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1- KONFİGÜRASYON NEDİR

Bir ürünün dokümante edilen, sonradan 
kuruluşta ve müşteri tarafından ulaşılabilir 
fonksiyonel ve fiziksel özelliklerini 
oluşturacak yolun tanımlanmasıdır. 

Talep edilen fiziksel ve fonksiyonel 
özelliklere nasıl ulaşılacağını belirten yol 
haritasıdır. 



2- KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ

Ürünün yaşam döngüsü boyunca fonksiyonel 
ve fiziksel özelliklerinin sağlanması, takip 
edilmesi için sistem oluşturulması, 
oluşturulan sistemin kuruluş içinde teknik ve 
idari birimler tarafından uygulanması 
faaliyetlerini kapsar.

Tanımlama, izlenebilirlik, değişiklik, üretim 
detaylarının tutulmasını ve yaşam döngüsü 
boyunca ulaşılabilir olmasını sağlar. 



2- KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ

● Her siparişte aynı ürünleri teslim 
etmenizi sağlar.

● Teslim edilen ürünlerin uzaktan 
desteklenmesini kolaylaştırır. 

● Tersine mühendislik gerektirmeden 
ürünü değiştirebilmenizi sağlar. 



2- KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ

Doğru uygulanan konfigürasyon yönetimi, 
ürün kalitesini ve zamanında ürün teslimi 
performansını iyileştirir, geliştirme ve proje 
yaşam döngüsü maliyetlerini azaltır. 



3- TANIMLAR

Değişiklik kontrolü : Ürün konfigürasyon 
bilgilerinin onayından sonra ürünün kontrolü 
için yapılan faaliyetlerdir.



3- TANIMLAR

Muafiyet, Feragat : Genellikle uygun 
olmayan özellikleri belirli sınırlar içinde 
kalan ürünlerin teslimatı için ve üzerinde 
mutabık kalınan sınırlı bir süre veya ürünün 
belli bir miktarı için verilir.Temel çizgiyi 
etkilemez, belirlenen şartlara uygun olmayan 
bir ürünün üretilmesi iznini içerir.

Örneğin; MRB, sapma isteği.



3- TANIMLAR

Konfigürasyon birimi : Konfigürasyon içinde 
bir fonksiyonunu yerine getiren varlık veya 
iş istasyonu.

Cnc freze tezgahı, tesviye alanı, kaynak 
istasyonu



3- TANIMLAR

Konfigürasyon durum raporlaması; Ürün konfigürasyon bilgilerinin, 
teklif edilen değişikliklerin durumunun ve onaylı değişikliklerin 
uygulanma durumunun resmi olarak kaydedilmesi ve raporlanması.

düzenleme yetkilendirmesi;  ürünün konfigürasyonlarını onaylama 
yetkisi verilmiş personeldir.



4- KONFİGÜRASYON TANIMLANMASI

Konfigürasyon birimlerinden gelen bilgilere göre bir akış belirlenerek 
raporlanır. 

Ürün yaşam döngüsü başlangıcında konfigürasyon tanımlaması 
başlatılmalıdır. Sonraki faaliyetler geliştirmeye yönelik veya 
değişiklik sonrası etkilere göre olacaktır. 





5- ÜRÜN KONFİGÜRASYON BİLGİLERİ

Ürün konfigürasyon bilgileri hem ürünü tanımlarken hem de bu 
ürünün nasıl üretileceğinin detayını içerir. Çizimler, formlar, kayıtlar, 
ürün ağaçları, kalite kontrol detayları, kalite planları, bakımlar ve el 
kitaplarını kapsar.

Ürünün konfigürasyon bilgileri izlenebilir ve  kontrol edilebilir 
olmalıdır.



6- KONFİGÜRASYON TEMEL ÇİZGİSİ

Konfigürasyon temel çizgisi ve bu temel 
çizgide yapılan değişiklikler ürünün onaylı 
konfigürasyonunu verir.

Temel çizgide değişiklik yapmak için 
değişiklik yönetimi uygulanması gereklidir.









7- DEĞİŞİKLİKLERİN YÖNETİMİ

Konfigürasyon dokümanlarının 
ilk yayımlanmasından 
sonra,değişiklik ihtiyacı ortaya 
çıkabilir. Değişikliğin mevcut 
konfigürasyona muhtemel 
etkisi, müşteri ihtiyaçları ve 
konfigürasyon temel çizgisi göz 
önüne alınarak gözden geçirilir.



7- DEĞİŞİKLİKLERİN YÖNETİMİ

Konfigürasyonda yapılacak 
değişiklikler plana aktarılarak 
takip edilir. Tüm aksiyonlar 
tamamlanmadan ve 
değerlendirme ekibi tarafından 
onaylanmadan yeni 
konfigürasyon yayımlanmaz.



7- DEĞİŞİKLİKLERİN YÖNETİMİ



7- DEĞİŞİKLİKLERİN YÖNETİMİ



8- RAPORLAMA

Konfigürasyon dokümanlarının ilk 
yayımlanmasından sonra, bütün değişiklikler, 
versiyonlar kontrol altında olmalıdır. 

Raporlar düzenlemeye karşı korumaya 
alınmalı ve değişiklik yönetimi sonrasında 
yetkili personel tarafından 
düzenlenebilmelidir.





9- KONFİGÜRASYON TETKİKİ

Konfigürasyon tetkikleri, ürünün müşteri 
şartlarına ve konfigürasyon bilgilerine göre 
uygun olup olmadığını belirlemek üzere 
yapılır. 

Ürün konfigürasyon temel çizgisi boyunca 
tüm konfigürasyon birimleri gözden geçirilir. 

FAI ile müşteri onayı alınır ve konfigürasyon 
onayı tamamlanır.
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