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VSM
Eği mi
Uygulamalı

K

Uygulama

KONU BAŞLIKLARI

∙ Yalın Üretimin tanımı, temel özelliklerinin açıklanması,
. Temel yalın üretim teknikleri ve uygulama alanları,
∙ İtme ve Çekme Sistemlerinin tanımı ve farklılıkları,
∙ Değer, akış ve israf,
∙ Malzeme ve bilgi akışı,
. Ürün grupları oluşturma, gruplama teknikleri,
∙ Değer akışı haritaları hazırlama (mevcut durum),
∙ Temel israf alanları ve uygulanacak yalın prensipler,
∙ Yalın sisteme giden yol (yol haritası) , hedef değer akışı,
∙ Çekme sistemi, mevcut duruma göre uygulanacak yerin
belirlenmesi,
∙ İşletme İçi süpermarketler ve milk run sistemi,
∙ Kanban uygulamaları, örnek hesapların yapılması,
∙ Uygulama planı, kaizen noktalarının belirlenmesi,
. Hedeﬂerin olşturulması

E

EĞİTİMİN HEDEFİ

Firmanın temel süreçlerinde kayıpların görünür hale gelmesi ve
kayıpların önlenmesi için yapılacakların belirlenmesi için basit,
kullanışlı ve ﬁrmanın her kademesinde kolayca anlaşılabilecek bir
sistem olan Değer Akışı Analizi yönetminin katılımcılara
öğretilmesidir.
Bu yönetim uygulanması ile ﬁrmada çekme sisteminin işletmede
nasıl uygulanabileceğinin anlaşılması, çekme sistemine geçiş için
plan oluşturulması, değer akışı haritası çizebilme becerisinin
kazandırılması, yorumlayabilme, değer ve israf arasındaki farkı ayırt
edebilme, akış haritasında sorunları tespit edebilme ve yol haritası
oluşturabilme becerilerinin kazandırılması eğitimin temel hedeﬁdir.
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VSM eğitimi uygulamalı
olarak da verilmektedir.
Uygulama ﬁrmada
seçilen bir ürün
grubunda gerekli
incelemelerin yapılması
ve mevcut durum değer
akışı haritasının ve
hedef değer akışı
haritasının hazırlanarak
yönetime sunulması
şeklinde yapılmaktadır.
Ürün grubu seçimi
konsunda ﬁrmaya
destek sağlanmaktadır.
Çalıştay süresince
günlük olarak
katılımcılar tarafından
elde edilenler ve
uygulananlar rapor
halide yönetime
sunulmaktadır.

Eğitim Süresi
Eğitim süresi 2 gün (16
saat)
Uygulama süresi 3 gün
(24 saat)

KİMLER KATILABİLİR
Firmaların üst yönetim ve orta kademe yöneticiler, üretim
sorumluları, satış sorumluları, stok yöneticileri ve teknik elemanlar .
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