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BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME   

Amaç:  

Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac 
hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak.  

çerik:  

 

1990 sonras de i en dünya 

 

1990 sonras ters yüz olan kavramlar 

 

Bütünsel kalite  
- Nedir? 
- Temel ilkeleri 
- Önemini art ran özellikler 
- Kuruma kazand rd klar

 

- Kavramlar

  

Mü teri önceli i 

 

Kurumsal sorunlar n ele al nmas  

 

Sorunlar, insanlar ve bahaneler 

 

Kurumsal sistemler 

 

li kiler 

 

yile tirme  

 

Koruma ve iyile tirme ili kisi 

 

Yenilik ve iyile tirme ili kisi 

 

De i im  

 

De i imin güçlükleri 

 

De i imi nas l gerçekle ir? 

 

Sürekli geli mede sorumluluklar 

 

Sürekli geli mede yöntem ve teknikler 
- Süreç yönetimi 
- Öneri sistemleri 
- Tak m çal malar

 

- Sorun çözme gruplar

 

- yile tirme proje ekipleri  

Süre: 2 Gün  

Gerekli teçhizat:   

Barkovision,  
Diz üstü bilgisayar,  
Flipchart,  
Marker kalem,        
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ISO 9000:2000 KAL TE YÖNET M S STEM TEMEL E T M

  
Amaç   

Kurulu larda çal anlara ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standard n n   ne 
oldu u, nas l olu turulaca nas l ya at laca ve geli iminin nas l sa lanaca 
hakk nda gereken bilgileri vermek.  

çerik  

 

Kalite kavram na genel bak

  

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standard n n olu umu ve geli imi 

 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standard belgelendirme esaslar

  

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin kurulu süreci 

 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standard maddelerinin kapsaml 
olarak aç klanmas ve kurulu a nas l uyarlanaca hakk nda aç klamalar n 
yap lmas . 

 

Olas sorular n yan tlar

  

Süre  

1 gün ( ISO 9000 1994 versiyonu e itimini alm gruplara verilecek e itim için ) 
2 gün ( Daha önce ISO 9000 1994 versiyonu e itimi almam olan gruplara verilecek 
e itim için )   

Gerekli teçhizat:   

Barkovision,  
Diz üstü bilgisayar,  
Flipchart,  
Marker kalem,                      
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ISO 9000:2000 K.Y.S STEM DOKÜMANTASYON E T M

  
Amaç: Kat l mc lara ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon yap s 
hakk nda gereken bilgileri vermek ve uygulamalarla  doküman haz rlama becerisi 
kazand rmak.  

çerik:  

 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon yap s

  

Doküman ve kalite kayd

  

Uygulama esaslar n n detaylar

  

Haz rlanmas

  

Numaraland r lmas

  

Onaylanmas

  

Da t lmas

  

Uygulanmas

  

Revize edilmesi (de i tirilmesi) 

 

Saklanmas

  

Yürürlükten kalkmas

  

Listelenmesi 

 

Olmazsa olmaz artlar 

 

Dikkat edilecekler 

 

Dokümantasyonu olu turmaya nas l ba lamal ? 

 

Görev tan mlar ve Organizasyon El Kitab

  

Yap s

  

çeri i 

 

Olu turulma esaslar

  

Kalite Planlar ve Prosedürler 

 

Yap s

  

çeri i 

 

Olu turulma esaslar

  

Talimatlar 

 

Yap s

  

çeri i 

 

Olu turulma esaslar

  

Formlar 

 

Yap s

  

çeri i 

 

Olu turulma esaslar

  

D Kaynakl Dokümanlar 

 

Kalite El Kitab

  

Yap s

  

çeri i 

 

Olu turulma esaslar

  

Workshop      

Süre 1 gün    
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Kat l m artlar : ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi temel e itimini alm olan 
ki iler kat lmal d r.  

Gerekli teçhizat:   

Barkovision,  
Diz üstü bilgisayar,  
Flipchart,  
Marker kalem,                                           
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ISO 9001:2000 KAL TE YÖNET M S STEM Ç TETK KÇ E T M

  
Amaç   

Kat l mc lar n ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iç tetkik  
uygulamalar nda planlama, uygulama, raporlama ve takip i lemleri ile ilgili bilgi ve 
becerilerini geli tirmek.  

çerik  

 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi nde iç tetkikin tan m ve hedefleri 

 

Tetkik çe itleri 

 

Birinci taraf tetkikleri 

 

kinci taraf tetkikleri 

 

Üçüncü taraf tetkikleri 

 

Tetkik a amalar

  

Aç l toplant s

  

Tetkik a amas

  

Ara toplant lar 

 

Ba Tetkikçi ve Tetkikçinin sorumluluklar

  

Tetkik edilecek birimin sorumluluklar

  

Tetkikçinin özellikleri 

 

ç Tetkik dokümantasyonu 

 

Kapan toplant s esaslar

  

Tetkik raporunun haz rlanmas ve sunumu esaslar

  

Takip tetkikleri 

 

Tedarikçi tetkikleri 

 

Workshop      

Süre  

2 gün  

Kat l m artlar

  

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi temel e itimini  alm  olan ki iler kat lmal d r.  

Gerekli teçhizat:   

Barkovision,  
Diz üstü bilgisayar,  
Flipchart,  
Marker kalem,        
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5S S STEM E T M

  
Amaç:  

Kurulu larda temizlik, düzen uygulamalar n n gerçekle tirilmesi ve bu uygulamalar n 
standart hale getirilmesi ile ilgili sistemin yarat lmas konusunda çal anlar 
bilgilendirmek.  

çerik:  

 

Toplam (Bütünsel) kalite nedir? 

 

Sürekli iyile tirme nedir ve neden gereklidir? 

 

7 Muda nedir? 

 

5S in anlam ? 

 

5S niçin önemlidir? 

 

S n fland rma 
- Ay klama 
- Elden ç karma 
- levsel depolama 
- K rm z etiket uygulamas

  

Düzenleme 
- Nedir, nas l yap l r? 
- Depolama 
- Mevcut durumun analizi 
- Uygun depolama için gerekenler 
- Depo yeri belirleme 
- Depolama yöntemleri 
- Adland rma 
- Zeminler 
- Çizgiler 
- Depolama kurallar

  

Temizlik 
- Neden gereklidir 
- Temizli in 1. ad m

 

- Genel temizlik 
- Temizli in 2. ad m

 

- Temizli e ba larken 
- Alet ve ekipmanlar n temizli i 
- Temizlik nas l uygulanmal ? 
- Sonuçlar 

 

Standartla t rma 
- Kapsam 
- Yap lacaklar 
- Gözlem 
- Problemlerin tespiti 
- Kontrol noktalar n n belirlenmesi 

 

Disiplin 
Süre: 1 gün 

      Gerekli teçhizat: Barkovision, Diz üstü bilgisayar, Flipchart, Marker kalem,   
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SORUN ÇÖZME GRUPLARI E T M

  
Amaç   

Kat l mc lar kalite sistemine yönelik iyile tirmeleri nas l yapacaklar , kar la t klar 
sorunlar n çözme konusunda nas l bir tutum sergilerlerse ba ar l olacaklar 
konusunda bilgilendirerek bu çerçevede ba lat lacak çal malara nas l destek 
vereceklerini anlamalar n sa lamak.  

çerik  

 

Bütünsel kalite ve temel ilkeleri  

 

Bütünsel kalite ile sorun çözme gruplar aras ndaki ba nt

  

Kalite geli tirme ve yenilik ba nt s

  

Kalite geli tirme nedenleri 

 

Bu konuda yönetime dü en görevler 

 

Sorun çözme gruplar n n dünya uygulamalar

  

Amaçlar  

 

Yararlar  

 

Uygulaman n ba ar s n etkileyen faktörler  

 

Uygulama program esaslar ve dikkat edilmesi gereken ayr nt lar 

 

Programa geçi ad mlar

  

Tan t m ve bilgilendirme 

 

Ölçme

 

de erlendirme 

 

Gönüllülük esas n n gere i ve özellikleri 

 

Uygulaman n etkinli i 

 

Grup organizasyonunun yap s ve organizasyon birimlerinin detayl 
aç klamalar

  

Kimlerden olu ur? 

 

Ne yaparlar? 

 

Gerekli e itimler 

 

Çal ma esaslar  

 

lk proje seçimi 

 

Dikkat edilecekler 

 

Uygulaman n esaslar

  

Grup çal malar nda kullan lan sorun çözme yöntemleri 

 

Beyin f rt nas

  

Kullan m alanlar  

 

Gerekenler 

 

Uygulama ad mlar

  

Kurallar

  

Organizasyonu ve Liderin görevleri 

 

De erlendirmesi 

 

Workshop   

 

Neden-Sonuç analizi (diyagramlar ) 

 

Kullan m alanlar  

 

Uygulama ad mlar

  

Kurallar

  

De erlendirmesi 

 

Workshop   
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Pareto analizi 

 
Kullan m alanlar  

 
Uygulama ad mlar

  
De erlendirmesi 

 
Workshop   

 
Grup etkinlerinin sonuçlar n n ölçülmesi 

 

Dikkat edilecekler 

 

Raporlama esaslar

  

Dikkat edilecekler 

 

Yönetime sunu

  

lginin canl tutulmas

  

Sürekli iyile tirme analiz ve önemi 

 

Verilerle konu mak 

 

Sorunlar 

 

Olas sorular n yan tlanmas

  

Süre 2 gün  

Gerekli teçhizat:   

Barkovision,  
Diz üstü bilgisayar,  
Flipchart,  
Çok miktarda flipchart ka d , 
Marker kalem,  
Hesap makinesi                         
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PROBLEM ÇÖZME TEKN KLER E T M

  
Amaç   

Kat l mc lar n problemlere olumlu ve sistematik yakla mla kal c çözümler   
olu turmalar  konusunda  bilgi  ve  yeteneklerini  geli tirmektir.  

çerik  

 

Problem nedir? 

 

Problem çözümü için gereken nitelikler nelerdir? 

 

Problemlere sistematik yakla m 

 

Çözüm türleri 

 

Problem çözme araçlar

  

Seçenek üretme teknikleri 

 

Workshop   

 

Grupland rma 

 

A amalar

  

Kullan m alanlar

  

Beyin f rt nas

  

Kullan m alanlar  

 

Gerekenler 

 

Uygulama ad mlar

  

Kurallar

  

Organizasyonu  

 

De erlendirmesi 

 

Workshop   

 

Neden-Sonuç analizi (diyagramlar ) 

 

Kullan m alanlar  

 

Uygulama ad mlar

  

Kurallar

  

De erlendirmesi 

 

Workshop   

 

Kontrol tablolar

  

Kullan m alanlar  

 

Uygulama ad mlar

  

Ak diyagramlar

  

Kullan m alanlar  

 

Uygulama ad mlar

  

Serpme diyagramlar

  

Kullan m alanlar  

 

Uygulama ad mlar

  

De erlendirmesi 

 

Workshop   

 

Pareto analizi 

 

Kullan m alanlar

   

Uygulama ad mlar

  

De erlendirmesi 
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Workshop     

 
Histogramlar 

 
Kullan m alanlar  

 
Uygulama ad mlar

  
De erlendirmesi 

 

Workshop    

Süre  2 gün  

Gerekli teçhizat:   

Barkovision,  
Diz üstü bilgisayar,  
Flipchart,  
Çok miktarda flipchart ka d , 
Marker kalem,  
Hesap makinesi                                  
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SÜREKL Y LE ME (KA ZEN  FELSEFES )  E T M

  
Amaç   

Kat l mc lara i verimlili inin artt r lmas ve sistemlerini sürekli olarak yile tirmenin  
yararlar n kavrayabilmeleri  için  yeni  bir bak  aç s  kazand rmak.   

çerik  

 

Kaizen nedir? 

 

Sürekli iyile tirmenin anlam

  

yile tirmenin iki unsuru olan kaizen ve yenilik 

 

PUKÖ ve SUKÖ döngüsü 

 

yile tirme ve koruma ili kisi 

 

TKY felsefesi 

 

Kaizen kavram n n TKY felsefesindeki yeri 

 

De i im 

 

De i ime dirençler 

 

Sürekli iyile tirmede sorumluluklar 

 

Sürekli iyile tirme yöntemleri 
- Süreç yönetimi 
- Öneri sistemleri 
- Tak m çal malar

  

Süreç yönetimi 
- Süreç nedir? 
- Süreç yönetiminin a amalar

 

- Süreçlerin yeniden düzenlenmesi 

 

Workshop 

 

Öneri sistemleri 
- Amaç 
- Öneri nedir? Ne de ildir? 
- Öneri sisteminin yararlar nelerdir? 
- Öneri verilecek konular 
- Önerilerin de erlendirilmesi 

 

Tak m çal malar

 

- Tak m nedir? 
- Tak m çal malar n n amac nedir? 
- Ba ar s nelere ba l d r? 
- Etkin tak m n özellikleri nelerdir? 
- Tak m çal malar n n türleri 

 Kalite çemberleri 

 

yile tirme proje ekipleri 

 

Kalite çemberleri 
- Amaç? 
- Organizasyon yap s

 

- Çal ma prensipleri     

http://www.ikedaconsulting.com


Toplam Kalite E itimleri 

www.ikedaconsulting.com   

 
yile tirme proje ekipleri 

- Tan m

 
- Yap lar

 
- Çal ma prensipleri 

 
Tak m çal malar nda kullan lan teknikler 

- Veri toplama ve de erlendirme  
- Beyin f rt nas

 

- Neden sonuç analizi 
- Pareto analizi 

 

Tak m çal malar n n yönetime sunulu lar

  

Workshop   

Süre: 2 gün  

Gerekli teçhizat:   

Barkovision,  
Diz üstü bilgisayar,  
Flipchart,  
Marker kalem,        
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