Yalın Japonya Turu
BAŞVURU FORMU

YALIN TURU:
En İyi Yalın Fabrikaları
Fabrika Liderleri ile
Münazaralar
Uygulamalı Kaizen
Aktiviteleri
Yalın Seminerleri
Geziler
*Tur İngilizce olarak yapılacaktır.

KATILIM ÜCRETİ
Ücret: 6250$*

TUR TARİHLERİ
Tüm tarihler Shinka
Management web
sitesinde belirtilmiştir.
Dahil: Konaklama, Yemek,
Hızlı Tren, Transferler,
Turlar, Seminerler, Çevre
Gezileri, Tercüman
*UÇUŞ ÜCRETİ & SEYAHAT
SİGORTASI DAHİL DEĞİLDİR

DÜZENLEYEN:

DESTEKLEYEN:

Unutulmaz bir yaşam tecrübesi için Shinka Management’ın Yalın Japonya Tur’una katılın
Yalın felsefesinin arkasındaki orijinal Japon düşünce yapısını ve farklı endüstrilerdeki başarılı
uygulamalarını öğrenmek için kendinizi bir haftalığına bize teslim edin. Yalın felsefesine yeni
olmanız veya mevcut tecrübenizi geliştirme isteğiniz farketmeksizin sürekli iyileştirme kültürünün
kendi kurumunuza nasıl adapte edeceğinizin farkındalığında eve döneceğinizin sözünü veriyoruz.

Zorluklar

Turun Yararları

Firmalar

Yalın Kavramları

Son yıllarda birçok kurum yalın
üretim programlarını
uygulamaya başladı fakat
Japonya dışında başarılı ve
devamlı uygunabilirliliği
olanlar kısıtlı sayıda. Bunun
belli başlı bazı nedenleri:

Yalın Japonya Turu yalın üretim
prensipleri hakkında düşünme
şeklinizi genişletip, bilginizi
güçlendirecek. Japonya’nın en
önde gelen firmalarında yalın
uygulamalarını tecrübe edecek
ve kendi organizasyonunuzda
bu uygulamaları hayata
geçirmek için gereken altyapıya
sahip olacaksınız.

Shinka Management,
dünyanın en önde gelen yalın
Japon şirketleri ile iletişim
halindedir.

Teori aşamasından
uygulamaya geçme zamanı.
Saha ziyaretleri sırasında yalın
kavramlarının en mükemmel
uygulamalarına tanık
olacaksınız.

Shinka Management
danışmanları 2007 yılından beri
Yalın Japonya Turları’na devam
etmektedir. Tur, 1 haftalık yoğun
eğitim, şirket gezileri, üst
yönetim münazaraları ve Japon
kültürünü tanıma fırsatını
içermektedir. Japonya’ya ayak
bastığınız andan itibaren tüm
transferler, birinci sınıf
konaklama ve yemekler,
kültürel rehberlik ve
tercümanlık hizmetlerimizle sizi
konuk ediyoruz. Tur İngilizce’dir.

Gifu Auto Body
Panasonic
Sekisui Heim
Kewpie Mayonnaise
Omron
Hamamatsu Şehir Yönetimi
Chuo Malleable Iron
INOAC
Kirin Brewery

1. Kurumlar örnek
alabilecekleri tam anlamıyla
başarılı uygulamaları
görmediler.
2. K urumlar yalın programlarını
uygularken insan ve kültür
faktörlerini gözardı ettiler.
3. Kurumlar piyasada bulunan
doğruluğu tartışılır kaynak
ve görüşler yüzünden
yalının gerçek anlamını
yitirdiler.

Toyota
Rinnai Corporation
Metal One
Kikkoman
Brother

Denso
Muratatec
Itoen

5S / TPM
TPS / Just-In-Time / Jidoka
TQM
Standart İş
Kanban
Görsel Yönetim
Çalışan Öneri Panoları
Tur esnasında yalın kavramının
temellerinin ötesinde yalın
kültürünün tüm kuruma
yayılması hakkında liderlerin
tecrübelerini dinleme ve
tartışma fırsatı bulacaksınız.
Eve dönerken şirketinize yalın
yolculuğunda bir adım daha
ileri gitmek için yardıma hazır
olacaksınız.

Önceki Turlardan Yorumlar
“Kişisel ve profesyonel anlamda tüm hafta benim için çok yararlı oldu – harika bir yalın turu
olmasının yanı sıra kaçırılmaması gereken bir kültür tecrübesi.”
“Yalın Üretim’e yeni bir tutku ve heyecanla bağlandım. Bu tura katılma imkanınız varsa pişman
olmayacaksınız, bu siz ve şirketinizin geleceği için bir yatırım.”
“Tur kusursuz ve profesyonel bir tecrübeydi. Sadece üretimden sorumlu kişiler için bir tur olmaktan
öte iyileştirme proseslerine ilgili herkes için faydalı bir turdu.”
“Çarpıcı, şiddetle öneriyorum.- Tatile gittiğimde bu kadar eğlenmemiştim. Yalın Üretim fikrinin ait
olduğu kültür deneyimini unutamayacaksınız.”

Tüm müşteri yorumlarımız için lütfen sitemizi ziyaret ediniz.
http://shinkamanagement.com/tour/

Turdan Ana Başlıklar
Toyota - Aichi Bölgesi
Toyota Şehri içinde bulunan Toyota bitmiş taşıt üretim tesisi turu. Ziyaretçiler üretim
sahası atmosferini ve Toyota’nın interaktif eğitim alanlarını tecrübe edecekler. Tur,
Toyota Üretim Sistemi’nin iki temel öğesine odaklanıyor; Jidoka and Just-In-Time.

Örnek Tur Programı*
Pazar: Tokyo’ya Varış
• Tur bilgilendirmesi & orientasyon
• Japon iş etiği semineri

Rinnai - Aichi Bölgesi
Kalite takıntılı gazlı cihaz ve elektronik ekipman firması Rinnai’a gezi. Rinnai’de tüm
çalışanlar sürekli iyileştirme ve Toplam Verimlilik Koruma çalışmalarına dahildir. “Kalite
Kaderimizdir” felsefesine sahip Rinnai sıfır hata üretimi hedefler. Firma liderleri
tarafından saha turu ve reel talep üstüne kurulu çeşitli ürün tipi ve karışık akış üretim
sistemi odaklı sunum yapılacaktır.

Pazartesi: Nagoya - Tanıtım & Saha Turu

Gifu Auto Body - Gifu Bölgesi

• Toyota Üretim Sistemi Semineri

Toyota Grubu’na bağlı bitmiş taşıt üreticisi Gifu Body’de JIT teslimat, kanban, poka-yoke
ve 5S gibi Toyota Üretim Sistemi uygulamalarının mükemmel örneklerini göreceksiniz.
Grup bünyesindeki, Toyota Hi-Ace için çalışan kaynak/montaj fabrikası, pres parça
tedarikçisi ve koltuk parçaları üretim tesisi gezilecek. Firmanın yalın yolculuğunu fabrika
eski müdürünce yürütülecek çalıştayda öğrenme ve dünya standartlarındaki yalın eğitim
sahasında uygulamalı eğitimlere katılma şansınız olacak..

Metal One Isuzu – Gifu Bölgesi
5S ve standardizasyonun en iyi uygulayan bir firmadan çok şey öğreneceksiniz.
Isuzu, soğuk haddeli çelik üretimi ve satışında uzman olup eski tip ekonomi
endüstrisinde karlılık için yüksek iş verimliliği ile maliyet azaltma odaklı çalışmanın
öneminin farkındadır. Firma bu bağlamda mükemmel bir kurum kültürü, katılımcı,
sadık ve dinamik bir personel yaratmıştır.

Hamamatsu Şehir Yönetimi - Shizuoka Bölgesi
Yalın uygulanabilirliği anlayışını üretimin dışına taşıyın. 90’lı yılların ortalarından beri
Kaizen prensipleri devletin çeşitli kademelerinde uygulanmaktadır. Hamamatsu
şehri Kaizen’i devlet sektörüne uygulamakta bir lider olup, “Good Job” isimli
programıyla kadrolarının hükümet reformu sağlamasına olanak tanıyor.

Yalın Üretim Seminerleri
Seminerlerde yalının temelleri hakkındaki anlayışınızı Japon yaklaşımını öğrenerek
güçlendirin. Bazı konular; Toyota Üretim Sistemi, standart iş, zaman etüdü, numune
alma, yalın kültürünü uygulama ve liderlik.

Japon Kültürü Deneyimi
Değişik kültürel ve çevre gezileri eşliğinde benzersiz bir seyahatin tadını çıkarın.
Japon yemekleri ve kültürünü tatmak ve etkileyici kentsel bölgelerini keşfetmek için
fazlasıyla vaktiniz olacak. Tur, Japonlarla iş yapma konulu bir seminerle başlayacak.
Bu seminer katılımcılara Japon gelenek ve kültürünün, iş etiğinin ve Japon şirketlerinin
yönetim anlayışının anlaşılmasını amaçlamaktadır.
Detaylı bilgi ve tur tarihleri için lütfen http://shinkamanagement.com/tour/ adresini
ziyaret ediniz.

Önerilen Uluslararası Uçuşlar
Katılımcılar Tokyo’ya gidiş-dönüş olarak tüm uçuşlarını ayarlamakla yükümlüdür.
Karşılama havalimanında yapılacak ve transfer Tokyo’da otelinize limuzin otobüs servisi
ile yapılacaktır. Lütfen gelişinizi turun başladığı Pazar günü en geç öğleden sonra saat
4’te otelinize giriş yapacak şekilde ayarlayınız.
Narita Uluslararası Havalimanı (NRT)
Tokyo’dan 65km uzaklıkta bulunan Narita Uluslararası Havalimanı, Tokyo’ya
hizmet veren birinci havalimanıdır. Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Asya
ve Okyanusya gibi merkezlerden düzenli uçuşlar buradan yapılmaktadır.
Haneda Havalimanı (HND)
Tokyo Uluslarası Havalimanı olarak da bilinir. Tokyo merkeze yakındır. İç hat
uçuşlar ve kısa mesafe uluslararası uçuşlar yapılmaktadır.

• Japonya’ da yalın uygulaması konulu seminer
• Toyota Body Seika tesisi gezisi
Salı: Nagoya – Saha Turları & Eğitim
• Pres parça fabrika turu
Çarşamba: Nagoya – Saha Turları & Eğitim
• Kanban simülasyonu ve Kaizen aktivitesi
• Toyota Üretim Tesisi Turu
Perşembe: Nagoya – Saha Turları & Eğitim
• Metal One Isuzu Gezisi
• Rinnai fabrika gezisi
Cuma: Hamamatsu - Saha Turu & Bilgilendirme
• Hamamatsu Şehir Yönetimi Ziyareti
• Zaman etüdü ve numune alma semineri
Cumartesi: Tokyo – Kapanış
• Tokyo Şehir Gezisi
• Narita Havalimanı’ndan dönüş
* Örnek programdır. Değişiklikler olabilir.

Lean Japan Tour
Registration Form
COMPANY DETAILS
Company Name			

Tour Commencement Date

Postal Address 			
State 		

Postcode

Phone Number			

Country
Total Number of Participants

How did your company learn of the tour?:

PARTICIPANT DETAILS 1
Title

First Name 		

Position		

Email

Direct Phone		

Mobile Number

Surname

PARTICIPANT DETAILS 2
Title

First Name 		

Position		

Email

Direct Phone		

Mobile Number

Surname

PARTICIPANT DETAILS 3
Title

First Name 		

Position		

Email

Direct Phone		

Mobile Number

Surname

If registering more than three participants, please provide participant details via e-mail. Tour commencement dates as per website listing.

Conditions & Allowances
Participation fee does not include airfare, travel insurance or hotel personal expenses. Participants may choose flights of their preference, but are required to be in
the hotel lobby by 4pm on the starting Sunday of the tour. Tour content descriptions based on previous tours. Tour actual content may vary. Schedule subject to
change without notice. Photo and video imagery from Tours may be used by Shinka Management for marketing purposes. CANCELLATION POLICY: Registration
of a completed Form indicates the participant’s intention to take part in the Tour. Once this intention has been notified to Shinka Management, the participant’s
booking must be secured by full payment of the fee to Shinka Management within 14 days. Any participant may cancel their booking without penalty 30 days
prior to tour commencement. Any booking cancellation between 30 days and 14 days prior to tour commencement will forfeit 50% of the fee. Any cancellation within
14 days of tour commencement will entirely forfeit the fee. The transfer of registration by participants within the same company is permitted. Shinka Management
reserves the right to alter the tour dates up to 45 days prior to tour commencement. Shinka Management asks participants to refrain from purchasing their
airfare or travel insurance until 45 days prior to tour commencement unless given earlier clearance by Shinka Management. Shinka Management will take no
responsibility for the refund of airfares or travel insurance. Shinka Management accepts no liability for any loss or damages or expenses of any kind.

AUTHORISATION: I am an authorised representative of the organisation identified above and have read and understand the cancellation policy.
I have read and agree to the Conditions & Allowances as specified above.
Authorised Representative Name 			

Date

REGISTER - Please complete and send the form to:
Paul Smith Mb +61 430 581 899 Ph +61 8 8394 0005 Email: paul.smith@shinkamanagement.com
This is an interactive PDF and can be filled out and sent back to us via email - Simply open and fill in
in Acrobat Reader and click on the Submit button and the file will open in your email package for sending.

SUBMIT PDF FORM

