


YALIN YÖNETİM’DE İLETİŞİM SÜRECİ



Değişim olmadan gelişim olmaz.

Değişim yönetiminin kullandığı araçlardan en         
vazgeçilmezi ise İLETİŞİM’dir.



Yeşim’de insan odaklı bakış açımızın simgesi olan 
“Önce İnsan” anlayışı 
Nergis Holding kurucularından Şükrü Şankaya’nın
babasına ait olan bir sözden çıkış kaynağını alıyor.



İLETİŞİM SÜRECİ  

Amaç:
Yalın üretim ve yönetimi ilgili hedef kitleler nezdinde tanıtmak ve yalın felsefe 
kültürünü yaygınlaştırarak değişimi başlatmak.

Hedef kitle: 
İç iletişim : Tüm Yeşim çalışanları
Dış iletişim: Fason firmalar, tedarikçiler, müşteriler, hazır giyim ve tekstil sektörü, 
kamuoyu.

Mesaj:
Yalın düşün, doğru üret, geleceğine değer kat...

Slogan:
Yeşim’de “Yalın Günler” Başladı...



Hedefimiz; yalın yönetim ve üretimin çalışanda 
değer yaratan bir süreç olduğunu tüm hedef 
kitlelerimize yalın bir şekilde anlatmaktı. 

Bu yüzden, hedef kitlenin değerleri ve kültürü 
ile uyumlu, görselliğe dayalı ve sürekli 
tekrarlanarak tutarlı bir şekilde ifade edilen 
mesajlar aracılığı ile algı yönetimi yapmayı 
amaçladık.





Yalın afişler fabrikanın dört bir yanına asılarak farkındalık yaratıldı.



Yalın anlayışı her noktada çalışanlarla görsel olarak paylaşıldı.



Yalınla ilgili bilgilendirme ve paylaşım süreci çalışanlar arasında sinerji yarattı



Herkes yalının bir parçası olduğunu hissetti ve sistemi sahiplendi.



Günlük yaşantımızda da yalın 
her gün her dakika yanımızdaydı.

Yalına yolculuk sürecimizde
en hararetli toplantılarda,
en keyifli sohbetlerde
yalın kupalarımız hep 
yanımızdaydı...



Yalın sloganımızı ayaklı afişimizle 
her noktaya taşıdık. 

Konferans salonunda, 
yemekhanede ve farklı noktalarda 

sene boyunca sergiledik.

doğru üret



Yönetimden
Yalın Yönetim’e destek mektubu...

Üst yönetimin bu konuya verdiği önemi 
ve değeri göstermek için mail ile 
bilgisayar ortamında duyurulan yalın 
yönetim ile ilgili mektup, büyük boy afiş 
olarak yaptırılarak yemekhane girişinde 
de tüm çalışanlar için sergilendi.



İşletmelerde ve konfeksiyon katlarında yalın panolar 
yapıldı. Yalın üretim bilgileri bu panolarda sergilendi.



“Yalın Üretim El Kitabı”
tüm çalışanlara dağıtıldı.



Portalımız, yalınla ilgili bilgilendirme ve paylaşım sürecini en etkili, dinamik ve
güncel olarak yaptığımız iletişim aracımız oldu.





YALIN SERTİFİ
KA 

Kaizen sunumları sonrasında
ekipteki herkese “kaizen sertifikası”
verildi. Sertifikalar herkesin motivasyon
ve gurur kaynağı oldu.



Kaizen ödül töreni

Kaizen uygulamaları arasından en iyi 
uygulamalar aylık olarak düzenlenen
“Kaizen Ödül Töreni”nde ödüllendirildi.
Üst yönetimin de katılımıyla gerçekleşen
törenlerde heyecan doruktaydı.







Tören sonrasında showroomlarımızda yapılan kokteyl ise iletişimini daha da güçlendirdi.



Kaizen ödül törenleri gazetede, portalda ve panolarda 
yayınlanarak tanıtımı yapıldı.

PORTAL



Yalın Panomuz



ÖNCE İNSAN GAZETESİ



Örnek Uygulama;

2. Kalite Kaizeni



Yalın söyleşi günleri...

Periyodik olarak çalışanların vizyonunu, bilgisini artırmak ve farklı bakış açıları
kazandırmak amacıyla konusunda uzman konukları konferans salonumuza davet ettik.





YALIN’IN ve YEŞİM’İN YALIN SÜRECİNİN

DIŞ HEDEF KİTLEYE TANITIMI



Fason ve tedarikçilerimize düzenlenen toplantılarla bilgi verildi.



Firmamıza gelen misafir gruplarına yalın yönetim sürecimiz anlatıldı, 
tecrübelerimiz paylaşıldı.





Yeşim Tekstil Eskişehir’de Endüstri Mühendisliği 
öğrencilerinin ulusal çapta düzenlediği  
“Yalın Kongre”ye sponsor oldu. Burada Yeşim’in
yalın yolculuğu ile ilgili üniversite öğrencilerine 
ve öğretim görevlilerine sunum yapıldı.
Yalın standıyla yapılan çalışmalar paylaşıldı.



YALIN ZİRVE sponsoru 
olarak dış hedef 

kitlemizdeki iş dünyası ile 
kendi mesajlarımızı 

vermek üzere buluştuk.



Yeşim Tekstil olarak yalınla ilgili yönetim 
kitaplarından birinin Türkçe’ye çevrilip 
basılmasına sponsorluk yaptık. 

Kitap Yalın Zirve katılımcılarına 
dağıtılmasının yanısıra Yeşimli üst ve orta 
kademediki yöneticilere, fason ve tedarikçi 
firmalarımızın yöneticilerine de hediye edildi.



Kurum dışı dergimiz Önce İnsan’ın her 
sayısında Yalın Yönetim’le ilgili 
haberlere yer vererek, yalın kültürün 
dış hedef kitlelerimizde de 
yaygınlaşması sağlandı.



Basın aracılığıyla da yalın yönetimle ilgili yaptığımız çalışmaları duyurduk



25. Yılımızda Yalınla Geleceğe Koşuyoruz...25. Yılımızda Yalınla Geleceğe Koşuyoruz...


