




DanışmanlıkYalın
İşletmelerin,

operasyonel mükemmellik
yolculuğunda

değişim sürecine
liderlik ederek,

Uygulama Danışmanlığı
Hizmetleri vermek amacı ile

2008 yılında kurulmuş
“Değişim Yönetimi ve

Uygulama Danışmanlığı”
f irmasıdır.





Vizyon
İnsana saygı ve sürekli gelişimi amaç edinmiş, 
müşterilerinin ihtiyaçlarını günümüzün ve geleceğin
iş koşullarına uygun olarak, “değer” odaklı başarı 
hikayelerine dönüştüren, saygın ve performans odaklı 
seçkin bir firma olmak.

Misyonumuz
Mükemmelliğe adanmış organizasyonlar için global 
partner seçeneği olmak. Aşağıdaki konularda
mükemmellik sağlamak;
* Çalışan aidiyeti
* Gelir yaratma
* Güvenlik
* Üretimde kalite
* Zamanında teslimat
* Verimlilik
* Nakit akışı
* Maliyetler

Değerler
Güven inşa etmek...
Bilginin peşinde olmak...
İnsan odaklı olmak...
Müşteriyi anlamak...





Yalın Danışmanlık olarak
farklarımız Tecrübe...

25 yılı aşkın süredir, Toyota tarzını ve yöntemlerini 
uygulama tecrübesi ve dönüşüm projelerinde geniş 
deneyim. Dolayısıyla etkin, hızlı ve yüksek kazançlı proje 
yönetim becerisine sahibiz.

Donanım...
İlgili konular hakkında geniş bilgi bankasına ve uzman 
ağına erişim şansına sahibiz. Dolayısıyla, birçok sektörde 
esnek ve zengin öneriler sunabiliriz.

Geniş Açılı Bakabilme...
Danışmanlarımız önceki çalıştıkları firmalarında hem 
yönetici hem danışman olarak benzeri görevlerde 
bulunmuşlardır. Dolayısıyla, projeye farklı açılardan 
bakarak değerli çözümler üretebiliriz.

Yerinde...
Çalışmalar yerinde ve organizasyonun her seviyesinde 
gerçekleştirilir. Böylelikle iş akışı yakından izlenir, mevcut 
durum doğru tespit edilir ve çözümlerin sonuçlara etkisi
hızlı ve en etkin şekilde gerçekleştirilir.





Egitimlerimiz





• Yalın Teknikler

• Yalın Üretim Simulasyonu

• Problem Çözme Teknikleri

• Kaizen

• 5S

• Kanban ve Çekme Sistemi

• Değer Akış Haritalama (VSM)

• Görsel Yönetim

• Hızlı Model Değişimi (SMED)

• Hat Dengeleme

• Lojistik / Planlama / Kanban

• Standart İş

• Toplam Üretken Bakım (TPM)

• Otonom Bakım

• Planlı Bakım

• Yerinde Kalite

• Hata Önleyici Sistemler (Poka Yoke)

• T-Kart (Kamishibai)

• OEE Yönetimi Eğitimi

• Hoshin Kanri (Hedeflerin Yayılımı) Eğitimi

• Gemba Kanri (Saha Yönetim Sistemi) Eğitimi

• Montaj Hatlarında Kayıp Azaltma Eğitimi





Yalın Üretim
     Uygulamaları



Operatör çalışma alanı rahat, ürün taşıma
hareketleri kolay ve çalışma huzuru var. 

Üretim verimliliği %30 arttı.



Hangi çalışma alanını tercih edersiniz?

Birinde verimlilik %20 arttı.

Önce

Sonra



Önce Sonra



Önce

Malzeme yürüme mesafesi
85 m

Çevrim süresi: 131 sn
(Mevcut)

Çevrim süresi: 104,8 sn

%20 verimlilik artışı

Malzeme yürüme mesafesi
3,8 m

Sonra



Önce Sonra

Hangi depoda çalışmak istersiniz?

Verimlilik %100 arttı.

Çalışan sayısı 4, iş yetişmiyor! Çalışan sayısı 2



Önce
Malzeme

forklift yardımıyla
raflardan masaya

taşınıyor.

Malzemeler
masa üstünde
istiflenip montajlanıyor.
Biten ürün (20-40 kg)
elle masadan indiriyor.

İstediği yükseklikte
çalışabileceği

hidrolik masa ile
biten ürün
rampadan

itilerek taşınıyor.

20 cm mesafedeki
süpermarketten rahatlıkla
ihtiyaç duyduğu
malzemeyi alabiliyor.

Verimlilik

%22
arttı.

Sonra



Önce

Sonra

Verimlilik %200 arttı.

Çalışan sayısı 3,
üretim

yetişmiyor!

Çalışan sayısı

1



22 KİŞİ
1100 ÜRÜN

17
KİŞİ

1600
ÜRÜN

Önce

Sonra





Yalın Yaklaşım



Neden Yalın Yaklaşım?
Günümüzün küresel rekabet ortamında işletmeler giderek daha talepkar olan alıcılara hizmet 
vermektedir. Müşterileri ister bireysel tüketici, isterse bir başka üretici/satıcı firma olsun, işletmeler 
varlıklarını sürdürebilmek için müşterilerinin iyi kalite, düşük fiyat ve kısa teslim süresi beklentilerini hızla 
karşılayabilmek, daha fazla çeşit üründen daha küçük miktarlarda verilen ve anlık olarak değiştirilen 
siparişlere uyum sağlamak zorundadır. Belirli birkaç tip ürün ile pazardaki değişik ihtiyaçları 
karşılayabilmek de mümkün değildir. Satış alanının genişletilmesi adına giderek kişiye özel ürünlerin 
yaratılması ve bunun hızla ve düşük maliyetle yapılabilmesi gereklidir. Ürün ömrü kısalmaktadır ve 
tamamlandığında hâlâ talep edilen bir ürüne yatırım yapmış olmak için ürün geliştirme süresinin 
kısaltılması zorunludur.
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Yalın Düşünce’nin temel amacı, değerin ilk ham maddeden başlayarak, değer yaratma süreci boyunca 
hiç kesintisiz akıtılarak hızla nihai müşteriye ulaştırılmasıdır. Bunu başarabilmek için tüm değer zincirine 
bir bütünlük çerçevesinde bakmak, israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri müşteri için mükemmel değer 
oluşturmak amacına yönlendirmek gerekir. Yalın Düşünce’de israf, bilinen anlamının ötesinde ürün ya da 
hizmetin kullanıcısına herhangi bir fayda sunmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul 
etmeyeceği her şeydir. Tasarımdan sevkiyata tüm ürün/hizmet yaratma aşamalarındaki her türlü israfın 
(hatalar, aşırı üretim, stoklar, beklemeler, gereksiz işler, gereksiz hareketler, gereksiz taşımalar) yok 
edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, piyasa koşullarına uyum 
esnekliğinin kazanılması, nakit akışının hızlandırılması dolayısı ile firma kârlılığının artırılması hedeflenir.

YALIN DÜŞÜNCE'NİN GELİŞİMİ
Yüzyılın ortalarında Japonya’da, Toyota fabrikasında üretimde bir devrim yaratılıyordu. Batı’nın ancak 
1980’lerde farkına varmaya başladığı bu sistem, gerçekten de felsefesiyle ve teknikleriyle sanayide 
yepyeni bir çığır açmıştı. “Toyota Üretim Sistemi”nin sanayi dünyasına kattığı en temel ilke, her şeyi 
ancak müşterinin istediği anda ve miktarda üretmek, gereksiz stokları tümüyle ortadan kaldırmaktı. Stok 
bir israf olarak algılanıyordu ve sistemde hiçbir israfa yer yoktu. Her üretim adımı ancak bir sonraki 
adımın ihtiyaç duyduğu zamanda ve miktarda üretim yapmak üzere, Kanban adı verilen kartlarla 
tetikleniyordu. Bu mantık tedarikçi firmalar zincirinde de uygulanarak talep edildikçe üreten, stokları asgariye 
indirilmiş ve bu sayede kaynaklarını çok daha etkin kullanabilen bir sistem yaratılmıştı. Atölyeleri yönetenler, 
çalışanlar arasında sivrilmekte, ilave eğitimlerle yeni rolleri öğrenmektedir. Atölyelerde yönetici olarak pek 
mühendise rastlanmamaktadır. Mühendisler mühendislik yapmaktadır. Devasa makinelerde zamanından 
önce ve ihtiyaçtan büyük lotlar halinde yapılmakta olan üretim, çok hızlı kalıp değiştirme teknikleri (SMED) 
sayesinde, çok küçük partiler halinde, sadece müşterinin istediği kadar yapılabilir hale gelmişti.





K A T A L O G  T A S A R I M I

A L İ  H A R U N  S E V İ N Ç

M: +90 537 558 39 12
E: aliharunsevinc@gmail.com




