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CM2-01

Operasyonel
Mükemmelliğin Temelleri
- 2 GÜN İşletmelerin gereksinimlerini ve iş süreçlerini tanımlama, yapılandırma, ilişkilendirme ve kişilere
sorumluluk verme yöntemi, görevleri başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini ve iş
hedeﬂerine ulaşmalarını sağlar. Gereksinimlerin ve süreçlerin tanımlanması haﬁfe alınır veya
yanlış yapılırsa, kurum kurtarıcı kaynakların maliyeti ile karşı karşıya kalır. Bu maliyetler, kalite ve
takvimi yakalamak için harcanan ekstra zaman, para ve diğer kaynaklardır.
Kalite ve takvim problemleri, organizasyonun günlük olarak harcadığı enerjiyi gereksiz yere
kullanır ve düzeltici faaliyetle çalışma, standart “çalışma tarzı” haline gelir. Bu durumun
değiştirilmesi için mevcut süreçler ve en iyi uygulamalar arasındaki boşluğun fark edilmesi ve bu
boşluğun kapatılması için kültür değişiminin gerekli olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.
Bu eğitimde; gereksinimlerin dokümante edilmesi, onaylanması, yayınlanması ve değişlik
yönetiminin yapılması için etkili bir metodoloji ortaya konmaktadır. Kurtarıcı kaynak maliyetlerini
azaltmak ve gereksinimlerin doğru, açık, anlaşılır olmasını sağlamak için değişiklik yönetimi ve
süreç iyileştirmeleri ele alınmaktadır.
Eğitim sonunda, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara, IpX (Institute for Process Excellence)
onaylı sertiﬁka verilir.

Eğitimin İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İşletme Yönetimi İşi
Dijital Örgünün Hiyerarşik Yapısı
Düzeltici Faaliyetlerin Kapsamı
CM2 Modelinin Temelleri
İşletmenin Yapısı
Organizasyondaki Kaos Ortamını Çözmek
Dünya Standartlarında Ürün Geliştirmek
Gereksinim Akışını Yönetmek
Gereksinimleri Veri Grubu Olarak Yönetmek
Değişiklik Süreci ve Önemli Karar Noktaları
CM2 Değişiklik Sürecinin Unsurları
Silolaşma Kaynaklı CM Başarısızlıkları ve Başarılı CM2 Uygulamaları
İşletmelerde Konﬁgürasyon Yönetimini Optimize Etmek
CM2 Uygulaması için Yol Haritası

Her hakkı saklıdır.
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CM2-02

Gereksinimler ve
CM2 Ana Hattı
- 2 GÜN İşletmelerde Dijital Örgünün etkin yönetilmemesi, ürün yaşam döngüsü boyunca gerekli olan
Yazılım, Donanım, Sistemler, Tesisler ve Altyapı süreçlerinde düzeltici faaliyetlere sebep olur.
Ürün ve kurumsal gereksinimlerinin yönetimi, Dijital Örgünün temelidir. Bir ürün veya hizmetin
Dijital Örgüsünü oluşturan süreçler; konsept, geliştirme, üretim, kullanım, bakım ve elden
çıkarma aşamalarını içerir. Konﬁgürasyon Yönetimi, Dijital Örgünün temeli olan ürün ve kurum
gereksinimlerinin omurgasıdır.
Bu eğitimde, bir işletmenin Kurumsal Dijital Örgüsünü oluşturması için gerekli olan yöntemler
tanımlanmakta ve CM2 modeli ile; kurumsal gereksinimlerin geliştirilmesi, yapılandırılması,
yönetilmesi ve şirket genelinde iyileşmenin nasıl sağlanacağı aktarılmaktadır. Gereksinim
yönetiminin ana unsurları olan ürün, çözüm ve iş gereksinimlerinin tanımlanması,
yapılandırılması ve sahiplenilmesi konuları da ele alınmaktadır.
Eğitim sonunda, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara, IpX (Institute for Process Excellence)
onaylı sertiﬁka verilir.

Eğitimin İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İsimlendirme, Numaralandırma ve Nitelik Kullanımının En İyi Uygulamaları
Gereksinimleri Yönetmek İçin Etkili Teknikler
Geliştirme Sürecine Değer Katmak
Uygulama Gereksinimleri ve Dinamik Bağlantılar
Tasarım Temelleri Gereksinimleri ve Dinamik Bağlantılar
Fonksiyonel İş Paketleri ve Takvimler Oluşturmak
Yeniden Kullanım ve Birbiri Yerine Kullanılabilirliği Arttırmak
Detaylı Plan ile Detaylı Tasarım Yönetimi
Ürün Konﬁgürasyonlarının Opsiyon ve Varyantlarını Yönetmek
Fonksiyonel İş Paketleri ile Projeyi Planlamak
Kalite Tanımı için Farklı Görüş ve Perspektiﬂer
Finansal Sonuçta Pozitif Etki Yaratmak
Gerçek Kuzey Kurumsal Yön Belirleme (IpX Patentli True North Enterprise Calibration
Modeli)
İşletme Standartları ve Prosedürler

Her hakkı saklıdır.
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CM2-03

Değişiklik Yönetiminin
Temelleri
- 2 GÜN -

Değişiklik yönetimi, değişikliklerin kurumsal seviyede ve ürün/hizmetin yaşam döngüsündeki
etkisini bir bütün olarak anlamaktır. Değişiklik yönetiminin hedeﬁ, sürecin doğru anlaşılıp
uygulanmasını sağlayacak kültürel değişimin de gerçekleşmesi ve bunun sonucu olarak da her
zaman doğru, açık ve anlaşılır gereksinimlerle çalışılmasıdır.
İşletmelerde, ürün ve sistemler için hızlı ve verimli bir değişiklik yönetimi süreci tanımlamak çok
önemlidir. Değişiklik sürecinin yapı taşlarına gereken önem verilmeden oluşturulan süreçler,
birçok kez değiştirilir veya yeniden tasarlanır. Süreç iyileştirme çalışmaları, ürün/hizmet veya
birimin dijital ikizini geliştirme ve sürdürme yeteneğini de kapsar. Bu sayede, kalemlerin yeniden
tanımlanmasına karar verilmesi (re-identiﬁcation) ve değişikliklerin görünürlüğü ile ilgili
problemler en aza indirgenir.
Bu eğitim, kapalı döngü değişiklik süreci ve değişiklik süreci için gerekli olup, bu sürecin dışında
oluşturulması gereken yapı taşlarını tanımlamaktadır. Kurumsal Konﬁgürasyon Yönetimi
kavramı, bu yapı taşlarına bağımlıdır. Eğitimde ayrıca, değişikliğe uğrayan birimin yeniden
tanımlanmasına yönelik bir karar ağacının oluşturulması ve bu sayede dijital ikizin tam
görünürlüğünün nasıl sağlanacağı aktarılır.
Eğitim sonunda, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara, IpX (Institute for Process Excellence)
onaylı sertiﬁka verilir.

Eğitimin İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İş Dönüşümü Değişiklik Gerektirir
Şirketlerin Başarısı: CM2 İş Modeli
Değişiklikle İlgili İletişim ve Kararlar
Yeniden Tanımlamanın Kuralları
İş Akışlarını Yönetmek ve Yetkilendirmek İçin Dijital Objeler
İnceleme ve Değişiklik İstekleri
Değişiklik Bildirimi, Etki Matrisi ve Değişiklik Kaydı
Tedarik, Üretim ve Modiﬁkasyon İçin Standart Dijital Objeler
Değişikliğin Son Ürün Seviyesinde İzlenebilirliği
Üretim Sonrası İzlenebilirlik ve Ürün Modiﬁkasyonları
Değişiklik Uygulama Noktası, Yayınlanma ve Geçerlilik Tarihleri
Değişiklik Uygulama Noktalarının Doğru ve Yanlış Kullanımları

Her hakkı saklıdır.
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CM2-04

Değişiklik Süreci
- 2 GÜN Bir işletmede, dijital örgünün doğru bir şekilde oluşturulup değişiklik yönetiminin başarılması ve
rekabet avantajının elde edilebilmesi için, bu konuya odaklanmış uzmanların görevlendirilmesi
gerekir.
Bu eğitimde, Kurumsal Konﬁgürasyon Yönetiminin önemi ele alınıp, dünya standartlarında
ürün geliştirebilmek için gereken değişiklikleri etkin bir şekilde yönetecek kişilerin rol,
sorumluluk ve iş akışları tanımlanır. Böylece, dijital örgünün, ürünün/hizmetin tüm ömür devri
boyunca bozulmaması ve dijital ikizin doğru olması sağlanır. Bunun yanı sıra, CM2-01'den
CM2-03'e kadar olan eğitimlerinde tanımlanan yapı taşlarına ve ilkelerine bağlı olarak, CM2
kapalı döngü ve hızlı-rota değişiklik süreçlerinin etkisi ve verimliliği ortaya konulur.
Bu eğitimde tanımlanan metodoloji uygulandığında, bir kurum için değişiklik yönetimi süreci,
“zorunlu bir kötülük” olmaktan çıkarak gerçek bir rekabet avantajı haline gelecektir.
Eğitim sonunda, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara, IpX (Institute for Process Excellence)
onaylı sertiﬁka verilir.

Eğitimin İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CM2 Değişiklik Lideri
Değişiklik İnceleme Kurulu ve Değişikliğin Sahibi
Değişiklik Gözden Geçirme Kurulu ve İşletme Kararları
CM2 Değişiklik Uygulama Lideri
Değişiklik Uygulama Kurulu
Tedarik Zinciri Etkisi ve Yönetimi
CM2 Denetim ve Yayınlama Analisti
Değişikliklere Değişiklik Uygulamasını Yönetmek
Değişiklik Bildirimlerinin Revizyon Seviyeleri ve Değişikliklerin Uygulama Sırasının
Yönetilmesi
Aktif Değişikliklerin Uygulanma Durumunun Yönetilmesi
Kapasite Planlaması ve Önceliklendirme Kontrolü
Değişiklik Sürecinin İyileştirilmesinin Kavranması
Verilerin Organizasyonu ve Uygulanması

Her hakkı saklıdır.
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CM2-05

Ürün Yaşam Döngüsünün
Sürdürülebilirliğinin Zorlukları

- 2 GÜN İşletmelerin, ürün ve hizmetlerin tüm yaşam döngüsü boyunca Dijital Örgüsü ve Dijital
İkizinin doğru yapılandırılması, Kurumsal Konﬁgürasyon Yönetimi sürecinin başarılı bir
şekilde yönetilmesi ile sağlanır. Yaşam döngüsü boyunca bilgilerin doğru yönetilmesi
işletmelerin düzeltici, kurtarıcı faaliyetlerinde, garanti ve geri çağırma süreçlerinde ortaya
çıkacak maliyetleri minimuma indirir.
Bu eğitimde, CM2-01’den CM2-04’e kadar anlatılan ve Kurumsal Konﬁgürasyon Yönetimi
sürecinde tanımlanan süreç akışlarına ve rollerine ek olarak kullanım ve bakım fazında
Dijital Örgünün yönetimi ve Dijital İkiz'in izlenebilirliği açısından kritik öneme sahip bilgiler
öğretilmektedir. Yaşam döngüsünün her aşamasında ortaya çıkabilecek farklılık ve
zorluklar tanımlanarak, işletmenin kritik birimlerinde Dijital Örgünün yönetimi örneklerle
anlatılmaktadır.
Eğitim sonunda, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara, IpX (Institute for Process
Excellence) onaylı sertiﬁka verilir.

Eğitimin İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yaşam Döngüsü Kontrolü ve Veri Setleri
Entegre Lojistik Destek
Ürün Yenilemeleri, Sorun ve Çözümleri
ELD İçin Tedarik Zinciri Yönetimi
Lojistik Yönetiminin Karmaşıklığı
Ürün Markalama ve Etiketleme Yöntemleri
Onaylı ELD Varlık Konﬁgürasyonları
ELD Güncelleme ve Modiﬁkasyonları
Yenileme ve Sertiﬁkasyon
Önerilen Değişiklikler ve Yaşam Döngüsü Üzerindeki Maliyetleri
Değişiklik Uygulamasının Planlanması
ELD için Değişiklik Planlaması
Değişiklik Sürecinin İyileştirilmesi
ELD için Değişiklikleri Yürütme
Mevcut Tesis Tasarımının Yeniden Yapılandırılması
Elden Çıkarma ve Çevre Yönetimi

Her hakkı saklıdır.
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CM2-06

Kurumsal CM2
Uygulamasının Yönetilmesi

- 2 GÜN İşletmelerin PDM, PLM, ERP gibi sistemlerini ve kurumsal süreçlerini iyileştirme projeleri her
zaman başarılı bir şekilde ilerlemez. Proje hedeﬂeri ve kapsam tanımlı olsa bile, sonuca
ulaşmakta zorluklar vardır.
Sürekli aynı tür hatalarla veya problemlerle uğraşmak asıl sorun değildir, burada çok daha
büyük bir problem vardır. Bu da değişikliklerin düzgün bir şekilde yönetilememesi ve
uygulanamamasıdır.
Bu eğitimde, işletmelerin temel iş süreçlerinin ve yazılım araçlarının iyileştirilmesi ve Kurumsal
Konﬁgürasyon Yönetimine geçiş süreci anlatılır. Eğitim, süreçler ve yazılım araçları için
tanımlanan iyileştirme fırsatlarını başarılı bir şekilde uygulamanın temellerini ve uygulamanın
adım adım simülasyonunu da içerir.
Ayrıca, halihazırda kullanılan süreçlerin güçlü ve zayıf yanlarından yola çıkarak, CM2
uygulaması ve dijitalleşme için başarılı bir geçiş planı hazırlanması, bu planın nasıl yönetilmesi
gerektiği ile hedeﬂenen sonuçlara nasıl ulaşılacağı ve etkili bir şekilde değişikliklerin nasıl
yönetileceği de anlatılmaktadır.
Eğitim sonunda, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara, IpX (Institute for Process
Excellence) onaylı CM2-C (CM2 Comprehensive) sertiﬁkası verilir.

Eğitimin İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•

Başarılı İyileştirme Projesinin Yürütülmesi
Proje Takımının Seçilmesi, Hedeﬂerin Belirlenmesi
Mevcut Uygulamaların Değerlendirilmesi
Dönüşüm Planının Oluşturulması
Dönüşüm Planının Simülasyonun Yapılması
Süreçlerin Yazılım Araçlarında Etkinleştirilmesi
Organizasyonel Değişiklikleri Tanımlanması
Uygulama ve Performans Metrikleri

Her hakkı saklıdır.
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CM2-07

İş Süreçlerinin
Optimizasyonu
- 2 GÜN CM2 Modelinde tanımlanan 19 adet temel iş süreci mevcuttur. CM2 -C (Yeterlilik)
Sertiﬁkasyon serisi (CM2-01’den CM2-06’ya kadar olan eğitimler) bu temel iş süreçlerinden
ilk sekizine odaklanır. Sekizinci süreç ilk yedi sürecin yazılım araçları ile yönetilmesini sağlar.
Bu sekiz süreç CM2 Modelinin işletmedeki temellerini oluşturur.
Bu eğitim, temel iş süreçleri dışında kalan 11 temel iş sürecine odaklanarak, CM2
metodolojisinin etki alanını genişletip işletmedeki diğer disiplinlere de ulaşmayı ve
metodolojiyi işletmenin tümüne entegre etmeyi hedeﬂer. Geriye kalan 11 sürecin
gereksinimlerini karşılayabilmek için işletmenin sağlam temellere sahip olması gereklidir
.
Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar, CM2 metodolojisini işletmenin tüm süreçlerine
uygulamayı öğreneceklerdir.
Eğitim sonunda, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara, IpX (Institute for Process
Excellence) onaylı sertiﬁka verilir.

Eğitimin İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tesis Yönetimi
Varlık Yönetimi
Güvenlik, Emniyet ve Çevre
Program Yönetimi
Ar-Ge
Pazarlama, Satış ve Sözleşmeler
Tedarik Zinciri Yönetimi
Siparişi Yerine Getirme ve Üretim Karşılama ve Doğrulama
Entegre Lojistik Destek
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Finans ve Muhasebe
Süreç Gözetimi ve İç Denetim
Blok Zinciri- Veri Güvenliği ve Paylaşımı

Her hakkı saklıdır.
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CM2-08

İşletmelerde Sürdürülebilir
Kurumsal Dönüşüm

- 2 GÜN CM2-01’den CM2-07’ye kadar olan eğitimlerle CM2 Modelinin 19 temel iş süreci anlatılır. Bu
kapsamda Dünya standartlarında başarılı olmak isteyen işletmelerin organizasyonel bir
dönüşüm gerçekleştirmeleri gerekir.
Sürdürülebilir bir kurumsal dönüşüm için, işletmenin bugünün düşüncelerinin ötesine
geçmesi ve dönüşmüş halini tanımlayan gelecekteki çalışma biçimini görmesi gerekir.
Bu eğitimde, katılımcılara CM2 modeli sayesinde, bir işletmenin organizasyonel dönüşümü
için gereken dört ana konuya odaklanılarak, bu alanlara uygun beceri ve süreçlerin nasıl
oluşturulacağı aktarılır. Bunlar; Program Yönetimi, Siber Güvenlik, Gereksinim Geliştirme ve
Tedarik Zinciri Yönetimidir.
Eğitim sonunda, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara, IpX (Institute for Process
Excellence) onaylı sertiﬁka verilir.

Eğitimin İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program Yönetimine Giriş
Program Yönetiminin Unsurları
Paydaş İş Birliklerinin Oluşturulması
Program Riskleri ve Alınacak Aksiyonlar
Program Maliyetlerini Tahmini ve Yönetilmesi
Siber Güvenliğe Giriş
Siber Güvenlik Gereksinimlerini Yönetmek
Güvenlik ve Gizlilik Kontrol Türleri ve İlişkileri
İşletme Ana Hatlarında Doğruluğun ve Güvenirliğinin Sağlanması
Bilgiye Erişimi, Kontroller, Farkındalık ve Eğitim
Gereksinim Geliştirmeye Giriş
Kurumsal Gereksinimlerin Önemi
Gereksinimlerin Yukarıdan Aşağıya Kırılımı
Gereksinimlerin İlişkilendirilmesi
Gereksinim Yönetimindeki Yetersizlikler ve Sonuçları
Tedarik Zincirine Giriş
Tedarikçi Seçiminin Önemi
Tedarikçi Gereksinimlerinin Yönetimi
Tedarikçi Performansının İyileştirilmesi

Her hakkı saklıdır.
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CM2-09

Operasyonel
Mükemmelik Çalıştayları

- 3 GÜN Bu eğitim, CM2'yi uygulamak isteyenler için paradigmaları değiştirmeye odaklanır.
Katılımcılar eğitim sırasında çeşitli roller üstlenirler ve eğitimin sonunda CM2 metodolojisini
nasıl uygulayacaklarını öğrenirler.
Üst yönetim gözüyle, işletmenin kurumsal ana hattını gözden geçirir ve içeriğini, yapısını,
isimlendirme ve numaralandırma kurallarını oluştururlar.
İş süreci sahibi olarak kurumsal işletme standartlarını ve prosedürlerini oluşturur ve proses,
işletme standardı ve prosedürleri kurumsal ana hatta tanımlarlar.
Çapraz-Fonksiyonel takım üyeleri olarak bir ürün geliştirirler; tasarım temelini, hiyerarşisini
oluştururlar ve ürün ana hattını ortaya çıkartırlar.
CRB (Değişiklik Gözden Geçirme Kurulu) üyeleri olarak kurumsal ve ürün ana hatlarında
değişiklikler yaparlar.
Eğitim sonunda, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara, IpX (Institute for Process
Excellence) onaylı CM2-P (CM2 Professional) sertiﬁkası verilir.

Eğitimin İçeriği
•
•
•
•
•
•

Temel Yetkinliklerin Oluşturulması
CM2 İş Süreçleri Ana Hattı: Öğrenilen Dersler
Ürün Geliştirme Ekibi ve Süreci
Ürün Ana Hatları: Öğrenilen Dersler
Konﬁgürasyon Yönetimi İş Akışları
İş Akışı Yönetimi: Öğrenilen Dersler
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CM2-13

Yazılım Yaşam Döngüsünün
CM2 ile Optimizasyonu

- 3 GÜN Bu eğitim, CM2 konﬁgürasyon yönetimi ve entegre süreç mükemmelliği modelinin
yazılım geliştirme sürecine uygulanma yöntemlerini ve CM2 metodunun yazılımın ilk
seferde doğru olmasını nasıl desteklediğini açıklamaktadır.
CM2 ile yazılım geliştirme süreci, çapraz-fonksiyonel bir ekip tarafından yönetilir. Aynı
üyeler değişiklik inceleme kurulu olarak da görev yaparlar. Değişiklik kararları hızlı bir
şekilde alınır ve onaylanması halinde derhal uygulanır. CM2, çevik bir yazılım geliştirme
modeli sunar. Yazılım gereksinimlerinin doğru, açık ve anlaşılır olmasını sağlar. Kaynak
kodunun, gereksinimlerin sahipleri tarafından oluşturulması, onaylanması ve
yayınlanmasını destekler. Eğitim sonunda, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara, IpX
(Institute for Process Excellence) onaylı sertiﬁka verilir.

Eğitimin İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İşletme Yönetimi İşi
Dijital Örgünün Hiyerarşik Yapısı
Düzeltici Faaliyetlerin Büyüklüğü
CM2 Modelinin Temelleri
İşletmenin Yapısı
Organizasyondaki Kaos Ortamını Çözmek
Dünya Standartlarında Ürün Geliştirmek
Gereksinim Akışını Yönetmek
Gereksinimleri Veri Grubu Olarak Yönetmek
Şirketlerin Başarısı: CM2 İş Modeli
Değişiklik Süreci ve Önemli Karar Noktaları
CM2 Değişiklik Sürecinin Unsurları
Değişiklik Gözden Geçirme Kurulu ve İşletme Kararları
Değişiklik Uygulama Noktası, Yayınlanma ve Geçerlilik Tarihleri
İsimlendirme, Numaralandırma ve Nitelik Kullanımının En İyi Uygulamaları
Yeniden Tanımlama (Re-identiﬁcation) Kuralları
Blok Zinciri- Veri Güvenliği ve Paylaşımı
Geliştirme Sürecine Değer Katmak
Uygulama Gereksinimleri ve Dinamik Bağlantılar
Tasarım Temelleri Gereksinimleri ve Dinamik Bağlantılar
Detaylı Plan ile Detaylı Tasarım Yönetimi
Fonksiyonel İş Paketleri ve Takvimler Oluşturmak
Fonksiyonel İş Paketleri ile Proje Planı Oluşturmak
Ürün Konﬁgürasyonlarının Opsiyon ve Varyantlarının Yönetimi
Yazılım Versiyon Yönetimi
Onaylı ELD Varlık Konﬁgürasyonları
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IpX-20

Doküman Yönetimi

- 2 GÜN Doküman kontrolü, çok bilinen bir süreç olmasına ve çeşitli sektörlerde yaygın olarak
uygulanmasına rağmen, birçok şirket dokümanlarını etkin olarak tanımlamada ve
yönetmekte zorluk çekmektedir. Dijital çözümler geliştikçe, dokümanın güvenliği,
analizinin yapılması, kontrolü ve dijital olarak depolanmasını sağlayan yetenekler
artmaktadır.
Genel kanının aksine, bir dokümanın, basılı olması gerekmez. Ortamın kağıt ve/veya
dijital olmasından bağımsız olarak, dokümanlar, kurum içerisindeki gereksinimlerin ve
bilgilerin iletişimi için kullanılan mekanizmalardır.
Gereksinimler veya bilgiler, doküman olarak kaydedildikten sonra, kurumun
bilgi-doküman yönetimi kurallarına ve süreçlerine tabidirler. Ürünle ilgili tüm
gereksinimler, Uygulama Gereksinimleri seviyesinden, tüm idari gereklilikler de İşletme
Yönetmelikleri seviyesinden aşağıya doğru, uygun şekilde kayıt altına alınmalıdır.
Ürünlerin doküman tipleri, ﬁrmadan ﬁrmaya değişiklik gösterir. Doküman tiplerini
belirleyen; son ürün, endüstri türü, sertiﬁkasyon gereksinimleri gibi birçok faktör vardır.
Dokümanın hangi kişi veya kaynakta oluştuğundan bağımsız olarak, ürünle ilgili tüm
dokümanlar, standart bir Doküman Kontrol Süreci ile yönetilmelidir.
Bu eğitimin sonunda, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar, UDC (Universal
Document Control) Uzmanlık Sertiﬁkası almaya hak kazanmaktadırlar.

Eğitimin İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gereksinim Nedir? Doküman Nedir?
Gereksinimler ve Doküman Kontrolü
Zayıf Doküman Kalitesi ile Ortaya Çıkan Düzeltici İşlemler
Organizasyonel Performans ve Doküman Yönetimi
Uygun Sahiplik ve Bağlantıların Kurulması
Doküman ve Teknik Kütüphaneler
Doküman Geliştirme Süreci
Ürün Tanımının Ötesinde Doküman Yönetimi
Doküman Kalitesinin ve Doğruluğunun Korunması
Yayınlanan Dokümanlara Yönelik Değişiklikleri Yönetme
Dokümante Edilmiş İş Akışlarının Yönetimi
İşletme Standartları ve Prosedürler
Doküman Doğrulama ve Yayınlama
Dokümante Edilmiş Gereksinimler ve Tedarik Zinciri
Doküman Kontrol Kuralları ve Standartları
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Sistem
Mühendisliğinin
Temelleri
- 3 GÜN Sistem Mühendisliği, karmaşık sistemlerin gereksinimlerinin, mimarilerinin ve tasarımlarının
tanımlanması, doğrulanması ve geçerli kılınması ile sistemlerin başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmesini, kullanılmasını ve elden çıkarılmasını sağlayan, disiplinler arası ve
bütünleştirici bir yaklaşımdır.
Sistem Mühendisliğinin Temelleri eğitimiyle mühendislerin ve mühendislik yöneticilerinin sistem
mühendisliği disiplininin ve uygulamalarının temellerini anlamaları ve projelerinde uygulamaları
hedeﬂenmiştir. Eğitimde, ilk ihtiyacın ortaya çıkmasından başlayarak ürünün elden çıkarılmasına
kadar süren ürün yaşam döngüsü boyunca sistem mühendisliğinin temelleri anlatılmaktadır.
Eğitim aşağıdaki dokümanlarla uyumludur:
•
ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Systems and software engineering - System life cycle processes
•
INCOSE (International Council of Systems Engineering) (2015) Systems Engineering
Handbook: A Guide for System Life Cycle Process and Activities (4th ed.)

Eğitimin İçeriği
Sistem Mühendisliği Temel Kavramları
•
Sistem Tanımı
•
Sistem Mühendisliği Tanımı
•
Sistem Mühendisliğinin Değeri

•
•
•
•

Sistem Yaşam Döngüsü
•
Yaşam Döngüsü ve
Yaşam Döngüsü Modeli
•
Genel Yaşam Döngüsü Evreleri
•
Yaşam Döngüsü Yaklaşımları

Teknik Yönetim Süreçleri
•
Proje Planlama
•
Proje Değerlendirme ve Kontrol
•
Karar Yönetimi
•
Risk Yönetimi
•
Konﬁgürasyon Yönetimi
•
Bilgi Yönetimi
•
Ölçüm
•
Kalite Teminatı

Teknik Süreçler
•
İş / Görev Analizi
•
Paydaş İhtiyaç ve
Gereksinimlerini Tanımlama
•
Sistem Gereksinimlerini
Tanımlama
•
Mimari Tanımlama
•
Tasarım Tanımlama
•
Gerçekleştirme
•
Entegrasyon
•
Doğrulama
•
Aktarım
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Geçerli Kılma
İşletim
Bakım
İmha

Model Tabanlı
Sistem Mühendisliği
- 3 GÜN Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (ing. Model Based Systems Engineering, MBSE); farklı
disiplinlerce oluşturulmuş karakteristik bilgilerin belirli bir matematiksel formata çevrilerek
paylaşımlı sistem modeline aktarılmasını öngörmektedir. Böylece tüm disiplinler tutarlı ve güncel
bir modele her daim erişebilmektedir.
MBSE, bir ürün projesinin kavramsal tasarım safhasından başlayan ve tüm ömür döngüsü
boyunca devam eden, gereksinimleri, tasarımları, analizleri, doğrulama ve geçerleme
aktivitelerini destekleyen bir modelleme yöntemidir
MBSE, Sistem Mühendisliği süreçlerine alternatif değildir. MBSE ile geleneksel Sistem
Mühendisliği yöntemleri güncel modelleme teknikleri kullanılarak yeniden yorumlanmakta ve
modellenmektedir.
Bu eğitim ile karmaşık bir sistemin geliştirilmesiyle ilgili gereksinimleri, tasarımı, analizi ve
doğrulamayı desteklemek için kullanılan MBSE metodolojisinin temelleri anlatılmaktadır.
Eğitim aşağıdaki dokümanlarla uyumludur:
ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Systems and software engineering - System life cycle processes
INCOSE (International Council of Systems Engineering) (2015) Systems Engineering
Handbook: A Guide for System Life Cycle Process and Activities (4th ed.)
OMG Systems Modeling Language V1.6 (2019)

•
•
•

Eğitimin İçeriği
Model Tabanlı Sistem Mühendisliği Temel Kavramları
•
Model Tabanlı Sistem Mühendisliği Tanımı
•
Model Tanımı
•
Tabanlı Sistem Mühendisliği İhtiyacı
Model Tabanlı Sistem Mühendisliği Gelişimi
•
Model Tabanlı Sistem Mühendisliği Evreleri
SysML (System Modeling Language) Tanımı
SysML Yapı (Structure) Diyagram Tanımı
SysML Davranış (Behavior) Diyagram Tanımı
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Proje Yönetimi,
Teori ve
Uygulamalar
- 3 GÜN Proje yönetimi, projelerin başarıya ulaşmasını sağlamak üzere geliştirilmiş bilgi, beceri, araç ve
teknikleri uygulama metodolojisidir.
Savunmadan otomotive, tasarımdan üretime, kamu kurumlarından özel sektöre ve sivil
örgütlenmelere kadar hemen her sektör ve yapılanmada küçüklü büyüklü çeşitli projeler
yapılmaktadır. İşletmelerin başarılarında, hatta varlıklarının sürdürülebilmesinde yaptıkları
projelerdeki başarılarının rolü önemlidir.
Araştırmalar halen projelerin düşük başarı oranlarına dikkat çekmektedir. Bu tablonun kök
nedenlerine inildiğinde ise, proje yönetim süreçlerindeki eksiklik ve yetersizlikler göze
çarpmaktadır.
Bu eğitimde, yönetim disiplinleri arasında yerini almış bu metodolojiye ait temeller atılacaktır.
Teorik düzlemde eğitim, proje yönetimi konusunda öncü bir kuruluş olan PMI (Project
Management Institute) tarafından geliştirilen Proje Yönetim Bilgi Kılavuzu’nu temel kaynak
olarak referans almaktadır. Öte yandan, kurumların pratik hayattaki somut sorunlarına cevap
vermek hedeﬁ ile, proje yönetimine pratik bir perspektif (gerçek sorunlara gerçek çözümler,
yaşanmış proje öyküleri, senaryolar, uygulamalar) sağlanacaktır.

Eğitimin İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proje Yönetimi Tarihçesi ve Kavramları
Başlangıç ve Planlama
Kapsam Yönetimi
Takvim Yönetimi
Bütçe ve Maliyet Yönetimi
Proje Yöneticisi ve Ekibi
İç ve Dış İletişim
Risk Yönetimi
İzleme ve Kontrol
Projelerin Başarıyla Sonuçlandırılması
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Entegre Lojistik
Destek
- 5 GÜN Entegre Lojistik Destek (ELD), zaman, kalite ve maliyet uygunluğu ile planlandığı, tedarik edildiği,
test edildiği, teslim edildiği ve sahada uygulandığı yönetsel ve teknik proseslerdir.
ELD’nin temel amacı ürünün ihtiyaç duyulan performansına erişebildiği, desteklenebilirliğin ve
ömür devri maliyetinin dengelendiği bir Destek Çözümü (Support Solution) geliştirmektir. Bunun
için de ömür devri boyunca 7 fazda birçok farklı aktivite gerçekleştirilir. Erken safhalarda Destek
Çözümünü kullanarak, tasarım geliştirme faaliyetlerine girdi vermek ürün teknik performans ile
desteklenebilirlik performansını dengelemek için yapılan en önemli faaliyettir. Desteklenebilirlik,
tasarımı ne kadar erken safhada etkileyebilirse, yapılacak değişiklikler o kadar kolay ve maliyet
etkin gerçekleştirilecektir. Ömür devri sonundaki Envanterden çıkarma safhası ile birlikte Destek
Çözümü tamamlanmış olur. Bu safhada ihmal edilen en önemli faaliyetlerden birisi Destek
Çözümünün genel bir değerlendirilmesinin yapılması ve öğrenilmiş derslerin sonraki projelere
aktarılabilmesidir.
Eğitimde kullanılan materyaller eğitmen tarafından bu eğitime özel olarak kendi bilgisi ve değişik
ülke ve organizasyonların ELD ile ilgili standartlarından (ASD, DEF-STAN, JSP, MIL-STD, NATO) ve
yaygın olarak kabul görmüş kitaplardan referans alınarak hazırlanmıştır.

Eğitimin İçeriği
ELD Giriş
•
ELD ve Destek Çözümü Tanımı
•
Ömür Devri Maliyeti
•
Neden ELD?
•
Desteklenebilirlik ve Destek Tanımları
•
ELD Prosesi - Genel Bakış
Ömür Devri Yönetimi Safhaları
•
Ön Konsept
•
Konsept
•
Geliştirme
•
Üretim
•
Kullanım
•
Destek
•
Envanterden Çıkarma
ELD Elemanları
•
Bakım
•
Destek ve Test Ekipmanı
•
Malzeme Desteği
•
İşgücü ve Personel
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tesisler ve Altyapı
Paketleme, Elleçleme, Depolama
Ulaştırma (PEDU)
Bilgisayar Kaynakları
Tasarım Etkileme
Eğitim ve Eğitim Desteği
Teknik Bilgi
Sürdürülebilirlik Mühendisliği
Ürün Destek Yönetimi
Olası eleman: Çevresel Faktörler ve
Geri Kazanım

ELD Planlama ve Analizleri
•
ELD Planı (ELDP) ve Alt Planları
•
Lojistik Destek analizi (LDA)
•
Güvenilirlik, İdame Edilebilirlik, Bakım
Yapılabilirlik (RAM)
•
Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM)
•
Demodelik
•
Ömür Devri Maliyet Analizi (LCCA)

PLM Projesi
Yönetimi ve
PLM Seçimi
- 2 GÜN Bir ürünü ortaya çıkaran ﬁkir aşamasından başlayarak ürünün ömür döngüsünü tamamlamasına
kadar ürünün geçirdiği her evrenin yönetilmesini sağlayan yaklaşıma PLM (Product Lifecycle
Management), bu süreçte ortaya çıkan her bilgiyi sürekliliği sağlayacak şekilde bir araya tutan
sistemlere de PLM sistemleri denilmektedir.
Bu eğitim ile; PLM’in 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 alınmaktadır.

Eğitimin İçeriği
PLM: Temel Kavramlar
•
PLM paradigmaları ve temel kavramlar
•
PLM’in organizasyonlardaki yeri ve önemi
•
Etkin PLM platformlarının öğeleri ve
PLM’in fonksiyonları
•
PLM ’in genişleyen erişimi
•
Global seviyede PLM’in trendleri ve
zorlukları
•
PLM’in yararları
PLM Yararları ve Potansiyel Değerleri
•
PLM’in potansiyel yararları
•
PLM maliyetlerinin tanımlanması ve
ölçülmesi
•
PLM değerinin ölçülmesi
•
PLM faydalarının değerlendirme
metodolojisine giriş
•
PLM metriklerini belirleme ve
kullanma
PLM Stratejisi ve Çözüm Tanımı
•
PLM stratejisi geliştirme,
•
Üst düzey planlama (High-Level
Planning)
•
PLM stratejisi, PLM vizyon ve misyon
tanımlama
•
Gereksinimleri tanımlama
•
PLM projesi amaç ve hedeﬂerini
tanımlama
•
PLM uyarlama planı ve stratejisi
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PLM Çözümü ve Değerlendirme
•
PLM çözümlerini değerlendirme ve
seçme
•
Doğru iş gereksinimlerini geliştirme
•
Teknik gereksinimleri geliştirme
•
En uygun PLM sistemini seçme
PLM Sistemini Uyarlama, İzleme ve Sürekli
Gelişme
•
Projeler neden başarısız olur?
•
PLM proje yönetimi becerileri
•
Proje planı ve proje organizasyonunun
oluşturulması
•
Uyarlama planının yapılması
•
Proje iletişimi
•
PLM beklentilerini yönetmek
•
Uyarlamanın değerlendirilmesi

Ürün Yaşam
Döngüsü Yönetimi
- 2 GÜN Bir ürünü ortaya çıkaran ﬁkir aşamasından başlayarak ürünün ömür döngüsünün
tamamlamasına kadar ürünün geçirdiği her evrenin yönetilmesini sağlayan yaklaşıma PLM (Ürün
Yaşam Döngüsü Yönetimi), bu süreçte ortaya çıkan her bilgiyi sürekliliği sağlayacak şekilde bir
arada tutan sistemlere de PLM sistemleri denilmektedir.
Bu eğitim ile; genel PLM kavramları, PLM’in işletmelere etkisi ve ürün yönetimi odaklı işletme
yönetimi yaklaşımı desteğine değinilmekte ve sonrasında farklı PLM sistemleri kullanacak olan
katılımcıların ortak ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına her PLM sisteminde standart bulunan
özelliklere ve kavramlara değinilmektedir. Bu kavramlar, meta, ürün, süreç, proje, değişiklik ve
gereksinim ile ilgili kavramlar olarak kümelenmiştir.

Eğitimin İçeriği
Giriş
•
PDM, PLM, ALM, SysLM, DEPLM
kavramları
•
PLM’in gelişimi ve tarihçesi
•
PLM’in işletmelere etkisi
•
Ürün yönetimi odaklı işletme yönetimi
•
ERP & PLM değerlendirmesi
PLM Kavramları
•
Meta yönetimi
o Bilgi arama
o Obje yaşam döngüleri ve durum
protokolleri
o Obje revizyon yönetimi
o Roller & Yetkiler
o Entegrasyonlar
o Belge yönetimi
o CAD belgesi yönetimi
o CAD görüntüleme
o Audit Trail
•

Süreç Yönetimi
o İş Akışları
o İş akışı / PLM objesi bağlamı

•

Proje Yönetimi
o Proje Planları
o Proje Görevleri
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o
o
o
o

•

•

•

Kontrol Listeleri
Kontrol Listesi Tipleri
Proje kaynak / maliyet yönetimi
Projelerin diğer PLM kavramları
ile ilişkisi
Ürün Yönetimi
o PLM objesi olarak “Parça”
o “Parça” ve “Belge” ilişkisi
o BOM yönetimi
o PLM objesi olarak “Ürün”
Değişiklik Yönetimi
o Değişiklik süreci ve iş akışları
o CM2 ve PLM değişiklik
süreçlerinin ilişkisi
Gereksinim yönetimi
o Şartnameler
o Gereksinimler
o ReqIF ve ReqMAN uygulamaları

Endüstriyel IoT
•
Bir IoT platformu olarak PLM
o Dijital İkiz
o Dijital Dikiş
• Sistem mühendisliği
o MBSE - Model bazlı sistem
mühendisliği
o Bir MBSE platformu olarak PLM

CIMdata
PLM Sertiﬁka
Programı
- 5 GÜN CIMdata 35 yıldır Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management PLM) sektöründe çalışmaktadır. CIMdata’nın en iyi uygulamalara dayanan danışmanlık
hizmetleri ve araştırmaları dünya çapında bilinmektedir. PLM Sertiﬁka Programı,
CIMdata’nın kendi çalışmalarından kaynaklanan bilgisine ve tecrübesine dayanarak
oluşturulmuştur. Bu program günümüz PLM profesyonelleri için sunulan, PLM
endüstrisinin tarafsız ve en kapsamlı eğitimidir.
CIMdata PLM Sertiﬁka Programı, katılımcıların PLM kavramlarını ve endüstriyel en iyi
uygulamaları anlamalarını ve uygulamalarını sağlayan eğitim ve sertiﬁka programıdır.
Bu program endüstriyel PLM kullanıcıları, PLM yöneticileri ve PLM çözümleri
sağlayanlar için hazırlanmıştır. Eğitimi tamamladığınızda PLM Liderlik Belgenizi almaya
hak kazanırsınız.

Eğitimin İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLM'e Giriş - Anahtar Kavramlar
PLM’in Faydaları ve Potansiyel Değerleri
PLM Stratejisi ve Çözüm Tanımı
PLM Çözümlerinin Değerlendirilmesi ve Seçimi
PLM Çözümlerinin Uygulaması, İzlenmesi ve Sürekli İyileştirme
PLM ile Süreç Geliştirme ve Test
PLM'i Diğer Kurumsal Çözümlerle Entegre Etme
Değer Zinciri Boyunca PLM
Konﬁgürasyon Yönetiminin PLM'de Rolü
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SAE EIA-649
Konﬁgürasyon
Yönetimi
- 2 GÜN SAE EIA-649 Konﬁgürasyon Yönetimi Standardı ve tamamlayıcı SAE GEIA 649A El
Kitabı, savunma, havacılık ve endüstri sektörlerinde kullanılan evrensel Konﬁgürasyon
Yönetimi (CM) standartlarıdır. Bu standartlar, işletmelerde CM ilkelerinin temelini
tanımlamaktadır.
EIA-649 ürün konﬁgürasyon kalemlerinin belirlenmesi ve yönetilmesi kurallarını ortaya
koymaktadır. Bu eğitimde, Konﬁgürasyon Yönetiminin 5 bilgi alanı olan Planlama,
Tanımlama, Değişiklik Yönetimi, Konﬁgürasyon Durum Değerlendirmesi ve Tetkiki
konuları güncel EIA-649 ilkeleri kapsamında anlatılmaktadır. Ayrıca, hızla gelişen dijital
tasarım ve üretim ortamlarında, ilgili bilgi alanlarının ürün yönetimi için nasıl
kurgulandığı aktarılmaktadır.

Eğitimin İçeriği
Temel Kavramlar
Konﬁgürasyon Yönetim Tarihçesi
Konﬁgürasyon Yönetim Standartları
EIA-649 Yapısı
Konﬁgürasyon Yönetim Fonksiyonları ve Prensipleri
Konﬁgürasyon Tanımlama (CI)
•
Konﬁgürasyon Tanımlama Süreci
•
Konﬁgürasyon Tanımlayıcılar
•
Ürün Yapısı ve Serbest Bırakma
•
Ürün Baseline & Interfaces
Konﬁgürasyon Değişiklik Yönetimi
•
Sınıﬂandırma ve Değişiklik
•
Değişiklik Onayı ve Varyantlar
Konﬁgürasyon Durum Değerlendirmesi
Konﬁgürasyon Doğrulama ve Denetim
Konﬁgürasyon Yönetimi ve Planlama
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Kurumları Yalın
Yönetmek İçin Bir
Metodoloji; Şirket
Ana Hattı Oluşturma
- 2 GÜN Şirketlerde ürün ve hizmetlerin yönetilmesine yönelik süreçler arasında boşluklar bulunmaktadır.
Sempro bu boşlukların belirlenmesine yönelik bir Şirket AnaHattı oluşturma yöntemi
önermektedir. Bu kapsamda temel amaç şirketin “Biz Kimiz?” “NeYapıyoruz?” ve “Nasıl
Yapıyoruz?” sorularına cevap verilmesi, eksiklerin belirlenmesi ve eksiklerin tamamlanması için
bir yol haritası çıkartılmasıdır. Söz konusu yol haritasının çıkartılması ile şirketin mevcut durumu
ve öncelikli olarak düzeltilmesi gereken alanlar tanımlanmaktadır.

Kapsam
•

Şirket tarafından şirketin kurumsal ve yönetsel yapısına yönelik yapılan (organizasyon,
süreçler vb.) çalışmaların değerlendirilmesi.

•

Şirket Ana hattı oluşturulmasına yönelik ilgili bölümlerin ve bilgilerin belirlenmesi.

Yöntem
Şirket Ana hattı bölümleri aşağıda açıklandığı şekilde oluşturulmaktadır.

BİZ KİMİZ?
•
•
•
•
•
•
•

Şirketin güncel olarak kullandığı “Vizyon”, “Misyon” ve “Biz Kimiz?”
Şirketin organizayonel yapısı: Şirketin hiyerarşik yapısını ve şirket bölümlerinin birbiri
ile bağlantısını açıklayan çalışmalar
Şirket Bölümleri: Şirket bölümlerini, her bir bölümün ana faaliyetlerini açıklayan
çalışmalar
İş Ortakları: Kurumsal iş birlikleri, bu iş birlikleri ile ilgili bilgiler, bu iş birliklerine dair
taraﬂar arasında oluşturulan dökümanlar hakkında bilgiler
Dış Kaynaklar ile İlişkiler: Şirketin kendisine rekabetçi üstünlük sağlayan yetenekleri
dışında kalan faaliyetlerini sağladığı, o konularda uzmanlaşmış diğer ﬁrmalar hakkında
bilgiler (ör: web sitesi tasarımı, hukuk bürosu, mali müşavir vb.)
Şirket Politikaları: Şirketin politikaları (ör: etik kurallar, rüşvet ve yolsuzluk karşıtı
politika, kalite politikası, uyum politikası, değerler ve prensipler, insan kaynakları
politikası vb.)
Temel Yetkinlikler: Şirketin rekabetçi üstünlük sağlayan yetenekleri (mühendislik, proje
yönetimi, üretim, test, kalite vb.)
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NE YAPIYORUZ?
• Ürünler
• Hizmetler
• Müşteriler

: Şirketin ürünlerine dair tanıtıcı ve üçüncü şahıslarla paylaşılan bilgi ve
dokümanlar (ör: katalog, internet sitesindeki ürün bilgileri vb.)
: Şirketin sağladığı hizmetlere dair tanıtıcı ve üçüncü şahıslarla paylaşılan
bilgi ve dokümanlar
: Şirketin iş yaptığı ve potansiyel müşterileri ile bilgi ve kayıtları
nasıl tuttuğu

STRATEJİK PLAN VE İŞ HEDEFLERİ
•
•
•
•

Şirketin güncel stratejik yönelimi
Misyon ve vizyon ile hizalanmış iş hedeﬂeri
Birimlere veya süreçlere kırılmış hedeﬂer
Hedeﬂeri ölçmek ve takip etmek üzere belirlenmiş ölçümler

NASIL YAPIYORUZ?
Temel İş Süreçleri
•
•
•
•
•
•
•

İş Geliştirme ve Pazarlama Süreci (sosyal medya, fuar ve etkinlik katılımı, müşteri
ilişkileri, basılı dokümanların yönetimi, İnternet sitesi yönetimi, teklif yönetimi)
Proje Yönetimi Süreci (Proje Yönetimi, Risk Yönetimi)
Ürün Geliştirme Süreci (Gereksinim Yönetimi, Tasarım, Tasarım Doğrulama ve
Geçerli Kılma, Özel Mühendislik (Güvenilirlik, İdame Edilebilirlik, Ergonomi vb.))
Ürün Konﬁgürasyon Yönetimi Süreci (Ürün ana hatlarının yönetimi, Ürün İsimlendirme
ve Numaralandırma, Veri ve Kayıtların Yönetimi, Değişiklik Yönetimi)
Bilgi Sistemleri Altyapısı ve ilgili süreçler
Tesis ve Varlık Yönetimi ve ilgili süreçler
Ölçüm ve Sürekli İyileştirme
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Kurumsal
Dönüşüm Modeli
Günümüzün global ve rekabetçi dünyasında organizasyonların ayakta kalması, iş yapış
şekillerini sürekli olarak gözden geçirmeleri ve yenilemeleri ile mümkün olabilmektedir.
Bunu sağlamak için stratejilerin kurgulanması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi
gerekmektedir.
Her organizasyonun girdileri ve çıktıları vardır. Girdi maliyetlerine kontroller, kaynak ve
yetkinlikler, altyapı/ekipman/IT dahildir. Temel hedef, çıktıların değerinin girdilerin
maliyetine oranını artırmaktır. Ancak, ürün ve hizmetlerin yerine getirilmesinde,
gereksinimlerin doğru tanımlanamaması, süreçlerin kurgulanması ve uygulanmasında
eksikliklere ve girdi maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır.
Süreçler, kontrol girdilerinin temel unsurudur. Öncelik, daima süreçlerin doğru işlemesidir.
Süreçlerin doğru işlememesi ise, şirketlere düzeltici faaliyetler ve kayıplar olarak geri
dönmektedir.
Düzeltici faaliyet, yanlış yapılan bir şeyi düzeltmek ve/veya telaﬁ etmek için gereken
çabadır. Ne yapılacağı veya nasıl yapılacağı konusundaki bir belirsizliği çözmek için
harcanan zaman da bir düzeltici faaliyettir. Düzeltici faaliyetler için fazladan harcanan
kaynaklara “kurtarıcı kaynaklar” denilir. Kurtarıcı kaynakların amacı, yapılan hatalara
rağmen kalite ve takvimi yakalayabilmektir. Çoğu şirket, kalite ve takvim hedeﬂerini
yakalamaya çalışırken planlanmamış maliyetler ile karşı karşıya kalır. Bu planlanmamış
maliyetler, kurtarıcı kaynak maliyetleridir ve kaynakların yüzde kırkından fazlasının bu
kurtarıcı kaynaklara harcandığı bilinmektedir.
Düzeltici faaliyetleri azaltmanın ve sürekli olarak tutarlı sonuçlar elde etmenin yolu,
yayınlanan veri setlerinin doğru, açık ve anlaşılır olmasından geçer. Doğru, açık ve anlaşılır
olmayan veri setlerinin, çalışan verimliliğini düşürdüğü de genellikle gözden kaçırılır. Veri
bütünlüğü azaldıkça, çalışanların verimliliğindeki düşüşü telaﬁ etmek için fazladan kurtarıcı
kaynak harcanır. Dolayısıyla, bir şirketin operasyonel verimliliğini sağlamak için veri
bütünlüğü en önemli konu olup hedeﬂenen verinin de doğruluk oranı %100 olması
gerekmektedir. Bu oranda doğru veri setlerine ulaşabilmek için ise kurumsal konﬁgürasyon
yönetim sürecine en az ürün konﬁgürasyon yönetim süreci kadar önem vermek gerekir.
Sempro, işletmelerin yalın ve verimli çalışmalarını sağlamak için dört modül ve destekleyici
süreçlerden oluşan Kurumsal Dönüşüm Modeli sunmaktadır. Kurumsal Dönüşüm Modeli
ile; girdilerin doğru kurgulanması sağlanarak çıktıların değerinin artırılması, kayıpların
azaltılması ve dijitalleşmeye geçişte doğru yapılanmanın tanımlanması hedeﬂenmektedir.
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Kurumsal Dönüşüm Modeli ile;
•
•
•
•

Şirket stratejileri ve hedeﬂeri geliştirilir. (Modül 1: Stratejik Planlama ve Uygulama)
Geliştirilen stratejilere uygun bir şekilde belirlenen hedeﬂere ulaşabilmek için şirketin
mevcut durumu değerlendirilir ve öncelikli olarak düzeltilmesi gereken alanlar
tanımlanır. (Modül 2: Değerlendirme ve Önceliklendirme)
Tanımlanan süreçleri geliştirmek veya yeniden oluşturmak için ‘Kurumsal İş Süreçleri
Uyarlama Planı’ ortaya çıkartılır ve ilgili süreçler bu plana göre geliştirilir/yeniden
oluşturulur. (Modül 3: Uyarlama ve Süreç Geliştirme)
Geliştirilen süreçlerin dijital araçlarda iş akışı haline getirilmesi için dijital araçlar
tanımlanır ve süreçler iş akışı olarak dijital araçlara uyarlanır. (Modül 4: Dijital Dönüşüm)
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Modül 1:
Stratejik Planlama
ve Uygulama

Şirket stratejileri ve
hedeﬂeri geliştirilir.

Strateji, organizasyonun bugünkü durumundan varmak istediği noktaya nasıl ulaşacağının
tanımlanmasıdır. Ancak organizasyonlar, stratejiyi vizyon cümlesi ile sınırlı tutmakta ve detay
seviyelerde takip edilebilecek bir yapıda kurgulamakta zorlanmaktadırlar. Stratejik hedeﬂerin
doğru tanımlanmasında, organizasyondaki kişilere aktarılmasında ve günlük kararlara etkisinin
gözlenmesinde sorunlar/aksaklıklar yaşanmaktadır.
Sempro Stratejik Planlama ve Uygulama prosesi, etkili metotlar kullanarak şirketin amaçlarının,
stratejik hedeﬂerinin ve girişimlerinin birbiri ile iletişimini ve uyumunu sağlayarak geliştirmeyi
hedeﬂer.
Stratejik Planlama, sistematik ve iş birliğine dayalı planlama, yürütme ve gözden geçirme
süreci sağlar.
İyi tanımlanmış bir Stratejik Planlama ve Uygulama prosesi şirketin tüm birimlerinin aynı
hedeﬂeri benimsemesine ve bu hedeﬂere ulaşmak için iş birliği içinde çalışmasını sağlamaya
yarar.
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Kapsam
1 - Biz Kimiz, Misyon ve Vizyon
2 - Şirket Politikaları
•
•
•
•
•
•
•

Kalite Politikası
Sürdürülebilirlik
Etik Kurallar
Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı Politika
Uyum Politikası
Değerler ve İlkeler
İnsan Kaynakları Politikası

3 - SWOT Analizi ile Desteklenen Stratejik İş Planı ve Hedeﬂerin Tanımlanması
•

•
•
•

Stratejik Hedeﬂer
o
Ürün
o
Hizmet
o
İnovasyon ve AR-GE
o
Teknoloji ve Yetkinlik
o
Operasyonel Mükemmellik
o
Dijitalleşme
o
İK
Anahtar Performans Göstergeleri
Stratejik Projeler ve Aktiviteler
Yönetim Gözden Geçirme Süreci
Hedeﬂer ve Performans
o
Süreçler ve Kalite Sistemi
o
Dijitalleşme
o
Yetkinlikler
o
Sertiﬁkasyon
o
Ölçme Sistematiği
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Modül 2:
Değerlendirme ve
Önceliklendirme
Geliştirilen stratejilere
uygun bir şekilde
belirlenen hedeﬂere
ulaşabilmek için şirketin
mevcut durumu
değerlendirilir ve öncelikli
olarak düzeltilmesi
gereken alanlar
tanımlanır.
İşletmelerin, ürün ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik süreçleri ile
uygulamaları arasında boşluklar olmaktadır. Sempro, bu boşlukların belirlenmesi ve
uygun süreçlerin oluşturulması için, Değerlendirme ve Önceliklendirme Yöntemi
önermektedir. Bu kapsamda temel amaç, şirket için “Biz Kimiz?”, “Ne Yapıyoruz?” ve
“Nasıl Yapıyoruz?” sorularına cevap verilmesi, eksiklerin belirlenmesi ve giderilmesi için
bir yol haritası çıkartılmasıdır. Söz konusu yol haritasının çıkartılması ile şirketin mevcut
durumu ve öncelikli olarak düzeltilmesi gereken alanlar tanımlanmaktadır.
Değerlendirmenin doğru kurgulanabilmesi için, ilgili şirket tarafından daha önce
yapılan çalışmalar incelenmekte, eksiklikler birlikte belirlenmekte, bu eksikleri
tamamlamak için öncelikler tanımlanmakta, görevler ve termin ataması
yapılmaktadır.hedeﬂer.
Stratejik Planlama, sistematik ve iş birliğine dayalı planlama, yürütme ve gözden
geçirme süreci sağlar.
İyi tanımlanmış bir Stratejik Planlama ve Uygulama prosesi şirketin tüm birimlerinin
aynı hedeﬂeri benimsemesine ve bu hedeﬂere ulaşmak için iş birliği içinde çalışmasını
sağlamaya yarar.
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Kapsam
1 - Değerlendirme
•

Firmanın Kurumsal Kimliği: Biz Kimiz?
o
Biz Kimiz?”, “Misyon” ve “Vizyon”
o
Organizasyon
o
İş Ortakları: Kurumsal iş birlikleri
o
Dış Kaynaklar ile İlişkiler
o
Temel Yetkinlikler: Şirketin rekabet üstünlüğü sağlayan yetenekleri
(mühendislik, proje yönetimi, üretim, test, kalite, vb.)

• Firmanın Ne İş Yaptığı: Ne Yapıyoruz? Kimin İçin?
o
Ürünler ve Hizmetler
o
Müşteri Yönetimi
• Firmanın İş Süreçleri: Nasıl Yapıyoruz?
o
Şirketlerin kurumsal iş süreçlerinin ve bu süreçlerin uygulamalarının gözden
geçirilmesi
o
Organizasyonun ve süreçlerin tanımlandığı: Stratejik İş Planı oluşturulması
o
Stratejik İş Planı; organizasyonun kurumsal kimliğini, yaptığı işleri ve bu işleri
yapmak için kullandığı süreçleri ve altyapıyı tanımlayan en üst seviye veri
setidir.
o
Var olan süreçlerle en iyi uygulamalar karşılaştırılarak boşluk analizi
gerçekleştirilmesi.
o
Süreçlerin belirlenmesi.
2 - Önceliklendirme ve Yol Haritası
Değerlendirilen tüm alanlara yönelik olarak kapsam, görevler ve önceliklerin tanımlandığı
bir uyarlama planın ortaya çıkartılması.
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Modül 3:
Uyarlama ve
Süreç Geliştirme
Tanımlanan süreçleri
geliştirmek veya
yeniden oluşturmak
için ‘Kurumsal İş
Süreçleri Uyarlama
Planı’ ortaya çıkartılır ve
ilgili süreçler bu plana
göre geliştirilir/yeniden
oluşturulur.
Şirketlerde eksik veya düzeltilmesi gereken süreçler belirlenir ve bu süreçleri
geliştirmek/baştan oluşturmak için bir yol haritası çıkartılır. Yol haritasındaki her bir
adımın şirkete sağlayacağı faydanın analizi ve şirketin kaynakları da göz önünde
bulundurularak, bir önceliklendirme yapılır. Bu önceliklendirmeye göre süreçleri
geliştirmek veya yeniden oluşturmak için ‘Kurumsal İş Süreçleri Uyarlama Planı’
ortaya çıkartılır.
Süreçlerin geliştirilmesinin süreç kullanıcıları ile yapılması süreçlerin performansını
arttırmaktadır. Bu nedenle süreç geliştirme çalışmalarına başlamadan önce, süreç
kullanıcılarının eğitim eksiklikleri tespit edilmekte ve gerekli eğitimler sağlandıktan
sonra tüm çalışmalar birlikte yapılmaktadır.
Şirketlerin ürün yönetimi ile ilgili tüm süreçleri tek şemsiye altında toplanmakta, bir
ürün ve konﬁgürasyon yönetim kültürü oluşturulmakta ve projelerle ile ilgili tüm
bilgiler, ürün konﬁgürasyon yönetimi kapsamında değerlendirilmektedir.
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Kapsam
1 - Süreç Değerlendirme
•
Şirketlerin misyon ve vizyonunu içeren Stratejik İş Planından başlayarak, ürün ve
hizmetin oluşturulması ile ilgili tüm iş süreçleri ve süreçlerin uygulamalarının
gözden geçirilmesi,
•
Var olan süreçlerle en iyi uygulamaların karşılaştırılması ve boşluk analizi
gerçekleştirilmesi,
•
Üzerinde çalışılacak süreçlerin belirlenmesi,
•
Üst seviye ve detay süreçlerin tanımlandığı Süreç Haritasının oluşturulması,
•
Değerlendirilen süreçlere yönelik olarak; kapsam, görevler ve önceliklerin de
tanımlandığı, bir Uyarlama Planının ortaya çıkartılması.
2 - Eğitim
Şirketlerde mevcut süreçlerde belirlenen boşlukları doğru bir şekilde tamamlayabilmek
veya yeni süreçleri sağlam bir temelde oluşturabilmek için teknik bilgiye ihtiyaç vardır.
Verilen eğitimler ile şirket çalışanlarına gerekli teknik bilgiyi sağlayarak süreçleri sağlam
temellere oturtmaları hedeﬂenmektedir. Eğitimler, süreç mükemmelliğini sağlamak için
6 temel alanda yoğunlaşmıştır.
Bu alanlar;
•
Yeni Nesil Konﬁgürasyon Yönetimi CM2
•
SAE EIA-649 Konﬁgürasyon Yönetimi
•
Sistem Mühendisliğinin Temelleri
•
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
•
Proje Yönetimi
•
Kurumsal Risk Yönetimi'dir.
3 - Süreç Geliştirme
Şirketlerin misyon ve vizyonunu içeren stratejik iş planından başlayarak, ürün ve hizmetin
oluşturulması ile ilgili tüm iş süreçleri gözden geçirilir, düzeltmeler tanımlanır, gerekmesi
durumuna süreçler yeniden oluşturulur.
•
•
•
•
•
•
•

İş Geliştirme ve Pazarlama
Program Yönetimi
Risk Yönetimi
Geliştirme Süreci
Ürün Konﬁgürasyon Yönetimi
Bilgi Sistemleri (Teknolojileri) Altyapısı Değerlendirme
Tesis ve Varlık Yönetimi

4 - Süreç Performansı Değerlendirme
Süreçlerin performansı, iş performansı için kritik bir faktördür. Kullanılmayan süreçlerde
değişiklik yapma ihtiyacı olmaz. Bu nedenle süreçlerin kullanımının teşvik edilmesi ve
değişikliklerin takip edilmesi gerekmektedir.
•
•
•
•
•
•

Süreç performansını ölçmek için metriklerin belirlenmesi,
Geliştirilen süreçlerin verimliliğinin değerlendirilmesi,
Süreci yürüten ve sonuçlarından etkilenen paydaşlarının doğru belirlenmesi,
Kayıtların tutulması,
Belirlenen metriklere göre süreçlerin analizi,
Gerek görülmesi durumunda, süreçlerde iyileştirilme veya yeni metrik
belirlenmesi.

Her hakkı saklıdır.
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Modül 4:
Dijital Dönüşüm

Geliştirilen süreçlerin
dijital araçlarda iş akışı
haline getirilmesi için
dijital araçlar
tanımlanır ve süreçler
iş akışı olarak dijital
araçlara uyarlanır.

Günümüz dijital ortamında, süreçlerin dijital araçlar üzerinden yürümesi, hataları
ortadan kaldırmakta, veri ve kayıtların oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Şirketler bu
nedenle dijital dönüşüme yatırım yapmakta, manuel süreçleri dijital araçlarda iş akışı
haline getirerek hataları azaltmaya çalışmaktadırlar. Ancak geliştirilen süreçlerin,
dijital araçlarda iş akışı haline getirilmesi için süreçlerin ve dijital araçların doğru
tanımlanması ve sonrasında süreçlerin iş akışı olarak dijital araçlara uyarlanması
gerekmektedir.

KAPSAM
1 - Bilgi Sistemleri Ana Hattı’nın tanımlanması
2 - PLM/ERP/CLM çözümü için ihtiyaçlarıntespiti
3 - Var olan yazılım araçlarının değerlendirilmesi
4 - PLM/ERP/CLM gereksinimlerinin belirlenmesi
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