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Üç bölümlük bu sunumda önce üst seviyeden bakışla, tersanelerin karlılığını belirleyen kısıtlara 
odaklanmanın nasıl sağlandığı anlatılıcak. Kısıtları yönetmekte ana prensipler  (TOC) özetlenecek. 
İkinci bölümde bu yaklaşımın projeleri ve proje portföylerini hızlandırmada nasıl kullanıldığı, 
denizcilik sektöründen ve diğer sektörlerden başarı hikayeleri ile anlatılacak. Denizaltı bakım 
projeleri ve yeni gemi inşaa sanayiindeki uygulamalar detaylandırılacak. Kritik Zincir Proje 
Yönetiminin (CCPM) temelleri, uygulamada kullanılan strateji ve taktikler özetlenecek. 
Uygulamayı kolaylaştıran BM3 yazılımı da tanıtılacak.   
  
Şirketlerin karlılıkları tüm süreçlerinde malzeme ve bilginin düzenli ve 
hızlı akışı ile doğrudan ilgilidir. Hedef tüm tedarik zinciri boyunca akışı 
uyumlu yönetmek ve hızlandırmaktır. Oysa bir yandan 70 li yıllardan 
kalma MRP teknikleri malzeme akışının yönetimini imkansız kılarken 
diğer yandan maliyet odaklı lokal metrikler şirket içinde karar verme 
noktalarında hataya neden olmaktadır. Sunumun üçüncü bölümünde 
tedarik zincirlerinin nasıl talebe dayalı olarak, en az yatırım ile en 
yüksek bulunabilirliği sağlayacak şekilde, yönetildiği anlatılacaktır. Kısıtlar yönetimi prensipleri 
yanında Yalın ve diğer metodların integrasyonu ile geliştirilen, organizasyonun içinde ve tedarik 
zincirinde akışı hızlandıran Talebe Dayalı Envanter Yönetimi (DDMRP) prensipleri de 
paylaşılacaktır.  
 
Klasik lineer MRP’den farklı olarak günümüzün talep odaklı kompleks 
tedarik zincirlerinin ihtiyacını karşılayacak inovatif bir çözüm olan 
DDMRP’yi kullanarak % 40-45 daha düşük stok yatırımı ile % 99’lara 
varan servis seviyesini sağlamanın nasıl mümkün olduğu, 
teslim sürelerinde de % 80’lere varan kısalmanın nasıl sağlandığı da 
anlatılacaktır. DDMRP’nin ilk ve tek yazılım uygulaması R+ tanıtılacak, 
uygulama ön koşulları ve uygulayan şirketlerin örnekleri ve kazanımları 
da paylaşılacaktır. Kısıtları iyi yönetmenin gemi inşa ve bakım sektörleri 
yanında, gemi dizaynında da rekabet şansını nasıl artırdığı özetlenecek.  
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