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Kısaca Yalın Düşünce … 
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Yalın Düşünce’nin Temel Prensipleri 

YALIN LİDERLİK 

(LEAN LEADERSHIP) 

 

ÇEKME SİSTEMİ 

(PULL SYSTEM) 

 

MÜKEMMELLİK 

(PERFECTION) 

 

DEĞER 

(VALUE) 

 

DEĞER AKIŞI 

(VALUE STREAM) 

 

SÜREKLİ AKIŞ 

(FLOW) 
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 Çalışanlar, sorumluluk alır ve artık iyileştirme sürecinin gönüllü birer 
üyesi olurlar   

 Çalışanlar, ürünler ve üretim sahası hakkında daha geniş bilgilerle 
donanmış hale gelirler ve yetenekleri artar 

 Yalın bir üretim işletmesi, çalışmak için; daha temiz, daha organize, 
daha güvenli ve  daha mutlu bir ortamdır 

 Müşteriler kazanır : 

- Yüksek kalitede ürünler 

- Düşük fiyatta ürünler 

- Tam zamanında teslimatlar 

 Yönetim kazanır : 

- Ürünler zamanında sevk ve teslim edilir 

- İşletme finansal olarak kazanımlar elde eder 

- İşletme içerisinde pozitif görüş ve davranışlar oluşur ve yayılır 

Neden Yalın’a Değişim ? 

!!! Herkes Kazanır !!! 
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Yalın Olmanın Anlamı Nedir ? 

 Yalın, 

• Bir düşünme ve yönetim biçimidir (bir teknikten daha fazlasıdır) 

• Tüm çalışanların sürekli olarak proseslerini iyileştirmek için 

çözüm yolları aradığı bir kültürdür 

• Sistemimizdeki veya üretimimizdeki tüm değer katmayan 

aktivitelerin (israf) azaltılması yada ortadan kaldırılmasını öngören 

ve üretimimizi destekleyen bir felsefedir 

• Yalın’ın esası, siparişin gelişi ile siparişe karşılık olan ödemenin 

gelişi arasındaki süreyi kısaltmaktır 

•Bu sürenin kısaltılması sürecinin sonucu; üretkenliğin arttırılması, 

kısa teslimat süreleri, düşük maliyetler, kalitenin iyileştirilmesi ve 

müşteri memnuniyetinin arttırılmasıdır 

 

“21. yüzyılda iki çeşit işletme olacak :  rekabetçiler ve kapananlar. Şu 

çok açık ki, şu an büyümemizi sağlayan üretim metodları bizi 

geleceğe taşıyamayacak. Seçim basit : iyileştir yada öl.   

Mike Walters (CEO Lockheed Martin) 
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 “Koçların görevi mazeretleri oyuncudan uzak tutmaktır – seyahat 
problemi olmayacak, ekipman problemi olmayacak, kötü antreman 
yapmayacak, kötü oyun planları olmayacak – böylece oyuncunun 
aynada bakacağı başka hiçbir boş yer kalmaz.” 

Barry Melrose (Kanadalı Hokey Koçu) 

 

DEĞER AKIŞI 

(VALUE STREAM) 

SÜREKLİ AKIŞ 

(FLOW) 

MÜKEMMELLİK 

(PERFECTION) 

ÇEKME SİSTEMİ 

(PULL SYSTEM) 

Müşterinin değeri çekmesi sağlanır, yani üretim akış hızı talebin 

hızına bağlanır 

 

Değerin hızla, hiç kesintiye uğramadan müşteriye doğru akması 

sağlanır 

 

Ürün bazında değer akış yolları  ve israflar belirlenir 

 

Son kullanıcının bedelini ödediği zaman ve tüm işler. 

Sürekli daha mükemmel aranır 

 

YALIN LİDERLİK 

(LEAN LEADERSHIP) 

 DEĞER 

(VALUE) 

 

Yalın Düşünen Liderleriniz olmalı.. 

 

Yalın Düşünce’nin Temel Prensipleri 
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Değer 
 

Kuaför 

 
Müşterinin istediği:  DEĞER 

 Sıra beklemeden, kısa zamanda, hijyenik bir ortamda, uygun fiyata 
ve zevkine uygun olarak saç bakımının yapılması 

 

Müşteriye sunulan:  İSRAFLAR  

- Müşteri güzel karşılanmıyor 

- Sıra var, müşteri beklemeli 

- Sıra beklerken ekstra servisler ( gazete, dergi, içecek, TV, müzik) 
yok, müşteri beklerken sıkılıyor 

- Saç bakımı çok yavaş yapılıyor, işlem uzun sürecek 

- Hijyenik kurallara dikkat edilmemiş 

- Müşterinin istediği model bilinmiyor 

- Kullanılan aletler ve malzemeler uygunsuz ve kalitesiz, müşteri  saç 
bakımı esnasında rahatsız oluyor 

- Temiz havlu kalmamış 

- Sıcak su sıkıntısı var 

- Fiyat çok pahalı 

- Bozuk para üstü yok 

- Kredi kartı ile ödeme yapma şansı yok 

 

 

NE YAPMALI ?  
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Müşteri açısından bir şey 

ifade etmeyen ve kaçılabilir 

faaliyetler (İsraf) : 

- ıskarta, hatalı ürün,        

yeniden işleme, aşırı  stok, 

boş bekleme… 

Müşterilerin alacakları 

üründe ödemeye istekli 

oldukları fonksiyonlar : 

- Şekillendirme, 

boyama... 

 

Bugünkü koşullar altında 

yapmak zorunda 

olduğumuz ancak ürüne 

değer katmayan faaliyetler 

(Zorunlu İsraf) : 

- tutma, hareket ettirme, 

takım değiştirme, ekipman 

bakımı ... 

Değer ve İsraf 

Görünür 

İsraflar 
Saklı 

İsraflar 

Değer 

Yaratan İş 
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Muda - Mura - Muri 

İşin gerçek doğasındaki felsefe 

İşin; aşırı yükleme, düzensizlik ve israflar olmadan devam ettirilmesi 
gerekmektedir 

 

Muda = İsraf  

Mura = Düzensizlik  

– İşlerin içeriğinin ürün çeşitliliğine göre değişkenlik içermesi, hat 
yüklemelerinde düzensiz ve dengesiz çizelgeleme ve seviyelendirme 
(ürünün zamanında üretiminin seviyelendirilmemesi), hat boyunca 
çalışanların yeteneklerinin değişkenliği, arızalar, uzun hazırlık 
süreleri 

Muri = Aşırı Yükleme  

(Doğal limitler ve kapasiteyi zorlamak)  

– Fiziksel olarak 

– Mental olarak 

 Aşırı yüklemeler çalışanlarda emniyet ve kalite problemleri ile 
sonuçlanırken; makinalarda arızaların ve kusurlu ürünlerin meydana 
gelmesine sebep olur. 
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• İsraf üretim proseslerindeki değer katmayan tüm faktörlerdir 

• Müşterileriniz değer katmayan aktiviteleriniz için para ödemeyecektir 

• İsraf müşterilerinizin ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılamanızı 

imkansız hale getirir 

• İsraf son derece büyük bir maliyettir 

• Maliyetlerimizi israfın toptan eleminasyonu ile düşürmeliyiz  

• İsraf “aniden” oluşmaz 

• Kitlesel (yığın) üretim israfı yaratır ve yaygınlaştırır 

• Kitlesel (yığın) üretim sistemi büyük iletişim problemleri yaratır ve sekiz 

ana israfın oluşmasına sebep olur 

• İsraf dizayn ile yaratılır 

– Ürünlerin dizaynı 

– Üretim proseslerinin dizaynı 

– Organizasyonel yönetim şeklinin dizaynı 

– Fabrika yerleşiminin dizaynı 

İsraf (Muda) 
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Üretimde İsraflar 

 

 1. Fazla Üretim 

(Gerekenden fazla üretmek) 

 3. Taşıma 

(Malzemenin değer katmayan hareketi) 

 

Bir malzemenin düzenli bir yerde olmaması, Kullanılmayan malzemenin geri dönüşü, Büyük lotlarla 

üretim, Kusurlu malzemenin depolanması, Malzemeyi son halini almadan üretimden çekmek, 

Gereğinden fazla taşıma araç ve ekipmanı kullanımı 

 

4. İşlem 

(Değer yaratmayacak aksiyonlar için 

çabalamak) 

 

 2. Stok İsrafı 

(İşletme için gerekenden fazla malzeme, 

ürün vb. bulundurmak) 

 

7. Hatalı Eylem ve/ya Üretim 

(Ürün veya hizmetimizi onarmak, yeniden 

yapmak) 

 

6. Bekleme  

(Değer katan herhangi bir faaliyetin 

gerçekleştirilmediği boş zaman) 

8. Değerlendirilmeyen Beyin 

(Çalışanların bilgi ve becerilerinden 

faydalanmamak) 

5. Hareket 

(Çalışanların değer yaratmayacak bir 

amaç için uğraş vermesi) 

 

Erken üretmek, Gereğinden daha hızlı üretmek, Satmadığımızı üretmek, Boş zamanı doldurmak için 

üretmek, Parasal geri dönüşü olmayacak envanterin birikmesi, Büyük parti büyüklükleri, Fazladan alan 

ve insan gücü, Gereksiz makina ve tezgah yatırımı 

Birleştirilmesi mümkün işlemleri ayrı yapmakta ısrar etmek, Müşterimizi açısından bir şey ifade 

etmeyen iyileştirmeler, Müşteri beklentilerine cevap verememek, Gereksiz prosedürler, Gereksiz bilgi 

ve dokümantasyon, Sıkıntı yaratan süreçleri sürdürmek, Üretimin sonunda kalite kontrol yapmak 

Ürünün üretimi ile müşteriye sunulması arasındaki sürenin çok uzun oluşu, Süreç ve işlemler arasında  

malzeme yığınları, Çok fazla  yeniden işlem, tamirat, Yeni ürünlerin piyasaya zamanında 

sunulamaması 

 

Malzeme ve Ekipman aramak, İlgili malzemeye/ekipmana ulaşım güçlüğü (eğilmek, uzanmak..), 

Kullanılacak malzemelerin üretim alanına yakın olmaması, Gereksiz/fazla hareket yaratan yerleşim 

düzeni ve prosedürler, Fiziksel zorlanmaya sebep olan iş çevresi ve ekipmanlar, Gerekenden fazlasını 

üretmek ve büyük depo alanında onun takibi 

 

Ekstra alan, donanım ve ekipman alımı, Ekstra iş gücü ve envanter kullanımı, Geciken 

sevkiyat/teslimatlar, Ekstra kayıplar ve yükselen maliyetler, Kalite problemleri, prestij kaybı 

 

Yanlış ve yetersiz sorumluluk yükleme, Eksik sorumluluk ve görev verme 

 

Uzun ayar süreleri, Amaca yönelik olmayan çalışma yöntemleri, Malzeme ve ekipman eksikliği, İş 

gücünün beklemesi, Ekipman ve teçhizatın beklemesi, Çalışanın makinayı beklemesi, makinanın 

operatörü beklemesi, Arıza ve duruşlara etkin müdahale edilmemesi 



www.unitedpartners-tr.com 
11 

 

Değer 

Yaratan 

İş 

 

 
 

Değer 

Yaratan 

İş 

 
 

YOK ET 

AZALT 

-Doğru ürün 

-Doğru adet 

-Doğru zaman 

-Doğru fiyat 

Değer bu isteklerin 

karşılanmasıdır 

Müşterinin 

istediği  

Değer ve İsraf 

 
Değer 

Yaratan 

İş 
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“Sürekli iyileşmenin anahtarı, sürekli olarak israfları aramak ve elemine 

etmektir” 

 Taiichi Ohno 

İsrafı azaltarak: 
 

• Kaliteniz iyileşir ve kalitenin izlenebilirliği artar 

• Teslimatlarınız iyileşir (kısa tedarik süreleri) 

• Para dönüş hızınız artar 

• Stok seviyenizi azalır 

• Alan ihtiyacınız azalır 

• Kaynak kullanım etkinliğiniz artar 

• Maliyetleriniz düşer 

• İşletme sermayesi ihtiyacınız azalır 

• Üretkenliğiniz iyileşir 

• Tahmin yerine kesin siparişe göre üretiminiz mümkünleşir 

 

 

 

Değer ve İsraf 
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Değer ve İsraf 

Geleneksel Yaklaşım 

KAR 
KAR 

Satış 
Fiyatı 

Üretim  
Maliyeti 

Satış 
Fiyatı 

Üretim  
Maliyeti 

Maliyet + Kar     = Fiyat 

100 TL  + 10 TL = 110 TL 

 

Maliyet + Kar     = Fiyat 

95 TL  + 10 TL   = 105 TL 

 

Maliyet + Kar     = Fiyat 

95 TL  + 15 TL   = 110 TL 

 

 

  

Fiyat – Maliyet = Kar 

Günümüz Koşulları 

% 5 Değer yönetimi ile maliyetleri düşürebilirsek.. 

% 5 ile elde edilen 5 TL’yi satış fiyatından indirip 

daha rekabetçi olabiliriz. ( % 4.5 indirim ) 

% 5 ile elde edilen 5 TL’yi Kar hanemize ekler daha 

karlı bir şirket olabiliriz.  ( % 50 daha karlı ) 
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Fabrika İçi Değer Akışı 
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Değer Akış Örneği – Ekmek Fırını 

DEĞER 

ZORUNLU İSRAF 

İSRAF 

Müşteri beklemekten 

hoşlanmaz 

Müşteri beklemekten 

hoşlanmaz 

Müşteri kendisine yok 

denmesinden hoşlanmaz 

Müşteriye tedarik süresini kısaltmak için 

ürünler önceden paketlenebilir 

Müşteriye tedarik süresini kısaltmak için 

ürünler önceden dilimlenebilir 

Bu mesafe ne kadar kısa olursa ürüne  

gelen siparişe karşılık olan bedelin  

dönüşü o kadar hızlı olur 
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Tedarik Süresi 

NE KADAR ?  

Ürün ve malzeme akışı 

Bilgi ve $ Para $ Akışı 

Değer Akış Zinciri 

DEĞERİN akışını sağlayacak  

kaynaklar nelerdir 

Müşterinin gözünde DEĞER 

nedir 

LOJİSTİK  
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İyileştirmelerle Azaltılmış Tedarik Süresi İsraf İsraf 

Değer Akış Zincirinde İsraflar 

Tedarik Süresi 

LOJİSTİK  

SÜREKLİ İYİLEŞTİRMELER 

İsraflar İsraflar 

Değer akış zincirindeki  

israfları AZALTMALIYIZ 

 

Değer akış zincirindeki  

israfları AZALTMALIYIZ 

 

Tedarik süresi o kadar kısalır. Sonuçta; 

-Ürünün müşteriye ulaşma süreci kısalır 

-Aynı süreçte hizmet verdiğimiz müşteri sayısı artar 

-Ürünün bedelin üreticiye dönüş süreci kısalır 
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Tel : +90 224 451 01 43 

 

E-posta :  egitim@unitedpartners-tr.com  

 

Web : www.unitedpartners-tr.com   

 
 

 

İletişim ….  

DAHA AYRINTILI DEĞERLENDİRME İÇİN  

DAVETİNİZİ BEKLERİZ….. 
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