve Cobol ile yazılım 
Microsoft Office programlarının verimli kullanımı 
SPC (Statistical Process Control) 
FMEA (Failuer Mode Effect Analysis)  
FOD/FOE (Foreing Object Elimination) applications. 
SWOT Analizi 
ISO9000, AQAP, AS9100, ISO27000, OHSAS 18001 endüstri standartları ve askeri standartlar ile çalışma 
MIL-STD-810 Çevresel Test Standartları tecrübesi 
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