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Dan›ﬂmanl›k ve E¤itim
Hizmetlerimizin
Temel ‹lkeleri
• Uygulanabilir ve kullan›labilir bilgi
sunumu
• Uzman e¤itim yönetmenleri
• Sürekli güncellenen yenilenen e¤itimler
• E¤itimlerde uygulama s›kl›¤›
• Bireysel ve ekip çal›ﬂmalar› ile ö¤renme
• Konulara yüksek hakimiyet
• Sektörel tecrübe
• Güçlü ve aç›k iletiﬂim
• Do¤ru çözümler sunma
• ‹nteraktif kat›l›m

. . . . . . . . . . . . . . . .
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Kâr noktalar›
E¤itim ve Dan›ﬂmanl›¤›

“ﬁirketlerimiz büyürken kârl›l›¤›m›z azal›yor.”
“Y›l sonunda muhasebe kay›tlar›nda görünen
kâr ortada yok.”
“Onbinlerce dolarl›k yaz›l›mlar çare olmuyor.”
“Muhasebe ekibi bile iﬂin içinden ç›kam›yor.”
… Ve bunlar gibi yüzlerce can s›k›c› problemle
her gün bo¤uﬂuyor ﬂirketler.
Günümüzde ﬂirketler bir döngü içinde k›s›l›p kalm›ﬂ,
nereye gitti¤ini ve iﬂinden ne kadar kâr yapt›¤›n›
bilmiyor.
Daha fazla sat›ﬂ daha fazla kâr de¤ildir. Kuruluﬂlar›m›z›n
en önemli büyüme ve sürdürülebilirlik
problemlerinden birisi olan “düﬂük kârl›l›k” konusunda
yönetsel boyutta “kâr” odakl› bir süreç ve yönetim
anlay›ﬂ›na geçiﬂ e¤itimimizin ana temas›d›r.

. . . . . . . . . . . .
Üretim-Ticaret-Hizmet
sektörlerine yönelik

Stratejik
planlama
E¤itim ve Dan›ﬂmanl›¤›
Stratejik planlaman›n nas›l planlanaca¤› ve
yürütülece¤i, yaﬂanacak zorluklar›n aﬂ›lmas›
için süreçlerin ve strateji planlar›n›n
oluﬂturulmas› bu e¤itimin ana temas›d›r.
Stratejik planlama, ulaﬂ›lmak istenilen, sonuca giden
yolda rakiplere üstünlük sa¤layacak, ayn› anda birkaç
fonksiyonu birlikte de¤erlendirebilecek, uzun vadede
yap›lan planlar›n izlenmesine, kontrol edilmesine
olanak sa¤layacak bir yönetim arac›d›r.
Ana hedeflerin belirlenmesi
• Süreç baz›nda hedefler
• SMART+C kriterlerinin belirlenmesi
SWOT analizi uygulamas›
• Bütçe haz›rlamas›
• Faaliyet plan› haz›rlanmas›
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Üretim-Ticaret-Hizmet sektörlerine yönelik

I’m manager-Ben yöneticiyim
e¤itimi

E¤itim yöneticilik becerilerinin geliﬂimine,
yönetici ve yönetici adaylar›na yöneliktir.
Güncel bilgiler, iﬂ hayat›ndan uyarlanm›ﬂ bireysel ve
ekip çal›ﬂmalar› ile yönetim dünyas›n›n en son
trendlerini bulacaks›n›z bu e¤itimde.
• Yöneticilerin gerçek iﬂi ne olmal›d›r?
• ‹nsanlar› m›, prosesleri mi yönetmeliyiz?
• Yöneticinin ajandas›
• Yönetici hatalar› ve bu hatalar› düzeltme
• Biz bir ekibiz sadece slogan olmamal›
• Toplant› yönetimi
• Yöneticinin proje sunumu
• Yöneticinin ekibini motive etmesi
• Organizasyonel iletiﬂim
• Yöneticinin bireysel geliﬂimi konular› e¤itimimizin
ana temas›d›r.
Paket program üst, orta kademe yöneticiler ve yönetici
adaylar› için tasarlanm›ﬂt›r.

. . . . . . . . . . . .
Üretim-Ticaret-Hizmet
sektörlerine yönelik

Tak›m liderli¤i
e¤itimi

ﬁirketin baﬂar›s› için en temel unsurlardan biri
do¤ru liderliktir.

ME

BÜYÜ

Hedef büyüktür ama baﬂar› imkans›z de¤ildir.
Yol gösteren, harekete geçirebilen, birleﬂtiren, motive
eden, teknik donan›ml› liderler ﬂirket verimlili¤ini ve
baﬂar›s› art›rmaktad›r.
TL

Tak›m liderli¤i sistemi ma¤azac›l›kta, sanayide,
turizmde, sa¤l›kta, restorantta, hastanede, her
sektörde iﬂletilebilir.
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Aile ﬂirketleri için yol haritas›
E¤itim ve Dan›ﬂmanl›¤›

“Yönetim krizi iflasa sürükledi.”
“Yüzy›ll›k ﬂirket tarih oldu.”
“Miras kavgas› ﬂirketi yabanc›lara satt›rd›.”
“As›rl›k ﬂirketler miras kavgalar›yla yok oluyor.”
… Hergün bas›nda karﬂ›m›za ç›kan haberlerden
baz›lar›.
• Aile içi çat›ﬂma • Miras kavgas› • Kardeﬂler aras›
çat›ﬂma • Kardeﬂ • ye¤en • kuzen kavgas› • Aileler
aras› kavga Aile ﬁirketlerinin yokoluﬂ sebeplerinden.
Sonraki jenerasyona ﬂirketi nas›l teslim edece¤iz?
S›k›nt›lardan en önemlisi.
Kurumsal bir Aile Anayasas› haz›rlamak ve
Kurumsallaﬂmak bu e¤itimin ana temas›d›r.

. . . . . . . . . . . .
Üretim-Ticaret-Hizmet
sektörlerine yönelik

ISO 10002
müﬂteri
memnuniyet
sistemi
e¤itimi
Müﬂteriye gülümserseniz müﬂteri de size
gülümser.
Kendinizi empatik olarak bir müﬂteri yerine
koydu¤unuzda gülümseyen bir yüzün size verece¤i
güven ve s›cakl›k duygular› karﬂ›s›nda hissedece¤iniz
mutluluk çok önemlidir.
• Müﬂteri analizi • Müﬂteri kârl›l›k de¤erlendimesi
• Ürün ve cirolar analizi • CRM yöntemi ile etkin sat›ﬂ
stratejisi • Pazarlamada güncel geliﬂmeler
• Sürdürülebilir pazarlama • Markan›n önemi
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IATF 16949:2016 ve Core Tools
E¤itim ve Dan›ﬂmanl›¤›

Ölçe¤iniz ne olursa olsun kullan›labilir ve
uygulanabilir sistemler kuruyoruz.
IATF Uluslararas› Otomotiv Grubu’nun istedi¤i;
• IATF 16949:2016
• ‹PK ‹statistiksel Proses Kontrol
• MSA Ölçüm Sistemleri Analizi
• FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi
• APQP ‹leri Ürün Kalite Planlamas›
• PPAP Numune Onay Süreci
e¤itimlerini sunuyoruz.
Esnek ve geliﬂime aç›k doküman yap›s›, Kalite Yönetim
Sisteminin tüm aﬂamalar›nda anlaﬂ›l›r ve uygulanabilir
olmas›, sürekli iyileﬂme felsefesinin iﬂletmelerde
geliﬂtirilmesi e¤itim ve dan›ﬂmanl›k projelerimizin
odak noktas›d›r.

. . . . . . . . . . . .
Üretim-Ticaret-Hizmet
sektörlerine yönelik

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim
Sistemi
E¤itim ve Dan›ﬂmanl›¤›

Profesyonel hizmet anlay›ﬂ›, tecrübesi ve global
vizyonu ile etkin yönetim sistemleri için sizin
yan›n›zday›z.
ISO 9001:2015 ile;
• Sürekli iyileﬂtirme odakl›
• Riskler ve f›rsatlar temelli bir yap›
• Süreç yaklaﬂ›ml›
• Standartlar aras›ndaki farkl› numaraland›rmay›
ortadan kald›ran
• Doküman› azaltan ancak uygulamay› ön planda
tutan bir sistem ön görülmüﬂtür.
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Süreç yönetimi ve süreç
iyileﬂtirme
E¤itim ve Dan›ﬂmanl›¤›
Süreç yönetim ﬂartlar›n›n kuruluﬂta kurumsal
olarak yap›land›r›lmas› ve tüm çal›ﬂanlar›n
süreç çal›ﬂmalar›na kat›lmas› bu e¤itimin ana
temas›d›r.
Süreç yönetimi çal›ﬂmalar›n›n en önemli getirileri:
• Çal›ﬂanlar›n kendilerini sürekli geliﬂtirmesi
• Sürecin sürekli iyileﬂtirilmesi
• Aç›k ve net iﬂ tan›mlar›
• Hedeflerin belirli olmas›
• Organizasyonel geliﬂim
• Etkin iletiﬂim
• Verimlilik ve kalite art›ﬂ›

. . . . . . . . . . . .
Üretim-Ticaret-Hizmet
sektörlerine yönelik

Proje yönetimi
e¤itimi
Her proje müﬂteri memnuniyetini
hedeflemelidir.
Baﬂar›l› bir proje yönetimi; sonuçlara daha uygun
maliyetle ve zaman kaybetmeden ulaﬂ›lmas›n› sa¤lar.
• Proje tan›m›
• Müﬂteri isteklerinin tan›mlanmas›
• Proje ekibi belirlenmesi
• Geçmiﬂ projelerin analizi
• Proje plan› haz›rlanmas›
• Proje bütçesi
• Projenin gözden geçirilmesi
• Projenin sunumu
Kat›l›mc›lar uygulamal› e¤itimle edinmiﬂ olduklar›
bilgileri ve gözlemleri çal›ﬂt›klar› ﬂirketlerdeki projelere
aktarabilecekler.
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Verimlilik yönetimi
E¤itimi

ﬁirketlerde verimlili¤in ölçülmesi, analiz
edilmesi ve kaynaklar›n verimli kullan›m›
kurumsal baﬂar›n›n da temelini oluﬂturmaktad›r.
Bu e¤itim ve dan›ﬂmanl›k projesi ile ﬂirketlerimiz
israflar›n› görebilecek, makine ve operatör baz›nda
performans de¤erlendirmesi yapabilecektir.
• Verimlili¤in ölçülmesi
• Kapasite kullan›m›
• ‹sraflar
• Verimlilik art›ﬂ› için kullan›lacak yöntemler
• Verimlilik/ciro iliﬂkisi
• Operatör bazl› hata ve verimlilik analizi.

. . . . . . . . . . . .
Üretim sektörüne yönelik

Yal›n Üretim ve
Yal›n Üretim
Teknikleri
E¤itim ve Dan›ﬂmanl›¤›

Makinalar durmas›n, üretim sürsün.
10 TL de¤erindeki hatal› parça 10000 TL kayba
dönüﬂmesin.
Yal›n üretim tekniklerini her proseste, her
operasyonda kolayl›kla uygulayabilirsiniz.
Yal›n üretim tekniklerini uygulayarak maliyetlerde
düﬂüﬂ, kalite art›ﬂ›, verimlilik art›ﬂ›, operasyon
sürelerinde azalma, iyileﬂtirme odakl› çal›ﬂan felsefesi,
çal›ﬂan motivasyonunda art›ﬂ, en önemlisi müﬂteri
memnuniyetinde art›ﬂ sa¤layabilirsiniz.
Global ﬂirketlerin uygulad›klar› De¤er Ak›ﬂ Haritalama
• 5S Temizlik ve Düzen
• Kaizen
• SMED
• Poka Yoke
• TPM
• ‹ﬂ Etüdü ve Verimlilik
• Ergonomi
• Kanban en önemli tekniklerdir.
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E¤itim ve Dan›ﬂmanl›¤›
‹sraflar›n›za y›lda ne kadar ödüyorsunuz?
Yüzbinlerce dolarl›k yaz›l›m programlar›
gerekli mi?
KOB‹’lerin en önemli problemlerinin baﬂ›nda israflar›
önleyememiﬂ olmalar›d›r.
‹sraf Avc›lar› e¤itimi, israf› do¤madan yok etmeyi
hedeflemektedir. Bu hedefe en alt kademeden, en
tepe yönetime kadar tüm ekibin ›srarl›, kararl›, tavizsiz
duruﬂuyla ulaﬂ›labilir.
Yal›n düﬂüncenin en temel amac› tüm israflar›
azaltarak, mümkünse yok ederek, verimlilikleri
art›r›rken, maliyetleri düﬂürerek müﬂteriye sadece
katma de¤eri sunmakt›r.
E¤itim süresince;
• Hatal› üretim • Fazla üretim • Fazla stok • Bekleme
• Gereksiz iﬂler • Gereksiz taﬂ›ma • Gereksiz hareketler
israflar› tüm detaylar› ile ele al›nmaktad›r.

. . . . . . . . . . . .
Üretim sektörüne yönelik

Yal›n sat›nalma
e¤itimi
‹sraflar›n›z› yal›n sat›nalma tekniklerini
uygulayarak kazanca dönüﬂtürebilece¤inizi
biliyor musunuz?
Son 10 y›lda müﬂteriler kulland›klar› ve sat›n ald›klar›
ürün ve hizmetler hakk›nda en az üretici ﬂirket kadar
bilgi sahibi oldular. Bu nedenle ﬂirketler kâr elde
etmek için daha sistematik ve planl› bir sat›nalma
sürecinde bulunmak zorundalar.
• Sat›nalma süreci tan›m›-girdileri, ç›kt›lar›, kaynaklar›
• Sat›nalma sürecinin iç tedarikçileri ve iç müﬂterileri
ile etkileﬂimi • Tedarikçi ﬂartnamesi haz›rlanmas›
• Sat›nalma ﬂartnamesi haz›rlama • Tedarikçi
performans yönetimi ve izleme • Yeni tedarikçi
seçimi • Tedarikçilerde aranacak yasal ﬂartlar
• Malzeme yönetimi ve planlamas› • Tedarikçi
geliﬂtirme • Tedarikçilerde kanban uygulamas›
• Sat›nalma sürecinin finans süreciyle etkileﬂimi ve
sat›nalma bütçesi haz›rlanmas› • Sat›nalma
yönetiminde maliyet düﬂürme yöntemleri
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5S temizlik ve düzen
e¤itimi
5S bir yal›n üretim tekni¤i olarak;
Düzeni ve temizli¤i, iﬂ güvenli¤ini, tertibi,
çal›ﬂ›lan ortam›n benimsenmesini, müﬂterilerin
gözünde disiplinli bir kuruluﬂ imaj› sa¤lamak
amac›yla uygulan›r.
5S tüm çal›ﬂanlar›n kat›ld›¤› bir tekniktir.
Hedef; yaﬂad›¤›m›z ve çal›ﬂt›¤›m›z ortam›n temiz,
düzenli, sa¤l›kl› ve güvenli olmas›n› temin etmek, bu
ﬂartlar› sürekli hale getirmektir.

. . . . . . . . . . . .
Üretim sektörüne yönelik

TPM
Toplam Verimli
Üretken Bak›m
e¤itimi
Vak'a analizi ve uygulama örnekleri ile
zenginleﬂtirilen bu e¤itimde TPM'in ne oldu¤u,
neden gerekti¤i, nas›l uygulanaca¤› ve
sürdürülece¤i e¤itim süresince iﬂlenmektedir.
TPM, çal›ﬂanlar›n topyekün kat›l›m›yla sorumlulu¤u
paylaﬂt›ran, otonom bak›m ve yüksek ekipman
etkinli¤iyle ar›za, duruﬂ ve kay›plar› önleyen,
gerçekleﬂen kültürel de¤iﬂimle iﬂ güvenli¤i, kalite ve
verimlili¤i art›ran, yal›n üretim teknikleri içinde en
baﬂta gelenidir.
Baﬂta yönetimin iradesi, kat›l›m› ve kararl›l›¤› olmak
üzere bak›m›n öncelikle üretim ve tüm di¤er
bölümlerle iﬂbirli¤inden do¤an sinerji ve elde edilen
baﬂar›lar kuruluﬂa;
S›f›r ‹ﬂ Kazas›, S›f›r Ar›za, S›f›r Kay›p, S›f›r Hata, S›f›r
Hurda, S›f›r Stok yüksek hedeflerini gerçekleﬂtirme
sürecinde en büyük gücü sa¤lar.
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‹novasyon ile farkl›laﬂma
e¤itimi

Dünyaya bak›ﬂ aç›n› de¤iﬂtir.
‹novasyon ﬂirketlerin geliﬂiminde farkl› yol ve
yöntemlerin keﬂfedilmesini sa¤layan bir yaklaﬂ›md›r.
Kat›l›mc›lar›n klasik bir çal›ﬂma sistemati¤inden
kurtulmalar› ve farkl› düﬂünme, farkl› yaklaﬂ›mlar
sergileme, farkl›l›k yaratmalar› için yol göstermek
amaçlanmaktad›r.
•
•
•
•
•
•

‹novasyon nedir?
‹novasyonla ilgili uygulamalar ve örnekler
Süreçlerin inovasyonu
ﬁirketin inovasyonu
Yarat›c› düﬂünme tarz›
Dünyaya bak›ﬂ aç›m›z› de¤iﬂtirmek ve bireysel
inovasyon
• ﬁirket içinde inovasyon araçlar›
• ‹novasyon süreci–nas›l?

. . . . . . . . . . . .

inovasyon

Üretim-Ticaret-Hizmet
sektörlerine yönelik

8D problem
çözme teknikleri
e¤itimi
Global bir sistemdir. Müﬂteri ﬂikayetlerinin
cevaplanmas› veya iç kalite problemlerinin
çözümlenmesinde etkili bir araçt›r.
E¤itimin hedefi; Problemin sistematik biçimde bir
ekip taraf›ndan ele al›nmas›n›, problemin kök
sebebinin do¤ru olarak tespit edilmesini ve efektif
düzeltici faaliyetlerin al›nmas›n› sa¤lamakt›r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problem çözme süreci ak›ﬂ›
Sürecin girdileri ve ç›kt›lar›
Ekiplerin oluﬂturulmas›
Problemin tan›m›-budur, de¤ildir analizi
Acil aksiyonlar
Geçici aksiyonlar
Kök nedenlerin belirlenmesi
Faaliyetlerin uygulanmas› ve do¤rulanmas›
Standartlaﬂt›rma
Problem çözme teknikleri (beyin f›rt›nas›, kontrol
tablosu, histogram, pareto analizi, neden-sonuç
diyagram›, paynter diyagram›, 5 neden)
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E¤itim dan›ﬂmanl›k
projelerimiz
Yal›n üretim ve teknikleri
Yal›n üretim araçlar› ile kârl› ve verimli
ﬂirket olabilirsiniz
• Yal›n üretim ve yal›n üretim teknikleri
• Daha kârl› olmak için stratejiler
• Yal›n proses, yal›n fabrika tasar›m›
• VSM de¤er ak›ﬂ haritas› ile kesintisiz üretim
• Yal›n proses lideri
• 5S ile Temizlik ve Düzen
• Veri analizi ve Kaizen f›rsatlar›
• ‹sraf avc›lar›
• SMED ile H›zl› Set-up
• Poka Yoke ile 0 Hata asla hayal de¤il
• TPM Toplam Verimli Bak›m
• ‹ﬂ Etüdü ile kay›plar› keﬂfedin
• Yamazumi Hat dengeleme
• Problem çözme teknikleri

. . . . . . . . . . . .
Kurumsal yönetim
Kurumsall›¤a do¤ru
• I’m manager – Ben yöneticiyim
• Lider çal›ﬂan
• Stratejik Planlama ile Gelecek Vizyonu
• Organizasyonel ‹letiﬂim
• Proje Yönetimi
• Tak›m Liderleri E¤itimi
• Yal›n Tedarik Zinciri Yönetimi
• Üretim Proses Lideri
• ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi
• Aile ﬂirketleri için yol haritas›
• Verimlilik yönetimi
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Yönetim sistemleri
Her biri birer klasik
• IATF16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
• APQP ‹leri Ürün Kalite Planlamas›
• PPAP Numune Onay Prosesi
• MSA Ölçüm Sistemleri Analizi
• ‹PK ‹statistiksel Proses Kontrol
• FMEA Hata Türü Etkileri Analizi
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
• ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi
• ISO45001 ‹ﬂ Güvenli¤i Yönetimi
• ISO 10002 Müﬂteri Memnuniyeti Sistemi
• 8D ile Problem Çözme Teknikleri
• ISO 19011 ‹ç Tetkikçi
• Süreç yönetimi ve süreç iyileﬂtirme

. . . . . . . . . . . .
Workshoplar
• Daha fazla kârl›l›k
• Verimlilik art›rma
• Maliyetleri düﬂürme
• Kurumsal yönetim
• Yal›n yönetim
• Yal›n üretim
• Gülümserim, iﬂimi seviyorum
• Gülümseyen müﬂteri
• Gülümseten hizmet
• ‹novatif süreç yönetimi
• Kalite ç›tas›n› yükseltmek
• Ekip yönetimi
• Aile ﬂirketleri yönetimi
• Sat›ﬂlar› art›rma
• Yal›n fabrika
• Ekiple problem çözme
• Marka de¤eri
• Proje yönetimi
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Sektörde hep ilkleri
gerçekleﬂtirdik
20 y›l önce kalite sistemleriyle, yal›n sistemlerle,
kurumsallaﬂma çal›ﬂmalar›yla tan›ﬂt›rd›¤›m›z
atölye düzeyindeki firmalar›m›z›n bugün
Ar-Ge projeleri yapmas›, global ﬂirketlerin
A s›n›f› tedarikçisi olmas›, kalite ödülleri
almas›yla gurur duyuyoruz.
1995 ISO 9001 e¤itim ve dan›ﬂmanl›k çal›ﬂmalar›na
baﬂlad›k.
2000 QS 9000 otomotiv kalite yönetim sistemi
e¤itim ve dan›ﬂmanl›k çal›ﬂmalar›na baﬂlad›k.
2001 TTGV Türkiye Teknoloji Geliﬂtirme Vakf›nca
e¤itim destekleri kapsam›nda e¤itimci ﬂirket olarak
yetkilendirildik.
2002 TOSYÖV Vakf›nca e¤itim destekleri kapsam›nda
e¤itimci ﬂirket olarak yetkilendirildik.
2002 Yal›n Üretim ve Teknikleri e¤itim ve dan›ﬂmanl›k
çal›ﬂmalar›na baﬂlad›k.
2003 Yönetim Dünyas› isimli gazeteyi yay›nlad›k.
AS TV’de Vizyon Kariyer program›n›n yap›m ve
sunumunu üstlendik.
Kosgeb taraf›ndan desteklenen kalite dan›ﬂmanl›k ve
e¤itim çal›ﬂmalar› kapsam›nda 10 ﬂirketi kalite
sistemleriyle tan›ﬂt›rd›k.
2004 Kalitemizi ISO 9001 ile belgeledik.
2009 D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›nca e¤itim bedelinin
%90’› hibe destekleri kapsam›nda e¤itimci ﬂirket
olarak yetkilendirildik.
2010 Ekonomi Bakanl›¤›nca e¤itim bedelinin %70’i
hibe destekleri kapsam›nda e¤itimci ﬂirket olarak
yetkilendirildik.
2014 Sektörde TSE HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi
alan ilk dan›ﬂmanl›k ﬂirketlerinden birisi olduk.
2016 IATF 16949 e¤itim dan›ﬂmanl›k çal›ﬂmalar›na
baﬂlad›k.
2017 Hizmet ihracat› yapt›k. Azerbaycan Azersun
Holding'te ﬂirket içi e¤itimler sunduk.
2018 Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n, ‹hracatç›
Birliklerinin üyelerine yönelik düzenledi¤i e¤itim
programlar›na ve üretim, ticaret, hizmet sektöründeki
ﬂirketlere hizmet sunuyoruz.

Dile kolay 23 y›l…
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