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CM2 ile Süreç Mükemmelliğine Ulaşmak

1. GİRİŞ

Dijitalleşen ve hızla değişen dünyada büyük bir bilgi ve 
yöntem karmaşası yaşanmaktadır. Bu nedenle rekabetin 
giderek arttığı günümüzde, kazanan bir firma olmanın 
yolu başarılı ürünler ortaya koymak ve başarılı hizmetler 
sağlamaktan geçmektedir. Başarılı ürün ve hizmet yarat-
mak ise günden güne daha zorlayıcı bir hâl almaktadır. 
Bu zorluklar her sektör için değişmekle birlikte, müşteri 
memnuniyeti, artan ürün karmaşıklığı, bütçe baskısı, ino-
vasyon ve dijitalleşme gibi konular, başarılı ürün ve hiz-
met yaratma yolunda zorlayıcı engeller olarak şirketlerin 
karşısına çıkmaktadır. 

Bu karmaşıklığı yönetmenin zorluğu ve rekabet ortamı-
nın sonucu olarak her gün yeni şirketler doğarken, bir 
yandan da şirketler pazardaki yerlerini kaybedip, kapan-
maktadır. Sayılarla örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz 15 
yılda Fortune 5001 şirketlerinin yüzde 52’si pazardan si-
linmiştir. 60 yıl önce şirketlerin ortalama yaşam süresi 75 
yıl iken günümüzde bu rakam 15 yıla kadar düşmüştür.

Tekrar altını çizmek gerekirse, şirketlerin hayatta kalması 
için birincil şart başarılı ürün ve hizmet üretmekten geç-
mektedir. Başarılı ürünlerin temelinde ise doğru ürün yö-
netimi yatmaktadır. Doğru ürün yönetimini tanımlayan 
dört ana başlık şu şekilde özetlenebilir: 

Müşteri değerleri, inovasyon ve dijitalleşme, modülari-
zasyon ve standartlaştırma, maliyet ve verim. Bu başlıklar 
üzerinde çalışan birimlerin birbirinden kopuk ve bağım-
sız olması durumunda doğru ürün yönetimi zorlayıcı hâle 
gelmekte ve bu durum başarılı ürün yaratılmasını engel-
lemektedir. Bu problemin önüne geçmenin yoluysa, ça-
lışanlara ürünün yaşam döngüsü boyunca, süreç odaklı, 
entegre süreç bakış açıları kazandırmaktır. 

2. CM2 YÖNTEMİ

CM2 yöntemi, entegre süreç mükemmelliğini yakalamak 
için tasarlanmış bir endüstriyel standart ve iş metodolo-
jisidir. Bu yöntem ve entegre süreç mükemmelliği kavra-
mı, IpX (Institute for Process Excellence) tarafından ge-
liştirilmiştir. IpX, CM2 modeli ile 6 kıtada 1800’den fazla 
uluslararası firmaya dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik 
konusunda eğitim ve danışmanlık sağlamaktadır. 30 yılı 
aşkın süredir, IpX organizasyonlara sistemlerini, verilerini 
ve çalışanlarını modernleştirme ve entegre etme süreçle-
rinde yardım etmektedir.

CM2 ürün temelli bir yaklaşımla ürün konfigürasyonla-
rının yönetiminden, değişiklik ve veri yönetimine uza-
nan bir yelpazeyi PLM yardımıyla kontrol ederek süreç 
mükemmelliğini sağlar. CM2 yöntemi ile Konfigürasyon 
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Şekil 1. CM2 Şemsiye Modeli

Yönetimi, işletmelerin tüm ürün yönetim faaliyetlerini 
tek bir şemsiye altında birleştirecek şekilde yeniden kur-
gulanmıştır. Şekil 1’de gösterildiği gibi, CM2 temelli ürün 
yönetimi, ürün iş süreci temel altyapısını merkeze yerleş-
tirerek, kalite, proje vb. gibi diğer süreçlerin de gelişmesi-
ne katkıda bulunur. 

3. GERÇEK KUZEY KURUMSAL YÖN BELİRLEME MODELİ 

IpX tarafından geliştirilmiş olan bu model, organizasyon-
ları günden güne daha da çok etkileyen zorlayıcı prob-
lemlerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve değişime gi-
den yolda çözüm yolları üretilmesi için, dünya üzerinde 
başarısı kanıtlanmış örnek uygulamalardan yola çıkarak 
geliştirilmiş olan bir iş modelidir. 

Gerçek Kuzey iş modeli, organizasyon çapında bir değişi-
me odaklanarak sürdürülebilir dönüşüm ve fonksiyonel 
iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Geleceğin penceresinden bakıldığında, başarılı bir dönü-
şüm gerçekleştirebilmek adına, işletmeler eski tip süreç 
ve sistemlerini yeniden şekillendirerek kültürlerini ge-
liştirmek durumundadırlar. Bu gelişim için ise, eski tarz 
silo merkezli iş modelleri ortadan kaldırılarak, dijital plat-
formlar ile desteklenmiş etkili iş süreçleri kullanılmalıdır. 
Bu noktada süreçlerin PLM ve ERP gibi yazılımlarla enteg-
rasyonunun önemi ortaya çıkmaktadır.

Gerçek Kuzey Kurumsal Yön Belirleme modeli, uygulama-
larında CM2 yöntemini baz alarak organizasyonlarda mü-
kemmellik kültürünü kurmayı hedeflemektedir.

Bu modelin organizasyonlarda uygulamaya geçirilmesi 
için atılacak ilk adım, organizasyonun güncel durumunu 
incelenmesi ve gelecekte ulaşılmak istenilen durumun 
belirlenmesi ile fazlardan oluşan bir plan oluşturulma-
sıdır. Bu fazlar, Şekil 2’de gösterildiği gibi, IpX'in Gerçek 
Kuzey Kurumsal Yön Belirleme modelinde adım adım 
açıklanmıştır.
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4. DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YAŞANAN SORUNLAR

Günümüzde dijital dönüşüme doğru yol alan organizas-
yonlar çalışanlarını bu konuda eğitmek istemektedir. Fa-
kat ne yazık ki yapılan eğitim yatırımlarına rağmen bekle-
nilen sonuçlar alınamamaktadır. Bunun en büyük nedeni 
olarak, dijital dönüşümün sadece çalışanların kendi uz-
manlık alanındaki yazılımları öğrenmesi olarak algılan-
masını gösterebiliriz. Bu algıdan doğan, çok disiplinli yak-
laşımdan uzak ve süreç bakış açısı eksik olan eğitimler ile, 
her uzmanlık kendi alanını detaylı bir şekilde öğrenirken, 

diğer uzmanlıklarla olan ara yüz ve birlikte çalışma ortamı 
anlaşılamamaktadır. 

Süreç odaklı işlemeyen kurumlarda takvime uymak ve 
beklenen kaliteyi yakalamak adına ekstra kaynak kullanı-
mı gerçekleşmektedir. Bu nedenle, Şekil 3’te gösterildiği 
gibi günün sonunda gerçekleşen maliyet beklenen mali-
yetin iki katına kadar çıkabilmektedir.  

Günümüz organizasyonlarında gereksinimlerin açık, 
doğru ve anlaşılır bir biçimde belirtilememesi, gereksi-
nim yönetiminin zayıf olmasına neden olmaktadır. Bunun 

 
Şekil 2. IpX'in Gerçek Kuzey Kurumsal Yön Belirleme Modeli
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yanı sıra süreçlerin yoruma açık ve standartlaşmanın zayıf 
olması, kurum çalışanlarının süreçleri farklı algılamasına 
neden olmaktadır. 

Bunların sonucu olarak ortaya çıkan hatalar ise ancak dü-
zeltici faaliyetler ile telafi edilebilmektedir. Her düzeltici 
faaliyet, ekstra kaynak kullanımı gerektirmektedir, bu faa-
liyetlerin de zaman ve finansal maliyeti oldukça yüksektir.

Günümüzde bu problemlere üretilen mevcut çözümler, 
genelde taklitçilik ve üstün körü uygulanan ISO 9001 ve 
benzeri standartların ötesine geçememektedir. Bu sonuç 
vermeyen uygulamalar nedeniyle organizasyonlar kendi-
lerini alternatif çözüm arayışları içinde bulmuşlardır. 

Aslında, bu problemlerin çözülebilmesi için gerekli olan, 
süreç öncelikli bir değişimdir. Bu tarz büyük değişiklikler 
için ise büyük hedefler belirleyip, uzun vadeli bir planla-
ma ile hedefe doğru küçük adımlar atarak ilerlenmelidir. 

CM2 yöntemi, basit ve anlaşılır, rahat takip edilebilir süreç 
ve kuralları ile bu problemlere çözüm sunmaktadır. CM2 
yöntemi sunduğu çözümler ile dünyadaki ve Türkiye’deki 
birçok kurumun ilgisini çekmiştir. 

5. GÜNÜMÜZ PROBLEMLERİNE CM2 ÇÖZÜMLERİ

Bir önceki bölümde bahsettiğimiz ekstra kaynaklar ge-
reksiz israftır. CM2 metodolojisi, ekstra kaynakları en aza 
indirerek kalite ve takvimin yakalanmasını hedeflemek-
tedir. Düzeltilecek hatalar en aza indiği zaman, kurum 

içinde sürekli iyileştirme başlar. Bu da başarılı ürünler 
yaratmak ve kazanan bir şirket olmak yolunda büyük bir 
adımdır. 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, ekstra kaynak kullanı-
mına neden olan en büyük etken, gereksinimlerin açık ve 
net olmamasından kaynaklanan hatalardır diyebiliriz. Bu 
nedenle bilgilerin açık, doğru ve anlaşılır tutulması CM2 
yönteminin ana felsefesi olarak kabul edilmektedir. Ge-
reksinimlerin açık, doğru ve anlaşılır olması ile düzeltici 
kaynaklar azalır, böylelikle sürekli iyileştirmenin yolu açıl-
mış olur. Bir ürün ile ilişkili olan bütün bilgilerin nasıl açık, 
doğru ve anlaşılır tutulacağı, CM2 eğitimlerimizde katı-
lımcılara örnek uygulamalar baz alınarak anlatılmaktadır.

Bildiğimiz gibi her organizasyonun müşterileri vardır ve 
her organizasyon müşterileri için ürün veya hizmet geliş-
tirir. Ürün veya hizmetleri geliştirmek için ise her organi-
zasyon var olan altyapısını kullanır. W. Edwards Deming’in 
söylediği gibi, “Devamlılık ancak ürün veya hizmeti ve bu 
ürün veya hizmeti yerine getirebilmek için gerekli altya-
pıyı sürekli olarak geliştirmekle mümkündür.” Her şeyin 
temelinde ise müşteri gereksinimi yatar. Müşteri gerek-
sinimleri ürün, hizmet veya altyapının ne yönde ve nasıl 
geliştirilmesi gerektiğini belirler.

CM2 yöntemi ürün ve hizmetleri hiyerarşik bir yapıda sı-
nıflandırır. Bu hiyerarşik yapı Şekil 4’te gösterildiği gibidir. 
Bu yapı en üst seviyeye uygulama gereksinimlerini yerleş-
tirirken, tasarım temelleri ve ürünün bütün alt kırınımları 

 
Şekil 3. Takvim, Kalite ve Maliyet Grafiği
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alt seviyelerde yer alır. Bu yapının farklı seviyelerinde yer 
alan her bir ürün, kendi veri grubuna bağlanmış durum-
dadır. Herhangi bir ürüne bağlanmış olan bir veri grubu 
diğer veri gruplarından bağımsız olarak revize edilip ya-
yınlanabilmektedir.

Bu hiyerarşik yapı ile, en küçük alt kırınımlarına bölünmüş 
durumda olan ürün ve hizmetleri, müşteri gereksinimleri-
ne göre geliştirmek fonksiyonel bir hâl alır.

CM2 yönteminin bir diğer ana başlığı da “Değişiklik Yöne-
timi”. CM2 yöntemi, değişiklik yönetimi sürecini, gereksi-
nim yönetiminin yapıtaşı olarak kabul eder. CM2, kapalı 
döngü değişiklik yönetimi sürecini roller ve objeler ile, 
anlaşılır, akılda kalıcı ve detaylı bir şekilde dört gün süren 
bir eğitim ile anlatır. CM2’nun değişiklik yönetimi süreci 
sayesinde, ürünler veya veriler üzerinde yapılan değişik-
likler kontrol altında tutularak olası karmaşalardan ve dü-
zeltici kaynaklardan kaçınılması sağlanır. 

Ürünün geliştirme, üretim, bakım, satış pazarlama ve el-
den çıkarma fazlarını içeren yaşam döngüsü boyunca ile-
tişimi sağlamak bu döngünün oldukça uzun olması nede-
niyle zorlayıcıdır. Yaşam döngüsünün başında birbiriyle 
bağlanmış olan ürünler ve ürüne ait datalar zaman içinde 
birbirinden kopmaya başlamaktadır. Ürüne ait datalara 
örnek olarak veri, form, kayıt ve metadataları gösterebi-
liriz. Yaşam döngüsü boyunca ürün ve ürüne ait datalar 

doğru yönetilebilir ise iletişim kopukluğundan kaynakla-
nan hataların azalmasıyla ekstra kaynak kullanımı en aza 
düşmektedir. Bu iletişimi sağlamanın yolu ise, CM2 meto-
dunun en önemli konuları diyebileceğimiz isimlendirme 
ve numaralandırmanın doğru yapılması, değişikliklerin 
doğru yönetilmesi, yerine kullanılabilirlik ile ürün takibi-
nin kolaylaştırılması ve takvim ve geçerlilik tarihlerinin 
doğru planlanmasıdır. Şekil 5’te ürünün yaşam döngüsü 
fazları, ürüne ait datalar ve yaşam döngüsü boyunca ile-

 

Şekil 4. Ürün Birim Hiyerarşisi

 
Şekil 5. Ürün Yaşam Döngüsü Boyunca İletişim
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tişimi sağlamak için kullanılan ana süreçler gösterilmiştir. 
Bu ana süreçlerin nasıl kurgulanacağı eğitimlerimiz bo-
yunca katılımcılara atölye çalışmaları ile desteklenerek 
anlatılır.

6. SONUÇ

CM2 metodolojisinin benimsenmesi ile kurumlardaki 
maliyet azalırken, süreçlerin hızı ve verimi artmakta, do-
layısı ile ürün kalitesi yükselmektedir.

Elbette ki, büyük değişimler, kurum genelinde kültürel 
değişimi gerektirmektedir. Bu değişimi gerçekleştirebil-
mek için ise şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin sahip 
olduğu birçok paradigmanın yıkılması gerekmektedir. 
Peter Drucker’ın da dediği gibi “Kültür, stratejiyi kahvaltı 
niyetine yer!”

Sağladığı eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle, tasarım, geliştirme ve üretim yapan firmaların süreç geliştirmelerine 
katkıda bulunan Sempro Danışmanlık & Mühendislik Hizmetleri ve Temsilcilik, faaliyetlerini 2015 senesinden günü-
müze kadar sürdürmektedir. Süreç çalışmalarında CM2 Entegre Süreç Mükemmelliği Yöntemini baz alan Gerçek Ku-
zey Kurumsal Yön Belirleme modeli kullanılarak, şirketlerin süreç mükemmelliğine ulaşmasına yardımcı olunmaktadır. 
Sempro tarafından, işbirliği kurduğu uluslararası firmalar ile, CM2 eğitimlerinin yanı sıra, PLM (Ürün Yaşam Döngüsü), 
ELD (Entegre Lojistik Destek) ve Sistem Mühendisliği eğitimleri de düzenlenmekte ve ürün konfigürasyon sayısı fazla 
olan üretim firmalarına, konfigürasyon çözümleri sunulmaktadır.   

Sempro, CM2 eğitimlerini Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi organizasyonları da dahil olmak üzere, geniş bir 
katılımcı kitlesine sunmaktadır. Ocak 2018’den günümüze kadar 42 organizasyondan 678 katılımcı eğitimlerimize 
kurumlarında süreç mükemmelliğine ulaşmak amacıyla katılım sağlamıştır. 

Sempro tarafından düzenlenen uluslararası konferanslarda, Türkiye’de başarısı kanıtlanmış projelerden örnekler ve 
eğitim alanların paylaşılması ile süreç mükemmelliği yönteminin günden güne merak uyandırıp yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir.
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