
study mission japonya

4-14 nisan, 2014

‘yalın düşünce’nin
çağrısına 
kulak verin…



Toyota dahil

5 fabrika 
ziyareti

TEC uygulamalı 
eğitimleri

Japonca-Türkçe
çeviri

üst düzey YED
danışmanı 

desteği

şehir gezileri

kapsamlı 
program

neden Japonya…

+ bir fabrika ziyareti kadar etkili 
Toyota Müzeleri ziyaretleri

+ Toyota emeklisi, çok değerli
eğitmenler eşliğinde

+ tüm eğitimler ve fabrika ziyaretlerinde

+ geleneksel Kyoto ve
modern Tokyo’da 

Japon kültürünü 
gözlemleme fırsatı

+ seyahat detayları ile 
uğraşmadan, sadece 

öğrenme ve gözlemlemeye 
odaklı



katılanların görüşleri…

fabrikamızda uygulamış olduğumuz sistemin içinde yer alan 
eksiklerimizi karşılaştırarak, özeleştiri yapma şansı bulduk.

Emre ARKUN, Üretim Müdürü, DALGAKIRAN / 2012

görmenin ve dokunmanın anlamaya etkisini bir kez daha anladım, 
uygulamaları bizzat uygulama esnasında görmek okunacak bir çok 

kitaptan daha etkileyici olmuştur. 

Latif Mutlu ŞAHAN, Mühendislik Takım Lideri, HİSARLAR / 2012

çok iyi ve verimli geçti, biz kendimiz program yapmak istesek

ne para ne de planlama yeterdi. 

Hüsamettin SEVER, Genel Müdür, İRSEVER İNŞAAT / 2012

programda sadece teknik anlamda değil, Japon kültürü, yemekleri ile eğitim saatleri dışında göstermiş olduğunuz 
ilgi bizim zamanımızın daha etkin geçmesini sağladı. En başından sonuna kadar dolu bir programdı. Sadece Toyota 

ve tedarikçileri değil, diğer fabrikaların da gezilmesi farkı görebilmeyi, yorumlayabilmeyi kolaylaştırdı. 

Gülçin GÖKÇE, Yönetim Sistemleri Şefi, ÇİMTAŞ / 2013

iyi bir program; hocaların tecrübesi, tesis gezileri etkileyici, teşekkürler 

Atalay GÜMRAH, Banyo Grubu Başkan Yrd., ECZACIBAŞI YAPI / 2013



program

4 Nisan, 
Cuma

22:00 İstanbul 
Atatürk 

Havalimanı 
buluşma

5 Nisan,  
Cts.

00:50 İstanbul 
hareket

17:55 Osaka
varış

Nagoya
transfer

6 Nisan, 
Pazar

TEC Eğitim

Toyota 
Endüstri 

Müzesi ziyareti

7 Nisan,  
Pzt.

TEC Eğitim

Fabrika ziyareti 
- 1

8 Nisan,   
Salı

Fabrika ziyareti 
- 2

Fabrika ziyareti 
- 3

9 Nisan,  
Çrş.

Kyoto şehir 
gezisi

10 Nisan, 
Prş.

TEC
Uygulamalı 

Eğitim

11 Nisan, 
Cuma

Fabrika 
ziyareti – 4

Fabrika 
ziyareti - 5

12 Nisan, 
Cts.

TEC Eğitim

Tokyo 
transfer

13 Nisan, 
Pazar

Tokyo şehir 
gezisi

14 Nisan, 
Pzt.

11:55 Tokyo 
hareket

18:00 
İstanbul varış

Yalın Enstitü, gelişen koşullara göre programı değiştirme hakkını saklı tutar.



içerik

TTÜS (Toplam Toyota Üretim Sistemi)

Bireylerin Dinamikleştirilmesi

Görsel Yönetim

Standart İş (Proses Kaizeni) / Uygulama 

Lojistik Kaizeni, KANBAN / Uygulama

Kalite Kaizeni / Uygulama

Yönetici ve Süpervizör’ün Rolü 

Yalın Enstitü, gelişen koşullara göre içeriği değiştirme hakkını saklı tutar.



fabrika ziyaretleri

TOYOTA MOTOR CORPORATION - MATOMACHI

kaynak ve montaj hatlarında Toyota Üretim Sistemi’nin temel unsurlarını gözlemleme; 5S, Andon, Pokayoke, araba akışı (karışık üretim) 

TOYOTA MOTOR CORPORATION - OGUCHI PARTS CENTER 

küçük ve orta ölçekli yerel fabrikalar ve yurtdışı fabrikaları için depolama ve sevkiyat merkezi; stok, sevkiyat ve yükleme prosesleri 

TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION – Forklift Fabrikası 

Malzeme taşıma ekipmanları üretimine odaklanmış, Toyota Material Handling Grubu’nun ana tesisi

TOYOTA HOUSING CORPORATION

üretim prosesleri

OKUMA – CNC- Computer Numerical Control - tezgah, torna, multitasking makine üretimi

üretim prosesleri

+ ve en az fabrikalar kadar değerli bir öğrenme fırsatı sunan, fotoğraf ve video kaydının serbest olduğu iki müze;
TOYOTA KAIKAN & TOYOTA ENDÜSTRİ

Yalın Enstitü, gelişen koşullara göre fabrikaları değiştirme hakkını saklı tutar.



profil

program; sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşecektir.

iş sahipleri ve orta - üst düzey yöneticilere tavsiye 
edilmektedir. Mühendis kökenli olunması programın 
verimliliğinin artmasında fayda sağlayacaktır.  

mühendis düzeyinde katılımcıların 5 yıl ve üzeri iş 
tecrübesine sahip olmaları ve sorumlu kişi olmaları 
beklenmektedir. 

yabancı dil şartı aranmamaktadır. Organizasyon süresince 
Japonca-Türkçe ardıl çeviri yapacak bir çevirmen görevli 
olacaktır. 



ücret

7.400 USD +%18 KDV

• kişi başı

7.100 USD + %18 KDV

• 3 kişi ve üzeri (kişi başı)

fiyata 

dahil

olanlar

• Japonya gidiş-dönüş uçak bileti (THY, ekonomi sınıfı) *Uçak 
hariç detaylar için sıradaki sayfaya bakınız. 

• Tüm konaklamalar (single oda ve kahvaltı) 

• Şehirlerarası transferler (otobüs, hızlı tren) 

• Tüm eğitim ve fabrika ziyaretleri; eğitmen, materyal, mekan, 
ulaşım 

• Eğitim süresince öğle yemekleri  

• Yalın Enstitü akşam yemeği daveti

fiyata 

dahil 

olmayanlar

• İstanbul Atatürk Havaalanı’na geliş-gidiş transferleri 

• Otellerdeki tüm kişisel ekstra harcamalar (mini bar, kuru 
temizleme, internet bağlantısı, v.b.)  

• Eğitim dışındaki öğle yemekleri  (öngörü - yemek başı 35 USD) 

• Yalın Enstitü Akşam Yemeği Daveti hariç tüm akşam yemekleri 
(öngörü - yemek başı 60 USD) 

• Şehir gezilerinde ve serbest zamanlarda kullanılan ulaşım 
araçları (metro, tren, otobüs, taksi, v.b.) 

• Şehir gezilerinde muhtemel müze, tapınak girişleri (öngörü 
toplam - 50 USD) 

• Yurt dışı çıkış harcı ve seyahat sigortası 



uçuş

5 NİSAN 2014 

(4’ünü, 5’ine bağlayan gece)

TK46

00:50 İSTANBUL (ATATÜRK) HAREKET

17:55 OSAKA (KANSAI) VARIŞ

14 NİSAN 2014

TK 51

11:55 TOKYO (NARITA) HAREKET

18:00 İSTANBUL (ATATÜRK) VARIŞ

. Program için belirli sayıda grup bileti temin 
edilecektir.

Dileyen katılımcılarımız biletlerini kendileri satın 
alabilir.

Bu durumda ücretten 1.600 USD düşülecektir.

Organizasyon sınırlı sayıda grup bileti rezerve 
edeceğinden kayıt formunda biletinizi nasıl talep 
ettiğinizi mutlaka bildiriniz.

Grubun Japonya’da sorunsuz buluşması ve 
Nagoya’ya transferi için yanda detayları verilen 
THY uçuşunu baz alınız.

Farklı saat ve günlerden bilet alan ve grupla 
hareket etmeyen katılımcıların ilave servisleri 
karşılanmayacaktır.



kayıt 

Programa katılmak isteyenlerin Başvuru Formu’nu doldurarak, 17 Şubat 2014 tarihine kadar 0212 271 84 52 no.lu 
faksa ya da buketk@lean.org.tr adresine Buket Kanber dikkatine göndermesini beklemekteyiz.

Katılımcı sayısında sınırlama olduğundan bildirilen son tarihe uyum önemlidir. 

Grup yeter sayısı tamamlandığında fatura ve ödeme işlemlerine başlanacaktır.

Japonya’daki organizasyonlar açısından grubun en az 30 gün öncesinden netlik kazanması ve ödemelerin 
tamamlanmış olması gerekir. 

Başvuruların grup limitini aşması durumunda başvuru sırası esas alınır. Asıl ve yedek listeler oluşturulur. 

Konfirme edilmiş kayıt iptallerinde geri ödeme yapılmaz, firma katılımcısını değiştirebilir. 

Yalın Enstitü grup yeter sayısının oluşmadığı durumlarda organizasyonu iptal etme hakkını saklı tutar. Enstitü’den
kaynaklanan sebeplerden dolayı iptallerde, ödeme yapmış katılımcı bedellerinin tamamı geri iade edilir. 

mailto:buketk@lean.org.tr


kayıt - süreç 

ön 
başvuruların 

alınması

grup limitine 
göre listenin 

oluşması

asıl listede 
olan kişilere 
katılım onayı 

verilmesi

fatura ve 
ödeme 

işlemleri

seyahat ve 
program için 
katılımcıları 
yönlendirme

organizasyon

17 Ocak – 17 Şubat 17 Şubat – 27 Mart 4 – 14 Nisan



Ayrıntılı bilgi için;

Buket KANBER

buketk@lean.org.tr 

0533 468 31 85

YALIN ENSTİTÜ

www.lean.org.tr 

0212 271 84 51

0212 271 84 52



 

 

1 

 

Kayıt Formu / Study Mission Japonya  

Lütfen eksiksiz doldurup, 0212 271 84 52 no.lu faksa ya da buketk@lean.org.tr       

e-posta adresine Buket KANBER dikkatine gönderiniz. 

 

Firma Adı : 

Sektör / Ürün : 

Telefon :  

Faks : 

E-posta :  

Adres : 

 

Vergi Dairesi/Vergi No    :  

Fatura Adresi (firma adresinden farklı ise) : 

 

Katılımcı Bilgileri 

No Ad, Soyad Unvan Telefon E-Posta 

1     

2     

3     

 

kişi başı 3 kişi ve üzeri (kişi başı) 

7.400 USD + %18 KDV 7.100 USD + %18 KDV 

 

UÇAK BİLETİ İÇİNDE (     )  DIŞINDA (     ) 

TARİH:       İMZA: 

 

NOT: Ödemenin program başlamadan tamamlanması gerekir. Katılım teyidinizin ardından 

faturanız düzenlenecek ve dikkatinize gönderilecektir. Detaylar için lütfen tanıtım 

dosyasındaki başvuru işlemleri kısmını okuyunuz. 

Ayrıntılı bilgi için; Buket KANBER GSM: 0533 468 31 85 / buketk@lean.org.tr 

Tel: 0212 271 84 51 / Faks: 0212 271 84 52

mailto:yalinzirve@yalinzirve.org.tr
mailto:buketk@lean.org.tr

