
 

 

 
Dünyanın bilişime en uygun şekilde adapte olma süreci, özel sonuçları ve iş kollarını da beraberinde 
getirmekte. Özellikle küresel ekonomi artık bilişimin gücü sayesinde daha hızlı bir şekilde gelişiyor. 
Yapılan yatırımlar ve kurulan şirketler bakımından teoriler ve pratikler artık değişti. Dünya artık analitik 
ve analizler üzerine kurulu sistemler ile işlemekte. CBAP-Uluslararası İş Zekası eğitimi bu alanda 
oluşan harika ve farklı bir bakış açısı yakalayabileceğiniz özel eğitimler içinde yer alıyor. İş dünyasının 
analist girişimleri daha başarılı sonuçlar vermesi nedeni ile artık bu ayrı bir bilim olarak da 
tanımlanabilir. İş akışı daha ortada yokken, en temel hatlar ve gerçekçilik ile belirlenebilecek, iş 
akışında ortaya çıkabilecek sorunlar daha net olarak ortaya konabilecek ve bu şekilde çözümler de en 
baştan üretilebilecektir. Eğitim özellikle proje yöneticileri, firma sahipleri ya da girişimciliği daha bilimsel 
aşamada değerlendiren kişiler için oldukça uygundur. 
Bu program boyunca, gereksinimler, yönetim ve analizler üzerine ciddi anlamda bilgi sahibi olacaksınız. 
Uygulanacak olan işlem aşamaları her bir modül yardımı ile sizlere detaylı şekilde anlatılacaktır. Bu 
sayede farklı bir tarz ve özellik ile sizler de en doğru biçimde sonuçlara ulaşabileceksiniz. Çıkacağınız 
yolun yüksek oranda farklı bir şekilde gelişmesi adına sizler de yol haritanızı CBAP-Uluslararası İş 
Zekası eğitimi sayesinde sağlayabilirsiniz. Bu başarılı iş akışı, en farklı biçimde sizlerin de geleneksel 
yapıdan uzak, modern bir biçimde işlem yapmanızı sağlayacaktır. İş analistleri ile münazara ederken 
nasıl bir taktik izlemeniz gerektiği, yaratıcı iletişimler ve buna benzer tüm bilgiler sizlere eğitim 
esnasında sunulacaktır. Etkin bir şekilde bu eğitimi aldığınızda, daha farklı bir bakış açısına sahip 
olacak, en özel sonuçları sizler de elde edebileceksiniz. Planlamalar ve yönetimler ciddi sıkıntıları 
beraberinde getirebilir, bu neden ile çözümlere de sahip olmanız gerekmektedir. 
Aşamaları doğru şekilde kavradığınızda, artık iş dünyasını farklı bir dil ile değerlendirmeyi de öğrenmiş 
olacaksınız. Özellikleri itibari ile analizleri daha rahat yapabilecek, farklı bir akıl yürütebileceksiniz. Bu 
şekilde sizler de daha ileri bir vizyon ile hareket edebileceksiniz. Özellikleri ile oldukça güncel olan bu 
eğitimler, sizleri iş dünyasında ciddi anlamda ileri taşıyacak uygulamalardır. Bu neden ile en farklı 
sonuçları alabilir, en etkin şekilde işlem yapabilirsiniz. Temel ve ileri bir düzeyde CBAP-Uluslararası İş 
Zekası eğitimi alındığında, projeleri yaratma, oluşturma ve sonuçlandırma aşamasında oldukça 
başarılı olacağınıza eminiz. Sizler de aynı şekilde etkileşimi oldukça yüksek olan bu eğitimleri 
tamamladığınızda, daha farklı bir şekilde projeleri kurgulayabildiğinizi göreceksiniz. En doğru şekilde işi 
uzmanlarından öğrenerek bu işlemleri yapabileceğinize emin olabilirsiniz. Eğitimlerimiz sayesinde, 
alanında en öncü ve en doğru bilgileri sizlere sunacak eğitmenlerimiz, bu şekilde sizleri de tam 
donanımlı bir hale getireceklerdir. Detaylar için hemen irtibat kurabilirsiniz. 
  
Eğitim Süresi: 4 Gün 
İçerik 
 

Modül 1 – Giriş – Eğitim içeriği ve CBAP sertifikasyonu konusunda genel bilgilendirme. 

Modül 2 – Dünyada İş Analistliğine İlişkin Gelişmeler -İş analistliği alanındaki uluslararası gelişmeler, 
trendler ve uluslararası projelerdeki iş analistlerinin rolleri paylaşılmaktadır 

Modül 3 – İş Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Gereksinim Yönetiminde Yaşanan Zorluklar -
Gereksinimlerin belirlenmesi ve yönetimindeki zorluklar ve bunların çözümüne yönelik dünyadaki en iyi 
uygulamaları içermektedir. İş ve sistem gereksinimleri arasındaki farklılıklar paylaşılmakta, 
gereksinimlerin belirlenme yöntemleri üzerine pratik uygulamalar yapılmaktadır. 

Modül 4 – Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Yönetimi ile Proje Yönetimi Arasındaki İlişkiler -
Gereksinimlerin belirlenmesi süreci ile proje yönetimine yönelik proje kapsam belirleme ve proje risk 
yönetimi süreçleri arasındaki ilişkiler ortaya konmaktadır 

Modül 5 – İş Analistleri için Müzakere Yönetimi -Sonuç odaklı müzakere teknikleri (the principled 
negotiations model) vaka analizleri ile aktarılmaktadır. 

Modül 6 – İş Analistleri için Yaratıcı İletişim Teknikleri -Gereksinimlerin belirlenmesi ve yönetimi 
aşamasında gerekli olan iletişim teknikleri aktarılmaktadır. Toplantı yönetimi, etkin dinleme ve sunum 
yapma gibi iletişim teknikleri pratik uygulamalarla aktarılmaktadır. 



 

 

Modül 7 – Gereksinim Döngüsü -IIBA’nın gereksinim döngüsü ve iş analistlerinin bu döngü kapsamında 
gerçekleştireceği ana aktiviteler örneklerle açıklanmaktadır. 

Modül 8- Kurumsal Analiz -Bu bölümde fizibilite çalışmaları, iş modeli çalışmaları (business case) ve 
süreç iyileştirme projeleri gibi çalışmalarda gerekli olan kurumsal analiz teknikleri aktarılmaktadır. 

Modül 9- Gereksinim Planlaması ve Yönetimi -Etkin gereksinim planlama ve yönetim teknikleri 
aktarılmakta, gereksinim planlamasına dönük pratik uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

Modül 10 – Gereksinimlerin Belirlenmesi -Gereksinim belirleme metodları aktarılmakta ve bu metodlarla 
ilgili pratik uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

Modül 11 – Gereksinim Analizi ve Dokümantasyonu -Bu bölümde gereksinim analiz ve 
dokümantasyonuna yönelik teknikler örneklerle aktarılmaktadır. 

Modül 12 – Veri ve Davranış Modelleri -Katılımcılara iş kuralları (business rules), sınıf diyagramları 
(class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) gibi veri-iş modelleri örnek 
uygulamalarla IIBA standartlarında aktarılmaktadır. 

Modül 13 – İş / Süreç Akış Modelleri -Katılımcılara IIBA standartlarında veri akış diyagramları (data flow 
diagrams), aktivite diyagramları (activity flow diagrams), durum diyagramları (state diagrams) ve akış 
şemaları (flowcharts) gibi iş /süreç akış modelleri örnek uygulamalarla aktarılmaktadır 

Modül 14 – Davranış Modelleri -Katılımcılara IIBA standartlarında fonksiyonel iş senaryo dokümanları 
(functional use cases), sistem iş senaryosu dokumanları (system use case) ve prototipler gibi iş ve 
sistem senaryo modelleme teknikleri örnek uygulamalarla aktarılmaktadır . 

Modül 15 – Test ve Doğrulama Teknikleri -Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp 
karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları uygulamalarla 
aktarılmaktadır. 

Modül 16 – Kullanıcı Kabul Testleri -Katılımcılara kullanıcı kabul testlerinde (user acceptance test) 
uygulanması gereken adımlar ve teknikler pratik uygulamalarla aktarılmaktadır. 

Modül 17 – Örnek CBAP Sınav Çalışması -Katılımcıların edindikleri bilgiler doğrultusunda CBAP 
sertifikasyon sınavına ne düzeyde hazır olduklarını ölçmek için örnek bir sınav gerçekleştirilmektedir. 
Daha sonra sınav soru ve cevaplarının üzerinden geçilmektedir. 
 


