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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠNDE YALIN ÜRETĠM VE  

EġZAMANLI MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIMIYLA DEĞER AKIġ HARĠTALANDIRMA 

Kamuran GÖNEN 

Uludağ Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 

DanıĢman : Prof. Dr. Nursel ÖZTÜRK 

Günümüzde, yaĢamın her alanında meydana gelen değiĢiklikler, teknolojik yenilikler ve bu 

doğrultuda artan müĢteri talepleri nedeniyle oluĢan ağır rekabet ortamında, firmaların 

sektörlerinde söz sahibi olabilmeleri için çesitli üretim sistemleri ortaya konmaktadır. Bu 

sistemlerin baĢında, “Yalın Üretim”  sistemi gelmektedir. Bir iĢletmede yalın üretim sistemine 

geçiĢin ilk aĢaması, ürüne değer katan ve katmayan faaliyetlerden oluĢan değer akıĢının analiz 

edilmesidir. Değer akıĢlarının analiz edilmesinde kullanılan en önemli teknik ise, “Değer AkıĢ 

Haritalandırma” (DAH) tekniğidir. Bu tez çalıĢmasının amacı, DAH tekniğinden yararlanılarak 

“kapıdan-kapıya” bir ürünün meydana getirilmesinde uygulanan tüm faaliyetlerin belirlenmesi, 

israfa neden olan faaliyetlerin ortaya çıkarılması ve israf kaynaklı faaliyetlerin yalın üretim 

teknikleri ile ortadan kaldırılması sonucunda, ürünün teslimat sürelerinin kısaltılması, stok 

miktarlarının ve iĢgören sayılarının azaltılması, çevrim süreleri ve tip değiĢim sürelerini 

kısaltılması, maliyetlerin düĢürülmesi, verimliliğin arttırılması, zamana dayalı rekabetin elde 

edilmesi, iĢ akıĢı kaynaklı problemlerin ortadan kaldırılması, müĢteri ve çalıĢan memnuniyetinin 

arttırılmasıdır. Bu tez çalıĢmasında ayrıca bir yenilik olarak, eĢzamanlı mühendislik 

yaklaĢımıyla DAH tekniği birlikte kullanılarak, ürünün tasarım sürecinde israf kaynaklarının 

oluĢmadan önüne geçilmesi ile önerilen gelecek durumdan daha fazla kazanç elde edileceği 

düĢünülmüĢ ve bu kazançların ortaya konması hedeflenmiĢtir. Tez çalıĢmasında önerilen 

yaklaĢım otomotiv endüstrisinde bir iĢletmede uygulanmıĢtır. Elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde, önerilen gelecek durum ile mevcut durumdaki yarı mamul stoklarında %84, 

toplam tip değiĢim süresinde %31,9, iĢlem süresinde %10,2, temin süresinde %74,6 azalıĢ 

sağlanmakta, toplam iĢgören saysı 23‟den 21‟e düĢmektedir. EĢzamanlı mühendislik 

yaklaĢımıyla önerilen DAH ile ise, yarı mamul stoklarında %86,5, toplam tip değiĢim süresinde 

%38,9, toplam iĢlem süresinde %37,5, temin süresinde %76,9 oranında iyileĢme elde edilmekte 

ve toplam iĢgören sayısı ise, 19‟a inmektedir. Sonuçlara göre, tez çalıĢmasında önerilen yalın 

üretim ve eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla değer akıĢ haritalandırma ile, iĢletmelerin 

rekabet gücünün artmasında katkı sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: yalın üretim, değer akıĢ haritalama, eĢzamanlı mühendislik, 

otomotiv endüstrisi 

2013, xi + 167 sayfa. 
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ABSTRACT 

MSc Thesis 

LEAN PRODUCTION AND VALUE STREAM MAPPING WITH CONCURRENT 

ENGINEERING APPROACH IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY  

Kamuran GÖNEN 

Uludag University  

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Industrial Engineering 

Supervisor: Prof. Dr. Nursel ÖZTÜRK 

Today, various manufacturing systems are introduced so that firms may have a voce in their 

respective industries in intense medium of competition that is formed because of changes that 

happen at any area of life, technological novelties and customer demands increasing 

accordingly. “Lean Manufacturing” system leads such systems. First stage of transition to lean 

manufacturing system at an establishment is analysis of value flow that is comprised of 

operations that add value or do not add value to product. The most important technique in 

analyzing value flows is “Value Stream Mapping” (VSM) technique. The purpose of this thesis 

study is identification of all activities implemented in producing a “door-to-door” product by 

benefiting from VSM technique, revealing activities that cause waste, and shortening lead times 

of product as a result of eliminating wasteful activities by means of lean manufacturing 

techniques, reducing stock quantities and employee numbers, shortening cycle durations and 

type change durations reducing costs, boosting efficiency, having time based competition, 

eliminating problems originating from work flow, and increasing customer and employee 

satisfaction. Further, as a novelty in this thesis study, it is considered that by using concurrent 

engineering approach and VSM technique together, more earning may be obtained from 

situations that are suggested by preventing occurrence of waste sources at product design 

process before they are created and revealing such earnings is targeted. The approach suggested 

in the thesis study is implemented at an enterprise operating in automotive industry. When 

results obtained are examined, a reduction is ensured at ratios of 84%, 31,9%, 10,2%, 74,6% at 

semi-finished good stocks, total type change duration, process duration, supply duration 

respectively between suggested future circumstance and at present, total number of employees 

is decreased from 23 to 21. With VSM suggested with concurrent engineering approach, 

improvement is obtained in the ratios of 86,5%, 38,9%, 37,5%, and 76,9% at semi-finished 

goods stocks, total type change duration, total process duration, supply duration respectively 

and total number of employees is reduced to 19. Based on results, lean manufacturing and 

concurrent engineering approach suggested at thesis study and value stream mapping may 

contribute to competitive power increase of enterprises.   

 

Key Words: Lean manufacturing, value stream mapping, concurrent engineering,          

automotive industry 

2013, xi+ 167 pages. 
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Simgeler Açıklama 

Di i parçasının ortalama talebi 

ki i parçasının kanban sayısı 

l Güvenlik katsayısı (Stoksuzluk durumları ile karĢılaĢma durumuna 

karĢı talep ve temin süresi için güvenlik faktörü) 

ni i parçasının kasadaki adeti 

τi i parçasının bir kasayı dolduracak beklenen temin süresi (iĢleme, 

bekleme, taĢıma ve kanban toplama) 

  

Kısaltmalar Açıklama 

DAH Değer AkıĢ Haritalandırma 

FÜS Ford Üretim Sistemi 

JIT Tam Zamanında Üretim (Just in Time) 

NVA Değer Katmayan Faaliyetler (Non Value Added) 

SMED Tekli Dakikalarda Kalıp DeğiĢim (Single Minute Exchange of Dies) 

TPM Toplam Üretken Bakım (Total Productive Maintenance) 

TÜS Toyota Üretim Sistemi 

VA Değer Katan Faaliyetler (Value Added) 

WIP Süreç Ġçi Envanter (Work In Process)  
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1. GĠRĠġ 

 

Küresel ekonomik düzende rekabet alanında büyük değiĢimler yaĢanmaktadır. 

Endüstride önemli alıcı pazarları çok sınırlı bir esneklik ve büyüme gösterirken, 

geleneksel endüstri ülkeleri dıĢındaki ülkelerin satıcıları pazarda hızla çoğalmakta, 

ihtiyaç ve beklentilere uygun ürünleri sunmaktadır. Pazarda sayısı her geçen gün artan 

mal ve hizmet sunucular, rekabetçi ürünleri ve verimlilik yetenekleri ile uluslararası 

rekabet koĢullarını giderek ağırlaĢtırmaktadır. MüĢteri, artan pazarlık gücü ile ürün 

niteliklerini kendine özgü olarak arttırmakta ve üreticiyi kısa teslim sürelerine 

zorlamaktadır. Bunun yanında yüksek ürün kalitesi, uygun fiyat ve ürünlerin hızla 

yenilenmesi, müĢteriye özel imalat ve aynı zamanda çok kısa teslim süreleri her zaman 

kritik baĢarı faktörleri olarak önemini korumaktadır. Yüksek çeĢitlikte ve hızla 

geliĢtirilmiĢ ürün grupları iĢletmelerin yeni pazar alanlarındaki baĢarı Ģanslarını 

artırmaktadır. Ekonomik sistemde gözlemlenen bu rekabet sürekli devam eden ve hiçbir 

zaman sonuçlanmayacak bir süreçtir. Bu rekabette arka sıralara düĢmek istemeyen 

iĢletmeler yeniden yapılanma zorunluluğu ile karĢı karĢıyadır. Bu yapılanma, üretim 

kaynaklarından daha iyi yararlanarak verimliliğin artırılmasına yönelik olmak 

durumundadır (T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 

2012). Rekabet alanındaki bu değiĢimler ile yalın üretim kavramı ortaya çıkmıĢ ve 

giderek de önemi artmıĢtır. 

Yalın üretim kavramı, Massachusetts Institute of Technology Sloan School of 

Management da Krafcik (1988) tarafından master tezinde ilk defa ortaya konmuĢtur. 

MIT Toyota araĢtırmacıları Womack ve arkadaĢları tarafından 1990 yılında yazılan 

“Dünyayı DeğiĢtiren Makine” kitabı ile popüler duruma gelmiĢtir. Womack ve 

arkadaĢları kitaplarında üretim operasyonları yanısıra ürün geliĢimi ve tedarik zinciri ile 

dağıtım konularını da ele almıĢlardır (Holweg 2007). 

Türkiye‟de “Yalın YaklaĢım” 1990‟lardan beri bilinmekte ve uygulama örnekleri 

giderek artmaktadır. Önceleri sadece bağımsız tekniklerin kullanılması Ģeklinde ortaya 

çıkan uygulamalar, giderek bütünü kapsayan bir sistem yaklaĢımına dönüĢmektedir. 

Ekonomik krizlerin ve ihracat pazarlarına açılmanın da etkisiyle firmalar mevcut iĢ 

yapma yöntemlerini değiĢtirmek zorunluluğunu daha fazla hissetmektedirler (T.C. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 2012). 
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Yalın üretim teorisinde temel, yalın ilke ve tekniklerin uygulanması ile israfın 

azaltılması, dolayısı ile maliyetlerin düĢürülmesidir (Fuentes ve Diaz 2011). 

Yalın üretim literatürde ve uygulamada, sıfır envanter üretimi, senkronize üretim, 

stoksuz üretim, sürekli akıĢ üretimi gibi terimlerle de ifade edilebilmektedir 

(Narasimhan ve ark. 2006). 

Fuentes ve Diaz (2011) yayınladıkları makalelerinde yalın üretimin, motor endüstrisi 

dıĢında, mutfak aletleri, filtre imalatı, uzay, demir ve alüminyum, elektronik, makine, 

seramik, tarımsal gıda, kırmızı et, petrol endüstrisinde olduğu gibi havayolları, bilgi 

teknolojisi firmaları, fast food firmaları, sağlık, konut ve bakım hizmetleri, hukuk 

sektörü ve kamu hizmeti gibi sektörlerde de uygulanabildiğini ve baĢarılı sonuçların 

elde edildiğini ifade etmiĢlerdir. 

Otomotiv sektörünün derinliklerine inildiğinde, değer katmayan faaliyetlerin yan sanayi 

süreciyle baĢladığı görülmektedir. Değer katmayan faaliyetlerin ortaya konarak gerekli 

düzenlemelerin yapılmasında, malzeme ve bilgi akıĢ bağlantısının kurulmasında, 

fonksiyonel birimlerin bütünü görerek ve anlayarak çalıĢmalarının sağlanmasında ve 

yalın uygulamalar için bir yol haritası çizilmesinde DAH (Değer AkıĢ Haritalandırma) 

etkin bir tekniktir.  

Bu tez çalıĢmasının amacı, DAH tekniğininden yararlanarak “kapıdan-kapıya” bir 

ürünün meydana getirilmesinde uygulanan tüm faaliyetlerin belirlenmesi, israfa neden 

olan faaliyetlerin ortaya konması ve israfa neden olan bu faaliyetlerin ortadan 

kaldırılması için yalın üretim tekniklerinden gerekli görülenlerin kullanılması 

sonucunda, ürünün teslimat sürelerinin kısaltılması, maliyetlerin düĢürülmesi, 

verimliliğin arttırılması, zamana dayalı rekabetin elde edilmesi, iĢ akıĢı kaynaklı 

problemlerin ortadan kaldırılması, müĢteri ve çalıĢan memnununiyetinin sağlanmasıdır. 

Ayrıca, eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla DAH tekniğinin, ürünün tasarım sürecinde 

kullanılması durumunda israf kaynaklarının oluĢmadan önüne geçilmesi ile önerilen 

gelecek durumdan daha fazla kazanç elde edileceği düĢünülmekte ve bu kazançların 

ortaya konması hedeflenmektedir.  

Literatürde karĢılaĢılan DAH ile ilgili üretim sektöründe yapılan çalıĢmalar 

incelendiğinde, ağırlıklı olarak mevcut durumda iĢlemekte olan firmalardan seçilen ürün 
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ya da ürün ailelerinin mevcut değer akıĢları, DAH tekniği ile ortaya konmakta ve 

gelecek durum için bir DAH önerilerek elde edilen kazançlar ifade edilmektedir. Bu tez 

çalıĢmasında ise otomotiv endüstrisinden seçilen bir ürünün mevcut üretim faaliyetleri 

ortaya konarak bir gelecek durum haritası oluĢturulmakta ve yalın üretim tekniklerinden 

gerekli görülenler kullanılmaktadır. Gelecek durum haritası oluĢturulması sırasında 

belirlenen iyileĢtirme ve düzenlemeler için yalın üretim tekniklerinin uygulanmasında 

mevcut ekipmanların kullanılmasına dikkat edilmekte ve firmaya ek bir maliyet 

oluĢturulmamaktadır. Ayrıca, tez kapsamında seçilen bu ürünün üretim sürecinin 

yeniden tasarlanması durumunda literatürdeki mevcut çalıĢmalarda karĢılaĢılmayan 

eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla DAH tekniğinin uygulaması da yapılmaktadır. 

Ürünün ve üretim süreçlerinin tasarlanması sırasında DAH uygulaması yapılarak, ürün 

tasarım süresi ve çevrim sürelerinin kısaltılabileceği, yüksek kalitenin ve üretime 

düzgün bir geçiĢin sağlanabileceği, maliyetlerin düĢürülebileceği, yüksek müĢteri ve 

çalıĢan memnuniyetine ulaĢılabileceği, israf kaynaklarının ise oluĢmadan önüne 

geçilebileceği öngörülmektedir.  

Yapılan tez çalıĢması dört bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm, giriĢ bölümüdür ve 

bu bölümde yalın üretim ve tez kapsamı hakkında bilgi verilmektedir. Ġkinci bölüm 

kaynak araĢtırması bölümüdür. Yalın üretim ve tarihsel geliĢimi, yalın üretim ilkeleri, 

yalın üretim teknikleri ve DAH, eĢzamanlı mühendislik konuları üzerine yapılan kaynak 

araĢtırması bu bölümde verilmektedir. Üçüncü bölümde otomotiv endüstrisinde 

aydınlatma sistemleri alanında faaliyet göstermekte olan bir firmada seçilen hat 

üzerinde ana akıĢlar boyunca ürünü meydana getirmekte ihtiyaç duyulan, katma değer 

yaratan ve yaratmayan faaliyetler ortaya konarak, iyileĢtirme çalıĢmaları yapılan DAH 

uygulaması sunulmaktadır. Katma değer yaratmayan faaliyetlerin ortaya çıkarılması ile 

bu faaliyetlerin ortadan kaldırılması için yalın üretim tekniklerinden uygun görülenler 

kullanılarak çizilen gelecek değer akıĢ haritası ve alınan sonuçlar değerlendirilmektedir. 

Ayrıca bu bölümde, eĢzamanlı mühendislik kavramından da yararlanılarak uygulama 

hattı için bir DAH önerilmektedir. Dördüncü bölümde ise, önerilen gelecek durum DAH 

ile mevcut durum DAH, eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla oluĢturulan DAH ile de 

önerilen gelecek durum DAH karĢılaĢtırılmakta ve  kazançlar ifade edilmektedir. 
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2. KAYNAK ARAġTIRMASI 

  

Yalın düĢünce, değeri tanımlamak, değer yaratan eylemleri en iyi sonucu verecek sıraya 

koymak, birisi talep ettiğinde bu faaliyetleri kesintisiz olarak uygulamak, onları giderek 

daha etkili biçimde yapmak için bir yol sağlar. Daha az insan çabası, daha az ekipman, 

daha az zaman ve daha az alan ile giderek daha fazlayı elde etmenin yolunu gösterir ve 

böylece müĢterilerin tam olarak istediklerini sağlamaya giderek daha fazla yaklaĢmıĢ 

olur (Womack ve Jones 2010). 

Bu bölümünde yalın üretimin tanımı verilmekte, muda kavramı, yalın üretimin ilkeleri 

ve bazı yalın üretim tekniklerinden bahsedilmektedir. 

 

2.1. Yalın Üretimin Tanımı 

 

Yalın üretimin tanımı verilirken yalın kavramının ortaya çıkıĢ süreçlerinin bilinmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple, Shah ve Ward (2007) tarafından beĢ dönemde ele alınan 

yalın üretimin geliĢim süreci aĢağıda verilmektedir: 

1927 ve öncesi;  

 Bu dönemde Henry Ford, FÜS (Ford Üretim Sistemi) devriminin temeli olan üretim 

felsefesini ve temel ilkelerini ana hatlarıyla belirtmiĢtir. 

Japonya'da 1937-1978 yıllarındaki ilerleme; 

 1937 yılında Toyoda (daha sonra Toyota) Motor Firması Koromo‟da (Japonya) 

kurulmuĢtur. Taiichi Ohno ile Toyoda kuzenler Kiichiro ve Eiji, FÜS‟ü inceleyerek 

TÜS (Toyota Üretim Sistemi)‟ü oluĢturan anlayıĢı ve ilkeleri geliĢtirmiĢlerdir.    

 1978 yılında Ohno, Japonya‟da Toyota Üretim Sistemini yayınlamıĢtır. Ohno‟ya 

göre, TÜS‟ün ana amacı maliyetlerin azaltımıdır. Bunu da kalite kontrol, kalite 

güvence ve insanlığa saygı ile baĢarılabileceğini ortaya koymuĢtur. Ġhtiyaç duyulan 

miktarda, ihtiyaç duyulan zamanda ve  ihtiyaç duyulan malzemeden üretilmesini 

tavsiye etmiĢtir. 

1973-1988 yılları arasında TÜS‟ün Kuzey Amerika‟ya ulaĢması; 

 1973 yılında Kuzey Amerika‟da petrol krizi patlak vermiĢ ve bu kriz Japon 

sanayisinde çok büyük bir ilgi uyandırmıĢtır. Birçok akademik kitaplar ve makaleler 

tarafından yönetim uygulamaları takip edilmiĢtir.   
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 1977 yılında ilk akademik makale Sugiro ve arkadaĢları tarafından yayınlanmıĢtır. 

Monden tarafından yayınlanan makalelerde de geniĢ kapsamlı olmamakla beraber 

kanban, JIT (Tam Zamanında Üretim), üretimin düzgünlüğü, yükleme seviyesi gibi 

konulara odaklanılmıĢtır. 

 1984 yılında California‟da Toyota Motor firması ve General Motors iĢ otaklığı olarak 

New United Motor Manufacturing kurulmuĢtur. 

 1980‟lerin ortasında, Monden‟in TÜS‟ünü konu alan önemli kitaplar ve Ohno‟nun 

TÜS‟ünü içeren “ Toyota Production System: Beyond Large Scale Production” 

(Toyota Üretim Sistemi: Büyük Ölçekli Üretimin Ötesinde) adlı kitabı Ġngilizce 

olarak yayımlanmıĢtır. 

 TÜS‟ün anlaĢılması yavaĢ yavaĢ olmuĢtur ve yapı taĢı olarak tam zamanında üretim, 

kanban ve TÜS arasındaki eĢdeğerlilik önerilmiĢtir. 

1988-2000 yılları arası akademik geliĢim süreci; 

 1988 yılında Krafcick, Toyota tarafından kullanılan üretim sistemini tanımlamak için  

“lean” (yalın) terimini kullanmıĢtır.  

 1990 yılında Womack, Jones ve Roos tarafından dünyayı değiĢtiren makine 

yayınlanmıĢtır. Kitapta TÜS‟ü niteleyen “lean production” (yalın üretim) 

tanıtılmaktadır.  

 1990‟ların ortasında JIT, TQM (Toplam Kalite Yönetimi), birbirleri arasındaki 

iliĢkiler ve onların uygulamaları üzerine diğer organizasyon değiĢkenliklerinin etkisi 

ile ilgili akademik makaleler yayınlanmıĢtır. 

 1994 yılında Womack ve Jones tarafından yalın düĢünce yayınlanmıĢtır. Kitapta 

Ģirket düzeyinde yalın felsefe ve kılavuz ilkeler sunulmaktadır. 

2000 ve sonrası; 

 Uygulamacılar, danıĢmanlar tarafından çok sayıda kitaplar ve makaleler yazılmıĢtır. 

Yalın üretim felsefesini kapsayan akademik ve deneysel makaleler (Hopp ve 

Spearman 2004, De Trevilla ve Antonakis 2004, Shah ve Ward 2003) yayınlanmıĢtır. 

 2006 yılında Toyota Motor firmasının, Kuzey Amerika‟da bir numaralı otomobil 

üreticisi olduğu öngörülmüĢtür.  
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Bu bilgiler ıĢığında literatürdeki birkaç yalın üretim tanımı aĢağıda verilmektedir: 

Yalın üretim, sistemdeki değiĢkenliğin minimizasyonu ile maksimum kapasite 

kullanımı ve minimum envanter seviyesini birleĢtiren üretim sistemi olarak ifade 

edilebilmektedir. Burada temel amaç, israfı ortadan kaldırarak minimum maliyet ile 

operasyonların yönetilmesidir (Wacker 2004, De Treville ve Antonakis 2006).  

Marchwinski ve Shook (2007)  tarafından ise yalın üretim, müĢteri istekleriyle kesin 

olarak uyumlu bir Ģekilde ve daha az fire ile üretimi gerçekleĢtirmek için daha az insan 

emeği, daha az yer, daha az yatırım ve daha az zamana ihtiyaç duyan, ürün geliĢtirmeyi, 

üretim operasyonlarını, tedarikçileri ve müĢteri iliĢkilerini organize etmek ve yönetmek 

için geliĢtirilen bir iĢ sistemi olarak tanımlanmıĢtır. 

 

2.2. Muda (Ġsraf) Kavramı  

 

Ġsrafın ilk endüstriyel tanımını Henry Ford, 1921 yılında yazdığı “Today and 

Tomorrow” kitabında  Ģu  Ģekilde yapmıĢtır;  Ġsraf, bir hammadde veya ürünün 

ihtiyaçtan fazla olan kısmıdır. Bir baĢka tanıma göre israf, ürün veya hizmetlere değer 

katmayan, firmanın ana hedefinde ilerlemesine destek olmayan, ancak gerçekleĢtirilen 

aktivitelerin tümüdür (Womack ve ark 1990). 

Ġlk kez Taichi Ohno (1998) tarafından Toyota‟da tanımlanmıĢ ve P. J. Womack ve D.T. 

Jones (1996) tarafından “Yalın DüĢünce” kitabında yayınlanmıĢ yedi temel israf vardır. 

Bunlar aĢağıda verilmektedir (Hicks 2007):    

1. AĢırı üretim: Operasyonların durması gerektiğinde devam etmesinden kaynaklanır. 

Sonuçta fazla üretim, erken üretim ve yüksek envanter olmasına sebep olur. 

2. Beklemeler: Bazen kuyruktan dolayı meydana gelir bazen de yapılması gereken 

üretimin yapılmaması gereken bir üretimin bitmesini beklemesinden kaynaklanır. 

Yapılmaması gereken üretimin yapılması hem ürüne bir değer eklemez hem de fazla 

üretimle sonuçlanır. 

3.  TaĢımalar: Proses içi envanterin bir operasyondan diğerine taĢınması gibi gereksiz 

malzeme hareketleridir. 

4. Gereksiz iĢlemler: Tamir, tekrar iĢleme, fazla üretimden veya hatalı üretimden 

dolayı meydana gelen depolama hareketleridir. 
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5. Stoklar: Mevcut müĢteri isteklerini yerine getirmek için gerekli olmayan her 

envanter bu tip israfları oluĢturur. Envanter hammadde, proses içi envanter ve bitmiĢ 

ürün envanterinden oluĢur. 

6.  Hareketler: Verimsiz bir yerleĢime dayalı olarak çalıĢanlar tarafından yapılan fazla 

hareketlerdir. Bu hareketler zaman alır ve hiçbir katkı değeri yoktur. 

7.  Hatalar: Ġstenilen  Ģartları veya müĢteri isteklerini karĢılayamayan ve bu yüzden 

müĢteri tatminsizliğine yol açan bitmiĢ ürün veya hizmetin yapılması bu tür israfın 

kaynağıdır. 

 

Son zamanlarda, iĢgörenlerin yaratıcılığının az kullanımı sekizinci israf türü olarak 

belirtilmektedir. Ġnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilen havada, suda, toprakta 

ortaya çıkan maddelerin yanısıra kaynakların gereksiz ve aĢırı kullanımını  ifade eden 

çevresel israf dokuzuncu israf türü olarak ortaya konmaktadır (Robert 2000, Millet ve 

ark. 2007, Gehin ve ark 2008). 

2.3. Yalın Üretim Ġlkeleri 

 

Yalın üretimin temel ilkeleri, Krafcik (1988), Womack ve arkadaĢları (1990) ve 

Womack ve Jones (1996) tarafından tanımlanmıĢtır. Yalın düĢünce kitaplarında 

Womack ve Jones (1996) tarafından, tanınmıĢ olan beĢ temel ilke aĢağıdaki gibi 

düzenlenmektedir (Fuentes ve Diaz 2011): 

 Değer 

 Değer akıĢı 

 Sürekli AkıĢ 

 Çekme 

 Mükemmellik 

2.3.1. Değer 

 

Yalın düĢünce için kritik çıkıĢ noktası, değer kavramıdır. Değer ancak son müĢteri 

tarafından tanımlanabilir ve ancak belli bir zamanda belli bir fiyatta müĢteri ihtiyaçlarını 

karĢılayan belli bir ürün (bir mal veya hizmet ve genellikle her ikisi birlikte) cinsinden 

ifade edildiğinde bir anlam taĢır (Womack ve Jones 2010). 
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Özet olarak, değeri doğru tanımlamak yalın düĢüncede kritik ilk adımdır. YanlıĢ mal 

veya hizmeti doğru biçimde sağlamak israftır (Womack ve Jones 2010). 

2.3.2. Değer AkıĢı 

 

Değer akıĢı, belirli bir ürünü (bir mal veya hizmet veya genellikle ikisinin bileĢimi) elde 

etmek için gerekli olan somut eylemler dizisi olup, her iĢletmede bulunan üç kritik 

yönetim fonksiyonu aracılığıyla baĢarılır. Bunlar (Womack ve Jones 2010);  

 Sorun çözme görevi; kavramdan baĢlayarak ayrıntılı tasarım ve mühendislikten 

geçerek ürünün piyasaya çıkmasına kadar olan süreci kapsar.  

 Bilgi yönetimi görevi; sipariĢ almadan baĢlayarak ayrıntılı programlama yoluyla 

teslimata kadar olan süreci kapsar. 

 Fiziksel dönüĢtürme görevi; hammaddeden baĢlayarak ürünün tamamlanıp 

müĢterinin eline geçmesine kadar olan süreci kapsar.  

Bu aĢama; akıĢda değer yaratan adımların, değer yaratmayan ancak mevcut teknolojiler 

ve çeĢitli üretim olanakları ile ortadan kaldırılamayan adımların ve kolaylıkla 

giderilebilecek değer yaratmayan adımların ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır 

(Womack ve Jones 2010). 

2.3.3. Sürekli AkıĢ 

 

Değer bir kez tam olarak tanımlandığında, belirli bir ürünün değer akıĢı yalın iĢletme 

tarafından tam olarak çıkarıldığında ve israfa yol açan adımlar yok edildiğinde, yalın 

düĢünce için akıĢ adımına sıra gelir. Bu adımda, değer yaratan adımların akıĢı 

sağlanmaktadır (Womack ve Jones 2010).  

Henry Ford ve ekibi, akıĢ potansiyelinin tam olarak farkına varan ilk kiĢiler olmuĢlardır. 

Ford, 1913 yılı sonbaharında son montaj hattında sürekli akıĢ sistemine geçerek gerekli 

emek miktarını %90 azaltmayı baĢarmıĢtır. Ardından bu montaj hattının parçalarını 

üretmek için gerekli bütün makineleri üretim sırasına göre bir hat üzerinde peĢ peĢe 

dizerek hammaddeden tamamlanmıĢ otomobilin sevkine kadar olan bütün süreç 

boyunca akıĢı sağlamayı denemiĢ ve benzer bir sıçramayı elde etmiĢtir (Womack ve 

Jones 2010). 
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Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında Taiichi Ohno ve aralarında Shiego Shingo‟nun 

bulunduğu teknik danıĢmanları gerçek meselenin, bir üründen milyon yerine 

düzinelerce veya yüzlerce adet kopyaya ihtiyaç duyulduğu küçük parti üretiminde 

sürekli akıĢı sağlamak olduğuna karar vermiĢlerdir. Ohno ve ekibi, çoğu kez montaj 

hattı bulunmadan bir üründen diğerine geçiĢ için hızlı takım değiĢtirmeyi öğrenerek ve 

makineleri “doğru büyüklüğe” getirerek küçük miktarlı üretimde sürekli akıĢı 

baĢarmıĢlardır. Bu Ģekilde, imalatı yapılan ürün sürekli akıĢ içindeyken farklı türden 

iĢlem adımları birbirine bitiĢik olarak art arda yapılmıĢtır (Womack ve Jones 2010). 

2.3.4. Çekme 
 

Bölümler ve partilerden ürün ekiplerine ve ürün akıĢına geçmenin ilk görünür etkisi; 

kavramdan pazara çıkıĢa, satıĢtan teslimata ve hammaddeden müĢteriye ulaĢmak için 

gereken sürenin çarpıcı oranda düĢmesidir. AkıĢ sistemine geçildiğinde yıllar alan ürün 

tasarımı aylar içinde bitirilirken günler süren sipariĢ alınması saatlere, haftalar ve aylar 

alan alıĢılmıĢ fiziksel ürün toplam iĢlem süresi dakikalara veya günlere indirilebilir. 

Dahası yalın sistemler mevcut üretimde olan herhangi bir ürünü istenilen bileĢimde 

yapabilir, böylece değiĢen talebe hemen cevap verilebilir (Womack ve Jones 2010). 

Çekme en basit anlatımla, akıĢın üst kısmının alt kısımda bulunan müĢteriden istek 

gelmeden bir mal veya hizmet üretmemesidir (Womack ve Jones 2010). 

2.3.5. Mükemmellik 

 

Organizasyonlar değeri doğru biçimde tanımlar, tüm değer akıĢını belirler, belirli 

ürünler için değer yaratan adımların kesintisiz akıĢını baĢarır ve müĢterilerin iĢletmeden 

değer çekmesini sağlar hale geldiği durumda bile çaba, zaman, yer, maliyet ve hata 

azaltma sürecinin sonu olmadığı ortaya çıkmıĢtır. Bu durum yalın üretimin beĢinci 

ilkesi olan mükemmellik anlayıĢını ortaya çıkarmıĢtır. Değerin daha hızlı akmasının 

sağlanması, daima değer akıĢında gizli olan mudayı ortaya çıkarır ve daha hızlı 

çektikçe, akıĢın önündeki engeller daha fazla ortaya çıkarılarak yok edilir. MüĢteri ile 

doğrudan temasta bulunan odaklı ürün ekipleri daima değeri daha doğru tanımlamak 

için çeĢitli yollar bulurlar ve akıĢ ile çekmeyi geliĢtirme yolları öğrenirler (Womack ve 

Jones 2010). 
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Mükemmelliğe belki en önemli destek, Ģeffaflıktır. Bu, yalın bir sistemde taĢeronlar, ilk 

basamak tedarikçiler, sistem bütünleyiciler (montaj), dağıtımcılar, müĢteriler ve 

çalıĢanlar yani herkesin her Ģeyi görebildiği gerçeğidir. Böylece değer yaratmak için 

daha iyi yollar bulmak kolaydır (Womack ve Jones 2010). 

Bu beĢ temel ilke dıĢında, yapılan son araĢtırmalarda  Soriano-Meier ve Forrester 

(2002) tarafından ele alınan karĢılıklı saygı ve dürüstlüğe dayalı yönetim, Emiliani 

(2007) tarafından ele alınan insana saygı, Shah ve Ward (2007) tarafından ele alınan 

tedarik zinciri yönetimi dikkate alınan diğer ilkelerdir. 

2.4. Yalın Üretim Teknikleri 

 

Maliyetleri ve teslim sürelerini azaltma, proses akıĢını geliĢtirme, müĢteri beklentilerini 

karĢılama, çevresel kaliteyi arttırmanın yanısıra çalıĢanların bağlılığını ve 

motivasyonunu sağlamayı içeren yalın ilkeleri sağlamak ve sürdürebilmek için önerilen 

yalın teknikler mevcuttur (Vinodh ve ark 2011). 

Yalın üretim teknikleri, Cakmakci (2009) tarafından fonksiyonel operasyonlar, analiz ve 

geliĢtirme teknikleri, yönetim ve günlük aktiviteler olmak üzere sınıflandırlmıĢtır. 

Literatürde yalın üretim tekniklerinden en çok vurgulananlar ise kanban, tek parça akıĢı, 

hücresel üretim, U-hattı, tekli dakikalarda kalıp değiĢimi, toplam üretken bakım, kaizen, 

görsel yönetim ve 5S, poka-yoke, hat dengeleme ve yamazumi ve değer akıĢ 

haritalandırma teknikleridir (Cakmakci 2009, Vinodh ve ark 2011). 

Bu bölümde, belirtilen yalın üretim teknikleri ile ilgili detaylı bilgi verilmektedir. 

2.4.1. Kanban  

 

Kanban, Japonca‟da kelime anlamı olarak kart demektir. Bu teknik Toyota‟nın 

mükemmel üretim kontrol sisteminin temelini oluĢturmaktadır (Askin ve Goldberg 

2002). Kanban sistemi, tam zamanında üretim ortamında malzeme hareketlerinin 

kontrolü ve bu bağlamda üretim etkinliklerinin planlanması amacıyla kullanılan bir 

üretim kontrol yaklaĢımı olarak tanımlanabilmektedir (Pinedo ve Chao 1998). 

Üretimin tam zamanında gerçekleĢtirilebilmesi için tüm süreçlere ne zaman ne kadar  

üretim yapacaklarını zamanında bildiren bir bilgi sisteminin kurulması gereklidir. Tam 
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zamanında üretim sistemlerinde ve grup teknolojisinde bu iĢlevi gerçekleĢtiren yine 

kanban sistemidir (Singh 1996).  

Genellikle kanban üzerinde bulunan bilgiler; kanbanın kullanıldığı yer (stok orjin 

noktası, tüketim noktası), parça numarası, parça adı, parçanın tanımı, kanban numarası 

(kanban kartının tanıtım numarası), parça sayısı/kanban ( ana parçanın her üretim birimi 

için bu kanban tarafından sipariĢi açılan parça miktarı), kanbanın  düzenli  olarak  

konulduğu  kutunun  tanımlayıcı  kod numarası veya ismi, kanbanın teslim edileceği 

istasyonunun yeri  vb.‟dir (Demir 2006). 

Kanban sistemi, bir sonraki üretim aĢamasındaki bir iĢgörenin, bir önceki aĢamaya 

gidip, kendi üretim istasyonu için o an gerekecek miktarda parçayı “çekmesine” 

dayanmaktadır. Çekme  olayının baĢladığı yer son montaj hattıdır ve buradan 

baĢlayarak parçalar atölyeden atölyeye ya da ana sanayi fabrika ile yan sanayi arasında 

gerçekleĢir. Bir sonraki süreçten parçanın çekilmesi bir önceki istasyon için üretime 

baĢlama sinyalidir. Bir önceki süreç, üretimini çekilen kartlarda belirtilen miktarlar ve 

çeĢidine göre yapmaktadır. Burada amaç, tüm üretim aĢamalarının ya da üretim 

istasyonlarının gereksiz üretim yapmalarını önlemektir (Efe 2011). 

Huang ve Kusiak (1996) tarafından yayınlanan çalıĢmada kanban sistemi uygulama 

prensipleri aĢağıdaki gibi verilmiĢtir: 

 Parça sayılarındaki değiĢkenliği önlemek için üretim çizelgeleri dengeli olmalıdır 

(SeviyelendirilmiĢ üretim). 

 Üretimde karıĢık bilgi ve hiyerarĢik kontrol sistemlerinden kaçınılmalıdır. 

 Kanbanı olmayan parçalar çekilmemelidir. 

 Her bir aĢamada ihtiyaç duyulan parça kadar çekme iĢlemi yapılmalıdır. 

 Sonraki aĢamalara ıskarta parçalar gönderilmemelidir. 

 Çekilen parça miktarında üretim yapılmalıdır. 

Kanbanlar kullanıldıkları yere ya da amacına göre isimlendirilirler. Temel olarak çekme 

kanbanı ve üretim kanbanı olmak üzere iki çeĢit kanban mevcuttur. BaĢka kanban 

çeĢitleri aĢağıda özetlenmektedir. 
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Çekme Kanbanı: Bir sonraki istasyonun, bir önceki istasyondan çekmek istediği parça 

cinsi, miktarını belirleyen ve parça/malzeme çekmek amacıyla kullanılan karttır (Demir 

2006). 

Üretim Kanbanı:  Bir önceki istasyonun üretmesi gereken parça cinsi ve miktarını 

belirleyen karttır. Montaj hatları için ve hazırlık zamanının hemen hemen sıfır olduğu 

alanlar için kullanılır.  

Tedarikçi Kanbanı: Tedarikçiden gereken parçaların temininde kullanılır. 

Tedarikçinin yeteneğine, düzleĢtirilmiĢ/karma üretim derecesi vb. faktörlere göre uygun 

sayı belirlenir.  

ĠĢaret (Sinyal) Kanbanı: Parti  üretiminin,  sipariĢe  yönelik  üretim yerini  aldığı  

durumda,  bir  iĢaret  kanbanı,  parti  içindeki  bir  kutuya etiketlenir.  Eğer  bu  

kanbanın  etiketlendiği  konumdan  daha  düĢük seviyede  çekme  yapılırsa  üretim 

kanbanı, iĢaret  kanbanının  uyarısı  ile  devreye sokulur.  

Ayrıca literatürde diğer kanban çeĢitleri acil ihtiyaç kanbanı, özel kanban, malzeme 

kanbanı, elektronik kanban, iĢ emri kanbanı, tünel kanbanı, ortak kanban olarak 

verilmektedir (Demir 2006). 

Kanban uygulamaları yapılırken, sırasıyla aĢağıda belirtilmiĢ olan beĢ adım üzerinden 

gidilmelidir (Karaboğa 2009); 

1. Analiz ve süreçlerin seçilmesi  

2. Kanban kurallarının tanımlanması  

3. Kanban tipinin seçilmesi  

4. Planlama ve boyutlandırma  

5. Organizasyon araçlarının ve kartların oluĢturulması   

ġekil 2.1‟de üretim kanbanı ve çekme kanbanının birlikte kullanıldığı bir üretim sistemi 

görülmektedir. Sistemin çalıĢmasına göre, sonraki iĢlemde malzeme kullanıldığında A 

partisinin kanbanı ayrılmakta ve operatör ayrılan bu çekme kanbanı ile parça almak için 

önceki iĢleme gitmektedir. Önceki iĢlemden A partisinin alınması sırasında operatör 

tarafından parti üzerindeki üretim kanbanı yerine çekme kanbanı konmakta ve malzeme 

sonraki bölüme taĢınmaktadır. Önceki bölümde boĢa çıkan üretim kanbanıyla ise 
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kanban üzerinde belirtilen miktarda üretim yapılmaktadır. A partisinin üretimi 

tamamlandıktan sonra üzerine kanbanı yerleĢtirilmektedir.  

 
 

ġekil 2.1. Üretim kanbanı ve çekme kanbanının birlikte kullanıldığı bir üretim sistemi 

gösterimi (Anonim, 2013) 

Kanban uygulamalarında sistem için gerekli kanban sayısının belirlenmesi önem taĢıyan 

bir konudur. Bu sayı, sistem içerisindeki stok miktarını belirlemektedir. Belirlenen 

kanban sayısının fazla olması durumunda, sistemdeki stok miktarları artmakta, 

dolayısıyla üretim yalın üretim felsefesine ters düĢmektedir. Kanban sayısının sistemin 

ihtiyacından az olması durumunda ise, üretimde durma problemi oluĢmaktadır. Bu 

bilgiler ıĢığında, kanban sayısının belirlenmesi aĢağıda detaylı olarak verilmektedir.  

 

Kanban sayısının belirlenmesi 
 

Üretim sistemini aktif tutmak için her bir parça tipi için kontrol değiĢkeni kanban 

sayısıdır. Bir i parça tipi için maksimum envanter sayısı, kanban sayısı (ki) ve her 

kanbanın belirttiği birim sayısı (ni) ile verilmektedir. ĠĢ istasyonunda ilk parça 

konteynerden alındığı zaman, kanbanın tekrar dolum prosesi baĢlamaktadır. Kendinden 

sonra gelen iĢ merkezi tarafından ni.ki birim istenene kadar belirli kanbanlarla iliĢkili 

parçalara ihtiyaç duyulmamaktadır (Askin ve Goldberg 2002). 

Kanban devreye girdiğinde ve bir kanban (konteyner) parça çekildiğinde, ki-1 adet 

kanban parça kalmaktadır. Hattın durmasını engellemek için, ni.ki  birim talep edilmeden 
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önce, bu kanban çekilen parça sayısı ile geri dönmelidir. Parçalar Di oranında talep 

edilir ve bir konteyneri doldurmak için beklenen teslimat süresi (dolum ve taĢıma 

süresi) τi‟dir. Eğer, niki ≥ τi.Di ise hattın durması engellenmiĢ olacaktır. Talep ve teslimat 

sürelerinin rassal olduğu durumlar için l ile ifade edilen bir güvenlik faktörü 

eklenmektedir. Böylece, 2.1‟de belirtilen kanban sayısı formulü elde edilir. 

 
   

    (   )

  
 

(2.1) 

                               

                                                              

      (                                       ) 

                                 

                      (                                                                   

                                 )  

                                
 

2.4.2. Tek Parça AkıĢı  

 

Tek parça akıĢı, ürünün tamamlanana kadar bekleme, geri dönüĢ, bozulma olmaksızın 

değiĢik operasyonlar arasında ilerlemesidir. Diğer bir ifadeyle süreçler arası malzeme 

transferlerinin birer adet olarak yapılmasıdır. Bunun diğer bir anlamı iki süreç arasında 

malzeme stokunun bulunmamasıdır (Efe 2011). 

Miltenburg  (2001) tarafından tek parça akıĢının üretim sistemi haline gelmesinde beĢ 

unsur ortaya konmuĢtur. Bunlar; takt zamanı, U tipinde akıĢ tipi üretim, standart iĢ, 

çekme tipi üretim kontrol ve jidoka‟dır. 

Tek parça akıĢının avantajları aĢağıdaki gibi özetlenebilir (Miltenburg 2001):  

 Küçük partilerle yapılan üretim sayesinde süreçler arasında daha kolay hareket 

edilebilir ve malzeme akıĢları yüksek partili üretimlere göre daha kolay olur.  

 Küçük parti ile gerçekleĢtirilen üretimler daha az alan ve daha az sermaye ile 

sürdürülebilir.  
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 Kalite problemleri kolay bir Ģekilde tespit edilebilir ve tespiti yapılan problemlere 

hızlı bir Ģekilde çözüm bulunabilir.  

 

2.4.3. Hücresel Üretim 
 

Hücre, bir parçanın baĢından sonuna kadar tek ve sürekli bir akıĢta iĢlenebildiği, fiziksel 

olarak yakın bir Ģekilde konumlandırılmıĢ birbirine benzemeyen makineler grubudur 

(Ballakur ve Steudel 1987). 

Hücresel üretim, ürün ailelerini üretmek için makinelerin ve insanların gruplandırıldığı 

bir tekniktir (Reynolds 1998). Diğer bir ifade ile; parçaların, parça aileleri biçiminde ve 

makinelerin, makine hücreleri biçiminde gruplandığı bir üretim sistemidir. 

Hücresel üretimin avantajları aĢağıda verilmektedir (Heragu 1994):  

 Daha az hazırlık yapma ve hazırlık zamanlarında azalma  

 Üretim sürelerinde kısalma  

 Daha fazla imalat esnekliği  

 Proses içi stoklarda azalma ve düĢük düzeyde stok bulundurma  

 Malzeme taĢıma maliyetlerinde azalma 

 Ürün maliyetlerinde azalma  

 Daha iyi sorumluluk  

 Yüksek verimlilik  

 Ekipman maliyeti ve direk/endirek iĢçilik maliyetinde azalma  

 Kalitede iyileĢme 

 Makine beklemelerinde azalma ve makine kullanım oranında iyileĢme  

 Makineler etrafında daha az alan gerekliliği ve alan kullanımında iyileĢme  

 ÇalıĢanların memnuniyetinde artma 

2.4.4. U hattı 
 

U hatlarında makineler ya da tezgahlar ürünün proses sırasına göre, U-Ģekilli hat 

etrafında düzenlenir. Operatörler, U hattının içinde çalıĢmaktadırlar. Ürünün akıĢı ve 

operatör hareketleri saat yönünde gerçekleĢmektedir (Milterburg 2001). 
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U tipi hatlarında çok fonksiyonlu iĢgörenler görev almaktadır. Çok fonksiyonlu iĢgören 

birden çok makine ile iĢlem yapabilir ve bir çevrim zamanı içerisinde istasyondaki 

iĢlem yapacağı tüm makineleri dolaĢır. ĠĢgören bu makinelerden birine gittiği zaman 

eğer parçanın iĢlemi devam ediyorsa iĢlemin bitmesini bekler daha sonra parçayı bir 

sonraki makineye gönderir. Yeni parçayı boĢalan makineye yerleĢtirir iĢlemi baĢlatır ve 

sonraki makineye gider. Burada iĢgörenin çevrim zamanı onun ilk makineye art arda 

varıĢları arasındaki zaman aralığıdır. Bu zaman aralığı bekleme zamanı, iĢlem zamanı 

ve yürüme zamanını içerir (Ohno ve Nakade 1996). 

ġekil 2.2‟de bir U hattı örneği görülmektedir. Her kare bir operasyonu ifade etmekte 

olup toplam on operasyon ve üç operatörden oluĢan bir hattır. Ġlk operatör sırasıyla bir, 

iki ve üç operasyonlarını, ikinci operatör dört, beĢ, altı, yedi operasyonlarını, son 

operatör ise sekiz, dokuz, on operasyonlarını yönetmektedir. 
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ġekil 2.2. Bir U hattı örnek gösterimi 

U hatlarının avantajları aĢağıda verilmektedir (Ağpak ve Gökçen 2001): 

 U hatları, üretim miktarındaki değiĢimlere karĢı gerekli iĢgören sayısını 

arttırılabilme ya da azaltılabilme esnekliğini sağlamaktadır. ĠĢgören sayısı ve 

iĢgörenlerin hücre içindeki görevleri yeniden ayarlanabilmektedir. 

 Hattın tek iĢgören tarafından yönetildiği durumda; bir birim malzeme, bir birim çıktı 

hattı terk ettiğinde sisteme girebilmektedir. Bu iĢlemler aynı iĢgören tarafından 

gerçekleĢtirildiğinden yerleĢimde ara stok miktarı hep sabit kalmaktadır. Aynı 
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zamanda tüm makinelerde standart bir stoğun bulunması, iĢgörenler arasında 

dengelenmemiĢ iĢlemlerin fark edilmesine neden olmakta ve bunun sonucunda süreç 

de geliĢtirme çabalarına zemin hazırlanmaktadır. 

 U hatlarında iĢgörenlerin birbirlerine yakın olmalarından dolayı görülebilirlik ve 

iletiĢim geliĢmektedir. Kalite problemleri ortaya çıktığında iĢgörenler hızlı bir 

Ģekilde hareket edip sorunu çözebilmektedir. Bununla birlikte problemler ortaya 

çıktığında iĢgörenlerin birbirleri ile yardımlaĢmaları daha kolay olmaktadır. 

 U hatlarındaki iĢgörenler pek çok iĢlemi gerçekleĢtirebilecek Ģekilde 

ustalaĢmıĢlardır. ĠĢgörenler her gün U hattındaki farklı iĢ istasyonlarında 

çalıĢabilmektedirler. Bu ise onlara U hattındaki üretim hızı ile çevrim zamanı 

değiĢimleri gibi durumlara uyum sağlamanın yanında, karĢılaĢtıkları problemlerle 

baĢa çıkabilme yeteneği de kazandırmaktadır. Çok yeteneklilik (çok fonksiyonluluk) 

ayrıca organizasyonda ustalık bilgisinin dağılmasını ve daha fazla iĢgörenin süreç 

iyileĢtirme faaliyetlerine katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte U 

hattında icra edilen her iĢlemi bizzat gerçekleĢtirmiĢ olmak, iĢgörenlerin iĢlemler 

arasındaki iliĢkileri anlamalarına dolayısıyla da geliĢtirme çabalarına daha etkin 

katılabilmelerine imkan vermektedir. 

 U hattındaki üretim hızı (çıktı oranı) hatta iĢgören eklenerek ya da hattan iĢgören 

çıkarılarak ayarlanabilmektedir. Yeniden dengeleme geleneksel hatlarda daha 

zordur. Çünkü iĢgörenlere dar kapsamlı bir eğitim verilmiĢtir ve çevrim zamanı bu 

hatlarda genellikle değiĢtirilememektedir. Talepteki değiĢimler çalıĢma saatlerinde 

ayarlamalar yapılarak karĢılanabilir. 

 Aynı veriler kullanıldığında U hattı için bulunacak istasyon sayısı U hattı 

istasyonlarında iĢlerin gruplanma olasılıklarının daha fazla olmasından dolayı 

geleneksel bir hat için gerekli istasyon sayısından fazla olamaz .  

 U hatlarının fonksiyonel yerleĢimli geleneksel üretim hatlarından daha popüler 

olmasının diğer nedenleri; düĢük stok seviyeleri, daha basit malzeme taĢıma, üretim 

planlama kolaylığı, takım çalıĢması ve problem çözme, daha iyi kalite kontrol vs.dir. 

 

Miltenberg (2001) tarafından U hatlarının çalıĢma biçimlerini üç farklı grupta ele 

alınmıĢtır. Ġlk mod, operatörün tüm hat boyunca ürünü takip ettiği takip modudur. Takip 

modunda, hatta birden fazla operatör atanabilmektedir. Diğer grupta, operasyonların 
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istasyonlara gruplandırıldığı ve her bir istasyona bir operatörün atandığı sabit 

istasyonlar modu yer almaktadır. Son grup, örtüĢen istasyonlar modu olarak ele 

alınmıĢtır. Burada, bazı operasyonlar, komĢu istasyonlara atanmakta ve bu 

istasyonlardaki operatörler, operasyonların tamamlanmasında birlikte görev almaktadır. 

 

2.4.5. Tekli Dakikalarda Kalıp DeğiĢim  

 

Shigeo Shingo (1985) tarafından geliĢtirilen SMED (Tekli Dakikalarda Kalıp DeğiĢim) 

tekniği, kalıp değiĢiminin azaltılması için kullanılan araçlardan en bilinenidir. 

Womack ve Jones (2010) tarafından SMED, üretim makinelerinin on dakikadan daha 

kısa bir sürede bir üründen diğerine geçebilmeleri için geliĢtirilen bir dizi teknik olarak 

tanımlanmıĢtır. 

Shingo öncelikle kalıp değiĢim operasyonlarını iç ve dıĢ operasyonlar olmak üzere ikiye 

ayırmıĢtır (Shingo 1985).   

 Ġç operasyonlar; makine durur durumda iken yapılabilecek operasyonlardır. 

Kalıpların makinelere takılması ya da çıkarılması bu tip operasyonlara örnektir.  

 DıĢ operasyonlar; makineler çalıĢır durumdayken yapılabilen operasyonlardır. Eski 

kalıbın götürülmesi gibi.  

SMED‟de asıl amaçlardan biri, iç operasyonları belirleyip mümkün olanlardan hepsini 

dıĢ operasyonlar arasına dahil ederek makinenin ya da sistemin çalıĢma verimliliğini 

arttırmaktır. 

SMED tekniği üç temel aĢamadan oluĢmaktadır. Ġlk aĢamada kontrol listesi 

kullanılarak, fonksiyon kontrolleri yapılarak, kalıp taĢıması iyileĢtirilerek  iç ve dıĢ 

operasyonların ayrımı yapılmaktadır. Ġkinci aĢama, iç operasyonların dıĢ operasyonlar 

haline getirilmesi aĢamasıdır. Burada, çalıĢma koĢullarını net olarak hazırlama, 

fonksiyonların standardizasyonu, aracı Ģablonların kullanımı gibi pratik yöntemler 

önerilmektedir. Son aĢamada, dıĢ operasyonlar için makine parçalarının taĢınması ve 

depolanması iyileĢtirilmesi gerekirken, iç operasyonlar için fonksiyonel mengene 

kullanımı, mekanikleĢtirme gibi pratik yöntem kullanılarak hazırlık operasyonlarının 

her yönüyle düzenlenmesi gerekmektedir. Bu aĢamalar ve kullanılan pratik yöntemler 

detaylı olarak ġekil 2.3‟de görülmektedir.  
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Aşamalar

Kavramlar

Aşamalarda 
uygulanabilir 

teknikler

Ön hazırlık aşaması

İç ve dış operasyon ayrımı 
yok

Aşama 1

 Ġç ve dıĢ operasyonların 
ayrılması

Aşama 2

Ġç operasyonların, dıĢ 

operasyonlara çevrilmesi

Aşama 3

Hazırlık operasyonlarının 

her yönüyle düzenlenmesi

 Kontrol listesi 
kullanımı

 Fonksiyon 
kontrolleri yapma

 Kalıp ulaşımını 
iyileştirme

 Çalışma koşullarını 
peşin olarak 
hazırlama

 Fonksiyon 
standardizasyonu

 Aracı şablonların 
kullanımı

 Kesicilerin, 
kalıpların vb. 
parçaların 
taşınması ve 
depolanmasının 
iyileştirilmesi

 Paralel 
operasyonlara 
uygulama

 Fonksionel 
mengene 
kullanımı

Dış operasyonlar

İç operasyonlar

 En küçük ortak kat 
sistemi

 Mekanikleşme

 Video kaydı alma

 

 

ġekil 2.3. SMED tekniği aĢamaları ve pratik teknikler (Kumar ve Abuthakeer 2012) 
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2.4.6. Toplam Üretken Bakım  
 

1950‟li yıllarda baĢlayan “Arıza bakımı” faaliyetlerinde tesis ve makinelerde oluĢan 

arızalarda bakım elemanları çağrılmaktayken ilerleyen yıllarda ortaya konulan 

“Koruyucu bakım”, “Verimli bakım”, 1970‟li yıllarda Japonya‟da “Toplam Üretken 

Bakım” (TPM) kapsamında değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır. 1971 yılında J.I.P.E. 

(Japanese Institute of Plant Engineers) bu kalite ve verimliliğin üst sınırlarını zorlayan 

metodolojiye “Toplam üretken bakım” adını vermiĢtir (Tazegün 2009). 

Womack ve Jones (2010) tarafından TPM, üretim sürecindeki her makinenin, üretimi 

asla aksatmayacak Ģekilde, kendinden beklenen görevleri yerine getirmeye daima hazır 

olmasını sağlayan bir dizi yöntem olarak ifade edilmiĢtir. 

Diğer bir tanımlamayla, TPM, üretim faaliyetleri içinde çalıĢanların tamamının 

katılımını gerektiren, operatörlere üzerinde çalıĢtıkları makine veya ekipmanın  otonom  

bakım  sorumluluğunu  da  getiren, arızaları önleyen ve ekipman etkinliğini en üst 

düzeye çıkarmayı hedefleyen bir yaklaĢımdır (Görener ve Yenen 2007). 

Eti ve ark. (2004) tarafından TPM tekniği, örgütsel faaliyetler içine bakım faaliyetlerini 

tanıtmak için kanıtlanmıĢ, baĢarılı bir yalın teknik olarak ifade edilmiĢtir. Bu yöntemde; 

operasyondan ve bakımdan sorumlu iĢgörenler; bitmiĢ ürün kalitesini geliĢtirmek, arıza 

sürelerini en aza indirmek, ıskarta miktarlarını azaltmak için bir takım olarak 

çalıĢmaktadırlar. 

TPM, planlama ve çizelgeleme optimizasyonuna odaklanmaktadır. Eti ve ark. (2004) 

TPM‟de, yalın bir organizyonel yapı ve çok yetenekli bir iĢgücüne sahip olmanın 

yanında, mevcut durumun da net bir Ģekilde değerlendirilmesinin gerektiğini 

belirtmiĢlerdir. 

TPM tekniği, ekipman etkinliğini maksimize etmeyi, kalitenin geliĢtirilmesini, 

güvenliğin arttırılmasını, maliyetlerin indirilmesini, TPM uygulayan takım 

motivasyonunun arttırılmasını içermektedir (Eti ve ark. 2004). 

ġekil 2.4‟de TPM destek elemanları verilmektedir. TPM uygulamalarında Ģekilden de 

görüldüğü üzere; üretken bakım ve tescilli teknolojiye sahip ekipmanlar, eğitimli ve 
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organizasyonda görevi net olarak belirlenmiĢ iĢgörenler ile bakım kalitesinde süreklilik 

gerekmektedir. 

 

Ekipman TPM İşgörenler

Üretken Bakım
Tescilli 

Teknoloji
İşyeri 

Organizasyonu
İşgören Eğitimi

Kalite

Kaliteli Bakım

Hatasız Üretim
Güvenli Üretim 

Ekipmanı

 

 

ġekil 2.4. TPM destek elemanları (Chan ve ark. 2005‟dan değiĢtirilerek alınmıĢtır) 

 

TPM sisteminin hedefleri aĢağıda verilmektedir (Görener ve Yenen 2007): 

 Tezgâh verimliliğinin arttırılması  

 Ürün kalitesinin arttırılması  

 Hataların azaltılması (Sıfır hata)  

 Kayıpların azaltılması (Sıfır kayıp)  

 Iskartanın azaltılması(Sıfır ıskarta)  

 Stokların azaltılması (Sıfır stok)   

 ĠĢ kazalarının azaltılması   

 Bakım kalitesinin arttırılması  

 Grup çalıĢmalarının arttırılması  

 ĠyileĢtirme fikirlerinin arttırılması  

 Kültür değiĢiminin sağlanması  

 Teknik eğitimin arttırılması       
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TPM‟in temelinde yatan ana fikir, makine, ekipman ve teçhizatların verimli 

çalıĢmalarını engelleyecek faktörleri  yok  ederek  daha  verimli çalıĢmalarını 

sağlamaktır. Bu faktörler günümüzde çok farklı Ģekilde ifade edilmektedir. En sık 

kullanılan ifade Ģekli ise “Altı Büyük Kayıp” adı altında aĢağıdaki gibi 

gruplandırılabilmektedir (Görener ve Yenen 2007): 

a) Arızalardan kaynaklanan kayıplar  

b) Hazırlık ve ayar zamanlarından kaynaklanan kayıplar  

c) DuruĢlardan kaynaklanan kayıplar  

d) Hız düĢüĢlerinden kaynaklanan kayıplar  

e) Hata ve tekrar iĢlemlerinden kaynaklanan kayıplar  

f) BaĢlangıç kayıpları  

 

2.4.7. Kaizen 

 

Japonca‟da “Kai” ve “Zen” sözcüklerinden oluĢan Kaizen “Sürekli iyileĢtirme”anlamını 

taĢır. Kaizen, Imai (1986) tarafından hem yöneticiler hem de iĢgörenleri kapsayan her 

zaman devam eden iyileĢtirme takımı olarak ifade edilmiĢtir. 

Sanayide, süreçlerin yanı sıra çıktılarda fark yaratmak da önem taĢır. Bunlar, kalite-

maliyet-teslim süresi de dikkate alınarak üretilen çıktılardır. Hergün yapılan Kaizen 

faaliyetleri ile önemli ölçüde endüstri süreçlerini iyileĢtirmek mümkündür. Dolayısıyla, 

maliyetler düĢer, kalite artar ve teslim süresi kısalır. Bu nedenle; Kaizen, süreçlerdeki 

küçük iyileĢmeler ile çıktılardaki değer kriterlerini geliĢtiren faaliyetlerdir (Tiryakioğlu 

2011). 

Japon Human Resources tarafından tanımlanan Ģekliyle kaizen, bir amaç doğrultusunda 

iyileĢmeler, bütünün veya kullanılan bir metodun değiĢtirilmesidir. Diğer bir tanım, 

küçük değiĢikliklerin birikimiyle yapılan iyileĢmelerdir. Dolayısıyla kaizen herkesin 

yapabileceği, o gün yaptığı iĢi en iyi bilen ve tezgahın baĢında çalıĢan kiĢi  tarafından  

yapılabilecek iyileĢmeler ve bunların çok sayıda yapılarak sürekli kılınmasıdır 

(Tiryakioğlu 2011). 

Wittenberg (1994), yayınladığı çalıĢmasında, kaizenin insanlarla baĢladığını, insanların 

çabalarına odaklanılmasını, proseslerin sürekli iyileĢtirilmesini, iyileĢtirilen proseslerin 



23 
 

sonuçları olumlu etkilediğini ve bunun sonucunda da müĢteri memnunuiyetinin arttığını 

belirtmiĢtir. 

2.4.8. Görsel Yönetim ve ĠĢyeri Organizasyonu - 5S  

 

5S, beĢ Japonca kelimenin baĢ harfleriyle sembolize edilen bir metodolojidir. 5S, kiĢi 

ve/veya grup aktiviteleri ile çalıĢma ortamının sistemli Ģekilde, aĢamalarla 

iyileĢtirilmesidir (Tiryakioğlu ve ark. 2009). 

 

5S bir fabrikadaki tüm üretim, üretim destek ve ilgili ofis alanlarını ve bu alanlardaki 

çalıĢanları kapsar. BaĢta üretim alanları olmak üzere varsa tesellüm (mal kabul), giriĢ 

kalite kontrol, depolar, bakım atölyeleri, kazan, kompresör dairesi, yemekhane, arĢiv, 

fabrika bahçesi gibi birçok alanda uygulanabilir (Tiryakioğlu ve ark. 2009). 5S‟in her 

S‟i ise aĢağıdaki gibi açıklanabilir. 

  

a) Birinci S: Seiri (Sınıflandır – Ayıkla) 

 

Ġlk basamak seçme (ayıklama) iĢlemidir. Bu adımda pilot tesiste çalıĢan kiĢiler bir araya 

toplanır ve bu bölgede çalıĢanlar için gerekli olmayan Ģeyler alandan uzaklaĢtırılır. 

Sınıflandırma iĢlemi yapılırken aĢağıdaki sorular sorularak iĢlem kolaylaĢtırılabilir 

(Michalska ve Szewieczek 2007). 

 ÇalıĢma alanında dağınıklık yaratan gereksiz bir eĢya var mı?  

 Olduğu gibi bırakılan kablo, boru gibi gereksiz malzemeler var mı?  

 Zeminde duran el aleti ve teçhizat var mı?  

 Tüm malzemeler sınıflandırıldı mı? Depolandı mı? Etiketlendi mi?  

 Tüm  el  aletleri,  ekipmanlar,  ölçü  aletleri, malzeme  ve  evrak  sınıflandırılıp kendi

 yerlerine konuldu mu? 

Townsend (2012) tarafından, bu aĢamada üretim alanındaki parçalar üç lokasyonda 

sınıflandırılmaktadır. Bunlar gerekli olan parçalar, gerekli olduğundan emin olunmayan 

parçalar ve gerekli olmayan parçalardır. Ġhtiyaç duyulmayan parçalar kırmızı ile 

iĢaretlenmiĢ lokasyondan toplanmalıdır. 

Bu basamağın getirileri aĢağıda verilmektedir (Michalska ve Szewieczek 2007); 

 Maliyetlerin indirgenmesi ile prosesin iyileĢtirilmesi 
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 Stoğun azaltılması 

 ÇalıĢma alanının etkin kullanılması 

 Ekipman kayıplarının önlenmesi 

 

b) Ġkinci S: Seiton (Sırala – Düzenle) 

 

Bu aĢamada donanım ve malzemelerin yerlerinin tanımlanması ve bu yerlerde muhafaza 

edilmesi sağlanmalıdır. Bütün malzemelerin yerleri belirlidir ve bu nedenle istenen 

malzemeler alınırken ve yerine yerleĢtirilirken zaman tasarrufu sağlanır. 

Düzen sağlanırken bölge ve alt bölge tanımlaması, minimum ve maksimum seviye 

ayarlaması önemlidir. Tanımlanan alanların fiziksel olarak belirlenmesi, bu mümkün 

değilse bile çizgiler ve renkler yardımı ile ayrılması kullanıcıların kurallara uymasını 

kolaylaĢtıracaktır (Gökçe 2006). 

Bu basamağın getirileri aĢağıda verilmektedir (Michalska ve Szewieczek 2007); 

 Prosesin iyileĢtirilmesi (etkinlik ve verim artıĢı) 

 Gerekli Ģeylerin arama zamanlarının kısaltılması 

 Güvenliğin geliĢmesi 

 

c) Üçüncü S: Seiso (Sil – Temizle) 

 

Toz, kir ve atıklar, dağınıklığın,  disiplinsizliğin, verimsizliğin, hatalı üretimin ve iĢ 

kazalarının temel kaynaklarından  birisidir.  Her çalıĢan kendi çalıĢma alanının temizlik, 

tertip ve düzeninden sorumludur (Gökçe 2006). 

Bu basamağın getirileri aĢağıda verilmektedir (Michalska ve Szewieczek 2007); 

 Makinelerin verimliliğinin artması 

 Cihazların temizliliğinin sağlanması 

 Makine verimliliğin geliĢtirilmesi ve korunması 

 Kontrol kolaylığının ve iĢyeri temizliğinin sağlanması 

 Zararlar (potansiyel zarar kaynakları) konusunda hızlı bilgilendirmenin yapılması  

 ĠĢ ortamının geliĢmesi 

 Kaza sebeplerinin ortadan kaldırılması 
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d) Dördüncü S: Seiketsu (StandartlaĢtır) 

 

Mevcut düzenlemeler ve temizliğin kalıcı olmasını sağlamak  amacıyla  belirli  kurallar  

konulması gereklidir. Kimin, ne zaman, nereyi temizleyeceği  belirlenmeli,  kullanılan 

alanlardaki Ģekil ve çizelgelerin kontrolü sağlanmalıdır (Gökçe 2006). 

Bu basamağın getirileri aĢağıda verilmektedir (Michalska ve Szewieczek 2007); 

 Endüstriyel kirliliğin azaltılması ve güvenliğin arttırılması 

 Proseslerin akıĢını tanımlayan prosedürlerin hazırlanması 

 

e) BeĢinci S: Shitsuke (Sürdür – Disiplin /Süreklilik) 

 

Devamlılık ve kalıcılık için disiplin Ģarttır. Sistem için konulmuĢ kuralların takibinin 

alıĢkanlık haline getirilmesi ile denetim sağlanmalıdır (Gökçe 2006). 

Bu basamağın getirileri aĢağıda verilmektedir (Michalska ve Szewieczek 2007); 

 Farkındalığın ve moralin arttırılması 

 Dikkatsizlik kaynaklı hata miktarlarının azaltılması 

 Sonuçlara göre ilerlenilebilinmesi 

 Ġç iletiĢim süreçlerinin iyileĢtirilmesi 

 Ġnsanlar arası iliĢkilerin geliĢtirilmesi 

 

2.4.9. Poka-Yoke 
 

Poka-Yoke, sipariĢ alma veya imalat aĢamalarındaki hataları önlemek üzere kullanılan, 

hata önleyici bir cihaz veya prosedürdür. SirariĢ alma aĢaması için verilebilecek bir 

örnek, klasik sipariĢ Ģablonlarından geliĢtirilen ve Ģablon dıĢına çıkan sipariĢleri 

sorgulamak üzere saptayan, bir sipariĢ giriĢ ekranı olabilir. ġüphelenilen sipariĢ daha 

sonra incelenir ve genellikle ya yanlıĢ veri giriĢinden ya da yanlıĢ bilgiye dayalı satın 

almadan kaynaklanan hatalar belirlenir. Ġmalat aĢamasına bir örnek ise, bileĢenlerin bir 

sonraki aĢamaya eksik parçalarla ilerlemesini önlemek üzere, montaj hattı üzerindeki 

parça kasalarına fotosellerin yerleĢtirilmesiyle oluĢturulur. Bu durumda poka-yoke, o 

sırada montajı yapılan üründe kullanılan parçaların bulunduğu her kutunun ıĢını 

operatörün eli tarafından kırılmadıkça, bileĢenlerin eksik parçayla bir sonraki istasyona 

hareket etmesini önleyecek Ģekilde tasarlanır (Womack ve Jones 2010). 
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Grout (1997) tarafından hata önleme esasları gözden geçirilmiĢ ve hata önleyicilerin en 

iyi kullanıldığı yerler olarak, manuel operasyonlar, kötü pozisyonun olduğu yerler, 

takımların tamire ihtiyaç duyduğu yerler, istatistiksel proses kontrol uygulamalarının 

zor olduğu yerler, ölçülemeyen yerlerin önemli olduğu bölümler, üretim maliyetlerinin 

ve iĢçilik maliyetlerinin yüksek olduğu yerler, karıĢık model üretiminin olduğu yerler, 

müĢteri hatalarının oluĢtuğu yerler, özel nedenlerin tekrar oluĢtuğu yerler olarak 

belirtilmiĢtir. 

 

2.4.10. Hat Dengeleme ve Yamazumi 
 

Yamazumi grafiği, takt zamanı ve her bir istasyonda çevrim zaman dengesini gösteren 

yığılmıĢ çubuk grafiğidir (Townsend 2012). Takt zamanı, üretim hızını satıĢ hızı ile 

senkronize etmek için kullanılır ve denklem (2.2)‟deki gibi hesaplanır (Rother ve Shook 

1999). 

 
            

                                  

                                    
 

(2.2) 

 

  

AĢağıda bir iĢletmede üretilen bir ürünün mevcut bilgileri verilmekte ve ürün için takt 

zamanı denklem (2.2) kullanılarak hesaplanmaktadır (Townsend 2012): 

 ĠĢletme ayda 20 gün çalıĢmakta ve üretim günde tek vardiyada yapılmaktadır. Bir 

vardiya ise, 8 saattir. 

 Hat, vardiyada bir defa 10 dakikalık hat temizliği ve iki defa da 10 dakikalık mola 

sebebiyle durdurulmaktadır. 

 Ürünün aylık talebi 9 000 adettir. 

 

                                         

          (    )            (      )         (      )            

 

                                      

                                             

 

             
                     

                 
                

(2.3) 
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Yamazumi grafiği, takt zamanının değiĢmesi durumunda prosesin hızlıca yeniden 

dengelenmesi için bir mekanizma sağlamakta ve takta bağlı olarak az kullanılan ve aĢırı 

yüklenen operasyonların görsel olarak bildirimine izin vermektedir. 

Yamazumi, müĢteri taleplerini karĢılamak için yeterli zamana olanak vermeyen 

prosesler ile diğer tüm proseslerin zamanlarının grafiksel gösterimini sağlamaktadır. 

Grafiğin altında iĢ istasyonları ya da iĢ hücrelerinin sahip olduğu mevcut prosesler 

listelenmektedir. 

ĠĢ istasyonlarındaki iĢler ortaya konmak için kümelere doldurulmaktadır. MüĢteri 

taleplerini karĢılamak için takt zamanına ya da takt zamanını aĢmayacak Ģekilde her bir 

istasyondaki iĢler yeniden dengelenmelidir (Townsend 2012). 

Uygulama için seçilen ürün ve mevcut proses bölgesi yamazumi grafiğinin üstünde 

listelenmektedir. Grafiğin sol tarafında zaman çizelgesi bulunmaktadır. Fabrikadaki her 

ürün, iĢ kapsamını baz alarak farklı zamanlara sahip olabilir. Bazı bölgelerde dakika, 

bazı bölgelerde de saniye kullanımı gerekebilir. Örneğin, tesisin bir bölgesi 20 dakika 

takt zamanına sahip iken diğer bölgesi 57 saniye takt zamanına sahip olabilir. Grafiğin 

alt kısmında istasyonlar ya da mevcut prosesler listelenmektedir. Ġlk istasyon grafiğin 

solunda, son istasyon ise grafiğin sağ tarafında yer almaktadır. 

Ġstasyondaki her iĢ için bir metin kutusu kullanılmaktadır. Metin kutusuna her iĢ için 

tanımlama ve iĢ süresi yazılmaktadır. Değer katan iĢlerden değer katmayan iĢlerin 

tamamen ayrılması gerekmektedir. Bu sebeple, metin kutuları değer katmayan iĢler için 

kırmızı, değer katan iĢler için yeĢil olarak renklendirilmektedir. 

Yamazumi grafiği hazırlamak için en iyi yol iĢ istasyonunun çalıĢması sırasında video 

ile kayıt yaparak üzerinde çalıĢmaktır. Kayıt sonrası grafik üzerinde her adım tek tek 

incelenir. Yapılan tüm hareketler değer üreten ve üretmeyen olarak ayrılır. Adımlar üst 

üste süreye göre ölçekli olarak iĢ istasyonu bazında yerleĢtirilir. Değer üreten iĢlemler 

yeĢil, değer üretmeyen iĢlemler kırmızı ile boyanır. Böylece değer üretmeyen iĢlemler 

görsel olarak belirlenmiĢ olur. Grafiğin üzerine aynı zamanda takt zamanı iĢaretlenerek 

mevcut durum ile karĢılaĢtırma imkanı yaratılır. Böylece takt zamanından daha uzun 

sürede çalıĢmakta olan ve hattın yavaĢlamasına neden olan dengesiz iĢ yükleri ortaya 
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çıkar. Yapılacak çalıĢmalar ile bu iĢler diğer istasyonlara dağıtılabilir veya iĢin yapılıĢı 

üzerinde çalıĢılarak iyileĢtirme yapılabilir, hattın iĢ gücü verimliliği arttırılabilir. 

ġekil 2.5‟de dokuz operasyondan oluĢan bir montaj hattının yamazumi grafiği 

verilmektedir.  

 

ġekil 2.5. Yamazumi grafiği örneği (Anonim 2013) 

 

ġekil 2.5‟de, her operasyon için operasyon zamanları “1” ile,  mevcut müĢteri talepleri 

dikkate alınarak hesaplanan ve kırmızı çizgi ile gösterilen mevcut takt zamanı “2” ile, 

tüm operasyon zamanlarının toplanması ile hesaplanan toplam çevrim zamanı “3” ile, 

müĢteri taleplerinde oluĢabilecek olası değiĢimler dikkate alınarak hesaplanan ve mavi 

çizgiler ile gösterilen potansiyel takt zamanları ise “4” ile gösterilmektedir. Operasyon 1 

dikkate alındığında operasyonun tamamlanması için iĢ 1, iĢ 2, iĢ 3 ve iĢ 4‟ün sırasıyla 

tamamlanması gerekmektedir. Grafikten de görüldüğü üzere operasyon zamanı 6 zaman 

birimidir. Aynı yaklaĢımla, diğer operasyonların operasyon zamanları ve montaj 

hattının toplam çevrim zamanı grafikten belirlenebilmektedir. 

Hattın yeniden dengelenmesi sırasında, proseslerdeki israflar incelenmeli ve her 

basamağın süresi listelenmelidir. Gelecek projeler için iyileĢtirilmeler kağıda 

dökülmelidir. Değer katmayan bütün israf kaynakları elimine edilmelidir. Gerekli olup 

olmadığı düĢünülen her Ģey sorgulanmalıdır. Elde edilen yeni bilgiler ile değer 
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katmayan faaliyetleri ortadan kaldırmak ve iĢ istasyonundaki israfları azaltmak için 

oluĢturulan yamazumi grafiğinde kırmızı bloklar kullanılmalıdır. Bu iĢlem yapılırken 

değer katan basamaklar ise yeĢil bloklar Ģeklinde ifade edilmelidir (Townsend 2012). 

ĠĢ hücrelerindeki girdi artarken ve israflar ortadan kaldırılırken bir birim ürünün 

üretilmesi için gerekli süre azalacaktır.    

Ġsraflar değerlendirilip ortadan kaldırıldıktan sonra iĢ yükleri yeniden dengelenmelidir. 

MüĢteri taleplerini karĢılamak için istasyonlardaki operasyon adımları bir istasyondan 

diğer istasyona hareket ettirilerek operasyonlar aynı hizaya getirilmeye çalıĢılmalıdır. 

Bu iĢlem sırasında ise montaj kalitesi ve kolaylığının korunması gerektiği göz önünde 

bulundurulmaldır. Hattın dengelenmesi ile hat kusursuz bir hal almayacaktır. Ancak, 

burada amaç her bir istasyonun çevrim zamanını mümkün olduğu kadar takt zamanına 

yakınlaĢtırmak ya da altına düĢürmektir.  

Amaç, takt zamanın %95‟inde her bir istasyon için iĢ kapsamnı dengelemektir. Hat 

dengelemede hiçbir zaman hat tam olarak takt zamanına göre dengelenmemektedir. 

Ġnsan faktörünü göz önünde bulundurarak değiĢkenlik payına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ancak, %85‟in altında dengelemeleler, proseslerde bekleme kaynaklı israflar olarak 

kabul edilmektedir (Townsend 2012).  

Operasyonlardaki israflar kaldırıldığında ve talepleri karĢılamak üzere iĢ içerikleri 

dengelendiğinde mevcut durumdan daha fazla iĢgörene ihtiyaç duyulmamasına, hattın 

toplam çevrim zamanında ve temin süresinde azalıĢ olmasına dikkat edilmelidir.  

Periyodik olarak takt zamanında talebe bağlı olarak değiĢimler söz konusu 

olabilmektedir. Bu sebeple hattın yeniden dengelenmesi gerekecektir. Eğer talepler 

artarsa hatta iĢgören eklenirken, taleplerin düĢmesi durumunda hattaki iĢgören baĢka bir 

hatta görevlendirilebilmektedir. 

Mevcut durumda ya da müĢteri taleplerinin değiĢmesi durumunda, ihtiyaç duyulan 

iĢgücü ve herbir iĢgörenin iĢ kapsamının dağılımı denklem (2.4) ile belirlenmektedir 

(Townsend 2012). 

                      (    )

            (    )
        (    ) 

(2.4) 
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Toplam çevrim zamanı bir hattın tüm operasyonlarının toplam zamanıdır. Hatta üretilen 

her ürünün bir çevrim zamanı bulunmaktadır ve iĢ yüklerinde bir değiĢiklik 

yapılmadıkça sabit kalacaktır.  

AĢağıda eĢitlik (2.3)‟de takt zamanı hesaplanan iĢletme için mevcut iĢgücü 

hesaplamasının yapıldığı bir örnek verilmektedir (Townsend 2012):  

 Ürünün toplam çevrim süresi 137 saniyedir. 

 Takt zamanı ise, 60 saniye olarak hesaplanmıĢtır. 

 

 
                

          

         
                      (2.5) 

 

 

2.5. Değer AkıĢ Haritalandırma 

 

Her ürün için geçerli olan ana akıĢlar; hammaddeden müĢteriye üretim akıĢı, kavramdan 

kuruluma tasarım akıĢı (ürün geliĢtirme süreci)‟dır. Değer akıĢı bakıĢ açısı, yalnızca tek 

tek prosesler üzerinde değil büyük resim üzerinde çalıĢmak ve sadece parçaları değil 

bütünü iyileĢtirmek demektir (Rother ve Shook 1999). 

DAH, “kapıdan-kapıya” bütün akıĢın nasıl iĢleyeceğinin tasarlanmasına yardım ederek 

yalın uygulama için bir plan oluĢturmaktadır. Genel bir ifadeyle, Rother ve Shook 

(1999) tarafından akıĢı yaratmak için iĢletmenin nasıl çalıĢtırılması gerektiğinin çok 

detaylı bir Ģekilde tanımlanmasını sağlayan görsel bir araç olarak tanımlanmıĢtır. 

Seth ve Gupta (2005) tarafından ise DAH, tedarikçiler, imalat ve müĢteriye sevkiyatı 

kapsayan bir değer akıĢı içinde, parça ve yarı mamuller için malzeme ve bilgi akıĢ 

süreçlerinin haritalarının çıkarılması olarak ifade edilmiĢtir. 

DAH, ürünün geçtiği değer akıĢı boyunca oluĢan malzeme ve bilgi akıĢının görülmesine 

ve anlaĢılmasına yardımcı olan bir “kağıt kalem” tekniğidir. Diğer bir ifadeyle, akıĢı 

yaratmak için iĢletmenin nasıl çalıĢtırılması gerektiğinin çok detaylı bir Ģekilde 

tanımlanmasını sağlayan nitel bir araçtır. Değer akıĢı ile anlatılmak istenen; müĢteriden 

tedarikçiye ürünün üretim yolunun izlenip, malzeme ve bilgi akıĢında yer alan her 

prosesin dikkatli bir Ģekilde sembollerle çizilmesi ve bir dizi kritik anahtar soru sorarak 
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akıĢın nasıl akması gerektiğinin gösterilmesidir. Bu yolla “gelecek durum” haritası 

oluĢturulur (Rother ve Shook 1999). 

Değer akıĢ haritalandırmanın yararları aĢağıda verilmektedir (Rother ve Shook 1999): 

 Üretimdeki tek bir prosesten (montaj, kaynak vb.), daha fazlasının görülmesine 

yardımcı olur. 

 Değer akıĢ yollarındaki israf kaynaklarının ortaya çıkmasını sağlar. 

 Üretim prosesleri ile ilgili ortak bir dilin oluĢmasını sağlar. 

 AkıĢla ilgili kararlar görünür olduğu için tartıĢılabilir duruma gelir. Aksi takdirde, 

sahada alınan birçok karar ve detayları hatalı olabilir. 

 Yalın kavramlar ve teknikleri birbirine bağlar. 

 Değer akıĢ haritaları, “kapıdan-kapıya” bütün akıĢın nasıl iĢleyeceğinin 

tasarlanmasına yardım ederek yalın uygulama için birer plan oluĢtururlar. 

 Bilgi akıĢları ve malzeme akıĢları arasındaki iliĢkiyi gösterir. 

 Katma değer yaratmayan adımlar, temin süresi, katedilen mesafe, stok seviyesi gibi 

sayısal değerler üreten birçok nicel teknikten ve yerleĢim planları hazırlamaktan daha 

faydalı bir tekniktir.  

Malzeme ve bilgi akıĢının bilinmesi, kısa teslimat sürelerine ulaĢılması, yüksek 

kalitenin elde edilmesi, maliyetlerin düĢürülmesi, verimliliğin artması, zamana dayalı 

rekabetin  sağlanması, müĢteri memnuniyeti, iĢ akıĢı kaynaklı problemlerin ortadan 

kaldırılması gibi faydaları kazandırmaktadır (Emiliani ve Stec 2004).  

Ulusal ve uluslararası yayınlar incelendiğinde literatürde farklı sektörlerde DAH 

uygulamalarıyla karĢılaĢılmaktadır. Bunlardan bazıları aĢağıda açıklanmaktadır; 

Değer akıĢ haritalandırma konusunda  ilk yayınlanan eser 1999 yılında Rother ve Shook 

tarafından hazırlanan  “Görmeyi  öğrenmek:  Değer Katmak ve israfı ortadan kaldırmak 

için değer akıĢı haritalama” adlı kitaptır.  

Jones ve ark. (1999) iletiĢim firmasında yapmıĢ oldukları çalıĢmada, israfları ortadan 

kaldırmak ve sürekli mükemmellik için değer akıĢ analizi ve kök neden analizi gibi 

teknikleri kullanmıĢlardır. Yalın düĢüncenin, artan müĢteri beklentileri ve hızla değiĢen 
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teknolojik geliĢmeler karĢısında iĢletmenin devamını sağlamak için gerekli olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 

Gündoğdu (2002), ofis mobilyası üretimi yapan bir  iĢletmede değer akıĢ haritalandırma 

uygulaması gerçekleĢtirerek stok maliyetlerini minimize etmeye çalıĢmıĢtır. Uygulama 

kapsamında, iĢletmede üretilen beĢ farklı ofis dolabı ürün ailesi olarak seçilmiĢtir. 

Uygulama sonucunda, ürün temin süresi 6,1 günden 3 güne düĢürülmüĢ, hammadde, 

yarı mamul ve mamul stokları azaltılarak maliyet tasarrufu sağlanmıĢtır. 

McDonald ve arkadaĢları (2002), robot kontrol üniteleri imal eden bir iĢletmede değer 

akıĢ haritalandırma uygulaması gerçekleĢtirmiĢlerdir. Örnek ürün ailesi olarak motor 

grubunu seçmiĢlerdir. Bu uygulama ile 8 günlük ürün temin süresi 3 güne indirilmiĢtir. 

Baykoç ve ark. (2002) Tam Zamanında Üretim Sisteminin servis sistemlerine 

uygulanabilirliğini araĢtırmak için Kentucky Fried Chicken (KFC) da bir uygulama 

yapmıĢlardır. Mevcut sistem analiz edildikten sonra alternatif bir sistem tavsiye edilmiĢ 

ve her iki sistem de SIMAN simülasyon diliyle simüle edilerek simülasyon sonuçlarını 

karĢılaĢtırmalı olarak tartıĢmıĢlardır. 

Arbulu ve arkadaĢları (2003), Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki  elektrik  santrallerinde 

boru askı ve destek sistemleri tedariklerinde DAH tekniğini gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu 

çalıĢmanın sonunda, ürün temin süresinde %25 oranında bir azalma elde edilebileceği 

görülmüĢtür. 

Seth ve Gupta (2005), bir motosiklet imalathanesinde değer akıĢ haritalandırma 

uygulaması gerçekleĢtirmiĢlerdir. Örnek ürün ailesi olarak motosiklet iskeleti 

seçilmiĢtir. Uygulama sonucunda, ürün temin süresi 3,215 günden 0,54 güne 

düĢürülmüĢtür. 

Birgün ve ark. (2006) traktör üretimi yapan bir iĢletmede DAH uygulaması 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. Uygulama hidrolik kapak ürün ailesi üzerinden 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan çalıĢma sonucunda, önerilen iyileĢtirme yaklaĢımlarının 

iĢletmede uygulanması sonucunda ürün temin süresinin  21 günden 3,5 güne 

düĢürülebileceği öngörülmüĢtür. 
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Lummus ve ark. (2006) tarafından DAH tekniği sağlık sektöründe uygulanmıĢtır. 

Küçük bir klinikte yürüttükleri çalıĢmada, hasta bekleme sürelerinin kısaltılmasını ve 

ofislerdeki kapasitenin arttılmasını hedeflemiĢlerdir. Uygulama sonucunda, mevcut 

durumdaki çalıĢan ve ekipman sayısı ile  ofislerdeki kapasitenin arttığını,  randevulu 

hastalar için bekleme sürelerinin kısaldığını, randevusuz hastalara daha kolay hizmet 

verilebildiğini ve klinik çalıĢanlarında stres seviyesinin azaldığını ifade etmiĢlerdir. 

Kim ve ark. (2006) yapmıĢ oldukları çalıĢmada imalat sektöründe baĢarılı bir Ģekilde 

uygulanmaya devam eden yalın üretim felsefesinin hizmet sektöründe de 

uygulanabileceğini belirtmiĢlerdir. Hastanede yapmıĢ oldukları çalıĢmada, hasta 

bakımının ve memnuniyetinin önemli bir  Ģekilde arttığını gözlemlemiĢlerdir. DAH 

tekniği yardımıyla, hastane içinde süreçler arası malzeme ve bilgi akıĢını 

göstermiĢlerdir. Yalın üretim felsefesinin sağlık endüstrisinde kullanılmasının yüksek 

kalite ve verimlilik sağlayacağını belirtmiĢlerdir. 

Abdulmalek ve Rajgopal (2007), büyük ölçekli bir demir-çelik iĢletmesinde, DAH 

uygulamasını gerçekleĢtirmiĢlerdir. Uygulama sonucunda, ürün temin süresini, 48 

günden 15 güne indirmek suretiyle, % 70 oranında azaltmıĢlardır. 

Dağ (2009), yapmıĢ olduğu çalıĢmada güneĢ enerjisi kolektörleri üreten bir iĢletmede, 

DAH tekniğini kullanarak, tedarik zincirindeki DAH uygulaması, israfların belirlenmesi 

ve bu israfların ortadan kaldırılması amacıyla eylem planı oluĢturmuĢtur. Yapılan 

çalıĢma sonucunda, tasarlanan iyileĢtirme yaklaĢımlarının iĢletmede uygulanması 

sonucunda iĢletmenin değer akıĢ süresinin 13,6 günden 2,6 güne düĢürülebileceği 

öngörülmüĢtür. 

Jimenez ve ark. (2011) tarafından bir Ģarap fabrikasına DAH tekniği ile yalın üretimin 

uygulanması üzerine bir çalıĢma yapılmıĢtır. ÇalıĢmada üretim süreçlerinin 

verimliliğinin arttırılması amaçlanmıĢtır. ġarap sektörünün otomotiv sektöründen farklı 

olması ve Ģarap hammaddesinin yani üzümün mevsimsel bir ürün olması sebebiyle 

öncelikle sektör incelenmiĢtir. Sonrasında, DAH uygulaması yapılmıĢ ve gerekli yalın 

teknikler uygulanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda ise verimliliğin arttığı belirlenmiĢ ve yağ, 

süt gibi çeĢitli sektörlere DAH ve çeĢitli yalın tekniklerin uygulanabileceği öne 

sürülmüĢtür. 
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2.5.1. Değer AkıĢ Haritalandırmanın Kapsamı 

 

Bir ürün ailesi için DAH‟ın dört seviyesi bulunmaktadır. Bunlar proses düzeyi, tek bir 

iĢletme, birden fazla iĢletme, farklı iĢletmeler arasında yapılan haritalama yöntemleridir 

(Jones ve Womack 2001).  

Proses düzeyi; hücre seviyesinde haritalamadır. Hücre, parçaların sürekli akıĢ içinde 

iĢlendiği her iĢlem adımının ardı ardına dizildiği, insan, makine, malzeme ve metodların 

bir düzenlemesidir. Bu düzey, tetik proseste sürekli akıĢ yaratılmasına yönelik 

haritalamayı kapsamaktadır. Tetik Proses ise; belirli bir ürün ailesine ait olan ve dıĢ 

müĢteriden gelen sipariĢleri karĢılayan üretim adımı olarak ifade edilmektedir (Rother 

ve Harris 2001). 

Tek bir iĢletme düzeyi; fabrika içerisindeki “ kapıdan- kapıya” üretim akıĢını ele alır. 

Bu akıĢ, yan sanayi parçalarının ve malzemelerinin temininden (fabrika giriĢ kapısı), 

müĢterilerine teslimata (fabrika çıkıĢ kapısı) kadar olan üretim akıĢını kapsamaktadır. 

Değer akıĢı haritalandırma, tek bir ürün ailesi için fabrika içinde kapıdan-kapıya, 

malzeme ve bilgi akıĢı ile ilgili proses adımları boyunca yürümek ve onları çizmek 

demektir (Rother ve Shook 1999). 

Birden fazla iĢletmede ve farklı iĢletmeler düzeyi; genellikle geniĢletilmiĢ değer akıĢ 

haritası olarak değerlendirilmektedir. GeniĢletilmiĢ değer akıĢ haritası; bir ürünün 

hammadde halinden nihai ürün olarak müĢterinin eline ulaĢmasına kadar geçen sürede 

yapılan tüm aktiviteleri kapsar. GeniĢletilmiĢ değer akıĢ haritası firmalar arasında, ortak 

problemleri olan maliyet, kalite, müĢteriye yanıt verme ve iletiĢim problemleri üzerinde 

zekice bilgi alıĢveriĢi yapabilecekleri açık ve tutarlı bir dil sunmaktadır. Gerçek kazanç, 

ortak değer akıĢı yönteminin öğrettiği pratik dersleri, her bir firmanın kendi müĢterileri  

ve yan sanayicileriyle iliĢkilerinde uygulamasıyla ortaya çıkacaktır (Jones ve Womack 

2001). 

2.5.2. Değer AkıĢ Haritalandırmanın Adımları 

 

Birgün ve ark. (2006) tarafından DAH‟ın temel adımları ürün ailesinin seçilmesi, 

mevcut durumun çizilmesi, gelecek durumun tasarlanması ve faaliyet planının 
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hazırlanması olarak ifade edilmiĢtir. ġekil 2.6‟da değer akıĢ haritalandırmanın adımları 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2.6. Değer akıĢ haritalandırma adımları (Birgün ve ark. 2006) 

 

Rother ve Shook (1999) tarafından DAH adımları ise aĢağıdaki gibi verilmektedir. 

 Bir ürün ailesi seçilir. 

 Haritalama çabalarını bizzat yönlendirebilecek bir kiĢi belirlenir. 

 “Kapıdan-kapıya” seviyesinden baĢlanır. 

 Malzeme ve bilgi akıĢlarının her ikisini de göz önüne alarak mevcut durum haritası 

çizilir. 

 Yalın değer akıĢı oluĢturulur. 

 Gelecek durum haritası çizilir. 

 Gelecek durum baĢarılır. 

2.5.2.1. Bir ürün ailesi / hat seçimi 

 

Ürün ailesi, benzer proses adımlarından geçen ve özellikle üretimin son aĢamalarındaki 

proseslerde ortak ekipman kullanan ürün gruplarıdır. Ürün ailesi seçiminde en önemli 

nokta, tek bir ürün ailesi üzerine odaklanılması gerektiğidir. Dikkat edilmesi gereken 

diğer bir nokta ise, partiler halinde birçok ürün ailesine hizmet eden ve üretimin ilk 

aĢamalarında yer alan proseslere bakarak ürün ailelerinin tanımlanmamasıdır (Rother ve 

Shook 1999).  

Ürün ailesi 

seçimi 
Mevcut 

durum 

haritası 

Gelecek 

durum 

haritası 

Değer akış 

planı ve 

uygulama 



36 
 

Ürün aileleri, değer akıĢı müĢterisi açısından tanımlanır. Seçilen ürün ailesinin ne 

olduğunu, ürün ailesi içinde kaç tane farklı bitmiĢ parça numarası olduğunu, müĢteri 

tarafından ne kadar ve ne sıklıkla istendiği açıkça yazılmalıdır (Rother ve Shook 1999). 

Ürün karmasının çok karıĢık oluğu durumlarda ġekil 2.7‟deki gibi montaj adımları ve 

ekipmanlarının bir eksende, ürünlerin bir eksende bulunduğu bir matris oluĢturulabilir. 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 A X X X  X X   

B X X X X X X   

C X X X  X X X  

D  X X X   X X 

E  X X X   X X 

F X  X  X X X  

G X  X  X X X  

 

ġekil 2.7. Ürün ailesi belirleme matrisi (Womack ve Jones 2010) 

 

2.5.2.2. Değer AkıĢı Yönetimi 
 

BaĢarılı bir DAH uygulaması, değer akıĢ sürecine ve DAH tekniklerine hakim  bir ekip 

tarafından yürütülmelidir. Bu ekip, bir lider ve birbirleriyle sürekli iletiĢim halindeki 

ekip üyelerinden oluĢmalıdır. Ekip, mevcut durum aĢamalarını DAH tekniğini 

kullanarak tespit eder. Ekip, mevcut durumun performansını artırmak için yalın üretim 

tekniklerini esas alır (Efe 2011).  

OluĢturulan DAH ekibi, DAH yapılacak ürün ailesini belirledikten sonra, iĢletme ve 

üretim süreci ile ilgili çok sayıda veriyi toplamak durumundadır. Bu ekip, ürün ailesinin 

seçimi ve seçilen ürün ailesi ile ilgili toplanan veriler doğrultusunda DAH 

uygulamasında mevcut durum analizine baĢlayabilmektedir (Rother ve Shook 1999). 

Değer akıĢı yöneticisinin iĢ tanımı aĢağıda verilmektedir (Rother ve Shook 1999): 

 DeğiĢiklikleri, fonksiyon ve departman sınırlarının ötesinde gerçekleĢtirme 

kabiliyetine sahip saha insanıdır. 

Ü
rü

n
le

r 

Montaj Adımları ve Ekipmanlar 

Bir Ürün Ailesi 
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 Yalın uygulamaların geliĢimini üst yönetime raporlar. 

 Mevcut durum ve gelecek durum değer akıĢ haritalarının çizilmesini ve bugünden 

geleceğe götürülecek uygulama planının hazırlanmasını yönlendirir. 

 Uygulamanın tüm boyutlarını takip eder. 

 Günlük ve haftalık olarak değer akıĢı boyunca yürür ve denetim yapar. 

 Uygulamaya öncelik verilmesini sağlar. 

 Uygulama planını periyodik olarak günceller ve uygulamayı sürdürür. 

 Sonuçlara göre hareket eden bir kiĢi olmaya ısrar eder. 

 

2.5.2.3. Mevcut Durum Haritasının Çizilmesi 
 

DAH, müĢteriden tedarikçiye ürünün üretim yolunun izlenerek malzeme ve bilgi 

akıĢında yer alan her prosesin dikkatli bir Ģekilde sembollerle çizilmesidir (Birgün ve 

ark. 2006). 

Tanımdan da anlaĢıldığı üzere DAH da mevcut durum haritası çizilirken, malzeme ve 

bilgi akıĢları göz önüne alınmalıdır. Üretim akıĢı içinde, ilk akla gelen fabrika içindeki 

malzeme hareketi akıĢıdır. Fakat, her prosese daha sonra ne yapacağını söyleyen baĢka 

bir akıĢ daha vardır. Bu akıĢ, bilgi akıĢıdır (Rother ve Shook 1999). 

Mevcut durum haritası çizilirken çeĢitli sembollerden yararlanılmaktadır. Bu semboller 

EK 1 bölümünde verilmektedir. 

 

Haritalandırma yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar aĢağıdaki gibi verilmektedir 

(Rother ve Shook 1999): 

 Mevcut durum ile ilgili bilgiler, malzeme ve bilgi akıĢ yolları boyunca yürürken 

toplanmalıdır. 

 AkıĢ ve proseslerin sırası ile ilgili genel bir kanıya sahip olmak için, kapıdan-kapıya 

değer akıĢı boyunca hızlı bir yürüyüĢ ile baĢlanmalıdır. YürüyüĢten sonra geri 

dönülerek her prosesle ilgili bilgi toplanmalıdır. 

 Hammadde ambarından baĢlayıp değer akıĢı doğrultusunda yürümek yerine, 

teslimattan baĢlanmalı ve akıĢ yönünün tersine doğru çalıĢılmadır. Bu Ģekilde, daha 

önce yer alan prosesler için bir ritim oluĢturan ve müĢteriyle doğrudan iliĢkinin 

olduğu proseslerden baĢlanmıĢ olunacaktır. 



38 
 

 Ölçümler kronometre ile alınmalıdır. Gelecek durumu tasarlama bizzat hareketin 

olduğu yere gidilmesine, ne olduğunun anlaĢılmasına ve ölçülmesine bağlıdır. 

 Birçok kiĢi çalıĢmaya dahil olsa bile bütün değer akıĢının sadece bir kiĢi tarafından 

çizilmesi gerekmektedir. Bütün akıĢın anlaĢılması, değer akıĢı haritalamanın 

amacıdır. Farklı kiĢiler farklı akıĢ bölümlerini haritalarsa akıĢın tümünü anlayan hiç 

kimse olmaz. 

 Mevcut durum analizi için kaba çizimlere sahadan baĢlanmalı, düzeltmeler daha 

sonra yapılmalıdır. 

Mevcut durum haritası oluĢturulurken bazı yalın ölçütler ve genel proses bilgileri ortaya 

konulmalıdır. Bunlar; takt zamanı, çevrim süresi, katma değer süresi, akıĢ süresi, değer 

yaratmayan süre, üretim parti büyüklüğü, model değiĢtirme süresi, makine kullanım 

oranı (uptime), operatör sayısı, kullanılabilir çalıĢma süresidir. 

Takt zamanı: MüĢteri isteklerini karĢılamak için, satıĢ seviyesine bağlı olarak bir parça 

veya ürünü hangi sıklıkta üretilmesi gerektiğini belirtir (Rother ve Shook 1999). 

Çevrim süresi (C/T): Bir proses tarafından parça veya ürün tamamlanma sıklığı olup, 

bir operatörün bir çevrim içinde üstlendiği iĢ elemanlarının yerine getirilmesi için geçen 

süredir (Rother ve Shook 1999). 

Katma değer süresi (V/A): MüĢterinin parasını ödemeye istekli olduğu Ģekilde ürüne 

dönüĢtüren iĢ elemanlarının süresidir (Rother ve Shook 1999). 

AkıĢ Süresi (L/T): Bir parçanın, bir proses veya değer akıĢında baĢlangıçtan bitiĢe 

hareketi boyunca geçen süredir (Rother ve Shook 1999). 

Değer yaratmayan süre (nonvalue creating time): MüĢterinin bakıĢ açısından bir 

ürüne maliyet ekleyen fakat değer katmayan faaliyetler için harcanan süredir 

(Marchwinski ve Shook 2007). 

Üretim parti büyüklüğü (EPE): Örneğin her üç günde bir, bir üründen diğerine model 

değiĢtiriliyorsa üretim parti büyüklüğü “üç günlük parça” demektir (Rother ve Shook 

1999).  
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Model değiĢtirme süresi (C/O): Bir modelden diğerine geçiĢ süresidir (Rother ve 

Shook 1999).   

Makine kullanım oranı (uptime): Makinanın arıza yapmadan kullanılma oranını ifade 

etmektedir.   

Operatör sayısı: Prosesteki çalıĢan sayısını belirtmektedir.  

Kullanılabilir çalıĢma süresi: Saniye cinsinden toplam çalıĢma süresinden mola, 

toplantı vb. düĢülmüĢ süredir.  

 

2.5.2.4. Değer AkıĢının Yalın Yapılması  

 

Yalın üretimde en önemli israf kaynağı, bir sonraki prosesten önce veya daha sonra 

ihtiyacı olandan daha fazla ve daha hızlı üretmek anlamına gelen aĢırı üretimdir. Bu 

sebeple yalın üretimde yapılmak istenen bir prosesin bir sonraki prosesin ihtiyacı 

olduğu zaman üretim yapmasıdır (Rother ve Shook 1999). 

Böyle bir üretim Ģekline sahip olunması için değer akıĢının yalın hale getirilmesi 

gerekmektedir. Bunu baĢarabilmek için aĢağıdaki bilgilere uyulmalıdır (Rother ve 

Shook 1999): 

 Hesaplanan takt zamanına göre üretim yapılmalıdır. Hesaplanan takt zamanı, gelecek 

durum haritasında takt zamanları bilgi kutularına kaydedilir. Takt zamanına göre 

üretim yapılabilmesi için üretim sürecindeki problemlere hızlı cevap verebilmek, 

plansız duruĢların nedenlerini ortadan kaldırmak, montaj tipi proseslerde model 

değiĢtirme sürelerini ortadan kaldırmak gerekmektedir. 

 Uygun olan her yerde sürekli akıĢ sistemi kurulmalıdır. Sürekli akıĢ, bir seferde bir 

parça üretip arada bekleme yapılmaksızın bir sonraki proses adımına hemen 

gönderilmesi olarak ifade edilebilir. 

 Üretimde sürekli akıĢın uygulanamadığı bölümler olabilir. Sürekli akıĢın 

uygulanamadığı bu bölümlerde üretimi kontrol etmek için süpermarketler 

kurulmalıdır. Bunlar  ise bazı proseslerin çok hızlı veya çok yavaĢ çevrim sürelerinde 

çalıĢtırılması için tasarlandığı ve birçok ürün ailesine hizmet etmek için model 

değiĢimine ihtiyaç duyulan bölümler, proseslerin birbirlerine uzak olduğu ve bir 

seferde bir parça sevketmenin gerçekçi olmadığı bölümler, bazı proseslerin diğer 
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proseslere sürekli akıĢ içinde doğrudan bağlanması için çok uzun akıĢ sürelerine 

sahip olduğu veya güvenilirliğinin çok düĢük olduğu bölümlerdir. 

 Üretim çizelgesi sadece bir üretim prosesine gönderilmeye çalıĢılmalıdır. 

Süpermarket çekme sistemleri kullanıldığında, kapıdan-kapıya değer akıĢında 

yalnızca bir noktanın çizelgelenmesi yeterlidir. Bu nokta tetik proses olarak 

isimlendirilir. Tetik prosesde bitmiĢ ürüne doğru malzemenin bir akıĢ halinde 

aktığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle; tetik proses genellikle kapıdan kapıya değer 

akıĢı içinde en sondaki sürekli akıĢ prosesidir.  Gelecek durum haritasında tetik, 

müĢteri sipariĢleri ile kontrol edilen bir  üretim prosesi haline gelir. 

 Tetik prosesin çalıĢma Ģekli, müĢteriye ne kadar iyi hizmet sunulduğunu ve önceki 

proseslere ait talebi belirler. Tetik prosesteki istikrarlı üretim ritmi, dengelenmiĢ ürün 

karması ve malzemelerin sürekli akıĢı tüm değer akıĢında düzenli ve kararlı talepler 

yaratır (Rother ve Harris 2001) 

 Tetik proseste farklı ürünlerin üretimi zamana göre düzgün yayılmalıdır. Aynı 

ürünleri gruplandırıp onları bir seferde üretmeye çalıĢmak, üretilen üründen farklı bir 

Ģey isteyen müĢteriye hizmet verilmesini zorlaĢtırırken, bitmiĢ ürün stoğunun daha 

fazla olmasını gerektirmektedir. Bu durumun oluĢmasını engellemek için ürün 

ailesinin seviyelendirilmesi, farklı ürünlerin üretiminin bir zaman diliminde düzgün 

dağıtılması gerekmektedir. Seviyelendirme daha fazla model değiĢimi yapmayı ve 

her zaman montaj hattında bütün parça çeĢitlerinden tutmayı gerektirse de değer 

akıĢında büyük miktarda israfın ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Tetik proseste 

ne kadar çok ürün karması seviyelendirilirse farklı müĢteri isteklerine, daha az bitmiĢ 

ürün stoğu tutarak ve daha kısa akıĢ süresi ile cevap verilebilmektedir. Bu aynı 

zamanda, tetik prosesten önceki süpermarketlerin de daha küçük olmasını 

sağlamaktadır.  

 Tetik proses küçük, tutarlı artıĢlarla iĢ gönderip çekerek “baĢlangıç çekiĢi” 

yaratılmalı ve üretim hacmi seviyelendirilmelidir. Tutarlı ve seviyeli üretim temposu 

sağlanması, doğası gereği problemleri gösteren ve hızlı bir Ģekilde düzeltici önlem 

alınmasına imkan veren öngürülebilir bir üretim akıĢı yaratır. 

 AkıĢ üzerinde tetik prosesten önceki proselerde “her parça her gün” (her vardiya, 

saat, kasa veya dilim) üretim yeteneği geliĢtirilmelidir. AkıĢ üzerinde tetik prosesten 

önceki üretim proseslerinin model değiĢim süreleri azaltılarak ve daha küçük partiler 
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halinde çalıĢılarak, daha sonraki proseslerde meydana gelebilecek ihtiyaç 

değiĢimlerine daha hızlı cevap verilebilir. Ayrıca süpermarketlerde daha az stok 

tutulabilir. 

 

2.5.2.5. Gelecek Durum Haritasının Çizilmesi 
 

Değer akıĢ haritalamanın amacı, kısa sürede gerçekleĢtirilecek olan gelecek durum 

değer akıĢının uygulanması ile israf kaynaklarını ortaya çıkarmak ve onları ortadan 

kaldırmaktır. Amaç, her prosesin müĢterisine (müĢterilerine) sürekli akıĢ veya çekme 

sistemi ile bağlandığı ve her prosesin yalnızca müĢterisinin ihtiyacı olan ürünü, ihtiyacı 

olduğunda üretmeye çalıĢtığı bir üretim zinciri yaratmaktır (Rother ve Shook 1999). 

Mevcut bir iĢletmede mevcut bir ürün ve proses ile çalıĢıldığı düĢünülürse; değer 

akıĢındaki bazı israflar ürün tasarımının, daha önceden alınan makinenin ve bazı 

faaliyetlerin yerleĢimleri arasındaki mesafenin sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Mevcut 

durumun bu özellikleri belki hemen değiĢtirilemez. Yeni bir ürün söz konusu 

olmadıkça, gelecek durum haritasındaki ilk adım; ürün tasarımlarını, proses 

teknolojilerini ve fabrika yerleĢimlerini verilmiĢ koĢullar olarak almak ve bu 

özelliklerden kaynaklanmayan bütün israf kaynaklarını mümkün olduğu kadar hızlı bir 

Ģekilde ortadan kaldırmaya çalıĢmak olmalıdır. Takip eden adımlar ürün tasarımını, 

teknolojisini ve yerleĢim unsurlarını iĢaret edebilir (Rother ve Shook 1999). 

Gelecek durum haritasını çizme konusunda en faydalı yardımın aĢağıda verilen soru 

listesi olduğu belirtilmektedir. Gelecek durum kavramları geliĢtirildikçe sorular 

aĢağıdaki sıra ile cevaplandırılmalıdır (Rother ve Shook 1999): 

 MüĢteriye en yakın proseslerinizin kullanılabilir çalıĢma sürelerine göre, takt zamanı 

nedir? 

 MüĢterinin çekiĢ yaptığı bitmiĢ ürün süpermarketi mi kuracaksınız, yoksa doğrudan 

sevkiyata mı üretim yapacaksınız? Bu sorunun cevabı müĢterinin satın alma Ģekilleri, 

proseslerin güvenilirliği, ürünün karakteristik özellikleri gibi bazı faktörlere bağlıdır. 

Doğrudan sevkiyat sistemi güvenilir, kısa akıĢ süreli sipariĢten teslimata akıĢı veya 

daha fazla emniyet stoğunu gerektirir. SipariĢten teslimata akıĢ süresi sadece tetik 

prosesten sonra dağıtıma kadar olan prosesleri kapsar. 

 Sürekli akıĢ sistemini nereden kurabilirsiniz? 
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 Sürekli akıĢtan önceki proseslerin üretimini kontrol etmek için süpermarket çekme 

sistemlerini nerelere kuracaksınız? 

 Üretim zinciri üzerinde hangi noktada (tetik proses) üretim çizelgelemeyi 

yapacaksınız? Tetik prosesten sonra malzeme transferlerinin akıĢ halinde olması 

gerektiğini unutmayın. 

 Tetik proseste üretim karmasını nasıl seviyelendireceksiniz? 

 Değer akıĢının gelecek durum haritasında belirtildiği gibi akması için ne tür 

iyileĢtirilmelere ihtiyaç vardır?  

Bu aĢamada, ihtiyaç duyulan ekipman ve prosedürsel iyileĢtirilmeler ile model 

değiĢtirme sürelerinin azaltılması veya makine kullanım oranlarının arttırılması sağlanır. 

Proses içinde bu iyileĢtirilmeleri göstermek için  ise kaizen sembolü kullanılır. 

Gelecek durum haritasındaki iyileĢtimeler için model değiĢim sürelerinde ve parti 

büyüklüğünde azalma, makine kullanım oranlarında iyileĢme ve toplam iĢ miktarındaki 

değer katmayan iĢlerin ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Proses içindeki yürüme, 

çevrim dıĢı hareket, operatörlerin makineleri beklemesi ve bitmiĢ parçanın çıkarılması 

baĢlıca kaizen noktalarıdır. Operatörler makinelere parçayı yükleyip çalıĢtırdıktan sonra 

makine çevrim süresince operatöre ihtiyaç olmaması gerekir. Aksi taktirde operatör 

makineye bağımlı hale gelir ve israfa sebep olur (Rother ve Harris 2001). 

Gelecek durum ile ilgili planlar hayata geçirildikçe belirli bir zaman içerisinde yeni bir 

mevcut duruma dönüĢecektir ve böylece yeni bir gelecek durum haritası çıkartılarak 

haritalandırma prosesi tekrarlanacaktır (Birgün ve ark. 2006). 

Gelecek durum haritası çizilirken yararlanılan semboller EK-1 bölümünde 

verilmektedir. 

2.5.2.6. Gelecek Durumu BaĢarmak 

 

Değer akıĢı haritalama yalın üretime geçiĢte bir araçtır. Çizilen gelecek duruma 

ulaĢılmadıkça değer akıĢ haritasının bir değeri yoktur (Rother ve Shook 1999). Çizilen 

gelecek durum haritasının uygulanması yani baĢarılması için de uygulamalar adımlara 

bölünmeli ve bir değer akıĢ planı oluĢturulmalıdır.  
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Uygulamayı Adımlara Bölme 
 

Değer akıĢ haritası, yalnızca proses alanlarına değil, fabrikadaki bütün akıĢa bakar ve 

çoğu kez bütün gelecek durum unsurlarının bir anda uygulanması imkansız olur. Bu 

nedenle, uygulamayı adımlara bölmek değer akıĢı yöneticisinin sorumluluğudur (Rother 

ve Shook 1999). 

Gelecek durum uygulama planı ile ilgili en önemli nokta, planı bir dizi tekniğin 

uygulanması olarak düĢünmemek, fakat onu ürün aileleri için bir dizi birbirine bağlı 

akıĢlara değer yaratma süreci olarak düĢünmektir. Bu süreci kolaylaĢtırmak için “değer 

akıĢ çevrimleri” Ģeklinde çalıĢılmalıdır (Rother ve Shook 1999). 

Gelecek durum değer akıĢ haritası aĢağıda açıklandığı ve ġekil 2.8‟de gösterildiği gibi 

bölümlere veya çevrimlere ayrılmalıdır. 

 

Üretim Planı

Akış Akış Akış

Tedarikçi
Müşteri

Değer Akış Çevrimlerine 
Bir Örnek

 

 

 

ġekil 2.8. Değer akıĢ haritalamanın bölümlere ve çevrimlere ayrılması (Rother ve 

Shook 1999) 

Çevrim Çevrim Tetik çevrimi 

Tedarikçi Çevrim 
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Değer akıĢını oluĢturan akıĢ bölümlerinin kolayca görülebilmesi için, çevrimler gelecek 

durum haritası üzerinde daire içine alınmalıdır. Bu çevrimler, gelecek durum haritasını 

yönetilebilir parçalara bölmenin en iyi yoludur (Rother ve Shook 1999). 

 

Değer AkıĢ Planı 
 

Gelecek durum haritası nereye gidilmek istendiğini gösterir. Uygulama aĢamasına 

geçilirken tam olarak adım adım, ne zaman ne yapılması planlandığını, ölçülebilir 

hedefleri, gerçek termin sürelerini ve gözden geçirecek kiĢilerin isimleri ile kontrol 

noktalarını gösteren yıllık değer akıĢ planıdır (Rother ve Shook 1999). 

Planın uygulanması ile genellikle ortaya çıkan ilk soru “ hangi sıra ile uygulanmalıdır?” 

veya “nereden baĢlanmalıdır?”dır. Gelecek durum değer akıĢındaki çevrimler 

düĢünülerek bu sorular cevaplanmalıdır (Rother ve Shook 1999). 

BaĢlangıç noktasını belirlemek için, çevrimler aĢağıdaki konular kapsamında 

incelenmelidir (Rother ve Shook 1999): 

 ÇalıĢanlar tarafından prosesin çok iyi anlaĢıldığı yer, 

 BaĢarı olasılığının yüksek olduğu yer (momentum/hız kazanmak için), 

 Büyük iyileĢtirmelerin olacağının tahmin edildiği yer. 

Etkili stratejilerden birisi uygulamaya “tetik çevrim”den baĢlamak ve gerekli oldukça 

diğer proseslere geçmektir. Tetik çevrim, son müĢteriye en yakın olarak, “iç müĢteri” 

gibi davranır ve daha önceki çevrimlerdeki talebi kontrol eder. Tetikdeki akıĢ yalın ve 

tutarlı oldukça, dikkat edilmesi gereken diğer problemleri açığa çıkarır. Bununla birlikte 

“yukarı doğru hareket etme” stratejisi, gelecek durum amaçlarını birden fazla çevrimde 

eĢzamanlı olarak uygulamaya engel olmaz (Rother ve Shook 1999). 

Spesifik olarak, bir çevrim içindeki iyileĢtirmeler aĢağıdaki sırayı izlemelidir (Rother ve 

Shook 1999): 

 Takt zamanına göre çalıĢan sürekli akıĢ geliĢtirilmelidir. 

 Üretimi kontrol etmek için çekme sistemi kurulmalıdır. 

 Seviyelendirme yapılmalıdır. 
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 Sürekli olarak israfları ortadan kaldırmak, parti büyüklüğünü azaltmak, 

süpermarketleri küçültmek ve sürekli akıĢın alanını geniĢletmek için kaizen 

çalıĢmaları yapılmalıdır. 

 

2.6. EĢzamanlı Mühendislik 
 

Son yıllarda; ürün ömürlerinin kısalması, pazarın küreselleĢmesi, teknolojideki hızlı 

değiĢimler, çevre sorunları, yüksek ürün karması, müĢterilerin fazla özellikli ürün talebi, 

yüksek kalite, düĢük fiyat, kiĢiye özel ürünlere talebin giderek artması gibi sebeplerden 

dolayı tüm sektörlerde rekabet her geçen gün artmaktadır. EĢzamanlı mühendislik 

kavramı bir ürün geliĢtirme yaklaĢımı olup;  ürünleri düĢük maliyetle, çok daha hızlı ve 

daha iyi üreterek müĢteri beklentilerine olan sorumluluğu vurgulamakta ve ürün 

geliĢtirme çalıĢmalarının ve süreç faaliyetlerinin eĢzamanlı olarak gerçekleĢtirilmesi 

esasına dayanmaktadır (Eppinger ve Chitkara 2006, Tenkorang 2011).  

EĢzamanlı mühendislik kavramı ilk olarak 1982‟de Amerikan savunma ve ileri 

araĢtırma projeleri ajansı (DARPA; Defence Advance Research Projects Agency) 

tarafından proses tasarımında eĢzamanlılığı geliĢtirme yollarının aranmaya 

baĢlanmasıyla ele alınmıĢ bir kavramdır (Ertürk 2008).   

1987‟de akademisyenler, sanayiciler ve hükümet uzmanlarından bir çalıĢma grubu  

oluĢturarak, savunma sanayinin bir kaynağı olan eĢzamanlı mühendislik uygulamalarını 

incelemiĢtir. ÇalıĢma grubu, mühendisliğin bu konseptini tüm içtenlikleriyle 

desteklemiĢ ancak, paralel süreçler konseptini daha iyi yansıtması için “eĢzamanlı 

mühendislik” ismini vererek üreticiler için, “EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımı, imalat 

ve destek süreçleri dahil bağlantılı süreçlerin ve ürünlerin bütünleĢik ve eĢzamanlı 

tasarımı için sistematik bir yaklaĢımdır” Ģeklinde ifade etmiĢtir. Bu yaklaĢım, 

baĢlangıçtan bitiĢe kadar  bir ürünün hayat devresindeki tüm bileĢenlerini, tasarım, 

kalite, maliyet, projelendirme ve diğer kullanıcı gereksinimlerini, geliĢtirme ve 

mühendisler için bütünlük içinde ortaya koymaya çalıĢmaktadır  (Ertürk 2008).   

EĢzamanlı mühendislik kavramı 90‟lı yıllar itibariyle özellikle rekabette baĢarılı olmak 

isteyen Ģirketlerin değiĢim stratejileri arasında yer alması gerekli olan bir kavram 

olmaya baĢlamıĢtır. Ġçinde yaĢadığımız koĢullarda Ģirket baĢarısının bir anahtarı olarak 

görülen eĢzamanlılık birlikte davranmayı, çalıĢmayı, üretmeyi, temel yaklaĢım olarak 
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almaktadır. Bu yaklaĢımda hedef  Ģirketlerin, yeni pazar olanaklarını mümkün kılacak 

kalite, maliyet ve zamana yönelik amaçları da optimize edecek üretim olanaklarını 

kendi bünyelerinde yaratabilmeleridir. Bir eĢzamanlı mühendislik uygulamasındaki en 

önemli unsur insan ve ürün geliĢtirme prosesinin tasarımıdır. Bünyelerinde eĢzamanlı 

mühendislik ilkelerini uygulamaya koymayı planlayan Ģirketlerin üzerinde durmaları 

gerekli olan en önemli baĢarı faktörü “ortak çalıĢma ve iletiĢim”dir. Ancak, bu iki 

önemli faktörün yanısıra, hiyerarĢiler ve departmanlar arası bariyerleri kaldırmak, 

departmanlar arası iletiĢimi geliĢtirmek, tedarikçiler ve müĢterilerle sağlam iliĢkiler 

kurmak, üst yönetimin eĢzamanlı mühendislik ilkelerini benimsemesi önem taĢıyan 

hususlardır. Tüm bu kavramların ıĢığında eĢzamanlı mühendisliğin, entegre ürün 

geliĢtirme uygulamalarına yönelik, tüketici beklentilerini karĢılamayı ve takımlar arası 

iĢbirliğini, güveni,  paylaĢımı artırmayı hedefleyen sistematik bir yaklaĢım olduğu 

söylenebilmektedir (Ertürk 2008).   

Yapılan literatür araĢtırmaları sırasında eĢzamanlı  mühendislik  kavramı  üzerine çeĢitli 

tanımlamalarla karĢılaĢılmıĢtır. Bu tanımlamalardan bazıları aĢağıda verilmektedir:  

Pennel ve Winner (1989) tarafından eĢzamanlı mühendislik; “ürün  tasarımına ve 

bununla iliĢkili olarak sayılabilecek üretim, kalite kontrol, pazarlama, müĢteri istekleri, 

depolama, sevkiyat gibi konulara bir  bütün  olarak  bakan  sistematik  bir  yaklaĢım” 

olarak ifade edilmiĢtir.  

Jagannathan ve ark. (1991) tarafından ise, eĢzamanlı mühendislik “tasarım evresinde 

ürün ve proses paramatrelerini belirleyen çok fonksiyonlu takımların oluĢturulma ve 

desteklenme sürecidir ” olarak tanımlanmıĢtır (Breakfield ve Burkey 2002). 

EĢzamanlı mühendislik, müĢteri isteklerine hızlı ve ekonomik bir Ģekilde cevap 

verebilmek için, ürünün tasarım aĢamasında ürünle ilgili bölümlerin (pazarlama, 

tasarım, finans, imalat, montaj, mühendislik, lojistik vd.) bir araya gelip bir takım 

oluĢturarak ürünün kaliteli, düĢük maliyetli, müĢterinin isteklerinin karĢılanabileceği 

özelliklerde tasarım ve diğer süreçlerinin yürütülmesinin gerçekleĢtirildiği bir 

yöntemdir (Görener ve ark. 2008). 
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EĢzamanlı mühendisliğin temel amacı; iĢletmenin üretim, pazarlama, muhasebe, satıĢ, 

satın alma, kalite ve finans fonksiyonlarının iĢleyiĢini, ürünün tasarımından son ürün 

alıncaya kadarki süreç içinde eĢzamanlı olarak gerçekleĢtirmektir.   

Temel amaca bağlı diğer amaçlar ise; ürün geliĢtirme ve pazara sunum sürelerinin 

kısaltılması, kalitede iyileĢme, sürekli iyileĢtirme, maliyetleri azaltma, kayıpların 

azaltılması (zaman, emek, sermaye kayıpları), iĢletmenin rekabet gücünü artırmak 

olarak sıralanabilir  (Görener ve ark. 2008). 

Backhouse ve Brookes (1996) tarafından eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımı 

uygulamalarındaki temel bileĢenler; disiplinlerarası görev-ekipleri, tüketici tercihleri 

açısından tanımlanan ürünün, mühendislik gereksinimlerine dönüĢtürülmesi, süreç 

parametrelerinin tasarımı, imalat ve montaj hattı için tasarım, eĢzamanlı ürün geliĢtirme, 

imalat süreci, kalite kontrol ve pazarlama olarak belirtilmiĢtir.  

Günümüzde iĢletmeleri, eĢzamanlı mühendisliği uygulamaya zorlayan temel nedenler 

aĢağıda verilmektedir (Hartley 1998, Driva ve ark. 2000, Kumar ve Phrommathed 

2005):  

 Küresel ekonomilere ve yeni pazarlara ürün sunma gerekliliği, 

 Organizasyonların yeniden yapılanması ve faaliyetlerin yeniden düzenlenmesi 

zorunluluğu,  

 Yeni ürün geliĢtirme süresinin kısaltılması gereği, yeni teknolojilerin ortaya 

çıkması ve bunlara olan gereksinimin artması,  

 MüĢteri beklentilerinin artması,  

 Ġleri teknoloji ürünlerinin kullanılması  

 Ürünlerin karmaĢıklığı,  

 Çevre bilincinin giderek önem kazanması, 

 Ürünlerin geri dönüĢümlerinin tasarımda dikkate alınması gereği, uluslararası yasal 

düzenlemelerin yapılması  

 Ülkeler arası ekonomik iĢbirliği 

ġekil 2.9‟da, seri ve eĢzamanlı ürün geliĢtirme yaklaĢımlarının aĢamaları verilmektedir. 

Seri ürün geliĢtirme yaklaĢımında bir aĢama tamamlanmadan diğerine 

geçilememektedir. Tasarım bölümü ürünü tasarladıktan sonra, pazarlama bölümüne 
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sunmakta, pazarlamadan onay alındıktan sonra ürün sırasıyla gövde, çerçeve ve üretim 

bölümlerinin onay sürecinden geçmektedir. EĢzamanlı ürün geliĢtirme süreci ise, ürün 

geliĢtirme çalıĢmalarında çapraz fonksiyonel ekiplerin kullanılmasını, ekip üyelerinin 

ürün geliĢtirme prosesinin erken aĢamalarında katılımının sağlanmasını ve ürün 

geliĢtirme süreçlerinin paralel olarak çalıĢmasını öngörmektedir. Bu süreçte, tüm 

bölümler ürünün geliĢiminde gerekli analiz ve eleĢtirileriyle ürünün oluĢmasında paralel 

olarak çalıĢmakta, gerekli düzeltmeleri yaparak ürün ve ürünle ilgili tüm süreçlerin 

tasarımını gerçekleĢtirmektedirler. 

 

Tasarım

Tasarım 
Çözümü

(Tasarım yapma)

Analiz 
ve

 Eleştiri

Düzeltme

Pazarlama

Gövde

Çerçeve

Üretim

Pazarlama Gövde Çerçeve Üretim

Seri Mühendislik Temelli;

Eş Zamanlı Mühendislik Temelli;

 

ġekil 2.9. Seri ve eĢzamanlı ürün geliĢtirme yaklaĢımlarının aĢamaları (Sobek ve ark. 

1999) 

EĢzamanlı mühendisliği seri mühendislikten farklı kılan Ģey, eĢzamanlı mühendisliğin 

temel unsurlarının kombinasyonudur. Bu  temel  unsurlar  aĢağıda verilmektedir (Yayla 

ve Yıldız 2007, Adebayo 2008): 

a. Çapraz fonksiyonel  ekipler   

EĢzamanlı mühendislikte temel olan ekip çalıĢmasıdır. DeğiĢik  departmanlardan  

kiĢiler, müĢterilerin  ihtiyaçlarını  ve beklentilerini yansıtmak için bir ürünün fikir 
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aĢamasından kullanılıp eskimesine kadar tüm yaĢam çevrimi boyunca bir ekip olarak bir 

arada çalıĢırlar.  Ġdeal bir eĢzamanlı mühendislik ekibi Ģirketin kültürüne ve 

organizasyonuna bağlı olarak ürün  ile  ilgili olan  tüm departmanlardan gelen kiĢilerden 

oluĢur. DanıĢman olan müĢteriler  ise ekibin  çalıĢmalarına  sınırsız Ģekilde yardımcı 

olabilirler.  

b. EĢzamanlı ürün geliĢtirme prosesi faaliyetleri    

EĢzamanlı  mühendislikte yöntem adımları, alıĢılmıĢ serilik yerine paralellik içinde 

yerine getirilir. Böylece azalan ürün geliĢtirme operasyonları, ürünün pazara ulaĢma 

zamanını da kısaltır.  Sonuç  olarak  da  eĢzamanlı  mühendislik  metodolojisi  tüm  ürün 

geliĢtirme prosesinde oldukça önemli kısalmalara yol açar. 

c. BütünleĢik proje yönetimi  

EĢzamanlı  mühendislikte  proje  yönetimi  ürün geliĢtirme  prosesinde oluĢan tüm 

faaliyetleri kapsayacak Ģekilde ekip üyelerince birleĢtirilir. Böylece artan bilgi paylaĢımı 

diğer faaliyetleri de harekete geçirir. Ürün geliĢtirme prosesinin bilgi akıĢı için hedefler 

belirlenir ve böylece eĢzamanlı mühendislikte faaliyetlerde bilgi yönetimine daha fazla 

önem verildiğinden, değiĢim yönetiminin önemi daha da belirginleĢir. 

d. Tedarikçilerin erken ve sürekli olarak çapraz fonksiyonel ekibe dahil edilmesi 

Temel ekipmanları ve bileĢenleri sağlayan  tedarikçiler, üretim mühendisleri kadar ürün 

geliĢtirme çalıĢmalarına dahil edilmelidir. Tedarikçiler her türlü teknik bilgilerini ve 

birikimlerini paylaĢmaya hazır olmalı ve ihtiyaç duyulduğunda parça maliyetini 

oluĢturan tüm parametreleri ortaya koymaktan çekinmemelidir. Böylece eĢzamanlı 

mühendislik, üreticiler ile tedarikçiler arasındaki iliĢkilere de yeni bir boyut kazandırır. 

e. MüĢterilere erken ve sürekli olarak odaklanma   

EĢzamanlı  mühendislik, müĢteri girdilerini temin etmek ve bunlara göre davranmak 

için bir fırsat sağlayarak, ekibin müĢteri ihtiyaçları üzerinde odaklanmasına yardımcı 

olur. 
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f. Çoğalan bilginin paylaĢımı ve kullanımı 

EĢzamanlı mühendisliğin baĢarı  ile uygulanması için ürün geliĢtirme prosesinin 

tümünde, bütün elemanlar arasında mükemmel iletiĢim gereklidir. 

EĢzamanlı mühendislik uygulamalarında takım bazlı ve bilgisayar bazlı olmak üzere iki 

temel yaklaĢım mevcuttur. Ġlk yaklaĢım, tasarımcılardan oluĢan takım sebebiyle insan 

odaklı ve tüm ilgili diğer fonksiyonel bölgelerden bağımsızdır. Takım üyeleri, ürün 

tasarımına katkıda bulunmak için ve maliyet unsuru olan yeniden iĢlemelerden 

kaçınmak için aksiyonları zamanında alabilecek ve potansiyel problemleri önceden 

tanımlayabilecek yetiye sahip kiĢilerden seçilmektedir (Pennell ve ark. 1989, Parsei ve 

Sullivan 1993). Çok fonksiyonlu takım, etkili uygulamalar için önemlidir. Yazılım ve 

donanım olarak sürekli geliĢen bilgisayar teknolojisi tasarımın niteliğinin etkisini 

ölçmek için aynı tasarımla çalıĢabilecek farklı departmanlardan takım üyeleri 

vermektedir. Bu bağlamda,  eĢzamanlı mühendislik felsefesini tam olarak anlayan takım 

üyelerine sahip olmak için belirli eğitim programlarının zorunlu olduğuna 

inanılmaktadır. Motorola gibi birçok kurumsal organizasyon eĢzamanlı mühendislik 

felsefesine yönelik eğitim programlarını sürdürmektedir (Parsei ve Sullivan 1993). 

Takım bazlı yaklaĢımın kolayca uygulanabilmesine ve endüstrilerde kabul edilmiĢ 

olmasına karĢın bazı eksikliklerinin olduğu O‟Grady ve Young (1991) tarafından ortaya 

konmuĢtur. Bu eksik yönler; takımın etkili bir Ģekilde yönetilmesindeki zorluklar, takım 

üyelerinin sınırlı bilgisi ve takımın korunmasında ortaya çıkan maliyettir. Daha ileri 

bilgisayar araçları sürekli olarak ortaya çıkarken, ürün yaĢam döngüsünün tüm 

durumuna iliĢkin olarak optimizasyonu ya da tasarım gerekçesini sağlayan, içsel mantık 

operasyonlarıyla örülmüĢ olan eĢzamanlı mühendislik felsefesi bilgisayar temelli 

yaklaĢımla geliĢtirilmiĢtir (Parsei ve Sullivan 1993). 

Parsei ve Sullivan (1993) tarafından bilgisayar bazlı yaklaĢımın temelinde yatan ön Ģart, 

gerekli analizlerin bilgisayarla uygulanabilir olmasında gerekli eĢzamanlı mühendislik 

bilgisinin sistematik olarak elde edilmesi, koordine edilmesi ve entegre edilmesi olarak 

ortaya konmuĢtur. Bilgisayar destekli tasarım araçları, ürün yaĢam çevrimlerinin etkisini 

ölçmek için tasarım aĢaması boyunca gerekli olacaklardır. Sonuç olarak;  beklenen, 

global olarak optimizasyonun sağlanması ya da anlaĢmalı tasarımın bulunması için tüm 
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bilgisayar destekli tasarım araçlarının iĢbirliği ve etkileĢim içinde olduğu entegre 

edilmiĢ tasarım çevresine dikkat edilmesidir.   

EĢzamanlı mühendisliğin dört temel öğesi mevcuttur. Bu öğeler aĢağıda verilmektedir 

(Görener ve ark. 2008): 

 EĢzamanlılık: Ürün ve süreç tasarımı beraber ilerler ve aynı zamanda oluĢur. 

 Kısıtlar: Süreç kısıtları ürün tasarımının bir parçasıdır.   

 Koordinasyon: Ürün ve süreçlerin etkin olabilmeleri için bütünsel olarak koordine 

edilmeleri gerekir.   

 Karar ve amaç bütünlüğü: Kararlar bütün takımın katılımıyla alınmalıdır. 

Dolayısıyla ortak amaçlara sahip olunmalıdır.  

ġekil 2.10‟da Jo ve arkadaĢları tarafından oluĢturulan yaklaĢımın kavramsal modeli 

verilmiĢtir. ġekilde, eĢzamanlı mühendislik çarkının dıĢ bölümündeki ürün 

modelleyiciler, tasarımcıların tasarımlarının optimize edilmesi ya da değerlendirilmesi 

için çark içindeki araçlara baĢvurmada tasarımcıların teknik yeterliliğini sağlama 

geliĢmiĢliğindedir. Çarkın merkezinde kontrol mantığı, global olarak uygun tasarımların 

yapılmasına yardım eden,  servisteki çeĢitliliği sağlamak için çeĢitli bilgisayar destekli 

tasarımın yönlendirmesini kapsamaktadır. Tasarım sürecinde çarkın merkezinde kontrol 

mantığı vurgulanmaktadır. DıĢ bölüm ve merkez arasında, çeĢitli yaĢam döngüsü analiz 

araçlarını kapsayan fonksiyonel bölüm mevcuttur. Bu bölüm içine pazar analizi, 

kullanılabilirlik, paketleme / taĢıma, sosyal yön vb. ürünün yaĢam döngüsünün diğer 

unsurlarının da yerleĢtirilmesine önem verilmelidir (Parsei ve Sullivan 1993). 
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ġekil 2.10. Ürün geliĢtirme döngüsü “EĢzamanlı mühendislik çarkı” (Parsaei ve Sullivan 1993)

Üretilebilirlik 

Döngüsü  

Test 

edilebilirlik 
Süreç planlama 

Mühendislik 

analizi 

Maliyet tahmini 

Ergonomi 

Güvenilirlik 

ve  

bakım 

Montajlanabilme 

Ürün 

Kontrol 

mantığı 

Pazar analizleri 
 AR-GE Ürün ve proseslerin eşzamanlı tasarımı Üretim 

Tüketiciler 
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3. OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠNDE YALIN ÜRETĠM VE EġZAMANLI 

MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIMIYLA DEĞER AKIġ HARĠTALANDIRMA 

 

Otomotiv sektörünün derinliklerine inildiğinde, değer katmayan faaliyetlerin yan sanayi 

süreciyle baĢladığı görülmektedir. Değer katmayan faaliyetlerin ortaya konarak gerekli 

düzenlemelerin yapılmasında, malzeme ve bilgi akıĢ bağlantısının kurulmasında, 

fonksiyonel birimlerin bütününü görerek ve anlayarak çalıĢmalarının sağlanmasında ve 

yalın uygulamalar için bir yol haritası çizilmesinde DAH etkin bir tekniktir. 

Bu bölümde; Magneti Marelli Mako  Elektrik San. Ve Tic. A.ġ. de seçilen bir hat 

üzerinde ana akıĢlar boyunca bir ürünün oluĢturulmasında ihtiyaç duyulan, katma değer 

yaratan ve yaratmayan faaliyetleri ortaya koymak için yapılan DAH uygulaması 

hakkında bilgi verilmektedir. Katma değer yaratmayan faaliyetlerin ortaya çıkarılması 

ile bu faaliyetlerin kaldırılmasında gerekli aksiyonlar alınarak Bölüm 2.4 de bahsedilen 

yalın üretim tekniklerinden uygun görülenler yardımıyla çizilen gelecek değer akıĢ 

haritası ve alınan sonuçlar değerlendirilmektedir. Daha sonra, eĢzamanlı mühendislik 

yaklaĢımından yararlanılarak ürün ve süreçlerin tasarlanması durumunda yeni bir 

DAH‟ın oluĢturulması, gelecek durum haritası ile bu elde edilen eĢzamanlı mühendislik 

yaklaĢımlı DAH‟ın karĢılaĢtırılması verilmektedir. 

 

3.1. Firma ile ilgili Bilgiler 
 

Magneti Marelli MAKO Elektrik San. ve Tic. A.ġ, Türkiye‟nin en eski ve en geniĢ 

otomotiv yan sanayi iĢletmelerinden biri olup, 1970 yılından bu yana yurtiçi ve yurtdıĢı 

otomotiv ana sanayilerini beslemektedir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize 

Sanayi Bölgesinde 80.000 m² açık arazi üzerinde 40.300 m²‟lik kapalı alana sahip 

birinci fabrikası (MAKO-1) ile aydınlatma sistemleri alanında  faaliyet göstermekte 

olan Magneti Marelli MAKO Elektrik San. ve Tic. A.ġ, yine aynı bölgede 16.000 m²‟lik 

kapalı alana sahip ikinci fabrikası  (MAKO-2) ile de elektromekanik cihaz üretiminde 

faaliyet göstermektedir. 

GeniĢ bir ürün gamı olan Magneti Marelli MAKO Elektrik San. ve Tic. A.ġ, özellikle 

elektromekanik, aydınlatma ve havalandırma cihazlarında  iddialı olup; sadece 

Türkiye‟de değil, yurt dıĢında da birçok otomotiv Ģirketi için yedek parça üretmektedir. 

Cirosunun %75‟ini iç piyasa, % 25‟ini ise ihracat oluĢturmaktadır.  
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Magneti Marelli MAKO Elektrik San. ve Tic. A.ġ. bünyesinde 2013 yılı kayıtlarına 

göre 957 kadrolu, 147 sözleĢmeli olmak üzere 1104  mavi yaka, 200 beyaz yaka çalıĢan 

mevcuttur. 

Magneti Marelli MAKO Elektrik San. ve Tic. A.ġ yurtiçinde baĢlıca Renault, TofaĢ, 

Hyundai, Toyoto, Ford Otosan, Türk Traktör, BMC, Hisarlar, Bayramoğlu  firmalarıyla, 

yurtdıĢında ise baĢlıca Ford, Peugeot, BMW, Mercedes, Honda, Wolvo, Fiat 

firmalarının yan sanayisi olarak faaliyet göstermektedir. 

Tez kapsamında yürütülen çalıĢmanın MAKO-1‟de yapılması sebebiyle MAKO-1 

fabrikasının faaliyet konusu verilmektedir. Bu doğrultuda, Bursa Ticaret ve Sanayi 

Odası Organize Sanayi Bölgesi‟nde konumlandırılmıĢ Magneti Marelli MAKO Elektrik 

San. ve Tic. A.ġ.‟nin  faaliyet konusu otomotiv aydınlatma sistemleri üretimidir. Bu 

amaç için anlaĢmalı tedarikçilerden temin edilen, kalite gereklilikleri doğrultusunda 

gelmiĢ olan plastik içerikli malzeme, giriĢ kalite kontrolden geçirildikten sonra üretim 

alanındaki preslerde  basılarak  istenen  aydınlatma  sistemi  parçasının Ģekli 

kazandırılır. Sonrasında parça tipine göre bazı parçalara parlama ve yansıtma özelliği 

kazandırılması amacıyla kaplama iĢlemi yapılır. Daha sonra, aydınlatma sisteminin 

oluĢmasında gerekli  olan  tüm parçalar (gövde, lens, ampul, vida, kablo vs.) montaj 

hatlarına gönderilerek parçalar birleĢtirilir ve aydınlatma sistemi hazır hale getirilir. 

Sistemin çalıĢma ve kalite kontrolleri yapıldıktan sonra paketlenerek  sevkiyat için satıĢ 

deposuna gönderilir. Buradan da tırlara yükleme yapılarak müĢteriye gönderimi 

gerçekleĢir.   

Firmada üretilen ürünler ve ortalama yıllık üretim adetleri Çizelge 3.1‟de verilmektedir. 

 

Çizelge 3.1. Firmada üretilen ürünler ve yıllık üretim adetleri 

 

Ürün Adı Ortalama Yıllık Üretim Adetleri (adet /yıl) 

Aydınlatma Far 2,9 Milyon 

Stop Lambası 1,01 Milyon 

Sis Lambası 1,1 Milyon 

   

MAKO-1 fabrikası  ġekil 3.1‟de ve genel yerleĢim planı ġekil 3.2‟de verilmektedir. 
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ġekil 3.1. MAKO-1 fabrikası 

 

 
 

ġekil 3.2. MAKO-1 genel yerleĢim planı 

3.2. Ürün Ailesinin/Hattın Seçimi 
 

Bursa Magneti Marelli MAKO Elektrik San. ve Tic. A.ġ MAKO-1 çatısı altında Bölüm 

3.1‟de adı geçen markaların aydınlatma farları, stop lambaları ve sis lambaları üretimi 

gerçekleĢtirilmektedir. Uygulamanın yapıldığı hattın seçimi sırasında ürün gruplarının 

üretim miktarları dikkate alınmıĢtır.  Firma tarafından kullanılan ve kurumsal kaynak 

planlama yazılımı olan SAP‟den çekilen yıllık üretim raporuna göre ilk sırayı 
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aydınlatma farları, ikinci sırayı sis lambaları, üçüncü sırayı ise stop lambaları almıĢtır. 

Firma bünyesinde aydınlatma farları ön üretim ve montaj hatlarına yalın teknik 

çalıĢmalarının uygulanması sebebiyle, bu tez çalıĢmasında üretim miktarında ikinci 

sırayı alan sis lambalarına yönelinmiĢtir. 

Firmada sis lambaları yelpazesine bakıldığında mevcut 7  hat üzerinde montaj iĢlemi 

gerçekleĢtirilmektedir. Sis lambası yıllık üretim miktarları Çizelge 3.2‟de 

görülmektedir.  

Çizelge 3.2. Sis lambası üretim hatları ve yıllık üretim adetleri 

Sis Lambası Üretim Hatları Yıllık Üretim Adetleri (adet /yıl) 

614 97 914 

615 158 680 

616 193 536 

617 164 950 

619 189 740 

620 146 754 

685 148 698 

Toplam 1 100 272 

 

Yıllık üretim miktarlarına bakıldığında ilk sırayı Peugeot 508 aracının sis lambası 

üretiminin gerçekleĢtirildiği 616 W2X Sis Montaj hattı almaktadır. Üretim miktarının 

fazla olması ve pilot hat olarak hedeflenmesi sebebiyle bu hat tez çalıĢmasının 

yürütüleceği hat olarak belirlenmiĢtir. 616 W2X hattında üretilen sis lambası ve bu sis 

lambasının kullanıldığı araç ġekil 3.3‟de görülmektedir. 

 
 

ġekil 3.3. Hatta üretilen sis lambası ve sis lambasının kullanıldığı araç 
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3.3. Mevcut Durumun Değer AkıĢ Haritası 

 

DAH‟da tek bir iĢletme düzeyi; fabrika içerisindeki “ kapıdan- kapıya” üretim akıĢını 

ele alır. Bu akıĢ, yan sanayi parçalarının ve malzemelerinin temininden (fabrika giriĢ 

kapısı), müĢterilerine teslimata (fabrika çıkıĢ kapısı) kadar olan üretim akıĢını kapsar. 

DAH, tek bir ürün ailesi için fabrika içinde kapıdan-kapıya, malzeme ve bilgi akıĢı ile 

ilgili proses adımları boyunca yürümek ve onları çizmek demektir. Uygulamada 

açıklanacak olan haritalama bu yöntemle hazırlanmıĢtır. Mevcut durum DAH‟ı 

oluĢturmak için sırasıyla, müĢteri talepleri, çalıĢma süreleri, iĢgörenler ve üretim 

prosesleri ile ilgili bilgiler toplanmıĢtır.  

MüĢteri talepleri ile ilgili bilgiler aĢağıda verilmektedir: 

 Aylık ortalama bitmiĢ ürün talebi 8 064 adet sol parça, 8 064 adet sağ parça olmak 

üzere toplam 16 128 adettir.    

 BitmiĢ ürün paletinde 12 koli ve her kolide de 8 adet parça olmak üzere 96 adet parça 

bulunmaktadır. 

 BitmiĢ ürünler tırlarla günlük olarak Magneti Marelli Ġtalya deposuna sevk 

edilmektedir.  

 BitmiĢ ürünün Magneti Marelli MAKO Ġtalya deposuna girme süresi 5-7 gün 

arasında değiĢmektedir. Bu depodan ise bu ürünler Peugeot Ġtalya Fabrikası 

tarafından günlük olarak çekilmektedir. 

ÇalıĢma süreleri ve çalıĢanlarla ilgili bilgiler aĢağıda verilmektedir: 

 Seçilen ürünün montaj hattı ve ön üretim bölümü haftada 6 günden ayda 24 gün 

çalıĢmaktadır. 

 Montaj hattı günde 08.00-18.00 saatleri arasında tek vardiya olarak çalıĢmakta iken 

ön üretim bölümü 08.00-16.00, 16.00-00.00 ve 00.00-08.00 olarak üç vardiya 

Ģeklinde çalıĢmaktadır.  

 Montaj hattı ve ön üretim bölümünde vardiyada bir defa 60 dakikalık, iki defa da 15 

dakikalık mola verilmektedir. Mola ve öğle yemeklerinde montaj hattı tamamen 

dururken, ön üretimde mola ve öğle yemekleri dönüĢümlü Ģekilde yapılarak üretimin 

devam etmesi sağlanmaktadır. 
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 Montaj hattında günlük talebi karĢılamak üzere beĢ iĢgören görevlendirilmektedir. 

Bu iĢgörenlerden dördü hatta çalıĢırken, biri sadece montaj hattının beslemesini 

yapmaktadır. 

 Ön üretim bölümünde ise reflektör üretimde dört, lens üretimde dört, bezel üretimde 

beĢ, gövde üretimde beĢ olmak üzere onsekiz iĢgören mevcuttur. 

Üretim prosesleri bilgileri aĢağıda verilmektedir; 

 Magneti Marelli MAKO Elektrik San. ve Tic. A.ġ‟de üretilen 616 W2X sis lambası 

üretimi ön üretim ve montaj olmak üzere iki ana aĢamadan oluĢmaktadır. Ön üretim 

aĢamasında, gövde, lens, bezel ve reflektör üretimleri gerçekleĢtirilmektedir. 

 Bezel, lens, gövde, reflektör üretiminde kullanılan hammaddeler, Magneti Marelli 

MAKO Elektrik San. ve Tic. A.ġ tarafından belirlenmiĢ, anlaĢmalı tedarikçilerden 

haftanın belirli günleri stok durumuna bağlı olarak sevkedilmektedir.  

 Gövde, sis lambasının iskeletini oluĢturmaktadır. Reflektör, bezel ve lens nihai 

üründe gövde üzerine monte edilmekte olup, sis lambası gövde  sayesinde araca 

montajlanabilmektedir. 616 W2X sis lambası üretiminde kullanılan gövdeler, için 

hammadde ilk olarak enjeksiyon presle Ģekillendirilmekte ve Ģekillendirilen malzeme 

alüminyum kaplanarak montaj bölümünde kullanılabilir forma getirilmektedir.  

 Sis lambasında kullanılmakta olan lens, Ģeffaf bir yapıya sahiptir. Lens, reflektör 

tarafından yansıtılan ıĢığın daha geniĢ bir alana yansıtılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, 

sis lambasını dıĢ etkenlere (rüzgar, toz vb.) karĢı korumaktadır. Lens üretimi, gövde 

üretiminde olduğu gibi ilk olarak hammaddenin enjeksiyon preslerde 

Ģekillendirilmesi ile baĢlamaktadır. ġekillendirilen lenslere, daha sonra vernik ile 

kaplama iĢlemi uygulanmaktadır. Bu operasyonlar tamamlandıktan sonra, lens ġekil 

3.4‟deki halini almaktadır. 

 Ön üretim bölümünde üretilmekte olan bezel, lens etrafındaki koruyu çerçevedir. 

ġekil 3.5‟de 616 W2X hattında montajlanan ve Peugeut 508 aracınının sis 

lambasında kullanılmakta olan bezelin bir örneği görülmektedir. Bezel üretiminde, 

alınan hammadde önce enjeksiyon presle Ģekillendirilmektedir. ġekillendirilen 

malzeme alüminyum kaplanmak üzere alüminyum kaplama bölümüne 

götürülmektedir.  
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ġekil 3.4. Lens yarı mamulü örneği 

 

 
 

ġekil 3.5. Bezel yarı mamulü örneği 

 

 Ön üretim bölümünde üretilen reflektör, çanak Ģeklinde olup, ampul tarafından 

yayılan ıĢığın yansımasını sağlamaktadır. Sis lambası üretiminde kullanılan 

reflektörün üretimi, hammaddenin mevcut preste Ģekillendirilmesi ile yapılmaktadır. 

Mevcut ürüne has, presten sonra herhangi bir kaplama iĢlemi uygulanmamaktadır. 

Üretilen reflektör, ġekil 3.6‟da görülmektedir. 

 

 
 

ġekil 3.6. Reflektör yarı mamulü örneği 

 ġekil 3.7‟de ön üretim bölümünde üretilmekte olan gövde, lens, bezel ve reflektör 

yarı mamullerinin akıĢ diyagramları verilmektedir. 
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HAMMADDE

PRESLEME

KAPLAMA

GÖVDE

HAMMADDE

PRESLEME

KAPLAMA

LENS

HAMMADDE

PRESLEME

KAPLAMA

BEZEL

HAMMADDE

PRESLEME

REFLEKTÖR

 

 

ġekil 3.7. Gövde, lens, bezel ve reflektör ön üretim akıĢ diyagramları 

 

 Üretimi tamamlanan bu yarı mamuller firma tarafından tanımlanmıĢ buffer (yarı 

mamul stok) alanlarında stoklanmaktadır. Lojistik departmanına bağlı üretim 

planlama bölümünün üretim departmanına ilettiği müĢteri taleplerini karĢılamak 

üzere buffer alanlarında stoklanan yarı mamuller montaj hattını beslemek üzere 

görevlendirilmiĢ iĢgören aracılığıyla montaj hattına taĢınmaktadır. TaĢıma iĢlemi, hat 

yanındaki yarı mamul miktarının azalması durumunda gerçekleĢtirilmektedir. Bu 

iĢlemin gerçekleĢtirildiği süreler tamamen taĢıyıcı iĢgören tarafından 

belirlenmektedir. 

 Montaj hattına taĢınan yarı mamuller ġekil 3.8‟de görülen sis lambası montaj akıĢını 

izleyerek, nihai ürün haline getirildikten sonra paletlenmektedir.  

 Paletlenen ürünler, lojistik departmanı tarafından sevkiyat bölümüne taĢınmaktadır. 
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Seçilen hatta montajlanan sis lambasında yarı mamul olarak kullanılan ve firma 

bünyesinde üretilmekte olan bezel, lens, gövde ve reflektör yarı mamullerinin mevcut 

çevrim süreleri, hazırlık süreleri, makine kullanım oranları, çalıĢan bilgileri gibi 

operasyon bilgileri aĢağıda verilmektedir:  

Gövde Pres 

Gövde pres operasyonu da bezel ve reflektör pres operasyonlarında olduğu gibi parçaya 

Ģeklinin verildiği operasyondur. Mevcut operasyon bilgileri ise aĢağıda verilmektedir:  

 Gövde pres iĢlemi, bezelin preslendiği makinede yapılmaktadır ve gövdeler bir sağ 

ve bir sol olarak 72 saniyede basılmaktadır.  

 Bir parça tipinden baĢka bir parça tipinin üretimine geçilmesi durumunda makine 

hazırlık süresi 70 dakikadır.  

 Gövde pres makinesinin kullanım oranı %100‟dür. 

Gövde Kaplama 

Gövdenin alüminyum ile kaplandığı operasyon olan gövde kaplama operasyonu ile ilgili 

bilgiler aĢağıda detaylandırılmaktadır: 

 Gövde kaplama iĢlemi 48 sağ ve 48 sol parça olmak üzere 48 takım olarak 40 

dakikada yapılmaktadır.  

 Firma bünyesinde 48 takım kapasiteli birden fazla gövde kaplama makinesi 

mevcuttur. 

 Bir takımın çevrim süresi 50 saniyedir. 

  Aynı kapasitede birden fazla kaplama makinesi mevcuttur.  

 Gövde kaplama makinelerinin kullanım oranları %100‟dür.  

 Makineler bir operatör tarafından yönetilmektedir.  

 Parça tipi değiĢiklerinde gerçekleĢtirilen askı değiĢimi için gerekli süre ise 3 

dakikadır.  

 Kaplamadan çıkan gövdeler her kutuda 8 adet parça olarak kutulanmakta ve her 

arabada 6 adet kutu olmak üzere buffer alanlarında depolanmaktadır. 

 Buffer alanındaki mevcut gövde stoğu miktarı ise 12 arabadır. 12 araba, toplam 576 

adet gövdeye karĢılık gelmektedir.  
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Lens Pres 

Lens pres operasyonu, lens yarı mamullerinin Ģekillendirildiği operasyon olup, mevcut 

proses bilgileri aĢağıda detaylandılmaktadır: 

 Lens preslemede lensler bir sağ ve bir sol olmak üzere 60 saniyede basılmaktadır. 

 Presleme makinesi setup süresi 36 dakikadır.  

 Makine kullanım oranı %100‟dür.  

Lens Kaplama 

ġekil verilen lensler, vernik ile lens kaplama operasyonunda kaplanmaktadır. Bu 

operasyonla ilgili bilgiler aĢağıda mevcuttur:  

 Preslemeden çıkan lenslere 2,7 metre/dakika hızla hareket eden konveyör üzerinde 

kaplama yapılmaktadır.  

 Kaplama çevrim süresi 30 saniyedir.  

 Makine kullanım oranı ise %100‟dür.  

 Kaplanan lensler bir kutuda 24 adet, her arabada da 7 kutu olacak Ģekilde her bir 

arabada 168‟er adet olarak buffer alanında stoklanmaktadır.  

 Buffer alanındaki mevcut lens stoğu miktarı ise 10 araba, yani 1680 adet parçadır.  

Bezel Pres 

Bezel pres operasyonunda Peugeut 508 aracının sis lambası için bezellerin basılması 

(Ģekillendirilmesi) iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. Operasyon bilgilerinin detayları ise 

aĢağıda mevcuttur: 

 Bezel, presleme makinesinde bir sağ ve bir sol (bir takım) aynı anda üretilmekte olup 

çevrim süresi 72 saniyedir.  

 Hazırlık süresi 70 dakikadır.  

 Makine kullanım oranı %100‟dür.  

 ĠĢlem bir operatörün pres makinesinde görevlendirilmesi ile gerçekleĢtirilmektedir. 

 Presten sonra stok bulunmamaktadır.  
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Bezel Kaplama 

Bezel pres operasyonundan çıkan bezeller, alüminyum kaplanmak üzere bezel kaplama 

makinesine getirilmektedir. Bezel kaplama operasyonu ile ilgili bilgileri aĢağıda 

verilmektedir:  

 Bezel kaplama makinesi karĢılıklı iki sepetten oluĢmaktadır. Bir sepete 48 adet sağ 

parça, diğer sepete de 48 adet sol parça yerleĢtirilerek bezel kaplama iĢlemi 

gerçekleĢtirilmektedir. 

 Firma bünyesinde 48 takım kapasiteli bir bezel kaplama makinesi mevcuttur. 

 Bir takımın çevrim süresi 46,88 saniyedir.  

 Sepet yerleĢtirme süresi, hazırlık süresi olarak 5 dakikadır.  

 Makine kullanım oranı %100‟dür.  

 Kaplamadan çıkan bezeller her kutuda 12 adet, her arabada da 6 kutu olmak üzere 72 

adet parça/araba olacak Ģekilde firma tarafından belirlenen buffer alanlarında 

depolanmaktadır. 

 Buffer alanındaki mevcut bezel stoğu miktarı ise 12 araba, yani 864 adet parçadır.  

Reflektör Pres 

Reflektör pres operasyonunda reflektör yarı mamulü basılmakta olup mevcut operasyon 

bilgileri aĢağıda verilmektedir: 

 Reflektör üretiminde sadece presleme iĢlemi gerçekleĢtirilmekte olup çevrim süresi 

53 saniyedir.  

 Makine kullanım oranı %100‟dür.  

 Presleme makinesinin hazırlık süresi 30 dakikadır.  

 Reflektörler bir kutuya 72 adet parça, her arabaya da 5 adet kutu olarak 

yerleĢtirilmekte ve buffer alanına iletilmektedir. 

 Buffer alanındaki mevcut lens stoğu miktarı ise 12 araba, yani 4320 adettir.  

ġekil 3.8‟de sis lambasının montaj akıĢ diyagramı verilmektedir. 
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REFLEKTÖR 
HAZIRLIK

GÖVDE HAZIRLIK

GÖVDEYE 
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AMPUL VE CONTA 
MONTAJ
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MONTAJ

SİLİKONLAMA

KÜRLENME

SIZDIRMAZLIK TESTİ 
VE FLASHING

FOTOMETRİ TESTİ

KONTROL

BİTMİŞ ÜRÜN

 
 

 

ġekil 3.8. Sis lambası montajı akıĢ diyagramı 
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Ġlgili sis lambasının montaj hattında ilk olarak video kayıtları yapılmıĢtır. Montaj hattı 

operasyonları olan reflektör hazırlık, gövde hazırlık, gövdeye reflektör montaj, gövdeye 

ampul ve conta montaj, lense bezel montaj, silikonlama, sızdırmazlık testi ve flashing, 

fotometri testi, son kontrol operasyonlarının adımları, iĢlem süreleri, operasyonlardaki 

değer katan ve katmayan faaliyetler EK 2‟deki çizelgelerde verilmektedir. Çizelgelerde 

sıra no olarak belirtilen sütun, operasyonda gerçekleĢtirilen faaliyetlerin sırasını 

belirtmektedir. Operasyon adımları sütununda ise, operasyonda gerçekleĢtirilen 

faaliyetler ifade edilmektedir. Operasyon çevrim süreleri belirlenirken, ilgili 

operasyondaki her faaliyetin süresi üçer defa ölçülmüĢ ve alınan ölçümlerin ortalamaları 

hesaplanmıĢtır. Çizelgelerde, değer katan faaliyetler VA, değer katmayan faaliyetler 

NVA olarak ifade edilmiĢtir. Montaj sürecinde belirlenen NVA faaliyetler ise; bekleme, 

kalite kontrol, alma, el değiĢtirme, aktarma, yürüme, son kontrol, malzeme değiĢimleri, 

hava tutma ve geçici olarak yapılan faaliyetlerdir.      

Montaj bölümündeki her operasyon için değer katan faaliyetlerin süre dağılımları ile 

bekleme, kalite kontrol, alma, el değiĢtirme, aktarma, yürüme, son kontrol, malzeme 

değiĢimleri, hava tutma, geçici iĢlemler olarak sınıflandırılan değer katmayan 

faaliyetlerin süre dağılımları Çizelge 3.3‟ de verilmektedir.  
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Çizelge 3.3. Montaj sürecinde değer katan ve değer katmayan faaliyetlerin süre dağılımları (sn) 

 

Sınıflandırma 
Reflektör 
Hazırlık 

Gövde 
Hazırlık 

Gövdeye 
Reflektör 
Montajı 

Gövdeye 
Ampul ve 

Conta 
Montajı 

Lense 
Bezel 

Montajı 
Silikonlama 

Sızdırmazlık 
Testi ve 
Flashing 

Fotometri 
Testi 

Son 
Kontrol 

Toplam 

DEĞER KATAN FAALĠYETLER 20,83 22,67 20,33 32 29,67 18,67 14,92 19,67 2 180,75 

D
E

Ğ
E

R
 K

A
T

M
A

Y
A

N
 F

A
A

L
ĠY

E
T

L
E

R
 

Alma 0,83 2,33 0 0 1 0 0 0 0 4,17 

Yürüme  0 0 0 0 0 2,33 8,67 4,67 0 15,67 

Bekleme  1,67 2,67 9,33 0 0 0 9,67 3,67 0 27 

Kalite Kontrol  4 0 0 0 11,67 0 0 7 0 22,67 

Son kontrol 0 0 0 0 0 0 0 0 7,67 7,67 

Geçiçi ĠĢlemler 0 0 0 0 1,67 1 0 2 1 5,67 

Aktarma 0 2,67 2 2 0 0 0 0 0 6,67 

El değiĢtirme 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

Hava Tutma 0 0 0 0 5 7,33 0 0 0 12,33 

Malzeme değiĢimleri 0,33 1,13 0 0,5 3,33 0 0,03 1 0,1 6,42 

TOPLAM  28,16 31,47 31,66 34,5 52,34 29,33 33,29 38,01 10,77 289,52 
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ġekil 3.9‟da toplanan bilgiler ıĢığında ürün montaj hattındaki değer katmayan 

faaliyetlerin değer katan faaliyetlere göre dağılımı verilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara 

göre, hattaki değer katmayan faaliyetler, toplam faaliyetlerin %38‟ini oluĢturmaktadır.  

 

 
 

ġekil 3.9. Seçilen ürünün montaj hattındaki faaliyetlerinin dağılımı 

 

Seçilen ürünün montaj hattındaki operasyonları incelendiğinde değer katan ve değer 

katmayan faaliyetler ġekil 3.10‟da detaylı olarak verilmektedir.  

 

 

 

ġekil 3.10. Montaj hattındaki değer katan ve katmayan  faaliyetlerin dağılımı 
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ġekil 3.11‟de montaj hattındaki değer katmayan faaliyetlerin çeĢitleri ve dağılımları 

görülmektedir. Çizilen grafiğe göre, bekleme ve kalite kontrol süreçlerinin hattaki en 

fazla süreli değer katmayan faaliyetler olduğu ortaya çıkmıĢtır. Yapılacak 

iyileĢtirmelerde bu faaliyetler üzerine gidilmelidir. 

 

 
 

ġekil 3.11. Değer katmayan faaliyetlerin dağılımı 

Ġlgili sis lambasının montajında gerçekleĢtirilmekte olan gövde hazırlık, reflektör 

hazırlık, gövdeye reflektör montajı, ampul ve conta montajı, lense bezel montajı, 

silikonlama, kürleme, sızdırmazlık testi ve flashing, fotometri testi ve son kontrol 

operasyonları ile ilgili bilgiler aĢağıda verilmektedir: 

Gövde Hazırlık 

Gövde hazırlık, sıkıcı yardımıyla sabitleme halkasının gövde üzerine vidalandığı bir 

operasyondur. Bu operasyon ile ilgili bilgiler aĢağıda mevcuttur: 

 Buffer alanından çekilerek gövde hazırlık tezgahında montaj için beklemekte olan 

gövde WIP (süreç içi envanter) miktarı 80 adettir.  

 Çevrim süresi 34,79 saniyedir. 

 Tezgah bir operatör tarafından yönetilmektedir.  
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 Sağ sis lambası üretiminden sol sis lambası üretimine ya da sol sis lambası 

üretiminden sağ sis lambası üretimine geçiĢte tip değiĢimi gerçekleĢtirilmek 

zorundadır.  

 Tip değiĢim süresi 115 saniyedir.  

 Günde ortalama bir kez tip değiĢimi yapılmaktadır. Gövde hazırlık tezgahı ile 

gövdeye reflektör montajı tezgahı arasındaki WIP miktarı 6 adettir. 

Reflektör Hazırlık 

Reflektör hazırlık, yarı mamul olarak gelen reflektöre ayar vidalarının takıldığı bir 

operasyondur. Mevcut durumdaki operasyon bilgileri ise aĢağıda verilmektedir: 

 Buffer alanından çekilerek reflektör hazırlık tezgahında montaj için beklemekte olan 

reflektör WIP miktarı 72 adettir.  

 Reflektör hazırlık tezgahının çevrim süresi 28,17 saniyedir.  

 Makine kullanım oranı %98‟dir.  

 Tip değiĢim süresi ise 79 saniye olarak belirlenmiĢtir.  

 Günde ortalama bir kez tip değiĢimi yapılmaktadır.  

 Reflektör hazırlık tezgahı ile gövdeye reflektör montaj tezgahı arasındaki WIP 

miktarı 16 adettir. 

Gövdeye Reflektör Montajı 

Gövde hazırlık ve reflektör hazırlık operasyonlarından çıkan yarı mamullerin 

birbirlerine tırnak ve konik diĢli yardımıyla montajlandığı operasyon olan gövdeye 

reflektör montajı operasyonu ile ilgili bilgiler aĢağıda detaylandırılmaktadır: 

 Gövdeye reflektör montajı iĢlemininin çevrim süresi 31,67 saniyedir.  

 Makine kullanım oranı %100‟dür.  

 Tezgahın tip değiĢim süresi 110 saniyedir.  

 Günde ortalama bir kez tip değiĢimi yapılmaktadır. 

Ampul ve Conta Montaj 

Ampul ve conta montaj, iĢgören tarafından gövde reflektör kompleksi üzerine ampul ve 

conta montajının yapıldığı bir operasyondur.  Bu operasyon ile ilgili bilgiler aĢağıda 

mevcuttur: 
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 Ampul ve conta montajının gerçekleĢtirildiği tezgahın önündeki WIP miktarı 6 

adettir.  

 Çevrim süresi 34.60 saniyedir.  

 Tip değiĢim günde ortalama bir kez yapılmakta olup, süresi 35 saniyedir. 

Lense Bezel Montajı 

Ön üretim bölümünde üretilen lens ve bezel yarı mamullerinin sıkıcı yardımıyla 

birbirlerine vidalandığı operasyon olan lense bezel montajı ile ilgili bilgiler aĢağıda 

verilmektedir: 

 Lense bezel montajı tezgahında beklemekte olan lens miktarı 120 adet, bezel miktarı 

ise 96 adettir.  

 ĠĢlem çevrim süresi 52,33 saniyedir.  

 Tip değiĢim süresi 41 saniyedir.  

 Tip değiĢimi günde ortalama bir kez yapılmaktadır. 

Silikonlama 

Silikonlama operasyonunda, ampul ve conta montajı tamamlanmıĢ gövde reflektör 

kompleksi ile lens bezel kompleksi silikonlanarak birleĢtirilmektedir. Silikonlama ve 

birleĢtirme iĢlemi, silikonlama robotu tarafından yapılmaktadır. Mevcut durumdaki 

silikonlama operasyonun bilgileri aĢağıda detaylandırılmaktadır: 

 Silikonlama robotu ile lense bezel montajı arasındaki WIP miktarı 24 adet iken, 

silikonlama robotu ile ampul ve conta montajı arasındaki WIP miktarı ise 6 adettir.  

 Silikonlama operasyonu çevrim süresi 68,33 saniyedir.  

 Makine kullanım oranı %100‟dür.  

 Tezgah bir operatör tarafından yönetilmektedir.  

 Tip değiĢim günde ortalama bir kez yapılmakta olup, süresi 47 saniyedir. 

Kürleme 

Kürleme, likit fazdaki bir malzemenin geriye dönülmeyecek Ģekilde katı veya yarı katı 

faza geçmesi durumu, sertleĢme olarak ifade edilmektedir. Gövde reflektör ile lens 

bezel komplekslerinin silikonlanmasının ardından bu iĢlem için silikonlama robotundan 

alınan parçalar kürleme tüneline konmaktadır. Bu tünel içinde, silikon sertleĢmekte ve 
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silikonlanan komplekslerin birbirlerinden ayrılmasının önüne geçilmektedir. Operasyon 

ile ilgili bilgiler aĢağıda verilmektedir: 

 Kürleme tünelinde 18 adet sepet, her sepette de 4 adet parçayı konumlandıracak 

Ģekilde alan mevcuttur.  

 Çevrim süresi silikonlama çevrim süresine bağlıdır.  

 Bu yüzden, çevrim süresi olarak silikonlama tezgahının çevrim süresi, 68,33 saniye 

alınmalıdır.  

 Kürleme tüneli, siliklonlama tezgahında görevli operatör tarafından yönetilmektedir. 

 Tip değiĢim iĢlemi yapılmamaktadır. 

Sızdırmazlık Testi ve Flashing 

Kürleme sonunda sis lambasında herhangi bir sızıntı olup olmadığının kontrolü 

sızdırmazlık testi ile yapıldıktan sonra farlar flashing tezgahına yerleĢtirilmektedir. 

Flashing tezgahında sis lambasına belirli bir Ģiddette elektrik verilerek yanıp sönmesi 

sağlanmakta ve lambanın kontrolü yapılmaktadır. Ayrıca flashing operasyonunda,  sis 

lambalarına havalandırma tapaları da takılmaktadır. Sızdırmazlık testi ve flashing 

operasyonu ile ilgili bilgiler aĢağıda verilmektedir: 

 Sızdırmazlık testi ve flashing çevrim süresi 55,03 saniyedir. 

  Sızdırmazlık testi ve flashing bir operatör tarafından yönetilmektedir.  

 Makine kullanım oranı %100‟dür.  

 Tip değiĢim süresi ise 229 saniyedir. 

 Tezgahta WIP yoktur.   

Fotometri Testi 

Sızdırmazlık testi ve flashing testinden çıkan sis lambalarına fotometri testi 

uygulanmaktadır. Fotometri testi ile sis lambasından çıkan ıĢığın uzaysal dağılımı, yani 

ıĢığın hangi yöne ne kadar ıĢık akısı gönderdiği ve bu ıĢık akısının büyüklüğü test 

edilmektedir. 

 Fotometri testi çevrim süresi 38 saniyedir. 

 Tip değiĢim süresi ise 145 saniyedir ve günde ortalama bir kez bu iĢlem 

yapılmaktadır. 
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 Tezgah bir operatör tarafından yönetilmektedir.  

 Makine kullanım oranı %100‟dür. 

Son Kontrol 

Son kontrol operasyonunda, fotometri testinden çıkan sis lambalarının kontrolü (çizik, 

çatlak vb.) görevli operatör tarafından göz yordamıyla yapılmaktadır. Kontrolü geçen 

sis lambalarına ise onay iĢareti konarak bitmiĢ ürün kutusuna yerleĢtirilmektedir. Son 

kontrol operasyonu ile ilgili mevcut bilgiler aĢağıda verilmektedir: 

 Son kontrol tezgahının bir takımı kontrol etmesi için gerekli çevrim süresi 20,44 

saniyedir.  

 Fotometri testi tezgahında görevlendirilmiĢ operatör tarafından son kontrol iĢlemi 

yapılmaktadır.  

 Tip değiĢim iĢlemi yapılmamaktadır.  

 Hat yanı bitmiĢ ürün stok miktarı 96 adettir.  

 Hat yanındaki bitmiĢ ürünler depoya fabrikadaki bitmiĢ ürün deposu tarafından 

görevlendirilmiĢ rorolar tarafından taĢınmaktadır.  

 BitmiĢ ürün deposunda ortalama bir günlük (sağ-sol takım), Ġtalya deposunda ise 

ortalama 7 günlük (sağ-sol takım) stok mevcuttur.  

ġekil 3.12‟de ön üretim, buffer alanları ve montaj hattının mevcut yerleĢim planı 

verilmektedir. 
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ġekil 3.12. Ön üretim, buffer alanları ve montaj hattının mevcut yerleĢim planı 

 

Denklem (2.2) kullanılarak montaj hattının takt zamanı hesaplanmaktadır. Takt 

zamanının hesaplanabilmesi için vardiya baĢına kullanılabilir çalıĢma süresinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Montaj hattı günde 08.00-18.00 saatleri arasında tek 

vardiya olarak çalıĢmaktadır. Bu zaman diliminden 1 saatlik öğle yemeği arası ve 

vardiyada 15‟er dakikadan iki kez verilen molalar çıkarıldığında, kullanılabilir çalıĢma 

süresi 8,5 saat yani 30 600 saniye olarak belirlenmektedir. Vardiya baĢına ortalama 

günlük talep ise montaj hattının tek vardiya çalıĢması sebebiyle, haftalık talebin haftalık 

çalıĢma gününe bölünmesiyle 336 takım (bir sağ+bir sol)/gün olarak bulunmaktadır. 
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(3.1) 

 

Bu takt zamanının anlamı, kullanılabilir çalıĢma süresi içinde müĢteri talebini 

karĢılamak için montaj prosesinde her 91,07 saniyede bir takım (sağ+sol) sis lambası 

üretilmelidir. Bu zaman, müĢteri tarafından belirlenmektedir.  

Seçilen ürünün montaj hattı mevcut yerleĢimi ġekil 3.13‟de görülmektedir. ġekil 3.8‟de 

verilen sis lambası montajı akıĢ diyagramı göz önünde bulundurularak  düzenlenmiĢ 

olan mevcut yerleĢim U hattı Ģeklinde gözükse de reflektör hazırlık ve lense bezel 

montaj tezgahlarının yerleĢimi bu yerleĢim Ģekline aykırıdır. Sağ parça üretiminden sol 

parça üretimine ya da sol parça üretiminden sağ parça üretimine geçiĢlerde sızdırmazlık 

testi, flashing ve fotometri testi tezgahlarının tip değiĢimlerinin gerçekleĢtirilmesinde 

kullanılan tip değiĢim aracı ġekil 3.13‟de belirtilen alanda konumlandırılmıĢtır. 

Giriş Gövde Hazırlık
Gövdeye 
Reflektör 
Montaj

Ampul ve Conta 
Montaj

Silikonlama

Kürlenme
Sızdırmazlık 

Testi ve 
Flashing

Fotometri TestiSon KontrolÇıkış

Reflektör 
Hazırlık

Lense 
Bezel 

Montaj

Tip değişim 
aracı

Tip değişim 
aracı

 

ġekil 3.13. Montaj hattı mevcut yerleĢimi 
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Toplanan bu bilgiler ıĢığında çizilen, ön üretim bölümü ve buffer alanı mevcut durum 

DAH‟ı ġekil 3.14‟de verilmektedir. ġekilden de görüldüğü üzere; lojistik departmanı, 

mevcut durumda hammadde tedarikçilerine haftalık talepleri bildirmekte, ayrıca 

tedarikçilerle 30 günlük tahmini planları paylaĢmaktadır. Tedarikçiler tarafından teslim 

edilen hammaddeler, firma bünyesinde depolanmakta; günlük üretime göre de depodan 

alınarak reflektör, lens, bezel ve gövde üretiminde kullanılmaktadır. Ön üretim 

bölümündeki operasyonların çevrim süreleri, hazırlık süreleri ve mevcut makinelerin 

üretim Ģekli ile ilgili bilgiler her bir operasyon için çizilen bilgi kutularında 

verilmektedir. Üretimi tamamlanan reflektör, lens, bezel ve gövde ise her bir yarı 

mamul için belirlenmiĢ olan buffer alanlarına taĢınmaktadır. Ġlgili buffer alanındaki 

bezel, lens, gövde, reflektör stoğu miktarları ġekil 3.14‟da görülmektedir. 

MRP

Lojistik 

Departmanı

Tedarik 

A

Haftalık Telefonla

Haftalık Telefonla

Haftalık Telefonla

Haftalık TelefonlaTedarik 

B

Tedarik 

C

Tedarik 

D

E

Gövde Hammadde

E

(Lens)

1680 adet(168*10)

E

(Reflektör)

4320 adet (360*12)

30 Günlük Tahmini Plan

E

Bezel Hammadde

E

Lens Hammadde

E

Reflektör Hammadde

Montaj

E

(Bezel)

864 adet (72*12)

C/T=72 sn

C/O=70 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Gövde / Bezel 

Press

E

(Gövde)

576 adet (48*12)

Lens Press+Kaplama

C/T=90 sn

C/O=36 dak      
       
1 sağ+1 sol

3 vardiya

Bezel Kaplama

C/T=46,88 sn

C/O=5 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Gövde Kaplama

C/T=50 sn

C/O=3 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Reflektör Press

C/T=53 sn

C/O=30 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

 
 

ġekil 3.14. Ön üretim bölümü ve buffer alanı mevcut durum değer akıĢ haritası 
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Montaj ve bitmiĢ ürün depo bölümü mevcut DAH‟ı ġekil 3.15‟de verilmektedir.  

Mevcut durumda, lojistik departmanı haftalık sis lambası talebini montaj bölümüne 

iletmekte ve montaj bölümü haftalık çalıĢma süresini dikkate alarak talebi karĢılayacak 

Ģekilde üretimi gerçekleĢtirmektedir. Montaj bölümündeki operasyonların çevrim 

süreleri, hazırlık süreleri ve hattın çalıĢması Ģekli  ile ilgili bilgiler her bir operasyon için 

çizilen bilgi kutularında verilmektedir. Montaj iĢlemi tamamlanan parçalar, bitmiĢ ürün 

deposuna taĢınmaktadır. Parçaların Ġtalya depoya sevkiyatı ise, lojistik departmanı 

tarafından günlük teslimat çizelgesi ile yapılmakta olup, bitmiĢ ürün deposundaki parça 

stoğu miktarı, parçaların Ġtalya depoya ulaĢım süreleri, Ġtalya depodaki parça stoğu 

miktarı, Ġtalya depodan parçaların çekilme sıklığı ġekil 3.15‟de görülmektedir. 
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5-7 gün

MRP

Lojistik 

Departmanı

ĠTALYA 

DEPO

7 günlük

Günlük

Haftalık SipariĢ

BĠTMĠġ 

ÜRÜN DEPO

1 günlük

E

6 adet

Haftalık Üretim Çizelgesi

E

(Bezel)

96 adet 

E

(Lens)

120 adet

E

(Gövde)

80 adet

E

(Reflektör)

72 adet

E

6 adet

E

16 adet

E

24 adet

E

6 adet
E

96 adet

Günlük Teslimat Çizelgesi

16 128 adet/ay

-8 064 sol

-8 064 sağ

168 palet

Sevkiyat

30 Günlük Tahmini Plan

C/T=34,79 sn

C/O=115 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Gövde 

Hazırlık

Peugeot Ġtalya 

Fabrika

Reflektör 

Hazırlık

C/T=28,17 sn

C/O=79 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Gövdeye 

Reflektör 

Montajı

C/T=31,67 sn

C/O=110 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Ampul ve 

Conta 

Montaj

C/T=34,60 sn

C/O=35 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Silikonlama

C/T=68,33 sn

C/O=47 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Lens Bezel 

Montaj

C/T=52,33 sn

C/O=41 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Kürlenme

C/T=68,33 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Sızdırmazlık 

Testi ve 

Flashing

C/T=55,03 sn

C/O=229 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Fotometri 

Testi

C/T=38 sn

C/O=145 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Son Kontrol

C/T=10,77 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

 

 

 

ġekil 3.15. Montaj ve bitmiĢ ürün depo bölümü mevcut durum değer akıĢ haritası 
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Çizilen mevcut durum değer akıĢı haritası “kapıdan-kapıya” seviyesinde bütün olarak 

EK 3 „de verilmektedir.  

3.4. Değer AkıĢının Yalın Yapılması 

 

Seçilen ürün için takt zamanı eĢitlik (3.1) ile hesaplanmıĢtır ve gelecek durumda bu takt 

zamanı dikkate alınarak üretim yapılacaktır. Takt zamanına göre üretim yapılabilmesi 

için ise, hatlarda çeĢitli iyileĢtirilmelerin yapılması gerekmektedir.  

3.4.1. Süpermarket Çekme Sistemi ve Yük Seviyelendirme Uygulaması 

 

Mevcut durumun çizim aĢamasında izlenen yol temel alınarak, gelecek durumun 

geliĢtirilmesinde bitmiĢ ürün sevkiyat bölümünden çalıĢmaya baĢlanmaktadır. BitmiĢ 

ürünün doğrudan sevkiyata ya da bitmiĢ ürün süpermarketine gideceği kararı verilirken, 

taleplerin bazı dönemlerde tahmin edilemeyen değiĢimleri ve bitmiĢ ürünün  Ġtalya 

deposuna sevkiyat aĢamasında oluĢabilecek riskler göz önüne alınarak bitmiĢ ürün 

süpermarketiyle çalıĢmaya baĢlanmasının daha gerçekçi olduğu ortaya konulmaktadır 

(Bölüm 2.5.2.4). Bu sebeple, ġekil 3.16‟da görüldüğü gibi süpermarketten sevkiyatın 

gerçekleĢtirilmesi önerilmektedir.  

 

Sağ / Sol

Sevkiyat

1 Palet

Montaj

Müşteri talebi

1 Palet

 

 

 

ġekil 3.16. Süpermarkete üretim 
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Tetik proseste farklı ürünlerin üretimi zamana göre düzgün yayılmalıdır. Aynı ürünleri 

gruplandırıp onları bir seferde üretmeye çalıĢmak, üretilen üründen farklı bir Ģey isteyen 

müĢteriye hizmet verilmesini zorlaĢtırırken, bitmiĢ ürün stoğunun daha fazla olmasını 

gerektirmektedir. Bu durumun oluĢmasını engellemek için ürün ailesi seviyelendirmesi 

ve farklı ürünlerin üretiminin bir zaman diliminde düzgün dağıtılması gerekmektedir. 

Seviyelendirme daha fazla model değiĢimi yapmayı ve her zaman montaj hattında bütün 

parça çeĢitlerinden tutmayı gerektirse de değer akıĢında büyük miktarda israfın ortadan 

kaldırılmasını sağlamaktadır. Tetik proseste ne kadar çok ürün karması 

seviyelendirilirse farklı müĢteri isteklerine, daha az bitmiĢ ürün stoğu tutarak ve daha 

kısa akıĢ süresi ile cevap verilebilmektedir. Bu aynı zamanda, tetik prosesten önceki 

süpermarketlerin daha küçük olmasını sağlamaktadır.  

Mevcut durumda montajlama iĢleminde, sağ parça talebi tamamlandıktan sonra sol 

parça üretimine ya da sol parça talebi tamamlandıktan sonra sağ parça üretime 

geçilmektedir. BitmiĢ ürün sevkiyatı ise 96 adetlik sağ/sol parça Ģeklinde 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu durumda, sağ ve sol parça üretiminin düzgün dağılabilmesi 

için yük seviyelendirme uygulaması önerilmektedir. Bu uygulama esnasında da kutu ve 

palet boyutunda yapılacak değiĢiklik sebebiyle ekstra maliyet çıkmasına neden 

olmamak için mevcut kutular ve paletler kullanılarak sevkiyatın 96‟nın katı olan  48 sağ 

/ 48 sol Ģeklinde gerçekleĢtirilmesi önerilmektedir. Bundan dolayı gelecek durumdaki 

üretim ve sevkiyatların bir palette 24 takım yani 48 parça olacak Ģekilde yapılması 

hedeflenmektedir. Bu 48 parça kanban büyüklüğünü ifade etmektedir.  

Seçilen ürünün takt zamanı 91,07 sn / 2 adet sağ ya da 2 adet sol parçadır. Önerilen 

gelecek durumda bir palette 48 adet sağ ya da 48 adet sol parça olması planlandığı için 

36 dakika bir kanban büyüklüğüdür. Bu kanban büyüklüğüne göre, her 36 dakikada bir, 

lojistik diğer kanbanı montaj bölümüne getirmekte ve bitmiĢ ürün paletini, bitmiĢ ürün 

süpermarketine taĢımaktadır. 

Mevcut kanban büyüklüğünde çalıĢıldığında günde 14 kutu üretim yapılmaktadır. Takt 

zamanına göre oluĢturulan ġekil 3.17‟deki yük seviyeleme kutusuna bakıldığında, 

üretime saat 8:00‟da baĢlanıp 17:54‟de tamamlandığı görülmektedir. 
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Vardiya 08:00 08:36 09:12 09:48 Mola 10:39 11:15 
Öğle 

Yemeği 
12:51 13:27 14:03 14:39 Mola 15:30 16:06 16:42 17:18 

Sağ 

Parça 
  Sağ   Sağ 

  

 
Sağ 

  

 
Sağ 

 
Sağ 

  

 
Sağ 

 
Sağ 

Sol 

Parça 
Sol   Sol   Sol   Sol   Sol   Sol   Sol   

 

ġekil 3.17. Mevcut takt zamanında bitmiĢ ürünler için yük seviyeleme kutusu 

 

Montaj ve sevkiyat arasındaki akıĢ ġekil 3.18‟de görülmektedir. ġekle göre, lojistik 

departmanı tarafından görevlendirilen roro, yük seviyelendirme kutusundan bir sonraki 

kanbanı alır ve kanbanı montaj alanına bırakır. Dilimde tamamlanan miktarı bitmiĢ ürün 

süpermarketine bırakır. 

 

 

Sağ / Sol

SevkiyatMontaj

Müşteri talebi

H
e

rg
ü

n
 

Vardiya 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 Mola 10:15 10:45 11:15 11:45 
Öğle 

Ymeği 
12:45 13:15 

Sağ Parça   Sağ   Sağ   

  

Sağ 

 

Sağ 

 
  

  Sağ 

Sol Parça Sol   Sol   Sol 

 

Sol 

 

Sol Sol   

Vardiya 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 

Sağ Parça   Sağ   Sağ   Sağ 

 

Sağ 

 

Sağ 

 

Sağ 

Sol Parça Sol   Sol   Sol   Sol   Sol   Sol   

 

1

2

3 4

1 Palet

1 Palet

OXOX

1 Palet

 
 

 

ġekil 3.18. Montaj ve sevkiyat arasındaki akıĢ 

Süpermarket çekme sistemlerinin kullanıldığı durumlarda, “kapıdan-kapıya” değer 

akıĢında yalnızca bir noktanın çizelgelenmesi önerilmektedir. Mevcut durumda ise ön 

üretim, montaj ve sevkiyat bölümleri birbirlerinden bağımsız olarak çizelgelenmektedir. 

Bu nedenle, gelecek durumda; ön üretim, montaj ve sevkiyatın senkronize çalıĢması 

sağlanarak ve sevkiyata düĢen günlük sipariĢler sonucunda süpermarketten çekilen ürün 

kadar üretim emri verilerek, üretimin müĢteri sipariĢleri ile kontrol edilebilir duruma 

getirilmesi planlanmaktadır.  
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Lojistik departmanı tarafından günlük müĢteri sipariĢleri, bitmiĢ ürün süpermarketinden 

çekilir ve sevkiyat için tırlara yerleĢtirilir. Parçaların çekilmesi üretim kanbanı yığınına 

neden olur.  Üretim kanbanları hücrenin yakınındaki yük seviyeleme kutusuna sol/sağ 

parça sırasına göre yerleĢtirilir. Daha sonra, son tezgah her dilim aralığında 

seviyelendirme kutusundan bir üretim kanbanı çeker ve sonuçta montaj, sol/sağ sırasına 

göre üretim yapar.                                            

3.4.2. Hat Dengeleme ve Yamazumi Uygulaması 

 

Değer akıĢının yalın yapılmasında tek parça sürekli akıĢ sisteminin kurulması için 

üretimin uygun olup olmadığına karar verilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir (Bölüm 2.5.2.4). Hattın mevcut durumunu detaylı olarak görebilmek için 

yamazumi tekniğinden yararlanılmaktadır. Toplanan bilgiler yardımıyla ġekil 3.19‟da 

görülen yamazumi grafiği çizilmiĢtir. Kürlenme operasyonun çevrim süresi, hattın 

üretim hızına göre ayarlanabilmesi sebebiyle yamazumi grafiği çiziminde dikkate 

alınmamıĢtır. Çizilen grafikte her kutu, ilgili operasyonda yapılan bir faaliyeti 

nitelemektedir. Kutunun yeĢil olması durumunda gerçekleĢtirilen faaliyetin operasyona 

değer kattığı, kırmızı olması durumunda ise operasyona değer katmadığı 

anlaĢılmaktadır. Her kutu içindeki sayı, ilgili olduğu operasyonun kaçıncı faaliyeti 

olduğunu, sütun yanlarındaki sayılar ise ilgili faaliyetin kaçıncı saniyede baĢladığını ve 

kaçıncı saniyede tamamlandığını belirtmektedir. ġekildeki kırmızı çizgi,  mevcut takt 

zamanını göstermektedir. 
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S
ü

re
 (

sn
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.19. Montaj hattı yamazumi grafiği 

92 92 92 92 92 92 92 92 92
91 91 91 91 91 91 91 91 91
90 90 90 90 90 90 90 90 90

68 68 68 68 68 68 68 68 68
67 67 67 67 67 67 67 67 67
66 66 66 66 66 66 66 66 66
65 65 65 65 65 65 65 65 65
64 64 64 64 64 64 64 64 64
63 63 63 63 63 63 63 63 63
62 62 62 62 62 62 62 62 62
61 61 61 61 61 61 61 61 61
60 60 60 60 60 60 60 60 60
59 59 59 59 59 59 59 59 59
58 58 58 58 58 58 58 58 58
57 57 57 57 57 57 57 57 57
56 56 56 56 56 56 56 56 56
55 55 55 55 55 55 55 55 55
54 54 54 54 54 54 54 54 54
53 53 53 53 53 53 53 53 53
52 52 52 52 52 52 52 52 52
51 51 51 51 51 51 51 51 51
50 50 50 50 50 50 50 50 50
49 49 49 49 49 49 49 49 49
48 48 48 48 48 48 48 48 48
47 47 47 47 47 47 47 47 47
46 46 46 46 46 46 46 46 46
45 45 45 45 45 45 45 45 45
44 44 44 44 44 44 44 44 44
43 43 43 43 43 43 43 43 43
42 42 42 42 42 42 42 42 42
41 41 41 41 41 41 41 41 41
40 40 40 40 40 40 40 40 40
39 39 39 39 39 39 39 39 39
38 38 38 38 38 38 38 38 38
37 37 37 37 37 37 37 37 37
36 36 36 36 36 36 36 36 36
35 35 35 35 35 35 35 35 35
34 34 34 34 34 34 34 34 34
33 33 33 33 33 33 33 33 33
32 32 32 32 32 32 32 32 32
31 31 31 31 31 31 31 31 31
30 30 30 30 30 30 30 30 30
29 29 29 29 29 29 29 29 29
28 28 28 28 28 28 28 28 28
27 27 27 27 27 27 27 27 27
26 26 26 26 26 26 26 26 26
25 25 25 25 25 25 25 25 25
24 24 24 24 24 24 24 24 24
23 23 23 23 23 23 23 23 23
22 22 22 22 22 22 22 22 22
21 21 21 21 21 21 21 21 21
20 20 20 20 20 20 20 20 20
19 19 19 19 19 19 19 19 19
18 18 18 18 18 18 18 18 18
17 17 17 17 17 17 17 17 17
16 16 16 16 16 16 16 16 16
15 15 15 15 15 15 15 15 15
14 14 14 14 14 14 14 14 14
13 13 13 13 13 13 13 13 13
12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 10 10 10 10 10 10

9 9 9 9 9 9 9 9 9
8 8 8 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1

………… ……………

14
15
16

26
27
28
29

24

18
19

20
21
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2
3
4

5

7

8

9

10
11

6

7

8

9
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13

2

3

4
5
6

13

14

15
16

12

2
3
4

5

6
7
8
9

10

2

3

4
5

21

10
11
12

13

14
15
16

17

18

19
20

24
23
22
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18

13

6
7
8
9

15

11
12

13

14

16

17

18
19
20

17

25

19
18
17

16
1615

14

15

17

15

7

6

5

17
16 14

12
14

15
13

13
14

12
13

11

12 11
12

5
5

7
5

6

8

6 6

7
11
10 10

11

10
9

98

79 9 8
8 7

8

3
3 3

2
2 2 2

1 1
1 1

4

Reflektör Hazırlık Gövde Hazırlık
Gövdeye Reflektör 

Montaj

Gövdeye Ampul ve 

Conta Montaj
Lense Bezel Montaj

1

Silikonlama
Sızdırmazlık Testi ve 

Flashing
Fotometri Testi Son Kontrol

1 1 11

3
6

2

4 5
4 4

3 4
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92 92 92 92 92
91 91 91 91 91
90 90 90 90 90

68 68 68 68 68
67 67 67 67 67
66 66 66 66 66
65 65 65 65 65
64 64 64 64 64
63 63 63 63 63
62 62 62 62 62
61 61 61 61 61
60 60 60 60 60
59 59 59 59 59
58 58 58 58 58
57 57 57 57 57
56 56 56 56 56
55 55 55 55 55
54 54 54 54 54
53 53 53 53 53
52 52 52 52 52
51 51 51 51 51
50 50 50 50 50
49 49 49 49 49
48 48 48 48 48
47 47 47 47 47
46 46 46 46 46
45 45 45 45 45
44 44 44 44 44
43 43 43 43 43
42 42 42 42 42
41 41 41 41 41
40 40 40 40 40
39 39 39 39 39
38 38 38 38 38
37 37 37 37 37
36 36 36 36 36
35 35 35 35 35
34 34 34 34 34
33 33 33 33 33
32 32 32 32 32
31 31 31 31 31
30 30 30 30 30
29 29 29 29 29
28 28 28 28 28
27 27 27 27 27
26 26 26 26 26
25 25 25 25 25
24 24 24 24 24
23 23 23 23 23
22 22 22 22 22
21 21 21 21 21
20 20 20 20 20
19 19 19 19 19
18 18 18 18 18
17 17 17 17 17
16 16 16 16 16
15 15 15 15 15
14 14 14 14 14
13 13 13 13 13
12 12 12 12 12
11 11 11 11 11
10 10 10 10 10

9 9 9 9 9
8 8 8 8 8
7 7 7 7 7
6 6 6 6 6
5 5 5 5 5
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1

Gövde Hazırlık

… … … … …

Gövdeye Reflektör, 

Ampul ve Conta 

Montajı

Silikonlama
Sızdırmazlık Testi ve 

Flashing

Fotometri Testi ve 

Son Kontrol

5

16

17

19

2
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4

10
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14

15

1
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11
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9
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6

7
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9
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15
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25

9

10
11
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10
11
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1
2
3
4
5

17
18
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13
14
15
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8

3

2

18

1
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5
6
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8
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1
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6

7
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9

S
ü

re
 (

sn
) 

ġekil 3.19‟da görüldüğü üzere montaj bölümünde hattın dengelenmesi gerekmektedir. 

Kırmızı ile boyanmıĢ bloklar yani israflar değerlendirilip ortadan kaldırılmaya 

çalıĢılmalı ve müĢteri taleplerini karĢılamak için takt zamanında ya da takt zamanını 

aĢmayacak Ģekilde her bir istasyondaki iĢler yeniden dengelenmelidir. 

 

ġekil 3.20. Hat düzenlendikten sonra ortaya çıkan yamazumi grafiği 
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Yapılan çalıĢma sonucunda ġekil 3.20‟de  görüldüğü üzere hat dengeli hale getirilerek 

istasyon çevrim zamanlarında ve istasyon sayılarında azalıĢ sağlanacaktır. Ayrıca 

dengeleme sırasında, klasik U-hattı yerleĢimini bozması ve ön üretim hattına 

kaydırılması durumunda zaman ve buffer alanı kazancı sağlaması sebebiyle, reflektör 

hazırlık ve lense bezel montaj tezgahlarının ön üretim bölümüne kaydırılması 

önerilmektedir. Sonuç olarak, montaj hattı ġekil 3.21‟deki halini alacaktır.  

 

Giriş Gövde Hazırlık

Gövdeye 
Reflektör, 

Ampul ve Conta 
Montaj

Silikonlama

Kürleme

Sızdırmazlık 
Testi ve 
Flashing

Fotometri Testi 
ve Son KontrolÇıkış

 
 

 

ġekil 3.21. Montaj hattı gelecek durum yerleĢimi 

 

Mevcut durumdaki müĢteri taleplerini karĢılamak için montaj hattının gelecek 

durumdaki toplam çevrim zamanı ve mevcut takt zamanı kullanılarak gerekli iĢgücü 

eĢitlik (2.4) yardımı ile eĢitlik (3.2)‟de hesaplanmaktadır. 

                                

                                 

 
                

      

     
                (3.2) 

 

 

Taleplerin değiĢmesi durumunda takt zamanı yeniden hesaplanarak hattaki gerekli 

iĢgücünün güncellenmesi gerekmektedir. 
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3.4.3. Görsel Yönetim ve 5S Uygulaması 

 

Mevcut durumda, günde ortalama bir kez montaj hattı tip değiĢimi yapılmaktadır. 

Ancak, gelecek durumda yük seviyelendirme uygulaması ile tip değiĢim sıklığı artacak, 

bu da montaj hattının talepleri cevap verememesine neden olacaktır.  

Mevcut durumda yapılan tip değiĢimleri incelendiğinde, gövde hazırlık, reflektör 

hazırlık, gövdeye reflektör montaj, ampul ve conta montaj, lense bezel montaj 

tezgahlarında kullanılan parçaların tezgah altında konumlandırıldığı görülmüĢtür. 

Sızdırmazlık testi ve flashing, fotometri testi tezgahlarının parçaları ise tip değiĢim 

aracına yerleĢtirilmiĢtir. Silikonlama tip değiĢimi ise, robot üzerindeki kolun 

döndürülmesiyle gerçekleĢtirilmektedir. 

Hat yerleĢiminin yeniden düzenlenmesi ile montaj hattı tip değiĢim süreçlerini 

kısaltmak için mevcut durumda montaj hattında görevlendirilmiĢ iĢgörenlerin hattaki 

hareketlerinin net bir Ģekilde ortaya konması gerekmektedir. Bu sebeple, montaj hattı 

için bir spagetti diyagramı oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan bu diyagram ise ġekil 3.22‟de 

verilmektedir. 

ġekil 3.22‟de görüldüğü üzere, mevcut durumda reflektör hazırlık ve lense bezel montaj 

tezgahlarının tip değiĢimleri ilk iĢgören tarafından yapılmaktadır. Ġkinci iĢgören ise, 

gövde hazırlık, gövdeye reflektör montaj, ampul ve conta montaj tezgahlarının tip 

değiĢimlerinden sorumludur. Silikonlama ve sızdırmazlık testinin tip değiĢimleri üçüncü 

iĢgören tarafından yapılıyorken, dördüncü iĢgören tip değiĢim aracının 

konumlandırıldığı yerden tezgahlara getirlmesiyle birlikte, flashing ve fotometri tip 

değiĢimlerinden sorumludur.  Çizilen spagetti diyagramı sonucunda tip değiĢim süreci 

incelendiğinde, tip değiĢim aracının kolay ulaĢılabilir bir yere konumlandırılmaması 

sebebiyle iĢgören-4‟ün fazlaca yürüdüğü ortaya çıkmaktadır. Mevcut tip değiĢim 

aracındaki parçaların hangi operasyona ait olduğunun bilinmemesi  ve sağ/sol parçaların 

yerlerinin tanımsız olması nedeniyle  çıkabilecek sorunların olduğu görülmektedir. 

Bunlarla beraber, tip değiĢim aracının yetersiz olmasından kaynaklı tezgahdan çıkarılan 

parçaların yere konulduğu, tip değiĢim süreci tamamlandıktan sonra araca alınmasının 

iyileĢtirilmesi gereken diğer bir nokta olduğu ortaya konabilir. Tip değiĢim süreci 

tezgah altına konumlandırılan parçalar ile yapılan tezgahlarda ise, tezgah altından parça 
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alma ve çıkarılan parçayı tezgaha yerleĢtirme faaliyetlerinin tip değiĢim sürecini uzattığı 

belirlenmiĢ ve ergonomik açıdan olumsuz bulunan bu faaliyetlerden kaynaklı iĢgören 

Ģikayetlerinin bulunduğu gözlemlenmiĢtir.  

 

Giriş Gövde Hazırlık
Gövdeye 
Reflektör 
Montaj

Ampul ve Conta 
Montaj

Silikonlama

Kürlenme
Sızdırmazlık 

Testi ve 
Flashing

Fotometri TestiSon KontrolÇıkış

Reflektör 
Hazırlık

Lense 
Bezel 

Montaj

Tip değişim 
aracı

Tip değişim 
aracı

 

 

 

ġekil 3.22. Montaj hattı spagetti diyagramı 

 

Bu problemlerin giderilmesi için hatta ve tip değiĢim aracında kaizen noktaları 

belirlenek, görsel yönetim ve 5S uygulaması ile montaj hattı tip değiĢim süreci ve tip 

değiĢim aracı iyileĢtirilecektir. Yamazumi uygulaması sonucunda ġekil 3.21‟deki halini 

alan montaj hattı,  görsel yönetim ve 5S uygulaması sonucunda ise, ġekil 3.23‟deki 

halini alacaktır. 

Mevcut tip değiĢim aracına görsel yönetim ve 5S uygulaması ile araç, ġekil 3.24‟deki 

gibi düzenlenecektir. Ayrıca; iĢgören Ģikayetlerini ortadan kadırmak ve tip değiĢim 

İşgören-1                                           İşgören-3 
İşgören-2                                           İşgören-4 
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sürelerini kısaltmak için gövde hazırlık, gövdeye reflektör, ampul ve conta montaj, 

silikonlama tezgahlarının tip değiĢim süreci de tip değiĢim aracıyla yönetilecektir. 

Giriş Gövde Hazırlık

Gövdeye 
Reflektör, 

Ampul ve Conta 
Montaj

Silikonlama

Kürleme

Sızdırmazlık 
Testi ve 
Flashing

Fotometri Testi 
ve Son KontrolÇıkış

Tip 
değişim 

aracı

Tip 
değişim 

aracı

 

ġekil 3.23. Görsel yönetim ve 5S uygulaması sonucunda tip değiĢim araçlarının 

konumlandırılması ile oluĢan hattın görünümü 

 

Tip değiĢim araçlarının düzenlenmesinde, her tezgahın parça alanları belirlenecek, her 

alan sol ve sağ parça için ayrı ayrı tanımlanacaktır. Sağ parça üretiminden sol parça 

üretimine ya da sol parça üretiminden sağ parça üretimine geçileceği zaman, tip değiĢim 

araçları konumlandırıldığı alandan alınarak, tezgahtan çıkarılan parça kendisi için 

tanımlanmıĢ alana bırakılacak ve üretimin tipine göre takılması gereken parça tip 

değiĢim aracındaki tanımlı alanından alınarak tezgaha yerleĢtirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.24. Görsel Yönetim ve 5S uygulaması sonucunda tip değiĢim araçlarının üstten 

görünümü 
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Mevcut durumda montaj hattındaki tip değiĢim süreleri, sorumlu iĢgörenler ve mevcut 

yürüme süreleri Çizelge 3.4‟de verilmekte olup toplam tip değiĢim süresi 713 sn, 

toplam yürüme süresi 109 sn.‟dir. 

Çizelge 3.4. Montaj operasyonlarının tip değiĢim süreleri ve sorumlu iĢgörenlerin 

yürüme süreleri 

Montaj Operasyonu 
Mevcut Tip DeğiĢim 

Süresi (sn) 

Mevcut Yürüme 

Süresi (sn) 

Sorumlu 

ĠĢgören 

Reflektör Hazırlık 79 
9 ĠĢgören-1 

Lense Bezel Montaj 41 

Gövde Hazırlık 115 

6 ĠĢgören-2 Gövdeye Reflektör 

Montaj 
110 

Ampul ve Conta Montaj 35 

Silikonlama 47 
6 ĠĢgören-3 

Sızdırmazlık Testi 107 

Flashing 78 
88 ĠĢgören-4 

Fotometri Testi 101 

Toplam 713 109 

 

Hat yerleĢimi ve tip değiĢimlerinde yapılan iyileĢtirmeler sonucu montaj 

operasyonlarının gelecek durum tip değiĢim süreleri ve sorumlu iĢgörenlerin yürüme 

süreleri Çizelge 3.5‟de verilmektedir.  

Çizelge 3.5. Montaj operasyonlarının gelecek durum tip değiĢim süreleri ve sorumlu 

iĢgörenlerin yürüme süreleri 

Montaj Operasyonu 

Gelecek Durum 

Tip DeğiĢim 

Süresi (sn) 

Gelecek Durum 

Yürüme Süresi 

(sn) 

Sorumlu ĠĢgören 

Gövde Hazırlık 95 ø ĠĢgören-1 

Gövdeye Reflektör, Ampul 

ve Conta Montaj 
90 ø ĠĢgören-2 

Silikonlama 47 
3 ĠĢgören-3 

Sızdırmazlık Testi 90 

Flashing 58 
3 ĠĢgören-4 

Fotometri Testi 81 

Toplam 461 6 
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Bu bilgilerden yararlanılarak mevcut ve gelecek durumda toplam tip değiĢim süreleri ve 

iĢgören yürüme süreleri ġekil 3.25„de karĢılaĢtırılmaktadır. 

 

ġekil 3.25. Mevcut ve gelecek durumda montaj hattı toplam tip değiĢim süreleri ile 

iĢgören yürüme sürelerinin karĢılaĢtırılması 
 

3.4.4. Ön Üretim ve Montaj Bölümlerinde Kanban Uygulamaları 
 

 Yarı Mamul Süpermarketi ile Montaj Hattı Arasına Çekme Kanbanı Uygulaması 
 

Mevcut düzende DAH uygulanan hattın beslenmesi lojistik departmanının 

görevlendirdiği bir kiĢi tarafından yapılmaktadır. Görevlendirilen bu kiĢi hattaki 

kasaların boĢ olması durumunda hat kenarındaki boĢ kasaları belirlenen bölgelere 

götürmekte, buffer alanından da kol gücü ile parça çekerek hattı beslemektedir. Bu 

süreçle ilgili DAH sırasında hem verimsel hem de ergonomik açıdan  problemler olduğu 

gözlenmiĢtir. Bu problemlerin giderilmesi, yarı mamul süpermarketi ile montaj hattı 

arasındaki malzeme ve bilgi akıĢlarının düzenlenmesi, WIP miktarının azaltılarak 

kontrol altında tutulması ve hattın yarı mamul yetersizliği sebebiyle durmasını 

engellenmesi için yarı mamul süpermarketi ile montaj hattı arasına bir çekme kanbanı 

uygulanması yönünde bir aksiyon alınmıĢ ve süreç ile ilgili bilgiler toplanmıĢtır. 

713 

461 

109 6 
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Chart Title Süre 
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Süreç ile ilgili toplanan bilgiler aĢağıda verilmektedir: 

 Roronun hattın durmasına neden olmadan hattı besleyebilmesi için gerekli süre 

zaman etüdü yapılarak ve bitmiĢ ürün yük seviyenlendirme kutusu dilimleri göz önünde 

bulundurularak 41 dakika olarak alınmıĢtır. 

 Güvenlik katsayısı yerine roro besleme sürelerine kayıp zaman ilavesi 

yapılmıĢtır. 

Gelecek durumda roronun taĢıyacağı kutu adetleri, WIP miktarları minimize edilerek ve 

hattın durması önlenecek Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir. Buna göre; Çizelge 3.6‟daki 

miktarlar önerilmektedir. Miktarlar belirlenirken mevcut kutuların kullanılması ve 

ekstra maliyet oluĢturulmamasına dikkat edilmelidir. Yapılan uygulamaya göre, montaj 

ve yarı mamul süpermarketi arasındaki akıĢ ġekil 3.26‟da görülmektedir.  

 

Montaj

Malzeme akışı

Kanban akışı

Yarı mamuller

 

ġekil 3.26. Yarı mamul süpermarketi ile montaj hattı arasındaki malzeme ve bilgi akıĢı 

Çizelge 3.6. Yarı mamul kasa ve araba içi miktarları 

 

Yarı mamul 
Kasaiçi adeti 

(adet/kutu) 

Arabadaki kutu 

sayısı (kutu/araba) 

Arabadaki 

malzeme adeti 

(adet/araba) 

Gövde 8 6 48 

Lens Bezel Kompleksi 12 4 48 

Reflektör 48 1 48 
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Kutu içi adet 8 Arabadaki kutu 6

Raf B1 Rev 100Kanban 1/10

Roro Ç1

Montaj Süpermarket 1

Kartın Çalıştığı Alan

04690084800010

PSA W2X SİS AL. KAPLI GÖVDE - SAĞ

W2X Sis Montaj

Kutu içi adet 8 Arabadaki kutu 6

Raf A1 Rev 100Kanban 1/10

Roro Ç1

Montaj Süpermarket 1

Kartın Çalıştığı Alan

04691084800010

PSA W2X SİS AL. KAPLI GÖVDE - SOL

W2X Sis Montaj

Buna göre sağ ve sol gövde için tasarlanan kanban örnekleri ġekil 3.27‟de 

görülmektedir. Kartlar oluĢturulurken parça tipine dikkat edilmiĢtir. Bu uygulamada 

mavi renk sol parçaları, yeĢil renk ise sağ parçaları nitelemektedir. Kanbanın çalıĢtığı 

alan belirlenen süpermarket ve montaj hattı olarak belirlenmiĢtir. Atanan roro, zaman 

etüdleri sonunda Ç1 rorosusur. Kanban sayılarına göre kartın hangi kanbanı nitelediği 

açık bir Ģekilde belirtilmiĢtir. Örneğin; ġekil 3.27‟deki kanbanda 1/10, PSA W2X Sis 

Al. Kaplı gövde için 2 adet kanban olduğunu ve örnektekinin birinci kart olduğunu 

açıklamaktadır. Raf olarak belirtilen A1 ise roronun parçayı süpermarketin hangi 

rafından alacağını göstermektedir. Rev bölümü ise firma tarafından belirlenen kanbanın 

revizyon numarasını belirtmektedir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.27. Sağ ve sol gövde için oluĢturulan kanban örneği 

Böylece, montaj hattına yarı mamul taĢıma iĢlemi, yarı mamul süpermarketine çekme 

sistemi ile bağlanmıĢtır.  Süpermarketler ise, lens bezel kompleksi için bezel buffer 

alanına, reflektör ve gövde için mevcut durumdaki buffer alanlarına kurulmuĢtur. 

Mevcut durumda hatta yarı mamul taĢımakla görevlendirmiĢ olan iĢgören ise baĢka bir 

hatta görevlendirilmiĢtir. Sonuç olarak, W2X hattından bir iĢgören azaltılmıĢ, WIP 
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miktarları kontrol altına alınmıĢ, malzeme ve bilgi akıĢları düzenlenmiĢ ve hattın yarı 

mamul yetersizliği nedeniyle durmasının önüne geçilmiĢtir. 

 Ön üretim ile Yarımamul Süpermarketi Arasına Sinyal Kanbanı Uygulaması 

 

Montaj hattına lens, bezel, gövde ve reflektör süpermarketten çekme kanbanı ile 

çekildikçe süpermarketteki bu yarı mamullerin belirli bir noktaya inmesi sonucu sinyal 

kanbanı devreye girerek lens, gövde, bezel, reflektör üretim emirleri verilmesi 

önerilmektedir. Ön üretim ile yarımamul arasındaki malzeme ve bilgi akıĢı ise ġekil 

3.28‟de verildiği gibi gerçekleĢecektir. 

 

Yarı mamuller

Ön Üretim

 
 

 

ġekil 3.28. Ön üretim ile yarı mamul süpermarketi arasındaki malzeme ve bilgi akıĢı 

 

Montaj hattının durmasını engellemek için ön üretimde bir kerede üretilecek yarı mamul 

miktarının belirlenmesinde, üretilecek miktarın toplam montajlanma süresinin, aynı 

miktar yarı mamulün üretim süresinden, büyük olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, 

üretim için gerekli sürenin üretimde kullanılan makinenin hazırlık süresinden de büyük 

olması gerekmektedir.  

Mevcut reflektör pres kullanıldığında parti üretimi Ģeklinde 96 adet sağ ve 96 adet sol 

reflektör birlikte basılmaktadır. 96 adet takım reflektörün süpermarkete girmesi için 

gerekli süre ise hazırlık süreleri dahil 154,25 dakikadır. Montajlamada yük seviyeleme 

kutusuna göre 36‟Ģar dakikalık dilimlere göre üretim yapıldığı için bu 96 adet takımın 

montajlanması için gerekli süre de 144 dakikadır. Dolayısıyla üretimin durmaması için 

reflektör bitmiĢ ürün süpermarketinde kutu içi adeti 48 olacak Ģekilde en az 6 kutu yani 

216 dakikalık toplam 144 adet sağ 144 adet sol reflektör tutulmalıdır. Bu nedenle, 
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presin çizelgelemesi için sinyal kanbanı kullanılmalıdır ve süpermarketteki 6 kutudan 

ilki çekildiği anda dolayısıyla süpermarkette 5 kutu kaldığı anda bir partilik (2 kutu 

sağ+2 kutu sol) üretim emriyle reflektör üretimine baĢlanmalıdır. 

3.4.5. FIFO Hattı Uygulaması 

 

Lens pres ve kaplama tek parça akıĢı Ģeklinde üretilmektedir. Üretilecek lens sayısı 

belirlenirken, bezel kaplamada 48 adetlik sağ ve 48 adetlik sol üretim yapılabilmesi ve 

montaj hattının isteğine süpermarketteki lens miktarının cevap verebilmesi kritik 

noktalardır. Bu unsurlar göz önünde bulundurularak 96 adetlik sağ ve sol üretiminin 

yapılması önerilmektedir. Bu üretim için gerekli süre hazırlık süresi de dahil 180 

dakikadır. Paralelinde de, bezel üretiminin gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Ancak, 

mevcut bezel kaplama makinesinin bir adet olması ve sadece 48 adetlik sağ ve sol parti 

üretimi teknik yeterliliğine sahip olması nedeniyle bezel kaplama makinesinden çıkan 

96 adetlik lens üretimine karĢılık verememektedir. Bu sebeple, üretimi 200.2 dakikada 

gerçekleĢtirilen 96 adetlik sağ ve sol bezel üretimi yapılmalı ve lens ve bezel montajı 

tezgahı ile bezel kaplama arasına 48 adetlik bir FIFO kanalı kurularak üretimin 

devamlılığı sağlanmalıdır. Bu bilgiler ıĢığında, 96 adet sağ ve 96 adet sol lens bezel 

kompleksinin süpermerkete girme süresi 240,4 dakikadır. Parçanın montajlanma süresi 

de dikkate alınarak süpermarketteki parça sayısının her kutuda 48 adet sol ya da her 

kutuda 48 adet sağ parça olması Ģartıyla toplam 10 kutu olması gerekmektedir. 

Yukarıdaki hesaplamalara göre ön üretim çalıĢtığında ġekil 3.30‟daki gibi bir akıĢ 

ortaya çıkacaktır. Gövde/bezel pres kullanımı ġekil 3.29‟da görüldüğü üzere bezelin 

preslenmesiyle baĢlayıp sırayla lens bezel Ģeklinde basılmaya devam edilmektedir. Saat 

08:00‟da süpermarketlerde 10 kutu lens bezel kompleksi, 10 kutu gövde bulunmakta 

olup, bu 10 kutudan ilk kutu çekildiğinde, sinyal kanbanı devreye girmektedir. 96 adet 

sağ ve 96 adet sol bezel basımı, 150,2 dakika‟da gerçekleĢmekte ve saat 10:30‟da bu 

iĢlem sona ermektedir.  Paralelinde lenslerin basım iĢlemi de gerçekleĢerek, toplam 4 

kutu lens bezel kompleksinin 240,4 dakikada yani saat 12:00‟da süpermarkete giriĢi 

sağlanmaktadır. 

150,2 dakikanın sonunda bezel pres iĢlemi biter bitmez, gövde pres iĢlemine 

geçilmelidir. 96 adet sağ ve 96 adet sol gövde pres süresi, bezelde olduğu gibi 150,2 
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dakikadır ve basım iĢlem saat 13:00‟da tamamlanmaktadır. Gövdenin süpermarkete 

giriĢ süresi ise toplam 193,2 dakikadır ve saat 13:45‟de 4 kutu gövdenin süpermarkete 

giriĢi yapılmalıdır. 

13:00‟da gövde basım iĢlemi bitince pres makinesi bezel için tekrar devreye girmekte ve 

15:30‟da 96 adet sağ ve 96 adet sol bezelin basım iĢlemi sona ermektedir. Saat 17:00‟da 

ise 4 kutu bezel lens kompleksinin süpermerkete giriĢi sağlanmaktadır. Bezel basımının 

15:30‟da tamamlanması ile gövde pres iĢlemi tekrar baĢlamakta ve bu sırayla 

süpermarketlerdeki lens bezel kompleksi ve gövde yarı mamulu miktarı 10 kutu olunca 

üretim tamamlanmaktadır.  

Kurulan süpermarketteki 6 kutu reflektörden ilk kutunun çekilmesi ile saat 8:00‟da 

üretime baĢlanacaktır. 96 adet sağ ve  96 adet sol reflektörün süpermarkete girdiği saat 

10:35‟dir. Bu saate kadar da montaj hattına çekilen kutu sayısı 4 adettir. Dolayısıyla,  

saat 10:35 itibariyle toplamda 6 kutu reflektör bulunacaktır. 10:39‟da bir kutunun 

montaj hattına çekilmesiyle sinyal kanbanı devreye girerek üretim emrini vermektedir.  

Tekrar baĢlayan reflektör üretimi, 13:14‟de tamamlanacaktır. Aynı iĢleyiĢle, sinyal 

kanbanının tekrar devreye girdiği saat 14:03 olup, süpermarketteki reflektör miktarı 6 

kutu olduğunda üretim sona ermektedir.  
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ġekil 3.29. Gelecek durum sinyal kanbanına göre ön üretim çalıĢması

18:00

Gövde Pres (150,2 dakika)

10:35 10:39 13:14

2 kutu +2 kutu

(155 dak)

14:03 16:3812:00 13:43 17:00

2 kutu + 2 kutu

(193.2 dak)

2 kutu + 2 kutu 

(240,4 dak)

15:30

Bezel Pres (150,2 dakika) Gövde Pres (150,2 dakika)

2 kutu + 2 kutu

(193.2 dak)

2 kutu + 2 kutu 

(240,4 dak)

10:30

18:00

Montaj hattının günlük çalıĢma saati

08:00

2 kutu +2 kutu

(155 dak)

Reflektör üretim

Reflektör üretim

Reflektör üretim

Reflektör üretim

08:00

2 kutu +2 kutu

(155 dak)

Bezel/Gövde pres 

kullanımı

Bezel lens kompleksi 

üretim

Gövde üretim

Bezel lens kompleksi 

üretim

Gövde üretim

13:00

Bezel Pres (150,2 dakika)
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3.4.6. SMED Uygulaması 
 

Mevcut durumda bezel ve gövde aynı pres kullanılarak basılmaktadır. Süpermarkette 

bezel ve gövde stoksuzluğu sebebiyle montaj hattının durmasına neden olmadan bezelin 

ve gövdenin preslenmesinin sıra ile gerçekleĢtirilmesi önemlidir. Ancak, mevcut 

durumdaki presin hazırlık süresinin oldukça yüksek olması sebebiyle bezel ve lens 

ihtiyacını karĢılamada problemler çıkabilmektedir. Bu yüzden mevcut presdeki hazırlık 

süresinin düĢürülebilmesi için SMED tekniğinin uygulanması önerilmektedir. 

SMED uygulaması için öncelikle, bezel/gövde pres hakkında bilgi toplanmıĢtır. Mevcut 

durumda bezel/gövde presde kalıp değiĢimi 2 iĢgören tarafından yapılmaktadır. 

Bezel/gövde presde video kaydı yapılmıĢtır. Kalıp değiĢimi sırasında, iĢgören-1 

tarafından yapılan faaliyetler Çizelge 3.7‟de, iĢgören-2 tarafından yapılan faaliyetler 

Çizelge 3.8‟de verilmektedir. 

Çizelge 3.7. Kalıp değiĢimi sırasında iĢgören-1 tarafından yapılan faaliyetler 

Faaliyet 
Tamamlanma 

Süreleri 
ĠĢgören-1 Tarafından Yapılan Faaliyet Tanımları 

Süre 
(Sn) 

00:00:05 Hazırlık duruşunun girilmesi 5 

00:00:44 Kapının açılması ve vincin kalıbın üzerine getirilmesi 39 

00:01:00 Alarm sonucu kapının kapanıp tekrar açılması 16 

00:01:35 Vinç kancalarının mapaya bağlanması 35 

00:01:48 Soketlerin sökülmesi 13 

00:01:53 Makinenin üzerinden inme 5 

00:02:09 İtici millerinin sökülmesi 16 

00:02:17 Makine alarmının kapatılması 8 

00:03:03 İtici millerinin sökülmesi 46 

00:03:28 İtici mesafe kontrolü 25 

00:03:58 İşgören-2’nin beklenmesi 30 

00:04:15 İtici milinin çıkartılması için giriş yapılması 17 

00:04:39 İtici milinin çıkartılması 24 

00:04:57 Enerpackların açılması için İşgören-2 tarafından giriş yapılmasını bekleme 18 

00:05:33 Enerpacklar kapanmadığı için alarm vermesi ve kontrol 36 

00:05:47 Makinenin hareketli taraf plakasının geri çekilerek kalıbın askıya alınması 14 

00:06:02 Kalıbta kalan hammaddenin koparılmaya çalışılması 15 

00:06:34 Kalıbın makineden çıkarılması 32 

00:09:28 Kalıbın kalıp bölgesine götürülmesi 174 

00:09:35 Vinç kancalarının sökülmesi 7 

00:11:09 Vincin 2. kalıba götürülmesi 94 
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Çizelge 3.7. Kalıp değiĢimi sırasında iĢgören-1 tarafından yapılan faaliyetler (devam) 

00:11:18 Vinç kancalarının mapaya bağlanması 9 

00:14:43 Kalıbın makine üzerine götürülmesi 205 

00:15:31 Kalıbın makine içine indirilmesi 48 

00:16:02 Kalıp flanşının makine flanşına oturtulması ve kontrolü 32 

00:16:13 Makine kapısının kapatılmasını bekleme 11 

00:16:36 Makine hareketli plakasının kapatılmasını bekleme 23 

00:17:08 Enerpackların kapatılması 32 

00:18:56 Enerpacklar kapanmadığı için alarm vermesi ve kontrol 108 

00:19:30 Enerpack vidalarının gevşetilmesi 34 

00:19:51 Enerpackların kapanması sonucu vidaların sıkılması 21 

00:20:23 Vinç kancalarının sökülmesi 32 

00:20:51 Vincin makineden uzaklaştırılması 28 

00:21:11 Makinenin üzerinden inme 20 

00:22:21 Kalıbın açılması ve iticilerin çalışma kontrolü,mesafe ayarlanması 70 

00:22:33 Hazırlık duruşundan çıkmayı bekleme 12 

00:23:54 Takoz atma işlemi yapılması 81 

00:25:48 Robot programının yapılması 114 

00:29:01 İlk parçanın basılması ve ele ile alınması 193 

00:32:26 Robot eli ayarının yapılarak ilk parçanın alınması 205 

00:35:26 Uygun parçanın alınması (3. parça) 180 

 

Çizelge 3.8. Kalıp değiĢimi sırasında iĢgören-2 tarafından yapılan faaliyetler 

Faaliyet 
Tamamlanma 

Süreleri 
ĠĢgören-2 Tarafından Yapılan Faaliyet Tanımları 

Süre 
(sn) 

00:00:12 Makinenin arkasına geçme ve termoregülatörün kapatılması 12 

00:02:06 Kalıp sularının boşaltılması 114 

00:02:57 Hortumların sökülmesi 51 

00:03:17 Makinenin önüne gelinmesi  20 

00:03:27 İtici mili sökmek için ayarlı pensenin alınması  10 

00:03:40 İşgören-1’in itici mili sökmesini bekleme 13 

00:04:06 Enerpackların açılması için giriş yapılması 26 

00:04:42 Enerpacklar kapanmadığı için alarm vermesi ve kontrol 36 

00:04:56 Makinenin hareketli taraf plakasının geri çekilmesi için ekrana giriş yapılması 14 

00:05:38 Yeni programın çağrılması 42 

00:05:52 Makinenin arka tarafına giderek su bidonun alınması  14 

00:06:26 Ön ısıtmadaki kalıbın yanına gitme 34 

00:08:16 Ön ısıtmadaki kalıbın termoregülatörlerinin kapatılarak suların boşaltılması 108 

00:08:49 Ayar için makinenin yanına gidilmesi 33 

00:12:14 İtici millerinin değiştirilmesi 205 

00:13:49 Kalıbın gelmesini bekleme 95 
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Çizelge 3.8. Kalıp değiĢimi sırasında iĢgören-2 tarafından yapılan faaliyetler (devam) 

00:14:37 Kalıbın makine içine indirilmesi 48 

00:15:09 Kalıp flanşının makine flanşına oturtulması ve kontrolü bekleme 32 

00:15:20 Makine kapısının kapatılması için giriş yapılması 11 

00:15:43 Makine hareketli plakasının kapatılması 23 

00:16:15 Enerpackların kapatılması 32 

00:18:03 Enerpacklar kapanmadığı için alarm vermesi ve kontrol 108 

00:18:37 Enerpack vidalarının gevşetilmesini bekleme 34 

00:18:58 Enerpackların kapanması sonucu vidaların sıkılmasını bekleme 21 

00:19:46 Hortumların bağlanması 48 

00:20:09 Soketlerin bağlanması 23 

00:20:24 Arka kapının kapatılması ve resetlenmesi 15 

00:20:44 Termoregülatörlerin açılması 20 

00:21:34 Kalıbın açılması ve iticilerin çalışma kontrolü,mesafe ayarlanmasını bekleme 50 

00:21:46 Hazırlık duruşundan çıkma 12 

00:23:07 Takoz atma işlemi yapılması 81 

00:25:01 Robot programının yapılması 114 

00:28:14 İlk parçanın basılması ve el ile alınması 193 

00:31:39 Robot eli ayarının yapılarak ilk parçanın alınması 205 

00:34:39 Uygun parçanın alınması (3. parça) 180 

 

Çıkarılan faaliyetler için hazırlık zamanı çevrim tablosu oluĢturulmalıdır. OluĢturulan 

hazırlık zamanı çevrim tabloları EK 4‟de verilmektedir. 

Zaman eĢleĢtirmeli hazırlık süresi çevrim tablosu ve iç operasyonları dıĢ operasyonlar 

arasına dahil etmek için yapılması gereken iyileĢtirmeler ise, EK 5‟de verilmektedir. 

Belirlenen iyileĢtirilmelerin yapılması ile bezel/gövde presi hazırlık süresi 4204 

saniyeden ( 70 dakika), 2101 saniyeye ( 35 dakika) indirilecektir. Mevcut durum ve 

SMED uygulaması sonucunda beklenen gelecek durumun karĢılaĢtırılması ġekil 3.30‟da 

verilmektedir. 
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ġekil 3.30. Mevcut durum ve SMED uygulaması sonucunda beklenen gelecek durumun 

karĢılaĢtırılması 

 

Sonuç olarak, bezel/gövde pres için 35 dakikalık bir iyileĢtirme sağlanırken, iĢgören-

1‟in iĢyükünde 18 dakikalık, iĢgören-2‟nin iĢyükünde 17 dakikalık bir azalma 

sağlanmıĢtır. 

Bezelin lens pres ile paralel çalıĢması gerektiği için presde ilk olarak bezel üretimi 

gerçekleĢtirildiği düĢünülerek iĢlemler yapılmıĢtır. Buna göre, mevcut bezel/gövde pres 

kullanılarak parti üretimi ile 96 adet sağ ve 96 adet sol gövdenin birlikte 

Ģekillendirilmesi; bu iĢlemden sonra, firmada birden çok bulunan 48 takım kapasiteli 

kaplama makinelerinden ikisinin paralel çalıĢtırılarak kaplama iĢleminin 

gerçekleĢtirilmesi önerilmektedir. Üretilen her bir kutuda 48 adet parça olacak Ģekilde 

toplam 4 kutu (96 adet sağ ve 96 adet sol) gövdenin gövde yarı mamul süpermarketine 

giriĢ süresi  193,2 dakikadır. 96 adet sağ ve 96 adet sol parçanın  montajlanma süresi 

yukarıda da belirtildiği üzere 144 dakikadır. Bu durumda, bezel ve gövdenin aynı presde 

basılması da dikkate alınarak üretimin devamlılığını sağlamak için süpermarkette 10 

kutu yani 420 dakikalık  gövde tutulmalıdır. Süpermarketteki kutu adeti 9‟a düĢtüğü 

anda sinyal kanbanı devreye girerek 96 adet sağ ve 96 adet sol üretimi 

gerçekleĢtirilmelidir.   
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3.4.7. Hammadde Kabulde Süpermarket ve Çekme Kanbanı Uygulaması 

 

Gelecek durum haritası, hammadde kabul noktasında anlaĢmalı tedarikçilerden temin 

edilen hammaddelerin tutulduğu bir süpermarketi de göstermelidir.  Firmanın 

tedarikçileri tedarikçi kanbanını alıp ona göre anında tedarik etmeye uygun değildir. 

Ancak, firma her ton hammaddeye çekme kanbanı ekleyebilir ve bir ton kullanıldığı 

zaman o kanbanı kendi üretim planlama departmanına gönderebilir. Üretim kontrol 

daha sonra, mevcut kullanıma göre hammadde sipariĢi verebilir. Yani, günlük sipariĢler 

çekme sistemine göre olmalıdır. Üretim kontrol, günlük hammadde sipariĢi verdiği 

zaman, ilgili kanban malzeme kabul noktasındaki kanban kutusuna konulur. Bu 

hammaddenin geleceği günü gösterir. Hammadde kabul bölümünün önerilen malzeme 

ve bilgi akıĢı ġekil 3.31‟de verilmektedir. 

Bu süreçte, kanban kutusunda bir gün önceye ait bölmede kanban bulunmaması 

gerekmektedir. Bu teslimat Ģekline göre hammadde tedarik etmek hammade stoklarında 

düĢüĢ sağlarken, tedarikçi ile iletiĢimin geliĢmesini de sağlamaktadır.   

 

 

Lojistik 

Departmanı

Haftalık Telefonla

Tedarik 

Hammadde 

çekme 

kanbanı

30 Günlük Tahmini Plan

 

ġekil 3.31. Hammadde kabul bölümünün önerilen malzeme ve bilgi akıĢı 
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3.5. Gelecek Durum Haritasının Çizilmesi 

 

Değer akıĢının yalın yapılması için yapılan iyileĢtirmelere göre bir gelecek durum 

haritası önerilmiĢtir. 

 Önerilen gelecek durum haritasında, Peugeut Ġtalya fabrikasından sipariĢler haftalık 

olarak alınmakta olup, her ay sonunda otuz günlük tahmini planda lojistik 

departmanına bildirilmektedir. Alınan haftalık sipariĢler doğrultusunda Ġtalya‟ya 

sevkiyatlar günlük olarak gerçekleĢtirilmektedir. 

 Sevkiyat departmanı dağıtım için süpermarketten paletleri günlük olarak çektiğinde, 

bu paletlerdeki kanban kartları montaja geri gönderilmektedir. MüĢteriler palet 

halinde parçaları (48 sol ya da sağ parçayı) satın aldıkları için,  bu sayı kanban 

büyüklüğü olarak basit bir seçim olabilir. Yani, bitmiĢ ürün süpermarketindeki, her 

48 adetlik sol ya da sağ sis lambası paleti üzerinde bir üretim kanbanı bulunmaktadır. 

 Lojistik departmanı tarafından günlük sevkiyatı gerçekleĢtirilecek paletlerin 

süpermarketten bir seferde çekilmesi, üretim kanban yığınına neden olmaktadır. Bu 

sebeple, burada bir üretim seviyelendirme kutusu ile çalıĢılması önerilmektedir. 

 Üretim kanbanları hattın yakınındaki yük seviyelendirme kutusuna sol/sağ parça 

sırasına göre yerleĢtirilmelidir. Montaj bölümü tarafından her palet üretiminin 

tamamlanmasının ardından seviyelendirme kutusundan bir üretim kanbanı çekilir ve 

sonuçta montaj, sol/sağ parça sırasına göre üretimi gerçekleĢtirir. Böylece, montajın 

üretim çizelgesi süpermarket tarafından belirlenmektedir.  

 Montaj hattı, takt zamanı dikkate alınarak  Yamazumi yöntemi ile dengelenmiĢtir.  

 Sızdırmazlık testi ve flashing, fotometri testi ve son kontrol tezgahları arasındaki 

süreç içi envanterler ortadan kaldırılarak sürekli akıĢ sağlanmıĢtır.  

 Mevcut durumdaki lens bezel montaj ve reflektör hazırlık bankoları, basit U tipi 

üretim hattı yerleĢimini engellemektedir. Yapılan spagetti diyagramında ise 

iĢgörenlerin yürüme sürelerinin fazla olduğu ortaya konulmuĢtur. Bu sebeplerle, lens 

bezel montaj ve reflektör hazırlık tezgahları ön üretim bölümüne alınmıĢtır. 

 Ayrıca, montaj hattını beslemek için yarı mamul süpermarketlerinin kurulması 

önerilmektedir. Bu süpermarketler ile montaj hattı arasındaki iliĢki ise çekme 

kanbanı ile yönetilecektir. 



102 
 

Sonuç olarak, montaj bölümü gelecek durum değer akıĢ haritası ġekil 3.32‟de  ve ön 

üretim bölümü gelecek durum değer akıĢ haritası ise ġekil 3.33‟de görüldüğü gibi 

olacaktır. 

 

 

 

5-7 gün

Lojistik Departmanı

ĠTALYA 

DEPO

7 günlük

Peugeot 

Ġtalya 

Fabrika

Günlük

30 Günlük Tahmini Plan

Sağ / Sol

Sevkiyat

Günlük Sipariş

14 240 adet/ay
-7120 sol
-7120 sağ
150 palet

Gövde Hazırlık + Gövdeye Reflektör , Ampul ve Conta Montaj + Silikonlama + Kürlenme + 

Sızdırmazlık Testi ve Flashing + Fotometri Testi ve Son Kontrol

C/T=30,33 + 59,67 + 63,66 + 63,66 + 55,03 + 48,43 = 320,79 sn

C/O= 115 + 110 + 47 + ø +229 + 145 = 646 sn

2 sağ / 2 sol

1 vardiya

OXOX

1 Palet

1 Palet

Haftalık SipariĢ

1 Palet

 
 

 

 

ġekil 3.32. Montaj bölümü gelecek durum değer akıĢ haritası 

 

 

 



103 
 

 

Lojistik Departmanı

Tedarik 

A

Haftalık Telefonla

Haftalık Telefonla

Haftalık TelefonlaTedarik 

B

Tedarik 

C

Tedarik 

D

4 * 48 =192 adet

Sol / Sağ

4 * 42=168 dak

10 * 48 =480 adet
Sağ / Sol

10 * 42= 420 dak

10 * 48 =480 adet
Sağ / Sol

10 * 42= 420 dak

Reflektör 

çekme 

kanbanı

Lens bezel 

kompleksi 

çekme 

kanbanı

Gövde 
çekme 

kanbanı

Lens Hammade

Bezel Hammadde

Gövde Hammadde

Reflektör Hammadde

Hammadde 

çekme 

kanbanı

Montaj

1 Parti

30 Günlük Tahmini Plan

Haftalık Telefonla

Reflektör Pres + Reflektör Hazırlık

C/T=53 sn + 23,83 sn = 76,83 sn
C/O=30 dak + 1,32 dak
1 sağ+1 sol – 2 sağ / 2 sol
3 vardiya

C/T=72 sn + 50 sn = 122 sn
C/O=35 dak + 3 dak
1 sağ+1 sol
3 vardiya

Gövde / Bezel 

 Pres + Gövde Kaplama

2 Parti

C/T=37,33 sn
C/O=41 sn
2 sağ / 2 sol
3 vardiya

Lens Bezel 

Montaj

C/T=90 sn
C/O=36 dak 
1 sağ+1 sol
3 vardiya

Lens Pres+Kaplama

FIFO

Max. 64 Sağ/Sol

C/T=72 sn + 46,88 sn = 118,88 sn
C/O=35 dak + 5 dak
1 sağ+1 sol
3 vardiya

Gövde / Bezel 

 Pres + Bezel Kaplama

2 Parti

2 Parti

 
 

 

 

ġekil 3.33. Ön üretim bölümü gelecek durum değer akıĢ haritası 

 

Önerilen gelecek durum değer akıĢ haritası “kapıdan-kapıya” seviyesinde bütün olarak 

EK 6 „da verilmektedir.  

Yapılan tüm uygulamalar sonucunda, mevcut ve gelecek durum için buffer alanı ve 

montaj hattı yarı mamul stok miktarlarının karĢılaĢtırılması Çizelge 3.9‟da, ön üretim ve 

montaj bölümü iĢgören sayılarının karĢılaĢtırılması Çizelge 3.10‟da, ön üretim ve 

montaj bölümü toplam tip değiĢim sürelerinin karĢılaĢtırılması Çizelge 3.11‟de, mevcut 
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ve gelecek durumda sis lambası üretimi için toplam iĢlem süresi ve üretim akıĢ süresinin 

karĢılaĢtırılması ise Çizelge 3.12‟de verilmektedir. 

Çizelge 3.9. Mevcut ve gelecek durum için buffer alanı ve montaj hattı yarı mamul stok 

miktarlarının karĢılaĢtırılması 

Yarı Mamuller Ġlgili Alan Mevcut Durum Gelecek Durum 

Lens (adet) 
Buffer Alanı 1 680 ø 

Montaj Hattı 120 ø 

Bezel (adet) 
Buffer Alanı 864 ø 

Montaj Hattı 96 ø 

Gövde (adet) 
Buffer Alanı 576 480 

Montaj Hattı 80 ø 

Reflektör (adet) 
Buffer Alanı 4 320 288 

Montaj Hattı 72 ø 

Lens Bezel Kompleksi 

(adet) 

Buffer Alanı ø 480 

Montaj Hattı ø ø 

TOPLAM  7 808  1 248  

 

Çizelge 3.9‟dan da görüldüğü üzere mevcut durumdaki buffer alanı ve montaj hattı yarı 

mamul stok miktarı 7 808 adet iken, gelecek durumda 1 248 adete düĢmesi sağlanmıĢtır. 

 
(
          

    
)           

 

(3.3) 

Böylece, önerilen gelecek durum ile buffer alanı ve montaj hattı yarı mamul stok 

miktarı eĢitlik (3.3)‟de hesaplandığı üzere %84 oranında azaltılmıĢtır. 

Çizelge 3.10. Ön üretim ve montaj bölümü iĢgören sayılarının mevcut ve gelecek 

durum için karĢılaĢtırılması 

Ġlgili Bölüm ĠĢgören Sayısı Mevcut Durum Gelecek Durum 

Ön Üretim Bölümü  (adet) 18 17 

Montaj Bölümü (adet) 5 4 

TOPLAM  23 21 

 

Çizelge 3.10‟da görüldüğü üzere önerilen gelecek durumda yapılan  uygulamalar ile 

toplam  iĢgören sayısı 23 adetten 21 adete düĢürülmüĢtür.  
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Çizelge 3.11. Ön üretim ve montaj bölümü toplam tip değiĢim sürelerinin mevcut ve 

gelecek durum için karĢılaĢtırılması 
 

Ġlgili Bölüm Tip DeğiĢim Süreleri Mevcut Durum Gelecek Durum 

Montaj Hattı Toplam Tip DeğiĢim 

Süresi (dak) 
11,88 7,68 

Ön Üretim Toplam Tip DeğiĢim Süresi 

(dak) 
214,00  146,13 

TOPLAM  225,88 153,81 

 

Çizelge 3.11‟de belirtildiği üzere mevcut durum toplam tip değiĢim süresinin 225,88 

dak., gelecek durum toplam  tip değiĢim süresinin ise, 153,81 dak. olduğu görülmüĢtür.  

 
(
             

      
)             

 

(3.4) 

Dolayısıyla, eĢitlik (3.4)‟de yapılan iĢlem ile gelecek durumda toplam  tip değiĢim 

süresinde %31,9 oranında bir iyileĢme olduğu hesaplanmıĢtır. 

Çizelge 3.12. Mevcut ve gelecek durumda sis lambası toplam iĢlem süresi ve üretim 

akıĢ süresinin karĢılaĢtırılması 
 

Sis lambası üretimi Mevcut Durum Gelecek Durum 

ĠĢlem Süresi (dak) 8,86 7,96 

Üretim AkıĢ Süresi (dak) 
7 284,8 

(>5 gün) 

1 849,8 

(>1 gün) 

 

Mevcut ve gelecek durum için Çizelge 3.12‟de verilen sis lambası toplam iĢlem süresi 

ve üretim akıĢ süresi bilgileri kullanılarak eĢitlik (3.5)‟de iĢlem süresi, eĢitlik (3.6)‟da da 

üretim akıĢ süresi (temin süresi) iyileĢme oranları hesaplanmıĢtır. Yapılan hesaplamalar 

sonucunda, sis lambası iĢlem süresinde, %10,2 oranında, sis lambası temin süresinde 

ise, %74,6 oranında azalıĢ sağlandığı görülmüĢtür.  

 
(
         

    
)             

(3.5) 

  

(
               

       
)             

 

(3.6) 
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Gelecek durum ile ilgili planlar hayata geçirildikçe belirli bir zaman içerisinde bu 

durum, yeni bir mevcut duruma dönüĢecektir ve böylece yeni bir gelecek durum haritası 

çıkartılarak bu haritalandırma süreci tekrarlanacaktır. 

3.6. EĢzamanlı Mühendislik YaklaĢımıyla Değer AkıĢ Haritalandırma 

 

EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla gelecek durum haritası çizilirken seçilen ürün için 

hesaplanan mevcut takt zamanı dikkate alınarak üretim yapılacaktır.  

Gelecek durum haritası çizilirken mevcut durumun iyileĢtirilmesi ve ekstra maliyet 

oluĢmaması önemlidir. Ancak, eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımında ürün ile ilgili bütün 

süreçlerin en iyi Ģekilde tasarlanması gerektiği için kullanılan makineler, hat, 

süpermarketler ürüne özel tasarlanmalıdır. 

EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla ürün ile ilgili; Ar-Ge, ön üretim, montaj, lojistik, 

kalite süreçleri birlikte düĢünülerek gelecek durum haritası çizilmelidir. 

Mevcut durumda çeĢitli yalın tekniklerin uygulanması ve gerekli düzenlemelerin 

yapılması sırasında ekstra maliyet çıkarılmaması önemlidir. Ancak, bu sürecin daha iyi 

bir duruma getirilmesini düĢünmek yerine ürünün tasarlanma sürecini bir bütün olarak 

ele alan eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımı ile ürün ve proseslerin tasarım aĢamasında 

müĢteri istekleri ve üründen beklentilere göre ürün ve prosesin tasarlanması sonucunda 

temin süresi ve maliyetlerin daha da düĢürülebileceği öngörülebilmektedir.  

Bu doğrultuda, müĢterinin ihtiyacını karĢılayan yüksek kalitede, düĢük maliyetli ürün 

üretilebilmesi, pazara ulaĢım sürecinin kısaltılabilmesi, tasarımın ilk aĢamalarında 

ortaya çıkabilecek değiĢikliklikleri ortadan kaldırarak sonraki aĢamalarda yapılması 

zorunlu olabilecek değiĢiklilerin önüne geçilebilmesi ve fabrikanın daha verimli 

iĢletilebilmesi hedeflenmektedir.  

Ġlgili ürün ile ilgili çalıĢmaya baĢlarken gelecek durum haritası çiziminde karĢılaĢılan 

güçlüklerin ve problemlerin üzerine gidilerek ürünün AR-GE, kalite, proses, lojistik 

sorunlarının ortadan kaldırılması yönünde önerilerde bulunulmaktadır. 
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Ürünün nihai haline getirilmesinde, yapılması zorunlu ancak ürüne değer katmayan 

faaliyetlerin minimize edilebilmesi için ürünün tasarımı aĢamasında bu faaliyetlerin 

ortadan kaldırılması gerekmektedir. Tasarım aĢamasında giderilemeyen bu faaliyetler 

için ise fizibilite çalıĢması yapılarak tedarikçiden bu faaliyetlerin karĢılanmasındaki 

uygunluk araĢtırılmalıdır. Böylece, operasyon sürecindeki iĢ yükü ve çevrim sürelerinde 

azalıĢ, ürünün iĢçilik maliyetlerinde de düĢüĢ elde edilir.  

Örneğin; ilgili sis lambası reflektör hazırlık bankosunda kullanılan ayar vidalarının 

contalı olarak tedarikçiden temin edilmesi ve diğer değer katmayan faaliyetlerin tasarım 

sürecinde uzaklaĢtırılması sonucunda elde edilecek kazanç aĢağıda hesaplanmaktadır: 

Mevcut durumdaki reflektör hazırlık operasyon adımları ve iĢlem süreleri, Çizelge 

3.13‟de verilmektedir. EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla operasyonun yeniden 

tasarlandığı düĢünülürse, çizelgede kırmızı olarak renklendirilmiĢ adımlar operasyondan 

uzaklaĢtırılabilecek adımlardır.  

Çizelge 3.13. Reflektör hazırlık bankosu operasyon adımları ve süreleri 

 
Sıra 
No 

Operasyon Adımları Sıklık 
ĠĢlem 

Süreleri 
(sn) 

VA-NVA 

1 Reflektörü al 1 1,00 VA 

2 Reflektörü kontrol et 1 4,00 NVA 

3 Kontrol edilmiş reflektörleri bankoya bırak 1 1,00 VA 

4 Tezgahın montaj işlemini bitirmesini bekle 1 1,67 NVA 

5 Kitleme pistonlarını yanlara doğru aç 1 1,00 VA 

6 Montajı biten reflektörü fikstürden al 1 1,00 VA 

7 Parçaları kutuya koy 1 1,00 VA 

8 Kontrol edilmiş reflektörleri al 1 1,00 VA 

9 Reflektörleri fikstüre yerleştir 1 1,33 VA 

10 Yan kitleme pistonlarını kapat 1 1,00 VA 

11 2 adet klipsi kutudan al 1 0,83 VA 

12 Klipslerden birini sağ elinden sol eline geçir 1 0,50 NVA 

13 2 adet klipsi fikstürdeki yerlerine yerleştir 1 2,83 VA 

14 Kutudan 2 adet ayar vidasını al 1 0,83 NVA 

15 Kutudan 2 adet contayı al 1 0,83 VA 

16 Contayı ayar vidasına tak 1 1,00 VA 

17 Hazırladığın ayar vidasını fikstürde yerine yerleştir 1 2,67 VA 

18 Contayı ayar vidasına tak 1 1,00 VA 

19 Hazırladığın ayar vidasını fikstürde yerine yerleştir 1 2,33 VA 

20 Butona bas 1 1,00 VA 

21 Reflektör kasasını değiştir  1/72 0,33 NVA 

Toplam Zaman 28,17 
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(
           

     
)             

(3.7) 

Sonuç olarak, bu yaklaĢımla reflektör hazırlık çevrim süresinde %26,6 oranında bir 

azalıĢ sağlanması hedeflenmektedir. 

Mevcut proseslerde ön üretim bölümünde üretilen; lens, bezel, gövde, reflektör 

üretimlerinde sağ ve sol aynı anda paralel üretilirken, montaj bölümünde iki sağ 

parçanın veya iki sol parçanın aynı anda paralel üretilmesi, WIP miktarlarında artıĢa 

neden olmakta, bu artıĢ ise değer katmayan faaliyetler sebebiyle maliyetleri 

arttırmaktadır. Bu sebeple, montaj bölümündeki tezgahların tasarımı aĢamasında sağ ve 

sol parçanın aynı anda üretilebilecek Ģekilde tasarlanması yani takım üretimine 

geçilmesi önerilir. Ayrıca; sağ ve sol parçaların paralel üretilmesi ile birlikte montaj 

hattındaki tip değiĢimleri ortadan kaldırılarak günlük iĢ yükünde dolayısıyla iĢçilik 

maliyetlerinde azalıĢ meydana gelecektir. Sağ ve sol parçanın  aynı anda üretlmesi 

durumunda elde edilecek kazanç aĢağıda hesaplanmaktadır: 

Mevcut durum ve eĢzamanlı mühendislik tasarımındaki yarı mamul stok miktarları 

Çizelge 3.14‟de, tip değiĢim süreleri ise Çizelge 3.15‟de verilmektedir. 

Çizelge 3.14. Mevcut durum ve eĢzamanlı mühendislik tasarımında vardiya baĢındaki 

yarı mamul stok miktarları 

 Lens 

(adet) 

Bezel 

(adet) 

Gövde 

(adet)  

Reflektör 

(adet) 
Toplam 

Mevcut Durum 1 800 960 656 4 392 7 808 

EĢzamanlı Mühendislik 

Tasarımı 
288 288 288 192 1056 

 

Çizelge 3.15. Mevcut durum ve eĢzamanlı mühendislik tasarımındaki montaj hattı 

toplam tip değiĢim süreleri 

Ġlgili Tip DeğiĢim Süreleri Mevcut Durum 
EĢzamanlı 

Mühendislik Tasarımı  

Montaj Hattı Toplam Tip 

DeğiĢim Süresi (dak) 
11,88 ø 
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Böylece, sağ ve sol parçanın ayrı üretilmesinden kaynaklanan montaj hattı tip değiĢimi 

tamamen ortadan kaldırılarak, %100‟lük bir azalıĢ sağlanacaktır. 

Ön üretim süreçleri sonunda herhangi ıskarta kontrol mekanizmasının olmaması 

sebebiyle, değer katmayan parçaların montaj hattına taĢınmasını önlemek için ön üretim 

sürecinin sonuna checker kamera sisteminin kurulması için bir fizibilite çalıĢması 

yapılması önerilmektedir. Böylece, Bölüm 3.3‟de verilmiĢ olan ġekil 3.11‟de görüldüğü 

üzere operasyonda değer katmayan iĢler arasında önemli bir yer tutan kontrol etme 

faaliyetleri ortadan kaldırılacaktır. 

Mevcut durumda bezellerin ve gövdelerin kaplanması için kaplama makinelerinin 

teknik yeterliliği nedeniyle presten çıktıktan sonra askılara yerleĢtirilmesi 

gerekmektedir. Hazırlık süresi olarak alınan bu süreler, bezel kaplama için her 48 

takımda bir 5 dakika, gövde kaplama için ise her 48 takımda bir 3 dakikadır. Günlük 

ortalama talep miktarı, bezel ve gövde kaplama makinelerinin kapasitesi dikkate 

alındığında bezel ve gövde kaplama için günde tekrarlanan hazırlık iĢlemi sayısı eĢitlik 

(3.8) ile hesaplanmaktadır. 

                                         

                                                   

               (                                        ) 

 

(3.8) 

Dolayısıyla, tasarlanan kaplama makinelerinin mevcut lens kaplamadan örnek alınarak 

tasarlanmasıyla (sürekli akıĢ Ģeklinde), bu hazırlık süreleri tamamen ortadan 

kaldırılacak,  bezel ve gövde üretiminde görevlendirilmiĢ iĢgörenlerin iĢ yükünden bezel 

kaplama için günde 21 dakikalık, bezel kaplama için ise 35 dakikalık bir azalıĢ 

sağlanabilecektir. 

Yarı mamuller ve bitmiĢ ürünler mevcut durumda sağ ve sol Ģeklinde ayrı ayrı 

kutulanmakta iken, önerilen sistemde takım üretimine geçilmesi ile hem yarı 

mamullerin hem de bitmiĢ ürünlerin sağ ve sol olarak birlikte kutulanması 

önerilmektedir. Bu düzenleme ile lojistikte görülen sağ ve sol parça sevkiyatı sırasında 



110 
 

ortaya çıkan karıĢıklıklar giderilecektir. Aynı zamanda, takım üretimi ile mevcut WIP 

miktarlarında azalıĢ sağlanacağı öngörülmektedir. 

Mevcut durumda montaj hattı kürleme tüneli kapasitesi 18 adet sepet, her sepette de 4 

adet parçayı konumlandıracak Ģekilde toplam 72 adettir. Mevcut takt zamanının 91,07 

saniye olduğu bir üretim sisteminde silikonlama operasyonu tarafından 68,33 saniyede 

bir tünele iki parça yerleĢtirilmekte olup, kürleme iĢlemi tamamlanmıĢ iki parça ise 

sızdırmazlık testi ve flashing operasyonu tarafından 55,03 saniyede bir çekilmektedir. 

Dolayısıyla, silikonlama  ile sızdırmazlık testi ve flashing operasyonlarındaki iĢ 

yüklerinin takt zamanana göre ayarlanmasıyla, montaj hattında WIP yaratılmasının 

önlenmesi için kürleme tüneli kapasitesinin boyutunun talep değiĢikliklerine cevap 

verebilecek Ģekilde ve mevcut takt zamanına uygun olarak tasarlanması önerilmektedir. 

Mevcut yerleĢimde reflektör, bezel, lens, gövde üretimlerinin, buffer alanlarının ve 

montaj hattının düzensiz bir Ģekilde yerleĢtirilmesinden kaynaklanan israfların ortadan 

kaldırılması için mevcut yerleĢim planının yeniden tasarlanması gerekecektir. 

Montaj tarafından gelecek durumda önerilen, kanban tekniği ile süpermarketten sağ ya 

da sol parça çekilmesi durumunda, çekilen parça için ön üretim bölümüne üretim emri 

verilmektedir. Üretim emri, sağ ya da sol parça Ģeklinde olmakla beraber ön üretim 

bölümündeki makinelerin teknik yeterliliği gereği sağ ve sol parça paralel olarak 

üretilmektedir. Takım üretimine geçilmesi ile gereksiz üretimlerin ortadan kaldırılması 

hedeflenmektedir. 

Ayrıca, gelecek durum haritasında kurulan süpermarketlerin alanlarının mevcut 

yerleĢime göre belirlenmesi sebebiyle, yarı mamul beslemede üç ayrı süpermarket 

kurulması önerilmiĢtir. Çizelge 3.14‟de verildiği üzere yarı mamul stok miktarlarının 

azalması sebebiyle, gelecek durumda önerilen üç süpermarket yerine, ürünün tüm yarı 

mamul stoklarının bulundurulacağı özel bir süpermarket kurulacaktır. ġekil 3.34‟de 

gelecek durum ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı sonucunda belirlenen yarı mamul 

süpermarket alanları verilmektedir. Mavi daire ile belirtilmiĢ alanlar, yarı mamul taĢıma 

da görevlendirilmiĢ roronun hareket alanlarıdır. Yapılan zaman etüdüyle, 

görevlendirilmiĢ rorornun taĢıma süresinin her tur için 15 dakika azaltılması 

hedeflenmektedir. 
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 Reflektör süpermarketi 

 Gövde süpermarketi 

 Lens bezel kompleksi süpermarketi 

 616 W2X Montaj hattı 

 

 

 

 

 

 

Yarı mamul süpermarketi 

 616 W2X Montaj hattı 

 

ġekil 3.34. Gelecek durum ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı sonucunda belirlenen 

yarı mamul süpermarket alanları 

Üretilen sis lambasında kullanılan bezel ve gövde, mevcut durumda aynı pres tarafından 

Ģekillendirilmektedir. Bu sebeple, önerilen gelecek durumda montaj hattının bezel veya 

gövde stoksuzluğu nedeniyle durmasını önlemek için süpermarkette yarı mamul 

miktarının arttığı görülmüĢtür. Stok miktarının düĢmesini sağlamak için ise bezel ve 

gövde basımının ayrı preslerde yapılması önerilmektedir. 
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Bu hedeflerin yanında ürünlerin, Peugeot Ġtalya fabrikasından önce, Magneti Marelli 

MAKO Ġtalya depoya stoklanması yerine doğrudan Peugeot fabrikasına sevkinin 

gerçekleĢtirilmesiyle mevcut stok maliyetlerinde düĢüĢ sağlanacağı öngörülmektedir. 

EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla tasarlanan üretim süreci sonucunda, mevcut 

durumdaki ön üretim ve montaj bölümünden toplam iĢgören sayısının 23 iĢgörenden 

19‟a düĢürülmesi hedeflenmektedir. Hedefin gerçekleĢtirilmesi durumda ise, W2X 

üretiminden alınan çok fonksiyonlu olarak yetiĢtirilmiĢ iĢgörenler farklı bir ürünün 

üretiminde görevlendirilecektir. 

Bu hedefler doğrultusunda, gelecek durum haritası üzerinde çalıĢılarak eĢzamanlı 

mühendislik yaklaĢımıyla ürün ve üretim süreçlerinin tasarımı aĢamasında bir DAH 

önerisinde bulunulmuĢtur.  

Mevcut durum haritası ve gelecek durum haritası çizimi sırasında ortaya çıkan düzensiz 

fabrika yerleĢiminin giderilmesi için, mevcut buffer alanlarının ortadan kaldırılması 

sonucu oluĢan boĢ alanlar kullanılarak yeniden yerleĢim planı oluĢturulmuĢtur. Bu 

iĢlemin sonucunda ilk durumdaki düzensiz yerleĢimin neden olduğu gereksiz hareketler 

hatların birbirlerine yakın olarak konumlandırılması ile ortadan kalkmıĢtır. 

Tasarlananan bu yerleĢim planı ġekil 3.35‟de verilmektedir. 

Üretim ve sevkiyat ile ilgili önerilere bitmiĢ ürün süpermarketi ile baĢlanacaktır. 

Ürünün sevkiyatının Ġtalya‟ya yapılması, günde bir kere olmak koĢuluyla günlük talep 

miktarınca sevkiyatın gerçekleĢtirilmesi, gelecek durum haritasında önerildiği gibi bu 

süreçte de geçerlidir. Dolayısıyla çalıĢmaya bitmiĢ ürün süpermarketinin tasarımı ile  

baĢlanacaktır. Süpermarket için belirlenen kanban büyüklüğü, palet içi miktarının ve 

takt zamanının aynı olması sebebiyle Bölüm 3.3‟de hesaplandığı gibi 36 dakikadır. Bu 

sebepten, hesaplandığı üzere 36 dakikada bir, lojistik diğer kanbanı montaj bölümüne 

getirecek ve bitmiĢ ürün paletini, süpermarkete taĢıyacaktır. Bu süreç için de gelecek 

durum haritası çizilirken önerilen, bitmiĢ ürünler için tasarlanan yük seviyelendirme 

kutusu geçerliliğini koruyacaktır. 
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Gövde Pres ve 
Kaplama

Bezel Pres ve 
Kaplama

Yarı Mamul 
Süpermarketi

Lens Pres ve 
Kaplama

Reflektör Pres ve 
Kaplama

616 W2X Montaj 
Hattı

 

ġekil 3.35. Seçilen ürün için eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla tasarlanan hatların 

fabrika yerleĢimi 

EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımına göre tasarlanan montaj hattı için, mevcut 

durumdaki hat üzerinden bir yamazumi grafiği oluĢturulmuĢtur. Tasarım aĢamasında 

mevcut hat operasyon çevrim sürelerinin kısaltılmasına, hat dengesinin sağlanmasına ve 

talep değiĢimlerine hattın hızlıca cevap verebilmesine özellikle dikkat edilmiĢtir. 

EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla tasarlanan hat ġekil 3.36‟da görülmektedir. 
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Giriş Gövde Hazırlık

Gövdeye 
Reflektör, 

Ampul ve Conta 
Montaj

Lense Bezel 
Montaj

Silikonlama

Kürlenme
Sızdırmazlık 

TestiÇıkış

Otomatik Taşıyıcı

Flashing, 
Fotometri Testi 
ve Son Kontrol

 
 

 

ġekil 3.36. EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla düzenlenen hattın yerleĢimi 

ġekil 3.36‟dan da görüldüğü üzere gövdeye reflektör, ampul ve conta montajı tezgahı, 

lense bezel montaj tezgahı ile birleĢtirilerek tek bir tezgah haline getirilecektir. Mevcut 

durumda aynı tezgahta olan sızdırmazlık testi ve flashing operasyonları ayırılarak, 

flashing operasyonun fotometri testi ve son kontrol operasyonları ile aynı tezgahta 

konumlandırılması önerilmektedir. 

Mevcut durumdaki müĢteri taleplerini karĢılamak için montaj hattının gelecek 

durumdaki toplam çevrim zamanı ve mevcut takt zamanı kullanılarak gerekli iĢgücü 

Bölüm 2.4.10‟da verilen eĢitlik (2.4) ile aĢağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

                                

                                  

 
                

      

     
        

(3.9) 

 

Sonuç olarak, montaj hattı ġekil 3.37‟deki halini alacak ve 3 adet iĢgören tarafından 

yönetilecektir. Mevcut operasyon sırası, hat dengesi ve takt zamanı değiĢimleri göz 

önüne alınarak gövdeye reflektör, ampul ve conta montaj tezgahı ile silikonlama tezgahı 

arasına hızı ayarlanabilen otomatik taĢıyıcılar önerilmektedir.  
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ġekil 3.37. EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla düzenlenen hatta atanan iĢgörenlerin 

sorumlu oldukları operasyonlar 

Tasarlanan hattın ve iĢgörenlerin çalıĢması aĢağıda detaylı bir Ģekilde anlatılmaktadır. 

 Gövde hazırlık tezgahının mevcut durumundaki değer katmayan faaliyetler göz 

önünde bulundurularak yeniden tasarlanması sonucu operasyonun toplam çevrim 

süresi, 34,79 saniyeden 28,66 saniyeye düĢürülecektir. Aynı zamanda mevcut  

montaj hattındaki gövde hazırlık tezgahında takım (1 sağ + 1 sol) montajı 

yapılamaması sebebiyle sağ parça montajından, sol parça montajına ya da sol parça 

montajından, sağ parça montajına geçiĢlerde gerekli olan 115 saniyelik tip değiĢim 

iĢlemi ortadan kaldırılacak ve takım üretimine (1 sağ + 1 sol) geçilecektir. 

 Lense bezel montaj iĢleminin çevrim süresi ise mevcut durumda 52,33 saniye 

olmakta iken, değer katmayan iĢlemlerin önüne geçilecek Ģekilde tezgahın 

tasarlanması ile  35,67 saniyeye indirilecektir. Takım üretimine geçiĢ ile 41 

saniyelik tip değiĢimi de ortadan kaldırılacaktır.  

 Mevcut durumda gövdeye reflektör ile gövdeye ampul ve conta montajı iki ayrı 

tezgahta gerçekleĢtirilmekte iken, gerekli düzenlemeler ile iki operasyonun aynı 

tezgahta yapılabileceği öngörülmektedir. Bu öngörü ıĢığında, iki operasyon aynı 

tezgaha alınacak ve tezgahta değer katmayan faaliyetlerin oluĢması önlenecek 

Ģekilde tasarımı yapılacaktır. Sonuç olarak iki operasyonun tamamlanması için 

gerekli süre 66,27 saniye yerine 42,17 saniye haline gelecektir. Takım üretimine 

baĢlanması ile de gövdeye reflektör montajı tezgahı için gerekli olan 110 saniyelik, 
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gövdeye ampul ve conta montajı tezgahı  için gerekli olan 35 saniyelik tip değiĢim 

süreleri süreçten elemine edilmiĢ olacaktır. 

 Silikonlama iĢleminin hat ritmine uygun hale gelmesi için, silikon robot hızının 

doğru planlanması gerekmektedir. ĠĢgörenin takt zamanına göre çalıĢabilmesi için 

çevrim süresi 43,37 saniye olarak ayarlanacaktır. 

 Mevcut durumda aynı tezgahda konumlandırılan sızdırmazlık testi ve flashing 

operasyonları ayrı tezgahlarda konumlandırılacaktır. Buna göre, değer katmayan 

faaliyetler de göz önünde bulundurularak sızdırmazlık testi çevrim süresi 33,37 

saniye olması beklenmektedir. 

 Montaj hattının son tezgahında flashing, fotometri testi ve son kontrol 

operasyonları konumlandırılacaktır. Mevcut durumdan yararlanılarak çevrim 

süresinin 62,40 saniye olması beklenmektedir. Mevcut durumdaki tip değiĢimleri 

de ortadan kalkacaktır. 

 Montaj hattına atanan çok fonksiyonlu iĢgörenlerden ilki; gövde hazırlık ve 

tasarlanan flashing, fotometri testi ve son kontrol operasyonlarından sorumlu 

olacaktır. ĠĢgören ilk olarak gövde hazırlık iĢlemini tamamlayacaktır. Daha sonra, 

son tezgahda konumlandırılmıĢ olan flashing, fotometri testi ve son kontrol 

operasyonlarını yapacaktır. Bu iĢgören, son operasyondan sonra her palette 24 sağ 

ve 24 sol parçayı karĢılıklı konumlandırılabilecek Ģekilde tasarlanan paletlere 

yerleĢtirecektir ve böylece, her bitmiĢ ürün paletinde 24 takım parçanın olması 

sağlanacaktır. Ġlk iĢgörenin toplam iĢ yükü, 86,47 saniyedir. 

 Ġkinci iĢgören; gövdeye reflektör, ampul ve conta montaj operasyonunu 

tamamladıktan sonra hızı ayarlanabilen otomatik taĢıyıcıya koyacak ve lense bezel 

montajına baĢlayacaktır. ĠĢgörenin iĢ yükü, 76,74 saniye olacaktır. 

 Üçüncü iĢgören ise, silikonlama ve sızdırmazlık testini yönetecektir. Otomatik 

taĢıyıcıdan aldığı parçalar ile lense bezel operasyonundan gelen parçalara 

silikonlama iĢlemini uyguladıktan sonra, parçaları kürleme fırınına koyup, kürleme 

fırınından kürlenmiĢ parçalarla, sızdırmazlık testi tezgahına gidecektir. Bu çalıĢanın 

iĢ yükü, 77,84 saniyedir.  

Bu bilgiler ıĢığında montaj hattında görevli iĢgörenlerin iĢyükleri dağılımı ġekil 

3.38‟de verilmektedir. 
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ġekil 3.38. Montaj hattında görevli iĢgörenlerin iĢyükleri dağılımı 

Tasarlanan montaj hattının durmadan üretimine devam edebilmesi için gelecek durumda 

önerilen çekme kanbanı bu yaklaĢımda da geçerliliğini koruyacaktır. Kanbanın çalıĢtığı 

alan kurulacak olan yarı mamul süpermarketi ve tasarlanan montaj hattıdır. Gelecek 

durumda önerilen montaj hattı üç adet yarı mamul ile beslenmekte iken, tasarlanan 

montaj hattı dört adet yarı mamul ile beslenecektir. BitmiĢ ürün ve yarı mamul 

senkronizasyonunun sağlanması için ise parçalar Çizelge 3.16‟daki miktarlarıyla 

kutulanacaktır.  

Çizelge 3.16. Üretilen yarı mamuller ve kutu içi adetleri 

 

Yarı mamul Kutu içi adetleri (takım) 

Gövde 24 

Bezel 24 

Lens 24 

Reflektör 24 
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Gelecek durum haritası hazırlanması sırasında olduğu gibi eĢzamanlı mühendislik 

yaklaĢımıyla tasarlanan değer akıĢ haritasının hazırlanması sırasında da üretilen yarı 

mamul kutu içi adetlerinin 24 takımdan yani 48 adetten oluĢması nedeniyle, kanban 

sayısı 2 olarak alınacaktır. Bu sebeple gelecek durum haritası için tasarlanan kanban 

kartları sol ve sağ parça ayrımı kaldırılarak bu süreçte de kullanılabilecektir. 

Mevcut durumda buffer alanlarındaki lens ve bezel sayısının, gelecek durumda ise 

süpermarketlerdeki lens bezel kompleksi ve gövde sayısının fazla olmasının en önemli 

nedeni bezel ve gövdenin aynı preste Ģekillendirilmesidir. Ön üretim aĢamasında 

belirtilen hedeflerin karĢılanabilmesi için bezel ve gövde presinin ayrı makinelerde 

yapılması, lens üretimdeki sürekli akıĢın sağlanması gerekmektedir. Böylece, hem ön 

üretim çevrim sürelerinde, hem ön üretim hazırlık sürelerinde hem de süpermarketteki 

yarı mamul stoklarında belirgin bir azalıĢ öngörülmektedir. 

Bu tez çalıĢmasında tasarlanan ön üretim bölümünün çalıĢma Ģekli ve kazançları 

aĢağıda detaylı olarak verilmektedir. 

 Lens üretimindeki presleme ve presten çıkan yarı mamullerin konveyör üzerinde 

kaplanması baz alınarak bezel ve gövde üretiminde aynı uygulamaya gidilmesi ile 

lens, bezel ve gövde çevrim zamanlarının 90 saniye olmasına yönelik operasyonlar 

tasarlanmıĢtır. Yine mevcut lens üretimi örneğinden bezel ve gövde üretiminde de 

tip değiĢim sürelerinin 36 dakika olması beklenmektedir. Bu sebepten, mevcut 

durumdaki bezel toplam çevrim süresi, 72 saniye presden, 50 saniye kaplamadan 

olmak üzere 122 saniyeden, 90 saniyeye indirilmiĢ olacaktır. Bezel üretimindeki 

mevcut 40 dakikalık hazırlık süresi 36 dakikaya, gövde üretimindeki 38 dakikalık 

hazırlık süresi  ise 36 dakikaya düĢecektir. 

 Reflektör üretiminde, ön bölümlerde de belirtildiği üzere kaplama iĢlemi söz 

konusu değildir. Mevcut, reflektör presin teknik yeterliliği sebebiyle ancak parti 

üretimi tipinde üretim yapılabilmektedir. Bu sebeple lens, gövde, bezelde 

kullanılacak olan presin teknik yeterliliği örnek alınarak bir takımı aynı anda ve 

ihtiyaç duyulduğu adette basabilme özelliğine sahip bir reflektör pres makinesi 

önerilmiĢtir. Tasarlanan pres makinesinin ortalama çevrim süresi ise mevcut 

durumda olduğu gibi 53 saniye olarak alınacaktır. Reflektörden çıkan her takım 

pres çıkıĢına konumlandırılmıĢ reflektör hazırlık tezgahında iĢlenecektir.  
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 Reflektör hazırlık tezgahında yapılan iĢlerin bir montaj operasyonu olmasına 

rağmen bu tezgahın ön üretim bölümüne konumlandırılmasının nedeni montaj 

hattına yerleĢtirildiğinde U tipi yerleĢimi bozmasıdır.  

 EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla tasarlanan ön üretim bölümündeki 

operasyonlar ve çevrim süreleri ġekil 3.39‟da verilmektedir. ġekilden de görüldüğü 

üzere; lens pres ve kaplama, bezel pres ve kaplama, gövde pres ve kaplama 

operasyonlarının çevrim süreleri 90 saniye, reflektör pres operasyonun reflektör 

hazırlık operasyonu ile birleĢtirilmesi sonucunda da çevrim süresi 74,17 saniye 

olacaktır. Reflektör pres operasyonunun reflektör hazırlık operasyonu ile 

birleĢtirilmesiyle, reflektör üretimindeki aylak zaman mümkün olduğunca 

giderilecektir. 

 Süpermarkette bulundurulması gereken lens, bezel, gövde ve reflektör stoğunun 

minimum miktarı ise, montaj hattının durması önlenecek Ģekilde belirlenmiĢtir. 

 Bir kerede üretilecek reflektör miktarının belirlenmesinde yük seviyeleme kutusu 

etkili olacaktır. Bölüm 3.3‟de yapılan hesaplamaya göre de yük seviyeleme 

kutusundaki her dilim 48 parçaya yani 24 takıma denk geleceği için bir kerede 

üretilecek yarı mamul miktarı 24 takım olarak alınması önerilmektedir. 

 Verilen çevrim ve hazırlık zamanlarına göre 24 takım reflektörün üretilebilmesi için 

gerekli süre 59,67 dakika iken, 24 takımın yük seviyelendirme kutusunda belirtilen 

montajlanma süresi 36 dakikadır. Dolayısıyla, yarı mamul süpermarketine gireceği 

zaman dilimine kadar, yarı mamul stoksuzluğundan dolayı montaj hattının duracağı 

belirlenmiĢtir. Dolayısıyla, hattın durmasını önlemek için süpermarkette stok 

miktarının artırılması gerekecektir. Bir seferde 48 takımın üretimi 

gerçekleĢtirildiğinde ise reflektörlerin süpermarkete girme süresi 89,34 dakika iken, 

48 takımın montajlanma süresi 72 dakikadır. Bu miktarla da montaj hattının 

durması önlenemeyecek ve süpermarketteki stok arttırılacaktır. Aynı yöntem ile 72 

takımın üretilmesi durumunda da montaj hattının parça isteğinin karĢılanamayacağı 

ortaya konabilir. Dolayısıyla, 96‟ya göre hesaplamalar yapıldığında, üretim emri 

verilen reflektörlerin basılıp reflektör hazırlık tezgahından geçerek süpermarkete 

girebilmesi için gerekli süre, 148,67 dakikadır. 96 takımın montajlanabilmesi için 

gerekli süre ise 144 dakika olacaktır. Böylece, süpermarkette 5 kutu reflektör 

tutulması ve üretim emri verildiğinide 4 kutunun üretilmesi ile montaj hattının 
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reflektör yetersizliği sebebiyle durmasının önüne geçileceği öngörülmektedir. 

Önerilen üretim Ģekline göre, süpermarketteki reflektör 5 kutudan 4 kutuya iner 

inmez, sinyal kanbanı devreye girerek 96 takım reflektör üretimi yapılması emrini 

verecek ve reflektör üretimine baĢlanacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ġekil 3.39. EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla tasarlanan ön üretim bölümündeki 

operasyonlar ve çevrim süreleri 

 Tasarlanan ön üretime göre; lens, bezel ve gövde için toplam çevrim süresi 

hepsinde aynıdır. 90 saniye olarak tasarlanan çevrim süresi baz alınarak bu 

ürünlerin süpermarkette tutulması gereken miktarları ve bir kerede üretilecek olan 

miktarları aynı olacaktır. Buna göre, birisi için yapılacak hesaplamalar diğer ikisini 

de kapsamaktadır. 
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 Lens üretimi için hesaplamalar yapılacak olursa, 24 takım lensin üretilebilmesi için 

gerekli süre hazırlık süresi de dahil olmak üzere 72 dakikadır. 24 takımın  

montajlanabilmesi için gerekli süre ise 36 dakikadır. Dolayısıyla belirlenen miktar 

üretilip süpermarkete transfer edilinceye kadarki süreçte montaj hattı lens 

yetersizliğinden dolayı durmak zorunda kalacaktır. Reflektörde yapılan 

hesaplamalar baz alınarak aynı hesaplamalarla,  7 kutunun süpermarkette tutulması 

ile hattın lens yetersizliği sebebiyle durmasının önüne geçileceği ortaya konacaktır. 

Dolayısıyla süpermarkette 7 kutu tutulacak ve süpermarketten ilk kutu çekilir 

çekilmez sinyal kanbanı devreye girerek lens ön üretime 7 kutu lens üretim emri 

verilecektir. 

 Reflektör, bezel, gövde ve lens ön üretimi için önerilen sinyal kanbanlarının 

çalıĢması ġekil 3.40‟da görüldüğü gibi gerçekleĢecektir. 
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ġekil 3.40. EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla tasarlanan ön üretimin sinyal kanbanına çalıĢması

(148,67 dak)

Lens ön üretim

Bezel ön Üretim

4 kutu

(148,67 dak)

Gövde ön üretim

18:00

Montaj hattının günlük çalıĢma saati

08:00 10:39 17:08

7 kutu

(288 dak)

7 kutu

(288 dak)

Reflektör ön üretim

08:00

4 kutu

(148,67 dak)

7 kutu

(288 dak)

12:48

7 kutu

(288 dak)

10:29 14:3913:08

18:00

7 kutu

(288 dak)

13:27

7 kutu

(288 dak)

4 kutu
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Gelecek durum haritasında önerildiği üzere, eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla 

tasarlanan değer akıĢ haritasında hammadde kabul noktasına anlaĢmalı tedarikçilerden 

temin edilen hammaddelerin tutulduğu bir süpermarket kurulacaktır. Gelecek durum 

haritasında önerildiği gibi her ton hammaddeye çekme kanbanı eklenecek ve bir ton 

hammadenin kullanılması durumunda o kanbanı kendi üretim planlama departmanına 

gönderecek ve üretim kontrol departmanının, mevcut kullanımına göre hammadde 

sipariĢinin verilmesi sağlanacaktır. Böylece, günlük sipariĢler çekme sistemine göre 

yapılandırılacaktır ve mevcut hammadde stok miktarında düĢüĢ elde edilecektir.  

Bu hedef ve öngörüler dahilinde tasarlanan ön üretim ve montaj süreçleri için çizilen 

değer akıĢ haritası, ön üretim bölümü için ġekil 3.41‟deki halini alırken, montaj bölümü 

için ġekil 3.42‟deki halini alacaktır. 

 

Lojistik Departmanı

Tedarik 

A

Haftalık Telefonla

Haftalık Telefonla

Haftalık Telefonla
Tedarik 

B

Tedarik 

C

Tedarik 

D

6 * 48 = 288 adet (lens)
6 * 48 = 288 adet (bezel)
6 * 48 = 288 adet (gövde)

4 * 48 = 192 adet (reflektör)
Sol / Sağ

6 * 42 = 252 dak (lens)
6 * 42 = 252 dak (bezel)
6 * 42 = 252 dak (gövde)

5 * 42 = 168 dak (reflektör

Reflektör Hammadde

Hammadde 

çekme 

kanbanı

30 Günlük Tahmini Plan

Haftalık Telefonla

C/T = 90 sn

C/O=36 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Gövde Pres + Kaplama

Lens Pres+Kaplama

C/T = 90 sn

C/O=36 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Bezel Pres+Kaplama

C/T = 90 sn

C/O=36 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Reflektör Pres + Reflektör Hazırlık

C/T = 53 + 21,17 sn = 74,17 sn

C/O=30 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Montaj

2 Parti

2 Parti

2 Parti

1 Parti

Bezel 

çekme 

kanbanı

Gövde 

çekme 

kanbanı

Lens çekme 

kanbanı

Reflektör 

çekme 

kanbanı

Gövde Hammadde

Bezel Hammadde

Lens Hammadde

 

 

ġekil 3.41. EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla tasarlanan ön üretim bölümünün değer 

akıĢ haritası 
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5-7 gün

Lojistik Departmanı

Peugeot 

Ġtalya 

Fabrika

30 Günlük Tahmini Plan

Sağ / Sol

Sevkiyat

Günlük Sipariş

16 128 adet/ay
-8 064 sol
-8 064 sağ
168 palet

OXOX

1 Palet

1 Palet

Haftalık SipariĢ

1 Palet

Gövde Hazırlık + Gövdeye Reflektör , Ampul ve Conta Montaj Lens Bezel Montaj + 

Silikonlama + Kürlenme + Sızdırmazlık Testi + Flashing + Fotometri Testi ve Son Kontrol

C/T= 242,35 sn

1 sağ + 1 sol

1 vardiya

 
 

ġekil 3.42. EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla tasarlanan montaj bölümünün değer 

akıĢ haritası 

EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla tasarlanan, “kapıdan-kapıya” seviyesindeki değer 

akıĢ haritası tam olarak ise EK 7 „de verilmektedir.  

Yapılan eĢzamanlı mühendislik tasarımı sonucunda; buffer alanı ve montaj hattı yarı 

mamul stok miktarlarının mevcut durum ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı için 

karĢılaĢtırılması Çizelge 3.17‟de, ön üretim ve montaj bölümü iĢgören sayılarının 

mevcut durum ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı için karĢılaĢtırılması Çizelge 3.18‟de, 

ön üretim ve montaj bölümü toplam tip değiĢim sürelerinin mevcut ve eĢzamanlı 

mühendislik tasarımı için karĢılaĢtırılması Çizelge 3.19‟da, mevcut durum ve eĢzamanlı 

mühendislik tasarımında sis lambası toplam iĢlem süresi ve üretim akıĢ süresinin 

karĢılaĢtırılması Çizelge 3.20‟de verilmektedir.  
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Çizelge 3.17. Buffer alanı ve montaj hattı yarı mamul stok miktarlarının mevcut durum 

ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı için karĢılaĢtırılması 

Yarı Mamuller Ġlgili Alan 
Mevcut 

Durum 

EĢzamanlı 

Mühendislik Tasarımı  

Lens (adet) 
Buffer Alanı 1 680 288 

Montaj Hattı 120 ø 

Bezel (adet) 
Buffer Alanı 864 288 

Montaj Hattı 96 ø 

Gövde (adet) 
Buffer Alanı 576 288 

Montaj Hattı 80 ø 

Reflektör (adet) 
Buffer Alanı 4 320 192 

Montaj Hattı 72 ø 

TOPLAM  7 808  1 056  

Çizelge 3.17‟den de görüldüğü üzere mevcut durumdaki buffer alanı ve montaj hattı 

yarı mamul stok miktarı 7 808 adet iken, eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımı ile tasarlanan 

DAH  ile 1 056 adete düĢürülmüĢtür. Böylece, eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımı ile 

tasarlanan DAH  ile buffer alanı ve montaj hattı yarı mamul stok miktarı eĢitlik (3.10) 

„da hesaplandığı üzere %86,5 oranında azaltılmıĢtır. 

 
(
          

    
)             

(3.10) 

Çizelge 3.18. Ön üretim ve montaj bölümü iĢgören sayılarının mevcut durum ve 

eĢzamanlı mühendislik tasarımı için karĢılaĢtırılması 

Ġlgili Bölüm ĠĢgören Sayısı Mevcut Durum 
EĢzamanlı 

Mühendislik Tasarımı  

Ön Üretim Bölümü  (adet) 18 16 

Montaj Bölümü  (adet) 5 3 

TOPLAM  23 19 

Çizelge 3.18‟de de görüldüğü üzere; mevcut durumdaki iĢgören sayısı 23 adetten, 

eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımı ile tasarlanan DAH sonucu 19 adete düĢürülmüĢtür.  

Çizelge 3.19‟da mevcut durum toplam tip değiĢim süresinin 225,88 dak., eĢzamanlı 

mühendislik tasarımı ile toplam tip değiĢim süresinin ise, 138 dak. olduğu verilmiĢtir.  
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Çizelge 3.19. Ön üretim ve montaj bölümü toplam tip değiĢim sürelerinin mevcut ve 

eĢzamanlı mühendislik tasarımı için karĢılaĢtırılması 
 

Ġlgili Tip DeğiĢim Süreleri Mevcut Durum 
EĢzamanlı 

Mühendislik Tasarımı  

Montaj Hattı Toplam Tip 

DeğiĢim Süresi (dak) 
11,88 ø 

Ön Üretim Toplam Tip 

DeğiĢim Süresi (dak) 
214,00  138 

TOPLAM  225,88 138 

Dolayısıyla, eĢitlik (3.11)‟de yapılan iĢlem ile eĢzamanlı mühendislik tasarımı 

sonucunda toplam  tip değiĢim süresinde %38,9 oranında bir iyileĢme olduğu 

hesaplanmıĢtır. 

 
(
          

      
)             

 

(3.11) 

Çizelge 3.20. Mevcut durum ve eĢzamanlı mühendislik tasarımında sis lambası toplam 

iĢlem süresi ve üretim akıĢ süresinin karĢılaĢtırılması 

 Mevcut Durum 
EĢzamanlı 

Mühendislik Tasarımı  

ĠĢlem Süresi (dak) 8,86 5,54 

Üretim AkıĢ Süresi (dak) 
7 284,8 

(>5 gün) 

1 681,8 

(>1 gün) 

Mevcut durum ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı için Çizelge 3.20‟de verilen sis 

lambası toplam iĢlem süresi ve üretim akıĢ süresi bilgileri kullanılarak eĢitlik (3.12)‟de 

iĢlem süresi, eĢitlik (3.13)‟de de üretim akıĢ süresi (temin süresi) iyileĢme oranları 

hesaplanmıĢtır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, sis lambası iĢlem süresinde, %37,5 

oranında, sis lambası temin süresinde ise, %76,9 oranında azalıĢ sağlandığı 

görülmüĢtür.  

 
(
         

    
)             

(3.12) 

 
(
               

       
)             

(3.13) 
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

Günümüzün karmaĢık dünyasında, ürünlerde ve proseslerdeki sürekli iyileĢtirmeye 

duyulan ihtiyaç açıkça bilinmektedir. Dünya çapında artarak uygulanan Yalın Üretim 

de, üreticiler için daha düĢük maliyetler ve daha fazla rekabeti sağlamak amacıyla 

üretim proseslerinden israf ve etkisizliği yok etmeyi hedefleyen bir metotlar toplamıdır.  

Bir iĢletmede yalın üretim sistemine geçiĢin ilk aĢaması, ürüne değer katan ve katmayan 

faaliyetlerden oluĢan değer akıĢının analiz edilmesidir. Değer akıĢlarının analiz 

edilmesinde kullanılan en önemli teknik ise, “Değer AkıĢ Haritalandırma” (DAH) 

tekniğidir.  

Bu tez çalıĢmasında, öncelikle yalın üretim ve tarihsel geliĢimi, yalın üretim ilkeleri, 

yalın üretim teknikleri ve DAH, eĢzamanlı mühendislik konuları üzerine yapılan kaynak 

araĢtırmalarından elde edilen bilgiler paylaĢılmıĢtır. Elde edilen bu bilgiler ıĢığında, 

yalın üretim ve eĢ zamanılı mühendislik yaklaĢımıyla DAH uygulamaları 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Uygulama kapsamında; öncelikle, Magneti Marelli MAKO Elektrik San. ve Tic. 

A.ġ.‟de bünyesinde DAH  uygulaması yapılacak hattın (ürün) seçimi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Hat seçiminde, firmada üretilmekte olan ürün gruplarının 

(aydınlatma farları, stop lambaları ve sis lambaları) yıllık üretim miktarları, ürünlerin 

yıllık üretim miktarları, firma istek ve önerileri dikkate alınmıĢtır. Gerekli 

değerlendirmeler sonucunda ise, 193 536 adet/yıl üretim miktarı ile Peugeot 508 

aracının sis lambası üretiminin gerçekleĢtirildiği 616 hattı uygulamanın yürütülmesine 

karar verilmiĢtir. Hat seçiminin yapılmasından sonra, hatta üretilen ürünün “kapıdan 

kapıya” tüm süreçleri dikkate alınarak ürün ile ilgili müĢteri talepleri, ürünün üretiminde 

çalıĢanlar, çalıĢma süreleri ve üretim prosesleri ile ilgili bilgiler toplanmıĢtır. Bu bilgiler 

ıĢığında mevcut durum için DAH uygulaması yapılmıĢtır. Çizilen DAH ile mevcut 

durumun değerlendirilmesi sonucunda üretim sürecinde çeĢitli israf kaynakları ve 

problemler olduğu ortaya konmuĢtur. Bu israf kaynakları ve problemler aĢağıda 

verilmiĢtir:  
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Üretimde Sürekli AkıĢın KurulmamıĢ Olması; Mevcut durumdaki üretimde sürekli 

akıĢın olmadığı belirlenmiĢ bu sebeple, ön üretim, montaj ve sevkiyat bölümlerinin 

birbirinden bağımsız çizelgelendiği tespit edilmiĢtir. 

Stok Fazlalığı; Mevcut durumda firmada üretilen yarı mamuller (bezel, lens, gövde, 

reflektör) firma tarafından belirlenmiĢ buffer alanlarında stoklanmıĢtır. Buffer alanları  

incelendiğinde stok miktarının oldukça fazla olduğu ve buffer alanlarının fabrikada 

önemli bir yer tuttuğu belirlenmiĢtir. 

Hatta Denge Problemi; Montaj bölümündeki operasyonların faaliyet yüklerinin 

birbirlerinden farklı olması sonucunda çevrim süreleri arasındaki  farkların fazla olduğu 

ortaya konmuĢtur. Bu durumun  ise, hatta denge problemine neden olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Montaj Hattı YerleĢim Problemi; Mevcut durumdaki montaj hattı tip değiĢim aracı ve 

operasyon tezgahlarının yerleĢiminden kaynaklı verimsel problemler olduğu 

görülmüĢtür. 

Ġlgili Sis Lambasının Üretimindeki  Değer Katmayan  Faaliyetlerin Fazlalığı; 

Montaj operasyonlarında yapılan faaliyetler analiz edildiğinde montajdaki değer katan 

faaliyetlerin toplam faaliyetlerin %62‟si, değer katmayan faaliyetlerin ise %38‟i olduğu 

hesaplanmıĢtır. Değer katmayan faaliyetlerin fazlalığı, sis lambası iĢlem süresi ile 

üretim akıĢ süresinin (temin süresi) uzamasına ve maaliyetlerin artmasına neden 

olmaktadır. 

Uzun Tip DeğiĢim Süreleri; Mevcut durumdaki tip değiĢim süreleri incelendiğinde ise, 

ön üretim tip değiĢim sürelerinin çok uzun olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca, tip değiĢim 

süreçlerinde hem verimsel hem de ergonomik açıdan  problemler olduğu gözlenmiĢtir. 

ĠĢgören Sayısının Fazlalığı; Hattaki denge problemi ve tip değiĢim sürelerinin 

uzunluğu sebebiyle, ilgili sis lambasının üretiminde görevlendirilmiĢ  iĢgören sayısının 

fazla olduğu belirlenmiĢtir. Bu problem ise, iĢgören maliyetlerini oldukça 

arttırmaktadır. 
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Ġlgili sis lambasının üretiminde belirlenen problemlerin giderilmesi ve değer akıĢının 

yalın yapılması için yalın teknikler kullanılmıĢtır. Kullanılan yalın teknikler ve 

uygulamaların getirdiği iyileĢtirmeler aĢağıda verilmektedir: 

Süpermarket çekme sistemi ve yük seviyelendirme uygulaması; Yapılan uygulama 

ile üretimin farklı müĢteri taleplerine cevap verebilmesi kolaylaĢtırılmıĢ, bitmiĢ ürün 

stoğunun daha az olması sağlanmıĢtır. Mevcut durumda ön üretim, montaj ve sevkiyat 

bölümleri birbirlerinden bağımsız olarak çizelgelenmekte iken süpermarket çekme 

sisteminin kullanılması ile “kapıdan-kapıya” değer akıĢında yalnızca bir noktanın 

çizelgelenmesi ile üretim gerçekleĢtirilebilir hale gelmiĢtir. Böylece; ön üretim, montaj 

ve sevkiyatın senkronize çalıĢması sağlanarak ve sevkiyata düĢen günlük sipariĢler 

sonucunda süpermarketten çekilen ürün kadar üretim emri verilerek, üretimin müĢteri 

sipariĢleri ile kontrol edilebilmesi durumu elde edilmiĢtir.  

Hat dengeleme ve yamazumi uygulaması; Değer akıĢının yalın yapılmasında tek 

parça sürekli akıĢ sisteminin kurulması için üretimin uygun olup olmadığına karar 

verilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için yamazumi tekniğinden 

yararlanılmıĢtır. Yapılan düzenlemeler sonucu, montaj hattı operasyonlarının çevrim 

süresinin ve toplam çevrim süresinin azalması sağlanmıĢ ve hat dengeli hale 

getirilmiĢtir. Ayrıca, yeni düzenleme ile hatta görevlendirilmiĢ iĢgören sayısı 

azaltılmıĢtır. 

Görsel yönetim ve 5S uygulaması; Bu uygulamada, montaj hattı yerleĢimi ve tip 

değiĢim araçları yeniden düzenlenmiĢtir. Yapılan düzenleme sonucu, tip değiĢim 

süreleri kısaltılırken, tip değiĢim süreci ergonomik açıdan uygun hale getirilmiĢtir. 

Yarı mamul süpermarketi ile montaj hattı arasına çekme kanbanı uygulaması; Bu 

uygulama ile yarı mamul süpermarketi ve montaj hattı arasındaki malzeme ve bilgi 

akıĢları düzenlenmiĢ, yarı mamul stok miktarının azalması sağlanarak kontrol altına 

alınmıĢ, ayrıca hattın yarı mamul yetersizliği sebebiyle durması engellenmiĢtir. Mevcut 

durumda hatta yarı mamul taĢımakla görevlendirmiĢ olan iĢgören ise baĢka bir hatta 

görevlendirilmiĢtir. Sonuç olarak, W2X hattından bir iĢgören azaltılmıĢtır.  

Ön üretim ile yarımamul süpermarketi arasına sinyal kanbanı uygulaması; Bu 

uygulamada montaj hattı tarafından yarımamul çekilmesiyle süpermarketteki stoğun 
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belirli bir noktaya inmesi sonucu sinyal kanbanı devreye girmektedir. Böylece, bir 

taraftan hattın yarı mamul stoksuzluğundan dolayı durması engellenmiĢ, diğer taraftan 

da stok miktarının kontrol altında tutulması sağlanmıĢtır. Ayrıca, ön üretim ve montaj 

bölümleri malzeme ve bilgi akıĢı yönünden birbirlerine bağlanmıĢ ve senkronize çalıĢır 

hale getirilmiĢtir. 

SMED uygulaması; Mevcut durumda bezel ile lens yarı mamullerinin aynı preste 

basılması ve hazırlık süresinin fazla olması sebebiyle lens/bezel preste gerçekleĢtirilen 

SMED uygulaması kapsamında, iç operasyonlar belirlenmiĢ ve  mümkün olanlardan 

hepsi dıĢ operasyonlar arasına dahil edilmiĢtir. Böylece, makinenin dolayısıyla sistemin 

hazırlık süreleri iyileĢtirilirken, çalıĢma verimliliği arttırılmıĢtır. Ayrıca bu uygulama 

ile,  ön üretim bölümünün lens ve bezel yarımamulü talebine daha hızlı cevap verebilir 

hale gelmesi sağlanmıĢtır. 

Hammadde kabulde süpermarket ve çekme kanbanı uygulaması; Bu uygulama 

hammadde stoklarının azaltılmasını ve kontrol altına alınmasını sağlarken ayrıca firma 

ve tedarikçi arasındaki iletiĢimin artmasına neden olmuĢtur. 

Yapılan bu uygulamalar ile gelecek durum ve mevcut durum karĢılaĢtırılması 

sonucunda yarı mamul stoklarında %84, toplam tip değiĢim süresinde %31,9, iĢlem 

süresinde %10,2, temin süresinde %74,6 oranında bir azalıĢ sağlandığı, toplam iĢgören 

saysının ise 23‟den 21‟e düĢdüğü belirlenmiĢtir. 

Üretim sürecinin yalınlaĢtırılması için gelecek durumda uygulanan iyileĢtirmeler 

belirlenirken, ürün ve süreç tasarımı kaynaklı problemlerin olduğu belirlenmiĢtir.  Bu 

sebeple, tasarım  safhasında tüm ürüne ait özelliklerin eĢzamanlı olarak göz önünde 

tutulduğu bir felsefe olan eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla, değer akıĢlarının analiz 

edilmesinde en önemli teknik olan DAH tekniğinin birlikte kullanılması ile ürünün 

tasarım sürecinde tüm israf kaynaklarının oluĢmadan önüne geçilebileceği ve önerilen 

gelecek durumdan daha fazla kazanç elde edileceği düĢünülmüĢtür. Böylece, ilgili sis 

lambası için eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla bir DAH‟ı çizilmiĢ ve elde edilen 

sonuçlar verilmiĢtir. 

EĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla elde edilen kazançlar incelendiğinde;  yarı mamul 

stoklarında %86,5, toplam tip değiĢim süresinde %38,9, iĢlem süresinde %37,5, temin 
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süresinde %76,9 oranında azalıĢ sağlandığı hesaplanmıĢtır. Ayrıca, ilgili sis lambasının 

üretimi için gerekli iĢgören saysının 23‟den 19‟a düĢdüğü belirlenmiĢtir. 

Yapılan tez çalıĢması sonucunda elde edilen tüm sonuçların karĢılaĢtırılabilmesi için, 

ġekil 4.1, ġekil 4.2, ġekil 4.3, ġekil 4.4 çizilmiĢtir. ġekil 4.1‟de mevcut, gelecek ve 

eĢzamanlı mühendislik tasarımı durumunda yarı mamul stok miktarları karĢılaĢtırılmıĢ 

ve DAH tekniğinin tasarım sürecinde kullanılmasıyla yarı mamul stok miktarının 

gelecek duruma göre daha da azaltılabileceği belirlenmiĢtir. 

 
 

ġekil 4.1. Mevcut, gelecek ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı durumunda yarı mamul 

stok miktarlarının karĢılaĢtırılması 

ġekil 4.2‟de mevcut, gelecek ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı durumunda toplam 

iĢgören sayılarının karĢılaĢtırılması verilmektedir. ġekilden görüldüğü üzere, eĢzamanlı 

mühendislik tasarımı sonucunda toplam iĢgören sayısı, gelecek durum toplam iĢgören 

saysından daha azdır. 
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ġekil 4.2. Mevcut, gelecek ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı durumunda toplam 

iĢgören sayılarının karĢılaĢtırılması 

Mevcut, gelecek ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı durumunda toplam tip değiĢim 

sürelerinin karĢılaĢtırılması ġekil 4.3‟de verilmiĢtir. 

 
 

ġekil 4.3. Mevcut, gelecek ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı durumunda toplam tip 

değiĢim sürelerinin karĢılaĢtırılması 

ġekil 4.3‟den görüldüğü üzere eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımı ile elde edilen tip 

değiĢim süresi, mevcut durumun iyileĢtirilmesi sonucunda elde edilen toplam tip 

değiĢim süresine göre daha kısadır. 
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Son olarak ise, ġekil 4.4‟de mevcut, gelecek ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı 

durumunda sis lambası toplam iĢlem sürelerinin karĢılaĢtırılması, ġekil 4.5‟de ise  

mevcut, gelecek ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı durumunda sis lambası temin 

sürelerinin karĢılaĢtırılması verilmektedir. 

 
 

ġekil 4.4. Mevcut, gelecek ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı durumunda sis lambası 

toplam iĢlem sürelerinin karĢılaĢtırılması 

 

 

ġekil 4.5. Mevcut, gelecek ve eĢzamanlı mühendislik tasarımı durumunda sis lambası 

temin sürelerinin karĢılaĢtırılması 
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ġekil 4.4 ve ġekil 4.5‟de görüldüğü üzere, eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla 

oluĢturulan DAH ile sis lambasının iĢlem süresi ve temin süresinin mevcut durumun 

iyileĢtirilmesi sonucunda elde edilen sürelere göre daha kısadır. 

Otomotiv endüstrisinde yürütülen bu tez çalıĢmasının sonuçlarına göre, önerilen yalın 

üretim ve eĢzamanlı mühendislik yaklaĢımıyla DAH ile, iĢletmelerin rekabet gücünün 

artmasında katkı sağlanabilmektedir. Ayrıca, bu tez çalıĢmasında yenilik olarak denenen 

DAH tekniğinin ürünün tasarım sürecinde kullanılması durumunda elde edilen 

kazançların, mevcut durumun iyileĢtirilmesiyle elde edilen kazançlara göre daha fazla 

olduğu ortaya konmaktadır. DAH tekniğinin ürünün tasarım  sürecinde kullanılması  ile 

ürün iĢlem süresi ve temin süresinin  kısaltılabileceği, iĢgören sayısının ve stok 

miktarının azaltılabileceği, tip değiĢim sürelerinin kısaltılabileceği hatta tamamen 

ortadan kaldırılabiliceği, israf kaynaklarının oluĢmadan önüne geçilebileceği 

görülmektedir. 
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EKLER 

 

EK 1  
 

Değer AkıĢ Haritalandırmada Kullanılan Semboller ve Anlamları 

Malzeme AkıĢı Sembolleri (Rother ve Shook 1999) 

 

DıĢ kaynaklar 

(MüĢteri / Tedarikçi)  

MüĢterileri, tedarikçileri ve dıĢarıda 

gerçekleĢtirilen üretim proseslerini 

göstermek için kullanılır. 

 
Üretim kontrol 

Üretim kontrol gibi departmanları 

göstermek için kullanılır. 

 
Üretim proses  

Bir proses kutusu bir akıĢ alanına 

karĢılık gelir. AkıĢtaki bütün prosesler 

belirtilmelidir. Sol alt köĢedeki iĢaret 

ise hatta çalıĢan operatörü ifade 

etmektedir. 

 

Bilgi kutusu  

Üretim prosesi, departman, müĢteri 

vb. ile ilgili bilgileri kaydetmek için 

kullanılır. 

 

Envanter  

Mevcut stokları göstermekte 

kullanılmaktadır. Stok miktar ve 

zamanı not edilmelidir. 

 

Ġtme oku  

Bir sonraki prosesin ihtiyacından önce 

üretilen ve ileriye doğru itilen 

malzemeyi ifade etmektedir. 

Genellikle üretim çizelgesine bağlıdır. 
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BitmiĢ ürünün 

müĢteriye hareketi 

BitmiĢ ürünün fiziksel hareketini 

ifade etmektedir. 

 

TaĢıma  
Hangi sıklıkla sevk iĢleminin 

gerçekleĢtirildiği belirtilmelidir. 

FIFO

 

Ġlk-Giren-Ġlk-Çıkar 

sıralı akıĢ 

Prosesler arasında miktarı sınırlayan 

ve FIFO akıĢını sağlayan bir araçtır. 

En fazla ya da en az miktar 

kaydedilmelidir. 

 

Süpermarket 

Daha önceki prosesin üretimini 

çizelgelemek için kullanılan kontrollü 

parça stoğudur. 

 

Fiziksel çekme Malzeme çekiĢlerini göstermektedir. 

Bilgi AkıĢı Sembolleri (Rother ve Shook 1999) 

 Manuel bilgi akıĢı 

Üretim çizelgesi veya sevkiyat 

çizelgesi gibi bilgi akıĢlarını ifade 

etmektedir. 

 
Elektronik bilgi akıĢı 

EDI (Electronic Data Interchange) 

gibi elektronik bilgi akıĢlarını ifade 

etmektedir. 
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Üretim kanbanı 

Üretim kanbanı, prosese hangi 

parçadan kaç adet üretileceğini 

söyleyen karttır. Her kasa için bir 

kanban alınır. Kesikli çizgiler ise 

kanban akıĢını göstermektedir. 

 

Çekme kanbanı 

Çekme kanbanı, malzeme taĢıyıcıya 

parça transfer etmesi emrini veren 

karttır. Kesikli çizgiler parça 

transferinin akıĢını göstermektedir. 

 

Parti üretim kanbanı 

Yığın halindeki üretim kanbanı 

hareketini ifade etmektedir. Kesikli 

çizgiler ise kanban akıĢını 

göstermektedir. 

 

Yığın halinde kanban 

hareketi 

Yığın halindeki çekme kanbanı 

hareketini ifade etmektedir. Kesikli 

çizgiler ise kanban akıĢını 

göstermektedir. 

 

ĠĢaret kanbanı 

Parti  üretiminin gerçekleĢtiği 

durumda,  bir  iĢaret  kanbanı,  parti  

içindeki  bir  kutuya etiketlenir.  Eğer  

bu  kanbanın  etiketlendiği  konumdan  

daha  düĢük seviyede  çekme  

yapılırsa  üretim kanbanı, iĢaret  

kanbanının  uyarısı  ile  devreye 

sokulur. 

 
Kanban kutusu 

Kanbanların toplandığı ve dağıtım 

için tutulduğu yerdir. 
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OXOX
 

Yük seviyelendirme 

Bir zaman dilimi içinde üretim 

hacmini ve ürün karmasını 

seviyelendiren araçtır. 

 

Sıralı çekme topu 

Süpermarket kullanmadan altmontaj 

prosesleri için bir çekme sistemidir. 

Daha önceden belirlenmiĢ tip ve 

miktarda hemen üretim yapılması 

emrini vermekte kullanılan bir 

semboldür. 

 

Git-Gör üretim 

çizelgeleme 

Stok seviyelerini kontrol ederek 

çizelge düzeltmeyi ifade etmektedir.  

Genel Semboller (Rother ve Shook 1999) 

 
Kaizen noktası 

Değer akıĢı vizyonu gerçekleĢtirmede 

kritik olan proseslerde ihtiyaç duyulan 

iyileĢtirmeleri vurgulamakta 

kullanılan semboldür. Yapılacak 

iyileĢtirme, sembolün içine kısaca not 

edilmelidir. 

 

Tampon veya 

Emniyet Stoğu 

Tampon veya emniyet stoğu not 

edilmelidir. 

 
Zaman segmesi 

Üretim akıĢ süresini gösterir. Üst 

segmede değer katmayan faaliyet 

süreleri, alt segmede değer katan 

faaliyet süreleri yazılmalıdır. 
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Toplam zaman 

segmesi 

Toplam üretim akıĢ süresini gösterir. 

Üst segmede değer katmayan faaliyet 

süreleri, alt segmede değer katan 

faaliyet süreleri toplamı yazılmalıdır. 

 
Operatör Üstten bakılan bir çalıĢanı gösterir. 
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EK 2 
 

Reflektör Hazırlık Operasyonunun Adımları, ĠĢlem Süreleri ve Değer Sınıflandırması 

  

 
Sıra No 

Operasyon Adımları Sıklık 

Yapılan Ölçümler / ĠĢlem Süreleri 
(sn) VA-NVA NVA Tanımı 

1 2 3 ORT 

1 Reflektörü al 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

2 Reflektörü kontrol et 1 5,00 2,00 5,00 4,00 NVA Kalite Kontrol 

3 Kontrol edilmiş reflektörleri bankoya bırak 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

4 Tezgahın montaj işlemini bitirmesini bekle 1 0,00 3,00 2,00 1,67 NVA Bekleme 

5 Kitleme pistonlarını yanlara doğru aç 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

6 Montajı biten reflektörü fikstürden al 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

7 Parçaları kutuya koy 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

8 Kontrol edilmiş reflektörleri al 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

9 Reflektörleri fikstüre yerleştir 1 2,00 1,00 1,00 1,33 VA - 

10 Yan kitleme pistonlarını kapat 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

11 2 adet klipsi kutudan al 1 1,00 1,00 0,50 0,83 VA - 

12 Klipslerden birini sağ elinden sol eline geçir 1 0,50 0,50 0,50 0,50 NVA El değiştirme 

13 2 adet klipsi fikstürdeki yerlerine yerleştir 1 3,50 3,00 2,00 2,83 VA - 

14 Kutudan 2 adet ayar vidasını al 1 1,00 0,50 1,00 0,83 NVA Alma 

15 Kutudan 2 adet contayı al 1 1,00 0,50 1,00 0,83 VA - 

16 Contayı ayar vidasına tak 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

17 Hazırladığın ayar vidasını fikstürde yerine yerleştir 1 4,00 2,00 2,00 2,67 VA - 

18 Contayı ayar vidasına tak 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

19 Hazırladığın ayar vidasını fikstürde yerine yerleştir 1 2,00 4,00 1,00 2,33 VA - 

20 Butona bas 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

21 Reflektör kasasını değiştir  1/72 24,00 24,00 24,00 0,33 NVA Malzeme değişimleri 

TOPLAM ZAMAN 28,17 
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EK 2 
 

 Gövde Hazırlık Operasyonunun Adımları, ĠĢlem Süreleri ve Değer Sınıflandırması 
 

Sıra No Operasyon Adımları Sıklık 

Yapılan Ölçümler / ĠĢlem Süreleri 
(sn) VA-NVA NVA Tanımı 

1 2 3 ORT 

1 1 adet gövdeyi kutudan al 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA 
 

2 Kontrol et 1 1,00 2,00 1,00 1,33 NVA Kalite Kontrol 

3 Sağdaki fikstüre yerleştir 1 1,00 1,00 2,00 1,33 VA - 

4 1 adet gövdeyi kutudan al 1 2,00 1,00 1,00 1,33 VA - 

5 Kontrol et 1 2,00 2,00 2,00 2,00 NVA Kalite Kontrol 

6 Soldaki  fikstüre yerleştir 1 2,00 2,00 2,00 2,00 VA - 

7 1 adet sabitleme halkasını kutudan al 1 0,50 1,00 1,00 0,83 VA - 

8 Sabitleme halkasını sağ gövdenin üzerindeki yuvasına yerleştir 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

9 1 adet sabitleme halkasını kutudan al 1 0,50 1,00 1,00 0,83 VA - 

10 Sabitleme halkasını sol gövdenin üzerindeki yuvasına yerleştir 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

11 Butona bas 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

12 2 adet vidayı kutudan al 1 2,00 1,00 1,00 1,33 NVA Alma 

13 Sıkıcı yardımıyla sabitleme halkasını gövdeye vidala 1 6,00 7,00 6,00 6,33 VA - 

14 2 adet vidayı kutudan al 1 1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Alma 

15 Sıkıcı yardımıyla sabitleme halkasını gövdeye vidala 1 6,00 6,00 6,00 6,00 VA - 

16 Panodaki butona bas ve fikstürden gövdelerin serbest kalmasını bekle 1 2,00 3,00 3,00 2,67 NVA Bekleme 

17 2 adet gövdeyi fikstürden al 1 1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Aktarma 

18 2 adet gövdeyi sehpanın üzerine bırak 1 1,00 2,00 2,00 1,67 NVA Aktarma 

19 Kutu ara seperatörünü değiştir ( 1/4 )  1/4 3,00 3,00 3,00 0,75 NVA Malzeme değişimleri 

20 Kutuyu değiştir (1/8 )  1/8 3,00 3,00 3,00 0,38 NVA Malzeme değişimleri 

TOPLAM ZAMAN 34,79 
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 Gövdeye Reflektör Montaj Operasyonunun Adımları, ĠĢlem Süreleri ve Değer Sınıflandırması 

 

Sıra No Operasyon Adımları Sıklık 

Yapılan Ölçümler / ĠĢlem Süreleri 
(sn) VA-NVA NVA Tanımı 

1 2 3 ORT 

1 1 adet reflektörü sağ beslemeden al 1         0,50 1,00 1,00 0,83 VA -  

2 1 adet reflektörü sağ gövde montaj fikstürüne yerleştir 1         1,00 1,00 2,00 1,33 VA -  

3 1 adet reflektörü sol beslemeden al 1         0,50 2,00 2,00 1,50 VA -  

4 1 adet reflektörü sol gövde montaj fikstürüne yerleştir 1         1,00 2,00 2,00 1,67 VA -  

5 Butona bas 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

6 1 adet gövdeyi al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

7 
1 adet gövdeyi sağ fikstürde bulunan reflektör üzerine oturt ve 
bastırarak tırnakların geçmesini sağla 

1         4,00 4,00 4,00 4,00 VA -  

8 1 adet gövdeyi al 1         1,00 0,50 1,00 0,83 VA -  

9 
1 adet gövdeyi sol fikstürde bulunan reflektör üzerine oturt ve 
bastırarak tırnakların geçmesini sağla 

1         5,00 3,50 4,00 4,17 VA -  

10 Kutudan 2 adet konik dişli al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

11 1 adet konik dişliyi montaj bankosu sağ üst grubundaki yerine yerleştir 1         2,00 0,50 1,00 1,17 VA -  

12 1 adet konik dişliyi montaj bankosu sol üst grubundaki yerine yerleştir 1         1,00 0,50 1,00 0,83 VA -  

13 Çift el butonuna bas 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

14 Fikstürün çakma işlemini bitirip parçayı serbest bırakmasını bekle 1         9,00 10,00 9,00 9,33 NVA Bekleme  

15 2 adet montajlı gövdeyi fikstürlerden al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Aktarma 

16 2 adet montajlı gövdeyi sehpaya bırak 1         1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Aktarma 

TOPLAM ZAMAN 31,67 
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 Gövdeye Ampul ve Conta Montaj Operasyonunun Adımları, ĠĢlem Süreleri ve Değer Sınıflandırması 
 

Sıra No Operasyon Adımları Sıklık 

Yapılan Ölçümler / ĠĢlem Süreleri 
(sn) VA-NVA NVA Tanımı 

1 2 3 ORT 

1 1 adet yarı komple gövdeyi al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

2 1 adet yarı komple gövdeyi fikstüre yerleştir 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

3 1 adet yarı komple gövdeyi al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

4 1 adet yarı komple gövdeyi fikstüre yerleştir 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

5 1 adet contayı al 1         2,00 1,00 2,00 1,67 VA - 

6 1 adet contayı fikstürdeki gövdeye montajını yap 1         3,00 3,00 3,00 3,00 VA - 

7 1 adet contayı al 1         2,00 2,00 1,00 1,67 VA - 

8 1 adet contayı  fikstürdeki gövdeye montajını yap 1         3,00 3,00 4,00 3,33 VA - 

9 1 adet sis ampulünü al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

10 1 adet sis ampulünü  gövdedeki yerine tak 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

11 1 adet sis ampulünü al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

12 1 adet sis ampulünü gövdedeki yerine tak 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

13 1 adet drl ampulünü al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

14 1 adet drl ampulünü  gövdedeki yerine tak 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

15 1 adet drl ampulünü al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

16 1 adet drl ampulünü  gövdedeki yerine tak 1         2,00 1,00 1,00 1,33 VA - 

17 1 adet sinyal ampul tutucuyu al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

18 1 adet sinyal ampulünü al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

19 Sinyal ampulünü ampul tutucuya tak 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

20 Montajlı sinyal ampulünü gövdedeki yerine tak 1         2,00 2,00 2,00 2,00 VA - 

21 1 adet sinyal ampul tutucuyu al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

22 1 adet sinyal ampulünü al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 
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 Gövdeye Ampul ve Conta Montaj Operasyonunun Adımları, ĠĢlem Süreleri ve Değer Sınıflandırması (devam) 

 

23 Sinyal ampulünü ampul tutucuya tak 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

24 Montajlı sinyal ampulünü gövdedeki yerine tak 1         2,00 2,00 2,00 2,00 VA - 

25 Montaj işlemi biten gövdeleri  fikstürden al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Aktarma 

26 Gövdeleri sonraki operasyon için sehpaya bırak 1         1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Aktarma 

27 Sis ampulü viyolünü değiştir ( 1/30  ) 7 sn    1/30  7,00 7,00 7,00 0,23 NVA Malzeme değişimleri 

28 Drl ampulü viyolünü değiştir ( 1/40 ) 7 sn    1/40  7,00 7,00 7,00 0,18 NVA Malzeme değişimleri 

29 Sinyal ampulü viyolünü değiştir ( 1/80 ) 7 sn    1/80  7,00 7,00 7,00 0,09 NVA Malzeme değişimleri 

TOPLAM ZAMAN 34,60 

 

 

Lense Bezel Montajı Operasyonunun Adımları, ĠĢlem Süreleri ve Değer Sınıflandırması 

 

Sıra No Operasyon Adımları Sıklık 

Yapılan Ölçümler / ĠĢlem Süreleri 
(sn) VA-NVA NVA Tanımı 

1 2 3 ORT 

1 1 adet lensi al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

2 Lensi kontrol et 1         4,00 3,00 2,00 3,00 NVA Kalite Kontrol  

3 Lense hava tut 1         1,00 1,00 3,00 1,67 NVA Hava Tutma 

4 1 adet bezel al 1         2,00 1,00 2,00 1,67 VA -  

5 Bezeli kontrol et 1         2,00 3,00 1,00 2,00 NVA Kalite Kontrol  

6 Bezele hava tut 1         2,00 1,00 1,00 1,33 NVA Hava Tutma 

7 Bezeli lensin içine yerleştir 1         2,00 1,00 1,00 1,33 VA -  

8 Birleştirdiğin lens bezeli fikstüre yerleştir 1         1,00 2,00 2,00 1,67 VA -  

9 1 adet lensi al 1         1,00 1,00 2,00 1,33 VA -  
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Lense Bezel Montajı Operasyonunun Adımları, ĠĢlem Süreleri ve Değer Sınıflandırması (devam) 

 
10 Lensi kontrol et 1         4,00 4,00 4,00 4,00 NVA Kalite Kontrol  

11 Lense hava tut 1         1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Hava Tutma 

12 1 adet bezel al 1         2,00 1,00 2,00 1,67 VA -  

13 Bezeli kontrol et 1         3,00 2,00 3,00 2,67 NVA Kalite Kontrol 

14 Bezele hava tut 1         1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Hava Tutma 

15 Bezeli lensin içine yerleştir 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

16 Birleştirdiğin lens bezeli fikstüre yerleştir 1         1,00 1,00 2,00 1,33 VA -  

17 3 adet vidayı al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Alma 

18 Sıkıcı ile 3 adet vidayı lense sık 1         18,00 16,00 19,00 17,67 VA -  

19 2 adet yarı komple lens bezeli al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

20 Yarı komple lens bezelleri sehpaya koy 1         2,00 2,00 1,00 1,67 NVA Geçiçi yapılan işlemler 

21 Lens seperatörünü değiştir 1/8    1/8   4,00 4,00 4,00 0,50 NVA Malzeme değişimleri 

22 Bezel seperatörünü değiştir 1/6    1/6   6,00 6,00 6,00 1,00 NVA Malzeme değişimleri 

23 Lens kasasını değiştir ( f 1/24 parça 16 sn )    1/24  16,00 16,00 16,00 0,67 NVA Malzeme değişimleri 

24 Bezel kasasını değiştir ( f 1/12 parça 14 sn )    1/12  14,00 14,00 14,00 1,17 NVA Malzeme değişimleri 

TOPLAM ZAMAN 52,33 
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Silikonlama Operasyonunun Adımları, ĠĢlem Süreleri ve Değer Sınıflandırması 
 

Sıra No Operasyon Adımları Sıklık 

Yapılan Ölçümler / ĠĢlem Süreleri 
(sn) VA-NVA NVA Tanımı 

1 2 3 ORT 

1 1 adet lens-bezel yarı kompleyi al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

2 1 adet lens-bezel yarı kompleye hava tut kontrol et 1         3,00 3,00 3,00 3,00 NVA Hava Tutma 

3 1 adet lens-bezel yarı kompleyi sehpaya bırak 1         1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Geçiçi yapılan işlemler 

4 1 adet lens-bezel yarı kompleyi al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

5 1 adet lens-bezel yarı kompleye hava tut kontrol et 1         4,00 4,00 5,00 4,33 NVA Hava Tutma 

6 Hava tutulmuş diğer lens-bezel yarı kompleyi al 1         1,00 2,00 1,00 1,33 VA -  

7 
2 adet lens-bezel yarı kompleyi silikonlama üst fikstüründeki yerine tek 
tek yerleştir 

1         6,00 6,00 6,00 6,00 VA -  

8 Silikonlanan parçaları tezgahtan al 1         1,00 2,00 1,00 1,33 VA -  

9 Kürlenme fırınına yürü 1         1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Yürüme  

10 Silikonlanmış parçaları kürlenme fırınına koy 1         1,00 2,00 2,00 1,67 VA -  

11 Gövde yarı komple sehpasına yürü 1         1,00 1,00 2,00 1,33 NVA Yürüme  

12 2 adet yarı komple gövdeyi al 1         1,00 1,00 2,00 1,33 VA -  

13 2 adet yarı komple gövdeyi fikstüre tek tek yerleştir 1         5,00 4,00 3,00 4,00 VA -  

14 Butona bas 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

15 Silikon uygulama süresi 39 sn 1         39,00 39,00 39,00 39,00   -  

TOPLAM ZAMAN 68,33 
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Sızdırmazlık Testi ve Flashing Operasyonunun Adımları, ĠĢlem Süreleri ve Değer Sınıflandırması 
 

Sıra No Operasyon Adımları Sıklık 

Yapılan Ölçümler / ĠĢlem Süreleri 
(sn) VA-NVA NVA Tanımı 

1 2 3 ORT 

1  Kürlenme fırınına yürü   1         3,00 2,00 2,00 2,33 NVA Yürüme  

2  2 adet sis farını al  1         2,00 2,00 1,00 1,67 VA -  

3  Sızdırmazlık test bankosuna yürü  1         1,00 1,00 2,00 1,33 NVA Yürüme  

4  2 adet sis farını test bankosuna yerleştir  1         2,00 2,00 2,00 2,00 VA -  

5  Butona bas  1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

6  Flashing tezgahına yürü  1         1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Yürüme  

7  2 adet havalandırma tapasını al  1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

8  2 adet havalandırma tapasını gövdedeki yerlerine tak  1         3,00 3,00 3,00 3,00 VA -  

9  Sızdırmazlık test bankosuna yürü  1         2,00 2,00 2,00 2,00 NVA Yürüme  

10  Sızdırmazlık testinin bitmesini bekle  1         10,00 10,00 9,00 9,67 NVA Bekleme  

11  Testten geçen sis farlarını bankodan al  1         3,00 3,00 3,00 3,00 VA -  

12  Flashıng tezgahına yürü  1         2,00 2,00 2,00 2,00 NVA Yürüme  

13  Sis farlarını tezgahdaki yerlerine yerleştir  1         2,00 2,00 2,00 2,00 VA -  

14  Butona bas  1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

15  Havalandırma tapası kutusunu değiştir (1/120 4 sn )  1         0,03 0,03 0,03 0,03 NVA Malzeme değişimleri 

16  Sızdırmazlık test süresi 22 sn  1         22,00 22,00 22,00 22,00   -  

TOPLAM ZAMAN 55,03 
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Fotometri Testi Operasyonunun Adımları, ĠĢlem Süreleri ve Değer Sınıflandırması 
 

Sıra No Operasyon Adımları Sıklık 

Yapılan Ölçümler / ĠĢlem Süreleri 
(sn) VA-NVA NVA Tanımı 

1 2 3 ORT 

1 2 adet sis farını fotometri sehpasından al 1 2,00 2,00 2,00 2,00 VA - 

2 Fotometri tezgahındaki fikstürlere tek tek yerleştir 1 3,00 3,00 4,00 3,33 VA - 

3 Butona bas 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

4 1 adet sis farını son kontrol sehpasından al 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

5 Sis farını kontrol et 1 4,00 3,00 3,00 3,33 NVA Kalite Kontrol 

6 Etiketi al ve sis farına yapıştır 1 2,00 2,00 2,00 2,00 VA - 

7 Sis farını kutuya yerleştir 1 2,00 3,00 2,00 2,33 VA - 

8 1 adet sis farını son kontrol sehpasından al 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

9 Sis farını kontrol et 1 4,00 4,00 3,00 3,67 NVA Kalite Kontrol 

10 Etiketi al ve sis farına yapıştır 1 2,00 2,00 2,00 2,00 VA - 

11 Sis farını kutuya yerleştir 1 1,00 2,00 3,00 2,00 VA - 

12 Flashing tezgahına yürü 1 3,00 3,00 3,00 3,00 NVA Yürüme 

13 2 adet sis farını flashing tezgahından al 1 1,00 1,00 1,00 1,00 VA - 

14 Sis farlarını fotometri sehpasına bırak 1 1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Geçiçi yapılan işlemler 

15 Fotometri tezgahına yürü 1 1,00 2,00 2,00 1,67 NVA Yürüme 

16 Test işleminin bitmesini bekle 1 5,00 4,00 2,00 3,67 NVA Bekleme 

17 Testi geçen 2 adet sis farını tezgahtan al 1 2,00 2,00 2,00 2,00 VA - 

18 Sis farlarını sevkiyat kutusuna yerleştir 1 1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Geçiçi yapılan işlemler 

19 Sevkiyat kutusunu değiştir ( f 1/8 parça 8 sn ) 1/8 8,00 8,00 8,00 1,00 NVA Malzeme değişimleri 

TOPLAM ZAMAN 38,00 
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Son Kontrol Operasyonunun Adımları, ĠĢlem Süreleri ve Değer Sınıflandırması 
 

 
Sıra No 

Operasyon Adımları Sıklık 

Yapılan Ölçümler / ĠĢlem Süreleri 
(sn) VA-NVA NVA Tanımı 

1 2 3 ORT 

1 Sevkiyat kutusundan 1 adet sis farını al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

2 Kontrol et 1         8,00 7,00 8,00 7,67 NVA Son kontrol 

3 Yeşil markerla etiket üzerine nokta koy 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

1 Sevkiyat kutusundan 1 adet sis farını al 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

2 Kontrol et 1         8,00 7,00 8,00 7,67 NVA Son kontrol 

3 Yeşil markerla etiket üzerine nokta koy 1         1,00 1,00 1,00 1,00 VA -  

4 Tekrar sevkiyat kutusuna yerleştir 1         1,00 1,00 1,00 1,00 NVA Geçiçi olarak işlemler 

5 Sevkiyat kutusunu palete yerleştir (f 1/8)    1/96  10,00 9,00 10,00 0,10 NVA Malzeme değişimleri 

TOPLAM ZAMAN 20,44 
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Mevcut Durum Değer AkıĢ Haritası 

 

5-7 gün

MRP

Lojistik Departmanı

Tedarik 

A

Haftalık Telefonla

Haftalık Telefonla

Haftalık Telefonla

Haftalık Telefonla

ĠTALYA DEPO

7 günlük

Peugeot 

Ġtalya 

Fabrika

Günlük

Haftalık SipariĢ

C/T=90 sn

C/O=36 dak     

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Lens 

Press+Kaplama

BĠTMĠġ ÜRÜN DEPO

1 günlük

E

6 adet

Haftalık Üretim Çizelgesi

Tedarik 

B

Tedarik 

C

Tedarik 

D

E

Gövde Hammadde

E

864 adet (72*12)(Bezel)

E

1680 adet(168*10)(Lens)

E

576 adet (48*12)

E

4320 adet (360*12)

E

96 adet (Bezel)

E

120 adet (Lens)

E

80 adet

E

72 adet

E

6 adet

E

16 adet

E

24 adet

E

6 adet

E

96 adet

1,2 dak

2880 dak

C/T=72 sn

C/O=70 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Gövde / Bezel 

Press

C/T=46,88 sn

C/O=5 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Bezel 

Kaplama

C/T=53 sn

C/O=30 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Reflektör 

Press

C/T=28,17 sn 

C/O=79 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Reflektör 

Hazırlık

C/T=34,79 sn 

C/O=115 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Gövde 

Hazırlık

C/T=31,67 sn 

C/O=110 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Gövdeye 

Reflektör 

Montajı

C/T=34,60 sn 

C/O=35 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Ampul ve 

Conta Montaj

C/T=68,33 sn 

C/O=47 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Silikonlama

C/T=68,33 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Kürlenme

C/T=55,03 sn 

C/O=229 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Sızdırmazlık 

Testi ve 

Flashing

C/T=38 sn  

C/O=145 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Fotometri 

Testi

C/T=52,33 sn

C/O=41 sn

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Lens Bezel 

Montaj

Günlük Teslimat Çizelgesi

1,5 dak

1,17 dak

0,58 dak

3771,26 dak

0,53 dak

13,74 dak

0,87 dak

5,15 dak

1,14 dak

20,61 dak

1,14 dak

0,1 dak

0,92 dak

0,1 dak

0,64 dak

0,1 dak

8,86 dak

7284,8 dak592,48 dak

C/T=20,44 sn  

2 sağ / 2 sol

1 Vardiya

Son Kontrol

0,34 dak

0,1 dak

16 128 adet/ay
-8 064 sol
-8 064 sağ
168 palet

Sevkiyat

30 Günlük Tahmini Plan30 Günlük Tahmini Plan

Gövde 

Kaplama

C/T=50 sn

C/O=3 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

E

Bezel Hammadde

E

Lens Hammadde

E

Reflektör Hammadde
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ĠĢgören-1 Hazırlık Süresi Çevrim Tablosu 
 

ĠĢlem  
Adımı 

ĠĢgörenler 
Faaliyet  Tanımları 

AġAMA 
1 

AġAMA 
2 

AġAMA 
3 ĠYĠLEġTĠRME 

1 2  ĠġÇĠ-ZAMAN (SN) 

1 X   Hazırlık duruşunun girilmesi 5       

2 X   Kapının açılması ve vincin kalıbın üzerine getirilmesi 39       

3 X   Alarm sonucu kapının kapanıp tekrar açılması 16       

4 X   Vinç kancalarının mapaya bağlanması 35       

5 X   Soketlerin sökülmesi 13       

6 X   Makinenin üzerinden inme 5       

7 X   İtici millerinin sökülmesi 16       

8 X   Makine alarmının kapatılması 8       

9 X   İtici millerinin sökülmesi 46       

10 X   İtici mesafe kontrolü 25       

11 X   İşgören-2'nin beklenmesi 30       

12 X   İtici milinin çıkartılması için giriş yapılması 17       

13 X   İtici milinin çıkartılması 24       

14 X   
Enerpackların açılması için İşgören-2 tarafından giriş 
yapılması bekleme 

18       

15 X   
Enerpacklar kapanmadığı için alarm vermesi ve 
kontrol 

36       

16 X   
Makinenin hareketli taraf plakasının geri çekilerek 
kalıbın askıya alınması 

14       

17 X   Kalıbta kalan hammaddenin koparılmaya çalışılması 15       

18 X   Kalıbın makineden çıkarılması 32       

19 X   Kalıbın kalıp bölgesine götürülmesi 174       

20 X   Vinç kancalarının sökülmesi 7       

21 X   Vincin 2. kalıba götürülmesi 94       

22 X   Vinç kancalarının mapaya bağlanması 9       

23 X   Kalıbın makine üzerine götürülmesi 205       

24 X   Kalıbın makine içine indirilmesi 48       

25 X   Kalıp flanşının makine flanşına oturtulması ve kontrolü 32       

26 X   Makine kapısının kapatılmasını bekleme 11       

27 X   Makine hareketli plakasının kapatılmasını bekleme 23       

28 X   Enerpackların kapatılması 32       

29 X   
Enerpacklar kapanmadığı için alarm vermesi ve 
kontrol 

108       

30 X   Enerpack vidalarının gevşetilmesi 34       

31 X   Enerpackların kapanması sonucu vidaların sıkılması 21       
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EK 4 

 

ĠĢgören-1 Hazırlık Süresi Çevrim Tablosu (devam) 

 

32 X   Vinç kancalarının sökülmesi 32       

33 X   Vincin makineden uzaklaştırılması 28       

34 X   Makinenin üzerinden inme 20       

35 X   
Kalıbın açılması ve iticilerin çalışma kontrolü,mesafe 
ayarlanması 

70       

36 X   Hazırlık duruşundan çıkmayı bekleme 12       

37 X   Takoz atma işlemi yapılması 81       

38 X   Robot programının yapılması 114       

39 X   İlk parçanın basılması ve ele ile alınması 193       

40 X   Robot eli ayarının yapılarak,ilk parçanın alınması 205       

41 X   Uygun parçanın alınması (3. parça) 180       

Toplam 2127 

 

 ĠĢgören-2 Hazırlık Süresi Çevrim Tablosu 
 

ĠĢlem  
Adımı 

ĠĢgörenler 
FAALĠYET  TANIMLARI 

AġAMA 
1 

AġAMA 
2 

AġAMA 
3 ĠYĠLEġTĠRME 

1 2  ĠġÇĠ-ZAMAN (SN) 

1   X 
Makinenin arkasına geçme ve termoregülatörün 
kapatılması 

12       

2   X Kalıp sularının boşaltılması 114       

3   X Hortumların sökülmesi 51       

4   X Makinenin önüne gelinmesi  20       

5   X 
İtici mili sökmek için ayarlı pensenin alınması (işgören-
1’e verilmesi) 

10       

6   X İşgören-1’in itici mili sökmesini bekleme 13       

7   X Enerpackların açılması için giriş yapılması 26       

8   X 
Enerpacklar kapanmadığı için alarm vermesi ve 
kontrol 

36       

9   X 
Makinenin hareketli taraf plakasının geri çekilmesi için 
ekrana giriş yapılması 

14       

10   X Yeni programın çağrılması 42       

11   X Makinenin arka tarafına giderek su bidonun alınması  14       

12   X Ön ısıtmadaki kalıbın yanına gitme 34       

13   X 
Ön ısıtmadaki kalıbın termoregülatörlerinin kapatılarak 
suların boşaltılması 

108       

14   X Ayar için makinenin yanına gidilmesi 33       

15   X İtici millerinin değiştirilmesi 205       

16   X Kalıbın gelmesini bekleme 95       

17   X Kalıbın makine içine indirilmesi 48       
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EK 4 

 

ĠĢgören-2 Hazırlık Süresi Çevrim Tablosu (devam) 

 

18   X 
Kalıp flanşının makine flanşına oturtulması ve kontrolü 
bekleme 

32       

19   X Makine kapısının kapatılması için giriş yapılması 11       

20   X Makine hareketli plakasının kapatılması 23       

21   X Enerpackların kapatılması 32       

22   X Enerpacklar kapanmadığı için alarm vermesi ve kontrol 108       

23   X Enerpack vidalarının gevşetilmesini bekleme 34       

24   X 
Enerpackların kapanması sonucu vidaların sıkılmasını 
bekleme 

21       

25   X Hortumların bağlanması 48       

26   X Soketlerin bağlanması 23       

27   X Arka kapının kapatılması ve resetlenmesi 15       

28   X Termoregülatörlerin açılması 20       

29   X 
Kalıbın açılması ve iticilerin çalışma kontrolü,mesafe 
ayarlanmasını bekleme 

50       

30   X Hazırlık duruşundan çıkma 12       

31   X Takoz atma işlemi yapılması 81       

32   X Robot programının yapılması 114       

33   X İlk parçanın basılması ve el ile alınması 193       

34   X Robot eli ayarının yapılarak ilk parçanın alınması 205       

35   X Uygun parçanın alınması (3. parça) 180       

Toplam 2077 
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EK 5  
 

Zaman EĢleĢtirmeli Hazırlık Süresi Çevrim Tablosu ve Yapılması Gereken ĠyileĢtirmeler 

 

AŞAMA 1 AŞAMA 2 AŞAMA 3

1 2

AŞAMA 1 AŞAMA 1 AŞAMA 2

120

13

10İtici mili sökmek için ayarlı pensin alınması 

İşgören-1'in itici mili sökmesi için beklemesi

Enerpackların açılması için giriş yapılması 

13 0 0

010

26

0 0

00

0

0

0

0

013

10

17 17 17 0

0 0 0 20 0

İtici milin çıkartılması için giriş yapılması 17

20 020

03030

11 0 0 51 11

000300

40 51 11

25

12 46 12 00

00252525

8 0 0 0

46 12

8 8 0 0

201140020

26 260

16 16 16 0 0

13 13 13

26

20114

Makine alarmının kapatılması  

İtici millerin sökülmesi

İtici mesafe kontrolü

Hortumların sökülmesi

94

Vinç kancalarının mapaya bağlanması

Soketlerin sökülmesi

Kalıp sularının boşaltılması

0

İtici millerin sökülmesi 16

35 00

00

5 5 5 0

0 16 0 0 0

143925

16 16 0

001439

12 12 0 0

Set-up duruşunun girilmesi

Kapının açılması ve vincin kalıbın üzerine getirilmesi

Alarm sonucu kapının kapanıp tekrar açılması

Makinenin arkasına geçme ve termoregülatörün kapatılması

0 05

0

5 5 5

0

14

353535

X

X

9 X

19 X

14 X

16 X

18

17 X

13 X

15 X

11 X

10 X

12 X

6 X 

5

13

X

4 X

5 X

1 X

2 X

3

GELECEK 

DURUM 

HAZIRLIK 

SÜRESİ

İYİLEŞTİRME
İşlem

Adımı

İŞGÖREN
GELECEK 

DURUM 

SÜRE

İŞGÖREN-1 

(SN)

GELECEK 

DURUM 

SÜRE

İŞGÖREN-2 

(SN)

MEVCUT 

DURUM 

SÜRE

İŞGÖREN-1 

(SN)

MEVCUT 

DURUM 

SÜRE

İŞGÖREN-2 

(SN)
 İŞGÖREN-ZAMAN (SN)

OPERASYON  TANIMI

Set-up işlemine başlamadan önce boşaltılması

Makine alarm arızalarının giderilmesi

Vinç set-up öncesi makine üzerinde 

hizalanabilir

Ekipmanların set-up öncesi hazırlanması

İtici millere anahtar ağzı açılması

Ekipmanların set-up öncesi hazırlanması

İş tanımı verilmesi

İşgören-2'nin beklenmesi

Makinenin önüne gelinmesi

Makine plakalarına dağıtıcı takoz takılması

8

7 X Makinenin üzerinden inme 
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EK 5 

Zaman EĢleĢtirmeli Hazırlık Süresi Çevrim Tablosu ve Yapılması Gereken ĠyileĢtirmeler (devam) 

 

036

14

36

36 36

24

18

İtici milin çıkartılması 24

18

0

2424 00

0

00

0

1414

0 36

0 14 14

0

0

18

0

014

0

0

14 14

Kalıpta kalan hammadenin koparılmaya çalışılması 

Kalıbın makineden çıkartılması 32

1515 0

0

18

360

000150

32

Yeni programın çağrılması 42

01414Makinenin arka tarafına giderek su bidonun alınması 

0

00

42

0

4242

140

0

0 34 0

01080

32 0 0

0 0

00

32

0

Ön ısıtmadaki kalıbın yanına gitme 

108

34 34

108

0

174174

Ön ısıtmadaki kalıbın termoregülatörlerinin kapatılarak suların boşaltılması

Kalıbın kalıp bölgesine götürülmesi 0001740

0 0 33 00

Vinç kancalarının sökülmesi 

Ayar için makinenin yanına gidilmesi 33 33 0

0

0

07

0

0777

0Vincin 2.kalıba götürülmesi 94 94 0 94 0

9 9 9 0 0Vinc kancalarının mapaya bağlanması 9

25205180İtici millerinin değiştirilmesi 252050025

0 205 0 0 0Kalıbın makine üzerine götürülmesi 205 205 0

09559Kalıbın gelmesini bekleme 095000

32

48 048

032

4848

3232

0

0

Kalıbın makine içine indirilmesi 

Makine kapısının kapatılması için giriş yapılması 011 0 111111

X

X42

40

X41

39 X

38 X

36 X

37 X

X

34 X

35 X

X

31 x

33 X

32

30 X

25 X

27 X

29

26 X

22 X

28 X

24 X

21 X

20 X

23 X

Kalıbın set-up öncesi makine yanına 

götürülmesi

Kalıbın set-up öncesi makine yanına 

götürülmesi

Kalıbın set-up öncesi makine yanına 

götürülmesi

Kalıbın set-up öncesi makine yanına 

götürülmesi

Kalıbın set-up öncesi makine yanına 

götürülmesi

Makine alarm arızalarının giderilmesi

İş tanımı verilmesi

Makine alarm arızalarının giderilmesi

İş tanımı verilmesi

Kalıbın set-up öncesi makine yanına 

götürülmesi

Enerpacklar kapanmadığı için alarm vermesi ve kontrol

Makinanın hareketli taraf plakasının geri çekilerek kalıbın askıya alınması

Makinenin hareketli taraf plakasının geri çekilmesi için ekrana giriş yapılması

Kalıp f lanşının makine f lanşına oturtulması ve kontrolü bekleme

İşgören-2'nin enerpackların açılması için giriş yapmesının beklenmesi

Enerpacklar kapanmadığı için alarm vermesi ve kontrol

İtici millere anahtar ağzı açılması
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Zaman EĢleĢtirmeli Hazırlık Süresi Çevrim Tablosu ve Yapılması Gereken ĠyileĢtirmeler (devam) 

 
 

32 32 32

0

0 0

0 0

48 0

11 11

32

11

Kalıbın makine içine indirilmesi 48

Makine kapısının kapatılmasını bekleme 11

23232323

48

23

48

00

230

32 32 32 0 0

23023

34

34

21

21

32

21

21

34 0

0

0

0

034

32

0

0 0

210

0 21

0

0

32 32

0

0

0

48 20

0

0

0

0

00

34

0

48 20 20 0 0Hortumların bağlanması 28

20

15 15

20

0 0

15

2020

15

20 20 20 20

2323

0 0

232300

0

00

0

28 5 5 28 5Vincin makineden uzaklaştırılması 23

0 50 5050 50 0X63

X62

59 X

X60

X61

57 X

X58

55 X

X

X56

53 X

X52

X

54 X

51

49 X

X47

48 X

X44

46 X

45 X

108

Enerpacklar kapanmadığı için alarm vermesi ve kontrol

Enerpacklar kapanmadığı için alarm vermesi ve kontrol

Vinç kancalarının sökülmesi

Enerpack vidalarının gevşetilmesini bekleme

Enerpack vidalarının gevşetilmesi 34

0

0

Enerpackların kapatılması

50

108 108

108

32

32

108

00

0

43 X

32

0

0

323200

0

108

0

0

Makine hareketli plakasının kapatılması

Makine hareketli plakasının kapatılmasını bekleme

Enerpackların kapatılması

Makine alarm arızalarının giderilmesi

Makine alarm arızalarının giderilmesi

Makine alarm arızalarının giderilmesi

Kalıbın açılması ve iticilerin çalışma kontrolü,mesafe ayarlanmasını bekleme

Termoregülatörlerin açılması 

Makine alarm arızalarının giderilmesi

Makine alarm arızalarının giderilmesi

Makine plakalarına dağıtıcı takoz takılması

Makine alarm arızalarının giderilmesi

Enerpackların kapanması sonucu vidaların sıkılması

Enerpackların kapanması sonucu vidaların sıkılmasını bekleme

Kalıp f lanşının makine f lanşına oturtulması ve kontrolü bekleme

Makinenin üzerinden inme 

Soketlerin bağlanması 

Arka kapının kapanması ve resetlenmesi
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EK 5 

 

Zaman EĢleĢtirmeli Hazırlık Süresi Çevrim Tablosu ve Yapılması Gereken ĠyileĢtirmeler (devam) 

 

 

 

 

 

70 70 00

Takoz atma işlemi yapılması

Takoz atma işlemi yapılması

Robot programının yapılması 114

81

81

12

12 12

0

12

0

7070

0

12

081

0

12 12

0

81

12

81

114

81

114 114 0 0

818100

193

114 0 0 114 114

193 193 0 0193

114

İlk parçanın basılması ve ele ile alınması

Robot programının yapılması

193İlk parçanın basılması ve ele ile alınması 19319300193

200 205 5 5 205

Robot eli ayarının yapılarak ilk parçanın alınması

Robot eli ayarının yapılarak ilk parçanın alınması

055205200

180 0 0

52050

5 0 0

Uygun parçanın alınması ( 3. parça ) 180 180 180

180 0 0 180 180Uygun parçanın alınması ( 3. parça ) 180

76 X

X75

74 X

X73

72 X

X71

67

70 X

X69

X

66 X

X

X

64

68

65 X

Hazırlık duruşundan çıkma 

Hazırlık duruşundan çıkmayı bekleme 

Robot eli hızlı bağlantısının yapılması

Robot eli hızlı bağlantısının yapılması

Kalıbın açılması ve iticilerin çalışma kontrolü,mesafe ayarlanmasını bekleme

TOPLAM 4204 2101
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Gelecek Durum Değer AkıĢ Haritası 

 

5-7 gün

Lojistik Departmanı

Tedarik 

A

Haftalık Telefonla

Haftalık Telefonla

Haftalık Telefonla

ĠTALYA DEPO

7 günlük

Peugeot 

Ġtalya 

Fabrika

Günlük

30 Günlük Tahmini Plan

Tedarik 

B

Tedarik 

C

Tedarik 

D

6 * 48 =288 adet

Sol / Sağ

6 * 42=252 dak

10 * 48 =480 adet
Sağ / Sol

10 * 42= 420 dak

10 * 48 =480 adet
Sağ / Sol

10 * 42= 420 dak

Reflektör 

çekme 

kanbanı

Lens bezel 

kompleksi 

çekme 

kanbanı

Gövde 

çekme 

kanbanı

Sağ / Sol

Sevkiyat

Lens Hammadde

Bezel Hammadde

Gövde Hammadde

Reflektör Hammadde

Günlük Sipariş

16 128 adet/ay
-8 064 sol
-8 064 sağ
168 palet

Hammadde 

çekme 

kanbanı

Montaj hattını 

dengeleme

Hatta 5S 

Uygulaması

Kanban 

Uygulaması

Hammadde 

Süpermarketi 

kur Gövde Hazırlık + Gövdeye Reflektör , Ampul ve Conta Montaj + Silikonlama + Kürlenme + Sızdırmazlık Testi ve Flashing + Fotometri Testi ve Son Kontrol

C/T=30,33 + 59,67 + 63,66 + 63,66 + 55,03 + 48,43 = 320,79 sn

C/O= 115 + 110 + 47 + ø +229 + 145 = 646 sn

2 sağ / 2 sol

1 vardiya

Kürlenme 

Çevrim 

Süresini 

ĠyileĢtir

BitmiĢ ürün 

süpermarketi kur

OXOX

1 Palet

1 Palet

Haftalık SipariĢ

1 Parti

30 Günlük Tahmini Plan

Haftalık Telefonla

Yük seviyeleme 

ve kanban 

uygulamasıYarı mamül 

süpermarketleri 

kur

Tip değiĢim 

sürelerini 

kısaltılması

1 Palet

Reflektör Pres + Reflektör Hazırlık

C/T=53 sn + 23,83 sn = 76,83 sn

C/O=30 dak + 1,32 dak

1 sağ+1 sol – 2 sağ / 2 sol

3 vardiya

C/T=72 sn + 50 sn = 122 sn

C/O=35 dak + 3 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Gövde / Bezel 

 Pres + Gövde Kaplama

2 Parti

C/T=37,33 sn

C/O=41 sn

2 sağ / 2 sol

3 vardiya

Lens Bezel Montaj

C/T=90 sn

C/O=36 dak 

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Lens Pres+Kaplama

FIFO

Max. 48 Sağ/Sol

C/T=72 sn + 46,88 sn = 118,88 sn

C/O=35 dak + 5 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Gövde / Bezel 

 Pres + Bezel Kaplama

2 Parti

2 Parti

Tezgahdaki 

faaliyetleri 

iyileĢtir

Tezgahdaki 

faaliyetleri 

iyileĢtir

2,61 dak

1260 dak

5,35 dak

420 dak

7,96 dak

1849,8  dak169, 8 dak
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EK 7 
EĢzamanlı Mühendislik YaklaĢımıyla OluĢturan Değer AkıĢ Haritası 

 

5-7 gün

Lojistik Departmanı

Tedarik 

A

Haftalık Telefonla

Haftalık Telefonla

Haftalık Telefonla

Peugeot 

Ġtalya 

Fabrika

30 Günlük Tahmini Plan

Tedarik 

B

Tedarik 

C

Tedarik 

D

6 * 48 = 288 adet (lens)
6 * 48 = 288 adet (bezel)
6 * 48 = 288 adet (gövde)

4 * 48 = 192 adet (reflektör)
Sol / Sağ

6 * 42 = 252 dak (lens)
6 * 42 = 252 dak (bezel)
6 * 42 = 252 dak (gövde)

4 * 42 = 168 dak (reflektör

Sağ / Sol

Sevkiyat

Reflektör Hammadde

Günlük Sipariş

16 128 adet/ay
-8 064 sol
-8 064 sağ
168 palet

Hammadde 

çekme 

kanbanı

OXOX

1 Palet

1 Palet

Haftalık SipariĢ

30 Günlük Tahmini Plan

Haftalık Telefonla

1 Palet

C/T = 90 sn

C/O=36 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Gövde Pres + Kaplama

1,5 dak

1260 dak

4,04 dak

252 dak

5,54 dak

1681,8 dak169, 8 dak

Lens Pres+Kaplama

C/T = 90 sn

C/O=36 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Bezel Pres+Kaplama

C/T = 90 sn

C/O=36 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Reflektör Pres + Reflektör Hazırlık

C/T = 53 + 21,17 sn = 74,17 sn

C/O=30 dak

1 sağ+1 sol

3 vardiya

Gövde Hazırlık + Gövdeye Reflektör , Ampul ve Conta Montaj Lens Bezel 

Montaj + Silikonlama + Kürlenme + Sızdırmazlık Testi + Flashing + 

Fotometri Testi ve Son Kontrol

C/T= 242,35 sn

1 sağ + 1 sol

1 vardiya

2 Parti

2 Parti

2 Parti

1 Parti

Bezel 

çekme 

kanbanı

Gövde 

çekme 

kanbanı

Lens çekme 

kanbanı

Reflektör 

çekme 

kanbanı

Gövde Hammadde

Bezel Hammadde

Lens Hammadde
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ÖZGEÇMĠġ 

 

Adı Soyadı                           : Kamuran GÖNEN 

Doğum Yeri ve Tarihi         : Milas / 04.01.1987 

Yabancı Dili                        : Ġngilizce 

 

Eğitim Durumu  (Kurum ve Yıl) 

   Lise                                   : Milas Lisesi (Y.D.A)  / 2005 

   Lisans                               : Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği / 2010 

   Yüksek Lisans                  : Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği / 2013 

 

ĠletiĢim                                : kamurangonen@gmail.com 

 


