
 

 

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK NEDİR? 

Mevcut rekabet koşullarında işletmelerin kendilerini geliştirmeleri bir zorunluluk haline 

gelmiştir. Operasyonel mükemmellik anlayışı, işletmelerin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda, 

mevcut performanslarını analiz edebilmelerine, hangi alanlarda eksiklikleri olduklarını 

görebilmelerine olanak sağlamak üzere geliştirilmiş bir sistemdir. Operasyonel mükemmellik 

yaklaşımı kapsamında işletmelerin kaliteyi ve verimliliğini arttırabilmesi için uygulanan yöntem 

ve araçlar mevcuttur. Eğitimler kapsamında işletmelerin operasyonel mükemmelliğe 

ulaşabilmeleri yolunda söz konusu yöntem ve araçlar ele alınacaktır. 

 

Operasyonel Mükemmellik Eğitimleri: 

Yalın Üretim ve Araçları 11 Eylül 2018 

5S İş Yeri Organizasyonu 5 Ekim 2018 

Kaizen 5 Kasım 2018 

Temel Problem Çözme Teknikleri 27 Kasım 2018 

 

 

Eğitimler ile İlgili Bilgi: 

*Eğitimler Sigma Center firması tarafından verilecektir. 

*Eğitimler belirtilen tarihlerde 09:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. 

*Eğitim ücreti, her bir eğitim için kişi başına 100 TL’dir. (KDV Dahil) 

*Eğitim ücretine öğle yemeği dahildir. 

*İstenilen eğitimlere katılım sağlanabilecektir. 

*Kontenjan sınırlıdır. 

*Her eğitim için ayrıca duyuru yapılacak ve kayıt alınacaktır. 

*Eğitimler ile ilgili detaylı bilgi ve eğitimci bilgisi; her eğitimden önce kayıtlar ile birlikte 

duyurulacaktır. 

 

 

 



 
 

Yalın Üretim ve Araçları 

HEDEFİ:  

Yalın dönüşümü gerçekleştirmek isteyen kuruluşlarda, gerekli olan kültürel değişimi 

başlatmak için yalın üretim yaklaşımlarını, prensiplerini ve hedeflerini katılımcılara 

aktarmak. Yalın Üretimin temel taşı olan israfın anlaşılmasını sağlamak. Yalın Üretim 

araçlarını tanıtmak. Yalın Üretim araçlarının kullanım yeri, zamanı ve sırası hakkında 

bilgiler aktarmak. 

KAPSAMI:  

• Yalın Üretimin Tanımı. 

• Tarihçe 

• Geleneksel Üretim Yöntemleri ile Yalın Üretim Modelinin Kıyaslanması 

• Yalın Üretim Hedefleri 

• İsraf’ın Tanımı 

• 7 Temel İsraf’ ın tanımı ve örnekler ile açıklanması 

• Yalın Üretimin Prensipleri 

• Yalın Üretim Araçları (Yalın Evi) 
o Proseslerde stabilizasyonun sağlanması (Vizyon/Misyon, Hedefler/Politikalar, 

Kurum Kültürü) 
o Standartlaştırma (Süreç Yaklaşımı) 
o 5S İş Yeri Organizasyonu 
o Tam Zamanlı Üretim (JIT) 
o Değer Akış Haritalama (VSM) 
o Çekme Sistemi (KANBAN) 
o Kanban Kartlarının kullanımı 
o Tek Parça Akışı 
o SMED 
o Poka-Yoke Yaklaşımı 
o KAIZEN 
o Toplam Verimli Bakım (TPM) 
o Yalın Üretim ve 6 Sigma İlişkisi  
o Çalışanların Katılımı 

 

 

 

 

 

 



 
 

5S İş Yeri Organizasyonu 

HEDEFİ:  

5S uygulamaları ile daha tertipli, daha düzenli ve daha temiz iş alanları oluşturularak maliyetler 

azaltılır, verimlilik artırılır, iş güvenliği ve motivasyon sağlanır.  Yalın üretim uygulamalarının 

temeli olan ve işyeri organizasyonu olarak adlandırılan 5S’in hedefi, kültürel bir değişim 

yaratarak, işyerindeki malzeme ve bilgi akışının hızlı ve doğru olmasını sağlamaktır.   

Kuruluşlarında “5S” uygulamak isteyen katılımcılara, Yalın Üretim yaklaşımlarını, 5S adımlarını 

ve 5S uygulamalarını görsel araçlarla anlatmak. Ayrıca seçilen bölgelerde pilot uygulamalar 

yapılarak edinilen bilgilerin pekişmesini ve kalıcı olmasını sağlamak. 

 

KAPSAMI:  

• Yalın Üretim Prensipleri 

• Yalın Evi ve 5S  

• 7 Temel İsraf 

• Kurum Kültürü 

• 5S nedir? 

• 5S in amacı nedir? 

• 5S in faydaları nedir? 

• 5S adımları 

• Ayıklama (SEIRI) adımı ve uygulama yöntemi 

• Düzenleme (SEITON) adımı ve uygulama yöntemi 

• Temizleme (SEISO) adımı ve uygulama yöntemi 

• Standartlaşma (SEIKETSU) adımı ve uygulama yöntemi 

• Disiplin (SHITSUKE) adımı ve uygulama yöntemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAIZEN 

HEDEFİ: 

Doğu kültüründe sürekli ve bitmeyen iyileştirme anlamına gelen KAIZEN, küçük küçük de olsa 

iyileştirmelerin sürekli ve sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi ve alışkanlık haline 

getirilmesi yöntemidir. İyileşme için büyük yatırımlar gerektirmeyen, tüm personelin 

yaratıcılıklarını ön plana çıkartan, çalışanlar tarafından uygulandığı için benimsenmesi kolay 

olan bir yöntemdir. 

Bu eğitim; KAIZEN hakkında temel bilgilerin yanı sıra uygulama yöntemleri ve nasıl 

kullanılacakları hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi hedefler. 

 

KAPSAMI:  

• KAIZEN Yaklaşımı 

• Ekip Çalışması 

• KAIZEN Türleri 

• 10 Adım KAIZEN Metodu 

• Problem Çözme Teknikleri 

• Hata Ağacı Analizi 

• Ölçme ve veri toplama 

• KAIZEN Planı oluşturma 

• A3 Raporlama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Temel Problem Çözme Teknikleri 

HEDEFİ:  

Problem çözme kültürünün kuruluşun her düzeyinde anlaşılmasını sağlamak. Kuruluşların 

verimliliğini azaltan problemlerinin çözülebilmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması için en 

temel problem çözme tekniklerini katılımcılara aktarmak.  Bu yaklaşımların ve tekniklerin 

örnek uygulamalar ile anlaşılmasını sağlamak. 

 

KAPSAMI:  

• Proses Haritası/Akış Şeması, 

• Beyin Fırtınası 

• Balık Kılçığı Diyagramı (Sebep-sonuç ilişkileri diyagramı), 

• Pareto Analizi, 

• Histogram 

• Saçılma-Serpme Grafiği 

• İlişkilendirme Diyagramı 

• Kontrol Grafikleri 


