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ÖZET 

Yalın üretim çıkış noktası itibariyle kesikli üretimde uygulanabilir özellikler 
göstermektedir. Ancak artan rekabet koşulları proses endüstrisini de giderek daha 
fazla yalınlaşmaya itmektedir. Proses endüstrisinin tipik karakteristiklerini gösteren 
çelik endüstrisi de bu nedenle yalınlaşma sürecine girmiş bulunmaktadır.  

Ancak çelik endüstrisinin yalınlaşması, üretim karakteristikeri nedeniyle, klasik yalın 
üretimi araçlarınının hepsini uygulayarak gerçekleşemez. Bu nedenle bu çalışma 
kapsamında öncelikli olarak yalın üretim araçları teker teker incelenmiştir.  

Ardından 2002 yılından beri tasarlanmakta olan ve şu anda kullanılmakta olan yalın 
üretim ölçütlerine göre fabrika değerlendirme araçları irdelenmiştir. 

Çalışmanın diğer bölümünde çelik sektörü ve yalın üretimin ne ölçüde 
birleşebileceği sorgulanmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak çelik üretiminin 
Dünya’da ve Türkiye’de durumu ortaya konmuş, ardından çelik üretimi hakkında 
bilgi verilerek, daha önce incelenmiş olan yalın üretim araçları çelik üretimi bakış 
açısıyla tekrar ele alınmıştır. Böylece hangi araçların çelik sektöründe 
uygulanabileceği, kısmen uygulanabileceği ve hiç uygulanamayacağı belirlenmiştir. 
Bu belirleme esnasında çelik sektöründeki farklılaşmalar da göz önünde 
bulundurulmuştur.    

Takip eden bölümde, çelik sektöründe uygulanabilecek ve kısmen uygulanabilecek 
araçların fabrikalardaki durumlarını sorgulayan bir değerlendirme aracı 
oluşturulmuştur. Bu değerlendirme aracı 2 aşamalı olarak tasarlanmıştır. İlk aşama 
fabrikanın çelik sektörü içindeki konumunu belirlerken ikinci aşama şirketin farklı 
yalın araçları ne derece uyguladığını sorgulamaktadır. Her bir bölüm AHP ve kişisel 
görüşme ile desteklenen bir ağırlığa göre değerlendirilmekte, sonuçta 4 üzerinden bir 
skalada şirketin ne ölçüde yalın olduğu tespit edilmektedir. 

Son bölüm ise Türkiye’de faaliyet göstermekte olan ve ana faaliyet konusu 
haddeleme ve soğuk işlem olan bir şirkette yapılan fabrika uygulamasını 
içermektedir. Şirketin yalınlık seviyesi ölçülmüş ve takibinde önerilerde 
bulunulmuştur.  
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SUMMARY 

Lean production, concerning its origin, is at first place suitable for discrete 
manufacturing. But the process industry has to get leaner because of the increasing 
competition in the global market. The steel industry as a typical example for the 
process industry also needs to get leaner every day. But lean production in the steel 
industry can’t occur by appliying all the classical lean production tools. Therefore all 
lean production tools were studied at the beginning of this work.  

Afterwards the lean assessment tools which have been developed and applied since 
2002 were investigated. 

In the following section, the combination of lean manufacturing and the steel 
industry was questioned. First of all, the condition of the sector in the world and in 
Turkey was stated. Then, the production stages of steel were explained in order to 
question the applicability of each lean production tool, which was done followingly. 
So, tools which can be applied, tools which can partially be applied and the 
inapplicable tools were determined. During this determination process the 
differences within the steel industry were also concerned. 

With this information, an asseesment tool questioning the applications of the lean 
production components was created. This tool has two sections. The first section 
positions the company within the steel industry whereas the second section is the 
main assessment tool. Each part in the second section has different weights which 
were determined by personal negotiations and AHP. At the end a lean score out of 4 
points is given to the assessed company. 

The last part in this work is the application of this tool in a company where the main 
production characteristics are hot rolling and cold forming. The lean production level 
of the factory was questioned with the tool and afterwards suggestions were made to 
assist the companys’ lean journey. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Küresel pazarda artan rekabet koşulları sebebiyle maliyetleri düşürme ve yalınlaşma 

ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu durum çelik sektörü için de geçerlidir. Ancak yalın 

üretimin temel prensiplerinin kesikli üretim tabanlı olması nedeniyle, proses 

endüstrisinin tipik örneklerinden biri olan çelik endüstrisine yalın üretimi olduğu gibi 

entegre etmek mümkün değildir: Yalın üretim çelik sektöründe ancak kısmen 

uygulanabilir. 

Bu çalışmada öncelikli olarak yalın üretimin ve bileşenlerinin neler olduğu 

incelenmiş, ardından özellikle 2002 yılından sonra geliştirilmeye başlanmış fabrika 

değerlendirme araçları irdelenmiştir. Sözkonusu fabrika değerlendirme araçlarının 

her birinin üstün yönleri olmakla beraber hiçbiri sektörel olarak tasarlanmamıştır. 

Genel yapıda olmaları ise çelik sektöründe yalın üretimi uygulayan bir firmanın bu 

değerlendirme kriterlerine göre olduğundan daha başarısız çıkmasına neden 

olabilmektedir. Bu durum sektörel bir değerlendirme aracı oluşturma ihtiyacını 

doğurmuştur. 

Sektöre özel bir yalın değerlendirme aracı oluşturabilmek için, yalın üretimin hangi 

bileşenlerinin çelik sektöründe uygulanabileceği adım adım sorgulamış ve bu 

sorgulama sonucunda çelik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin yalın üretimi 

uygulamada ne kadar başarılı olduğunu ölçebilen bir değerlendirme aracı ortaya 

çıkarılmıştır. 

Değerlendirme aracını oluştururken amaç, mümkün olduğunca esnek ve şirkete özel 

bir yapı tasarlamaktır. Çelik sektörü, entegre tesislerden daha küçük haddehanelere 

farklı karakteristikte birçok firmayı bünyesinde barındırmaktadır. Bu kapsamda 

değerlendirme aracındaki soruların ağırlıklandırılması değerlendirilen şirkete göre 

değişecek şekilde yapılmıştır. Sözkonusu araç ağırlıklandırma ve içerik detayları 

ilerleyen aşamalarda detaylandırılmıştır. 
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2. YALIN ÜRETİM 

2.1 Yalın Üretim Ne Demektir? 

Yalın üretim felsefesinin genel tanımı, “israfı engelleyerek müşteri siparişi ile 

sevkiyat arasındaki süreyi kısaltan bir üretim felsefesi” şeklinde yapılmaktadır. 

Ancak bu tanımda algılanması gereken, her an müşteri siparişini karşılamak üzere 

hazır bekleyen bir ambar stoğu değildir [1]. Müşteri siparişi verildikten hemen sonra 

üretime başlanmalı ve üretim süresi kısa tutulmalıdır. Herhangi bir yerde, 

hammadde, ara stok ya da son ürün olarak bekleyen stok israftır.  

Detaylı bir şekilde açıklayacak olursak, yalın üretimde emek-zanaat yoğun üretim ile 

seri üretimin üstünlükleri bir araya getirilmiştir. Ana strateji, hızı artırıp, akış süresini 

azaltarak kalite, maliyet, teslimat performansını aynı anda iyileştirmektir. Yalın 

üretim, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda malzeme veya bilgiyi dönüştüren veya 

şekillendiren ve katma değer yaratan faaliyet ile zaman ve kaynak kullanan, ancak 

ürün üstüne müşteri ihtiyaçları doğrultusunda değer ilave etmeyen ve katma değer 

yaratmayan faaliyeti ayırt etmeye yarar [11]. 

Yalın bir üretici olabilmek için sürekli iyileştirme bakış açısı dahilinde, kesintisiz bir 

akış ve müşteri siparişinden itibaren imalatın tüm birimlerine uzanan bir çekme 

sistemi gerekmektedir. Ancak hiçbir üretici tam anlamıyla yalın üretici haline 

gelemez çünkü yukarıdaki açıklamada da belirtildiği üzere, yalın üretim sürekli 

iyileştirmeyi, başka bir ifadeyle devam eden bir süreci kapsar: Yalın üretim bir sonuç 

değil süreçtir. 

2.2 Yalın Üretimin Tarihi 

2.2.1 Yalın üretim sisteminden önce 

Yalın üretim, İngiltere’de başlayan sanayi devriminin devamında gelişen bir 

yaklaşımdır  [3]. Çelik imalatı sürecinin keşfiyle başlayan ilerleme, 1769 yılında 

buharlı makinanın keşfiyle sürmüş, bu şekilde, birçok makinanın aynı anda çalışması 
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dolayısıyla çok miktarda ürünün aynı anda üretilebilmesi olanağı ortaya çıkmıştır. 

Çoklu üretime izin veren tavandan birbirine bağlantılı ilk torna sistemlerin 

oluşturulması 1794, geliştirilmeleri ise vida standartlarının oturulması ile beraber, 

1803–1877 yılları arasında gerçekleşmiştir [3]. 

Avrupa’da Fransa, Almanya ve İsviçre başlarda İngiltere’yi takip etmekle beraber,  

19. yy başlarından itibaren sanayileşmeye hız vermişlerdir. Parçaların kendi 

aralarında değişebilirliği ve ardından silah fıçıları üretimiyle, Amerika da 

sanayileşmede konusunda atak yapmıştır. Ardından keşfedilen otomatik vida 

makinası ve takip eden teknolojik ilerleme sayesinde dikiş makinası, daktilo, bisiklet 

ve sonunda otomobil üretilebilir hale gelmiştir. Paralelinde kökeni askeri amaca 

dayanan alet endüstrisi de ilerlemiş, alet üreticileri sorun yaşadıkça diğer üreticilerle 

beraber çalışmaya başlamışlardır [3]. 

Ford’un otomobil üretmek amacıyla seri üretim sistemini bir üretim hattına oturtması 

ile seri üretim çok farklı bir boyut kazanmıştır. Bu şekilde, 1930’larda maliyeti düşük 

araçların üretilmesi birçok insanın otomobil sahibi olmasını sağlamıştır [3]. 

Seri üretimin başarısının sırrı geniş çaplı ekonomilerde otomobile olan ihtiyacın 

giderek artmasındadır. Muazzam boyutlarda fabrikalar kendi yaptığı işlemler dışında 

bilgisiz işçileriyle yıllarca neredeyse birbirinin aynı otomobilleri üretebilmişlerdir. 

Bu şekilde, sabit ekipman ve aletler için gerekli sermaye gideri 10 yıllar boyunca 

kendini amorte edebilmiş, başlıkları değişemeyen özel amaçlı makinalar üretim 

miktarlarının yüksek olması nedeniyle devamlı kullanılabilmişlerdir [3]. 

İkinci dünya savaşı öncesinde Ford neredeyse tüm parçalarını entegre tesisinde kendi 

üretebilir halde iken diğer üreticiler aynı boyutta entegre üretim yapamıyorlardı. Bu 

üreticiler kendi aralarında rekabet eden yan sanayiye güvenmekte idiler. Bu şekilde, 

rekabet arttıkça fiyatların düşmesi ve piyasanın genişlemesi ile seri üretim tüm 

dünyaya yayılmıştır. 2. Dünya savaşında ise tank, gemi ve uçak seri üretimi yüksek 

miktarlara ulaşmıştır.  

Ancak Avrupa, savaş sonrası artan otomobil talebiyle seri üretime devam ederken, 

Japonya baştan başlamak durumundaydı. Sermayesi, savaş öncesinden kalan seri 

üretim hattı ya da büyük pazarları olmadığı için farklı bir şekilde rekabet gücünü elde 

etmek durumunda kalmıştır. 
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2.2.2 Toyota üretim sistemi ve yalın üretim yaklaşımı 

Toyota savaş sonrası Ford fabrikasını incelemiş, ancak mevcut sistemi Japonya’da 

yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü uygulayamayacaklarını görmüştür. Bu nedenle 

birtakım temel farklılaşmalara gidilmiştir: Tek işlemi yapan birçok makinayı 

kullanmak yerine birçok işlemi yapabilen tek bir makina geliştirip, değişebilir 

başlıklar kullanan Toyoda ve Taiichi Ohno bu şekilde küçük lotlar ile çalışabilmeye 

başladılar. Çalışan sayısını yüksek tutamadıkları için tek çalışanın birçok işi 

yapabilmesi gerekiyordu. Hiyerarşik sistem yerine, düşük lotların getirdiği 

değişebilirliğe adapte olacak takımlar oluşturuldu. Takımlar bakım, aletler ve kalite 

konusunda daha fazla sorumluluk almaya başladılar, bu durumu “kaizen” adı 

verdiğimiz kalite odaklı sürekli iyileştirme prensibini oluşturdu [3]. 

Kalite odaklılık sorunu ortaya çıkmadan tespit etme ve düzeltme yoluna girdi. Her 

çalışan herhangi bir sorun keşfettiğinde tüm üretim hattını durduruyor ve diğer 

çalışanlar ile beraber anında çözüm geliştirerek bir daha aynı hatanın ortaya 

çıkmasını engelliyordu [7].  Bu şekilde hatalar giderek azaldı ve araç banttan çıkar 

çıkmaz [3] dağıtım hattına yönlendirildi. 

Toyota ve Ohno’nun diğer bir başarısı yan sanayiye kendilerine uyum sağlayacak 

şekilde sürekli geliştirme prensibini uygulatmak ve bu şekilde maliyeti düşürerek 

kaliteyi de yan sanayiden başlayarak yükseltmek oldu [3]. Bu şekilde, maliyet odaklı 

ve rekabeti teşvik eden bir yan sanayi yaklaşımından, destekleyici ve beraber 

çalışmaya odaklı bir yan sanayi yaklaşımına geçilmiş oldu.  

Geliştirilen diğer bir önemli yaklaşım tam zamanında (JIT) üretimdir [3]. Bu şekilde 

kanban adı verilen bir sistem sayesinde sadece gerekli olan parçalar gerekli olan 

zamanda küçük lotlar halinde üretilebilecek ya da tedarik edilebileceklerdi [2]. Bu 

şekilde hem Toyota, hem de yan sanayide gereksiz stok birikmelerinin önüne 

geçilebildi. 

20 senelik bir çalışma sonucunda 1970’lerde Toyota’nın üretim sistemi artık hazırdı. 

1980’lere Japon üreticiler, daha düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon talep eden 

tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte rakipler olmayı başardılar [3]. 

Bu noktada IMVP (Uluslarasası Motorlu Araç Projesi), bu sistemi ele alarak tüm 

konsepti yalın üretim adı verilen bir yaklaşıma indirgemiştir [3]. Bu yaklaşımın 

temelinde bir prosese odaklanma, proseste katma değer yaratmayan [2] tüm işleri 
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tespit etme ve bu işleri ortadan kaldırma vardır. Katma değer yaratan diğer kapsamın 

ise sürekli maliyetini düşürmek, zamanında üretim performansını arttırmak ve 

kaliteyi iyileştirmek üzere incelenmesi gerekmektedir [3]. Kısaca sonuca etkisi 

olmayan israfı engellemek yalın üretimin temel unsurunu oluşturmaktadır. Son 

yıllarda prosesin değişime uyum sağlayabilirliği de yalınlık içinde ele alınmaya 

başlanmıştır [3]. 

2.2.3 1980 sonrası 

1990’lara kadar yalın üretim otomotiv sektöründen hizmet sektöründe birçok alanda 

uygulanabilir olarak algılanmaya başladı. 1990 sonrasında ise Womack ve Jones 

yalın üretimi “yalın düşünce” boyutuna çıkararak yalınlığın bir sonuç değil, ideale 

ulaşmak için uygulanması gereken bir yol olduğunu ortaya koydular [1]. Womack ve 

Jones’un yalın üretime diğer bir katkısı ise değer bazlı akış şemaları olmuştur. Bu 

şemanın girdisi hammadde, bilgi ve veri iken, çıktılar hizmet ya da ürün ve müşteriye 

katılan değer olarak tanımlanmış ve firmaların bu doğrultuda süreçlerini değer bazlı 

ele almalarını gerektiği ortaya konmuştur.  

Toyota da 1990’lardan sonra süreçlerini tek ürün odaklı olarak iyileştirmenin tam 

anlamıyla yalın üretime götürmediğini görmüş, çoklu ürünleri göz önünde 

bulundurarak, daha iyi tasarımları, en iyi uygulamaları, bilgi ve yeteneği, içindeki 

çalışanları de içeren daha entegre bir süper-sisteme dönüştürmesinin gereği ortaya 

çıkmıştır [3].  Cusumano ve Nobeoka’ya göre sözkonusu entegre sistem hala yalın 

özellikler taşırken,  yalın prensipleri stratejik şirket amaçları için de 

kullanabilmelidir. 

Öte yandan özellikle uçak sanayisinden gelen düşük maliyet ve verimlilik talepleri 

bu sektörde de yalın üretim prensiplerinin devreye alınmasına neden oldu. Bu 

konuda LAI (Yalın Uçak Girişimi)) adı verilen bir girişim ile yalın üretim prensipleri 

nispeten az ve karmaşık parçaların montajında kullanıldı. Bu girişim sonucunda 

LEM (Yalın Şirket Modeli) adı verilen yalın şirketlerin özelliklerini açıklayan bir 

tanım ortaya çıkmıştır. Diğer bir girişim ise AMI (Çevik Üretim Girişimi) adı verilen 

ve 1997 yılında LEM’e paralel olarak geliştirilen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, 

yalın üretim prensipleri fabrikaların ürün esnekliğini maliyetleri yükseltmeden 

arttırması yönünde geliştirilmiştir [3].   
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2.2.4 2000’e doğru – “Next generation manufacturing” 

Bu yaklaşımların sentezi denebilecek bir çalışma 1990’ların sonlarında 500 üretim 

uzmanı tarafından yapılmıştır. NGM (Next Generation Manufacturing) adı verilen 

yaklaşım, şirketlerin her organizasyon için farklı olmakla beraber, sistematik olarak 

yalınlaşması gerektiğini ortaya koymaktadır. Buna göre bir şirket yalınlaşabilmek 

için farklı alt gruplardan oluşan temelde 4 operasyonel strateji benimsemek 

durumundadır. İnsan (1), Bilgi (2) ve Proses, ekipman & teknoloji (3) yi doğru bir 

şekilde harmanlayarak entegre bir şirket (4) oluşturmak sistemin ana çatısını 

oluşturmaktadır. 

Sistem ne kadar karmaşık olursa olsun, ana unsuru teşkil eden insana gerekli 

yatırımın yapılması gerektiği, insanın motivasyonunun yalın düşünce prensiplerini 

benimseyerek, sürekli sorgulanmasının ve “neyi daha iyi yapabilirim?” düşüncesiyle 

hareket edilmesinin gereği vurgulanmıştır. NGM yaklaşımına göre aynı iş için süreç 

içinde farklı sayıda çalışan gerekebilir. Bu nedenle şirket tam anlamıyla yalın 

olabilmek için çalışan sayısı esnekliğini çalışan motivasyonunu kaybetmeden 

sağlayabilmek zorundadır. 

İkinci unsur olan bilginin şirket içinde kalması, doğru bir şekilde kullanılması; 

gerektiğinde tedarik edilebilmesi ve doğru kişilerce filtrelenebilmesi gerekmektedir. 

Ancak bu şekilde bir şirket için kritik önemde olan yenilik “innovation” yaratma 

becerisi sağlanmış olacaktır. Her yenilik “innovation” sonucunda ise yönetimin 

yeniden gözden geçirilmesi ve yeni şartlara adapte olacak bir yönetim benimsenmesi 

gerekmektedir.  

Ekipmanların, proseslerin ve teknolojinin doğru yerde doğru şekilde kullanılabilmesi 

esastır. Bu kapsamda değişen pazar ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, 3 yapıtaşının 

da esnek olabilmesi gerekmektedir. Herhangi bir değişiklik gerektiğinde tüm şirketin 

o değişikliği mümkün olduğunca çabuk uygulayabilmesi için gerekli simülasyonu 

yapabilmesi,  doğru simülasyon için gerekli altyapıyı edinmesi ve ardından hızlı bir 

şekilde karar verdikten sonra uygulamaya geçebilmek için gerekli esnek donanıma 

sahip olması gerekmektedir. 

Tüm bu süreçler dahilinde, müşteri ihtiyaçlarını doğru ve zamanında değer içeren 

ürünlere dönüştürmek için gerekli entegrasyon modellerini oluşturmak, bunu şeffaf 

bir şekilde gerçekleştirmek NGM’nin 4. stratejik unsurunu oluşturmaktadır [3].   
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2.3 Yalın Üretim Sisteminin Araç ve Gereçleri 

Toyota, yalın üretim sisteminin temellerini atarken birtakım araçlar ve kavramlar 

ortaya çıkmıştır. Bu kavramlar yalın üretim stratejisinin geliştirilmesiyle ve yukarıda 

da belirtildiği üzere farklı modellerin geliştirilmesiyle genişlemiş, yeni kavramlar ve 

araçlar da ortaya çıkmıştır. Yalın üretim uygulamalarında sık kullanılan araçlar şu 

şekildedir: 

2.3.1 Takt zamanına uyum 

Bir fabrikadan ne kadar sürede bir ürün çıktığını ifade eden süredir. Net çalışma 

süresi / müşteri talebi şeklinde hesaplanır [2]. 

2.3.2 Kaizen 

“Kaizen”, sürekli iyileştirme konsepti için kullanılan bir tanım [3] olmasına karşın 

pratikte, farklı birimlerden birkaç çalışanın bir araya gelerek fabrikanın herhangi bir 

noktasına odaklanarak orayı yalın üretim prensiplerinin göz önünde bulundurarak 

iyileştirmeyi kapsamaktadır [2]. Takım, bir sonraki üretimin daha kaliteli bir şekilde, 

daha hızlı ve daha düşük maliyet ile gerçekleşebilmesi için öneriler geliştirir ve 

uygular [3]. 

2.3.3 Kanban 

Kanban sisteminde üretim hattında kullanılacak parça, çalışana mümkün olan en 

yakın yerde kullanılmak üzere bir kanban kutusu içinde bekler. Hatta çalışan işçi, 

parça - üretim süresi göz önünde bulundurularak belirlenen - minimum stok 

miktarının altına düştüğünde kanban kartını kutudan çıkararak parçanın üretilmesi ya 

da tedarik edilebilmesi için gerekli başlangıç emrini vermiş olur. Bu şekilde parça 

gerektiği zaman, gereken miktarda üretilmeye ya da tedarik edilmeye başlanır, bir 

önceki iş adımı tetiklenmiş olur [2]. Günümüzde Ford Gölcük fabrikasında yan 

sanayi ile beraber çalışılması sonucunda, minimum stok altına inen parçanın üretim 

emri banttaki çalışan tarafından verildikten 2,5 saat sonra parça yan sanayide üretilip 

yerine ulaşabilmektedir. 
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2.3.4 Çekme sistemi 

İhtiyaca göre üretim esasına dayanan bir sistemdir. Bir iş adımında yapılacak işin ya 

da üretilecek ürün için üretim emrinin bir sonraki iş adımı tarafından tespit edilerek 

sadece ihtiyaç kadar üretmeyi ifade eder. 

2.3.5 Tam zamanında üretim (JIT) 

Minimum miktarda hammadde, makina, teçhizat, çalışan ve alan kullanarak, 

müşterinin istediği ürünü, istenen miktarda ve zamanında sağlayan bir üretim 

sistemidir. JIT’in ana unsurları takt zamanına uyum, akan bir üretim sistemi 

oluşturulması ve çekme sisteminin uygulanması oluşturur [2]. 

2.3.6 Üretim dengelemesi 

Dengeleme, üretim seviyesini müşteri talebi çeşitliliğine uyarlamaktır. Bunu 

gerçekleştirirken miktar dalgalanmaları ve çeşitli üretim tipleri dikkate alınmalıdır 

[9]. Dengeleme ile öğrenme eğrisi kayıpları enazlanarak, çalışan ve yatırım 

optimizasyonu sağlanır. 

2.3.7 Değer akışı haritalama (VSM) 

Bu yöntem, kağıt kalemle fabrika akışlarını çizme esasına dayanır. İlk amacı proses 

akışını ortaya koymak, ikincil amacı ise prosesin ortaya çıkmasını sağlayan 

destekleyici bilgi akışını belirlemektir. Bu yöntemin standart akış tespitinden farkı 

öncelikli olarak daha fazla veri içermesi, 5–10 kutu seviyesinde daha çok aşamaya 

sahip olması, hammaddeden son ürüne kadar tüm prosesleri içermesidir. Genellikle 

geleceğe yönelik projelerin ya da kaizen çalışmaların tespitinde kullanılırlar [9].  

2.3.8 Hazırlık süresi azaltma 

Hazırlık süresi azaltma, “SMED – Single Minute Exchange of Die – Hızlı (bir 

dakikada) kalıp değiştirme” adı verilen bir sistemin temelleri üzerine kuruludur. 

SMED, kalıp bağlama ve hazırlık süresini azaltan yöntemlerden biridir ve 4 aşaması 

vardır: (1) İç hazırlık ve Dış hazırlık işlemlerini ayır ve listele, (2) İç hazırlık 

işlemlerini Dış hazırlık işlemi haline getir, (3) Hazırlık süresini azalt, (4) Hazırlık 

işlemini optimize et [10]. 

Hazırlık süresi azaltmanın temel avantajları olarak; müşteri taleplerine daha esnek 

cevap verebilme, zamanında teslim, gereksiz envanter nedeniyle oluşan maliyetlerin 
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önüne geçme, hattın ve makinenin kapasite seviyesini arttırma, kalıp değiştirme 

hassasiyetini arttırma ve hazırlık süresince oluşan hataların önüne geçme maddeleri 

verilebilir. 

2.3.9 Toplam üretken bakım (TPM) 

Herhangi bir makinanın arızadan dolayı çalışamama aralığını arttırmak için 

geliştirilmiş bir yöntemdir. Makinanın çeşitli göstergeleri belirli periyotlarla 

incelenerek, arıza oluşmadan bakım gerçekleştirilir.  

2.3.10 5S 

Organize, temiz ve yüksek verimliliğe sahip bir işyerinin oluşturulması ve 

devamlılığının sağlanması için bir iş süreci ve çalışma metodudur. (1) Ayırma ve 

uzaklaştırma, (2) düzenleme ve tanımlama, (3) günlük temizlik, (4) sık kontrol, (5) 

süreklilik için motivasyon unsurlarından oluşur. Bu şekilde standart ve kaliteli iş için 

uygun ortam yaratılırken, görsel kontrol ve kayıpların tespiti kolaylaşır. İş 

güvenliğinin ve çalışan motivasyonunun artması sağlanır [2]. 

2.3.11 Görsel kontrol 

Görsel kontrol, bir işaretler, bilgilendirme göstergeleri, layout, stok ve yönetimi 

araçları, renk kodları vb. araçları içeren bir sistemdir. Bu sistem, ürün akışının, 

operasyonların standartların, çizelgelerin ve hataların anında fark edilmesine yarar 

[9]. 

2.3.12 Tedarikçi geliştirme 

Tedarikçiye eğitim vererek ve şirket süreçlerine entegre ederek, satın alınan 

hammadde ya da diğer bir girdinin şirket standartlarına uygun format ve kalitede, 

tam zamanında gelmesini sağlayarak, tedarikçiyi geliştirirken uzun vadeli birlikte 

çalışmayı öngören sistemdir. 

2.3.13 Hücresel üretim 

Makina bazlı üretim yerine, ürün bazlı üretimin esas alındığı bir üretim türüdür. 

Birbirinin benzeri iş adımlarına sahip olan ürün aileleri ortaya çıkarılarak benzer 

ürünlerin bir “hücre” içinde WIP’i minimuma indirerek üretilmesi esas alınır. 
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2.3.14 Tek parça akışı / sürekli akış 

Lot bazlı üretim yerine her operasyondan birer parçanın geçmesi, bu şekilde ara 

stokların azaltılmasını hedefleyen akıştır.  

2.3.15 Toplam kalite yönetimi (TQM) 

TQM, bir işletmede verimliliği maksimum düzeye çıkarmak, sıfır hataya yaklaşmak 

ve tam müşteri tatminini sağlamak için benimsenmesi gereken ve şirket içi tam 

katılım sağlandığı bir yönetim anlayışıdır. 

2.3.16 Standart çalışma 

 Standart çalışma, asgari miktarda iş, alan, malzeme stokları ve ekipmana gereksinim 

duyan insan ve makinanın en iyi kombinasyonu demektir. Bu çalışmanın yapı 

taşlarını takt zamanına uyum, iş adımları sıralaması, tanımlanmış ara stoklar 

oluşturur.  

2.3.17 Hata geçirmezlik (Poka-yoke) 

Hatayı baştan engellemek esasına dayanan bir üretim tekniğidir. Proseslerin, 

ekipmanların ve aletlerin operasyonunda hatanın oluşmamasını sağlayacak şekilde 

tasarlanması esasına dayanır [9]. Bu sistemin başlıca dört esası vardır: (1)  Hatalar 

kaynağında bulunmalı ve tedavi edilmelidir, (2) Belirli örnek alanlarda muayene 

yapmak yerine tüm alanlarda yüzde 100 kontrol gerçekleştirilmelidir, (3)  Tedavi için 

harcanan zaman minimize edilmelidir, (4)  Poka-Yoke araçları kullanılmalıdır. 

2.3.18 Otonomasyon (Jidoka) 

Otomasyon bir ölçüde otomasyon olgusunu içermekle beraber sadece tezgahlarla 

sınırlı kalmayıp manuel süreçleri ve operasyonları da içeren bir kavramdır. Jidoka ile 

prosesteki hata ve sapmalara karşı derhal reaksiyon vererek, hatalı bir ürünün bir 

sonraki iş adımına gitmesi engellenir. Aynı zamanda, makina ve kullanıcının 

birbirinden bağımsız olması nedeni ile müstakil makina süreçlerine olanak verilir. 

Burada amaç değişken görevlere sahip çok yönlü işgücü ve yüksek verimlilik 

sağlanmasıdır [2]. 
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2.4 Yalın Üretim Sistemini Uygulayabilmek İçin Gerekli Aşamalar 

Yalın üretimin ortaya çıkışından sonra, firmalar, bu yeni ve zaman içinde gelişmiş 

olan prensibi öğrenmeye çalışmış, ardından nasıl uygulayabileceklerini düşünmeye 

başlamışlardır [3].  

Anlaşılmıştır ki, yalın üretimi bir fabrikada uygulamaya sokabilmek için yukarıda 

verilmiş olan prensiplerin hepsini birden devreye almak doğru olmayacaktır. Bu, her 

hastaya aynı ilaç kombinasyonunu vermeye benzemektedir; işe yaramayacaktır. 

Konu stratejik olarak irdelendiğinde bazı sorular ortaya çıkacaktır: 

• “Tüm yalın üretim teknikleri” benzeri bir kontrol listesine ihtiyacımız var mı? 

• Eğer yoksa hangilerini kullanmalıyız? 

• Hangilerine öncelik vermeliyiz? 

• Tüm fabrikada mı yoksa belirli alanlarda mı uygulama yapacağız? 

• Kaizen bize uygun mudur? 

• Planlar ne kadar detaylı olmalı? 

• Ne zaman yalın olduğumuza karar verebiliriz? 

Bu soruları fabrikanın kendisine sorması ve ardından uygulama için gerekli adımları 

atması gerekir. Unutulmamalıdır ki, yalın üretim stratejisi adı verilen strateji,  20–30 

sene içinde, rekabet avantajı sağlamak için ve tamamen fabrikaya özgü olarak 

geliştirilmiştir. Önemli olan tekniklerden ziyade, düşünme ve analiz metotlarını 

benimseyerek doğru uygulamaları bulabilmektir [8].    

Lee, günümüzde bir şirketi yalınlaşma sürecine sokabilmek için 5 temel adıma göre 

ilerlemeyi önermiştir: [8] 

1) Mevcut durum tespiti: Bunun için farklı yöntemler ve araçlar geliştirilmiştir. 

İlerleyen sayfalardaki çalışmada, fabrikanın genel durumunu tespit edecek 

farklı araçlar daha detaylı olarak incelenecek ve karşılaştırılacaktır. 

2) İleriye yönelik iş akışlarının belirlenmesi: Öncelikli olarak hangi makinaların 

nerelerde durduğu ve hangi işi yaptıkları tespit edilmelidir. Bu tespit çalışma 

için bir temel oluşturacaktır. Bunu yapabilmek için hücresel üretim gibi bir 
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uygulamaya geçmenin uygun olup olmadığı tartışılmalı, ardından yeni bir 

layout üzerinde çalışılmalıdır. 

3) İleriye yönelik altyapının belirlenmesi: Altyapı bir üretim sistemindeki yan 

unsurlardan oluşur. Bunlar eğitim, çizelgeleme, kalite metotları, şirket 

kültürü, yatırım politikaları vb. unsurları içerirler. Bu sırada şirketin 

kullanabileceği yalın üretim sistemi araçları belirlenir. 

4) Önceliklerin belirlenmesi: Bu aşamada, seçilen araçların hangi sırayla, hangi 

aşamaları takip ederek uygulayacağı belirlenir. Öncelik belirlerken dikkate 

alınması gereken en önemli unsur ise ROI’dır.  

5) Planların geliştirilmesi  

Çalışmanın teorik araştırma bölümünde yukarıdaki maddelerden mevcut durum 

tespiti unsuru detaylandırılacak, israf çeşitlerine odaklandıktan sonra “fabrika 

değerlendirme modelleri ve araçları” başlığı altında ele alınacaktır. 

2.5 Durum Tespitinde “8 İsraf”a Odaklanma 

Yalın üretim daha önce de belirtildiği üzere “israfı engellemek” ile doğrudan 

ilişkilidir. Mevcut durum tespitinin yapılmasında kullanılacak yöntemlerden biri de 

bu durumda israfın kaynaklarını tespit etmek ve bu doğrultuda ilerlemek olacaktır. 

Taiichi Ohno 7 tip israf çeşidi belirlemiştir. İlerleyen süreçte insan kapasitesinin 

etkin kullanılmamasının da bir israf olarak değerlendirilmesi sonucunda 8 tip israf 

tanımlanmıştır. Fabrikayı değerlendirmede ön unsur olarak kullanılabilecek 8 israf 

tipi aşağıda belirtilmiştir: 

• Fazla üretim: Bu israf türü kısaca, ürünün ihtiyaçtan daha önce üretilmesidir. 

Bu şekilde malzeme akışı engellenerek kalite ve verimlilikte düşüşe sebep 

olunur, yüksek çevrim süreleri, yüksek stok maliyetleri oluşurken hata tespiti 

zorlaşır. Sorunun önüne geçmek için etkin bir çizelgeleme ile sadece o anda 

satılabilecek ya da transportu gerçekleşebilecek ürünü üretmeye ve hazırlık 

süresi azaltmaya odaklanmak gerekecektir.  

• Bekleme: Tipik bir parti tipi üretimde ürün çoğunlukla bir sonraki iş adımını 

beklemektedir. Bu durumun öncelikli nedenleri malzeme akışının uygun 

olmaması, iş adımları arası mesafenin fazla olması, hazırlık sürelerinin uzun 

 12



olmasıdır. İş adımlarının birbiri ile ilişkineldirmek bekleme zamanlarını 

indirgeyecektir. 

• Transport: Ürünün işlemler arası taşınması ürüne katma değer kazandırmayan 

bir süreçtir. Bu durum olası hasar nedeniyle kalite sorunlarına neden 

olabilmektedir. Diğer bir sorun ise ek maliyete neden olan malzeme taşıyan 

araçlardır. Transportu azaltmanın ilk adımı malzeme akışlarını tespit etmek 

ve görselliği arttırmaktır. 

• Uygun olmayan işlem seçimi: Basit işlemleri yapmak için maliyeti yüksek 

makinaların kullanılması bu kapsama girer. Bu durum, takip eden işlemlerin 

uzakta olması, maliyeti çıkarmak amaçlı fazla üretim gibi sonuçlar doğurur. 

Daha küçük ve esnek makinaların seçimi, hücresel üretime geçiş büyük 

ölçüde israfı engelleyecektir. 

• Gereksiz stoklar: Fazla stoklar bir fabrikadaki sorunları saklayan unsulardan 

biridir. Fazla stoklar çevrim sürelerini arttırırken, alan işgal eder, sorun 

tespitini geciktirir ve iletişimi engeller. İş adımları arasında sürekli bir akış ile 

birçok üretici müşteri memnuniyetini arttırmış, stoklara bağlı maliyetleri 

düşürmüştür. 

• Gereksiz, fazla hareket: Bu israf türü ergonomi ile ilişkilendirilmekte ve 

çalışanın yapacağı iş sırasındaki tüm gereksiz hareketlerini kapsamakta, aynı 

zamanda güvenlik ve sağlık unsurları ile de ilişkilendirilmektedir. Bu tip 

hareketlerin çalışan yardımı ile analiz edilerek yeniden tasarlanması 

gerekmektedir 

• Hatalar: Ek işçilik ve hurda ile sonuçlanan hatalar bir işletme için kritik önem 

taşımaktadırlar. Envanteri bloke etmek, yeniden inceleme, yeniden 

çizelgeleme ve verimsizlik kayıpların en önemli bölümün oluşturur. Sürekli 

geliştirme kapsamında çalışanların eğitilmesi hataların önüne geçmede 

atılacak ilk adım olacaktır. 

• Çalışanların etkin kullanılmaması: Bu israf türü çalışanların sadece fiziksel 

yeterliliklerine odaklanmak nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Şirketlerin 

çalışanların yaratıcılıklarını da kullanmaları diğer 7 israf türünün 

azaltılmasında büyük önem arz edecektir. 
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3. FABRİKA DEĞERLENDİRME ARAÇLARI 

Yukarıda da belirtildiği üzere, bir fabrikada yalın üretim sistemini uygulamaya 

sokmak için gerekli iyileştirmelere başlayabilmek ancak durum tespiti ile 

mümkündür. Bu konuda ilk bilimsel yaklaşımların başında Womack ve Jones 

tarafından geliştirilmiş olan değer bazlı akış şemaları gelmiştir.  Bu temel model 

sayesinde firmalar girdi ve çıktılarını ortaya koyarak mevcut durumlarını bir ölçüde 

tespit edebilir hale gelmişlerdir [3].  

Günümüze gelene kadar ise “durum tespiti” konusu çeşitli bakış açılarıyla ele alınmış 

ve bir fabrikayı değerlendirebilmek için farklı kişi ve kurumlarca farklı araçlar 

üzerinde çalışılmış, farklı modeller geliştirilmiş ve uygulamaya sokulmuştur. Bu 

araçları kullanabilecek kişi ya da kurumların yetkinlik seviyelerinden, değerlendirme 

sürecinin süresine ya da durum tespitinin sonunda varılmak istenen noktalara göre 

içeriği değişebilen çeşitli yöntemler ve araçlar geliştirilmiştir ve hala 

geliştirilmektedir.   

Artan rekabet, teknolojik değişim ve ürün çeşitliliğindeki artış sonucunda bu 

araçların önemi giderek artmaktadır. Değişen piyasa koşulları, şirketin kendini 

tanımasını, eksiklerini tespit etmesini ve bu doğrultuda süreçlerini kontrol ederek, 

süreçlerini iyileştirmesini zorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla, bu araçlar ile 

yukarıda da belirtildiği üzere varılmak istenen ilk nokta, şirketin kendi kendini 

inceleyerek iyileştirme yapabileceği alanları tespit edebilmesidir. İkincil amaç, çeşitli 

benchmark fırsatlarını daha iyi değerlendirmesi ve başka şirketlerin değerlendirme 

sonuçlarını inceleyerek kendi fabrikasının durumunu kıyaslayabilmek olarak 

tanımlanabilir. Daha basit bir bakış açısı ile bir kredi değerlendirme kuruluşunun, 

şirket hakkında ihtiyaç duyduğu verileri almak için bile standart finansal ölçütlerden 

fazlasına ihtiyaç duyması; fabrikayı incelemenin gerekliliği bu araçları giderek daha 

vazgeçilmez hale getirmiştir. 

Çalışmanın ilerleyen aşamalarında yaygınlıkla uygulanan, yeni geliştirilen belli başlı 

fabrika değerlendirme araçları, ardından farklı yönlerden karşılaştırmaları 

yapılacaktır. 
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3.1 RPA – Hızlı Fabrika Değerlendirme 

3.1.1 RPA nedir? 

Bu yöntem, kısa bir fabrika gezisinden – gören bir gözle – fabrikanın yalınlığı ve 

satış maliyetleri konusunda çok ve gerekli bilgi edinmek amaçlı olarak, R. Eugene 

Goodson tarafından geliştirilmiş ve 2002 yılında Harward Business Review’da 

yayınlanmıştır. Yöntem, 1998 yılından beri 150’den fazla operasyonun 

incelenmesinde, 400 den fazla fabrika gezisinde kullanılmıştır. Sonuçların ortaya 

konmaları bir günden kısa bir sürede tamamlanmış, ancak ortaya çıkan veriler, 

benchmark projelerinden, rekabet analizi ve stratejik kazançlara uzanan kararları 

etkileyebilmiştir [5].  

Yöntemin temelinde üç araç bulunmaktadır: 

1) 11 kategorilik RPA değerlendirme formu, (bkz. Ek A) 

2) 20 soruluk evet-hayır formatındaki anket formu (bkz. Ek A) 

3) Satış maliyeti tespiti için fabrika verileri (bkz. Ek A) 

Fabrika gezisi sonrasında takım üyeleri izlenimlerini RPA değerlendirme formu ve 

ankete aktarıp, edindikleri rakamları yorumlamalıdırlar. Gezi sırasında takım üyeleri 

fabrikanın farklı unsurlarını inceleyecek, çalışanlarla konuşacak ve fabrikanın en iyi 

yöntemleri uygulayıp uygulamadıklarını gözlemleyecektir. Bu sırada farklı üyeler 

farklı alanlardan sorumlu olacak ve hiç not alınmayacaktır.  

3.1.2 RPA değerlendirme formu içeriği 

Formun kendisi ek A’da verilmiştir. Yorumlama ve puanlandırmada kullanılacak 

değerlendirme unsurları aşağıdaki gibidir: 

1) Müşteri memnuniyeti: En iyi fabrikalarda çalışanlar, ürünleri, kendilerinden 

sonraki aşamaları tanır ve müşteri geldiğinde iyi bir izlenim bırakabilmek için 

ne yapmaları gerektiğini bilirler. Fabrikaya girince layout, çalışanlar, müşteri 

ve ürünler konusunca kısaca bilgi verilmelidir. Takım üyelerinin bu aşamada 

soracağı “ürün sizden sonra nereye gidiyor?” sorusuna verilen cevap 

belirleyicidir. (1.,2. ve 20. anket soruları) 

2) Güvenlik, çevre, temizlik ve düzen: Fabrikada ışık, ses ve hava seviyesi, 

istiflemenin anlaşılır olması ve süreçleri ortaya konmuş olması bu kriteri 
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incelemede belirleyicidir. Dikkat edilmesi gereken küçük parçalara da 

büyüklere gösterilen özenin gösterilmesidir. (3.-5. ve 20. anket soruları) 

3) Görsel yönetim sistemi: Çalışanları doğru işlem ve yerlere yönlendiren 

işaretleri aramak gerekir. Kanban kartları, renklerle ayrılan üretim hatları, 

kalite ve verimlilik grafikleri, bakım kayıtları, takım çalışanlarının isimleri, 

verimlilik kriterleri görsel göstergelere örnektirler. Kontrol odaları, malzeme 

akış grafiklerinin tek bir yerde gösterilmesi de aranmalıdır. (2.,4.,6.-10. ve 20. 

anket soruları) 

4) Çizelgeleme sistemi: Bu sistemin başarısı istasyonlar arasında yığılan 

stoklara bakılarak ölçülebilir. Başarılı bir çizelgeleme sisteminde bir 

istasyona gelen ihtiyaç bir sonraki istasyondan gelmelidir. Merkezi 

çizelgelemelerde hep fazla ya da eksik üretim yapılmakta, ara stoklar 

oluşmaktadır. Diğer bir ölçüm kriteri ise çalışanların bir sonraki istasyonu 

görebilecek ve konuşabilecek kadar yakın olmalarıdır. Bu şekilde üretim 

hızını değiştirebilirler. (11. ve 20. anket soruları) 

5) Alan kullanımı, malzeme hareketi, ürün akışı: En iyi fabrikalarda malzeme 

tek seferde, doğru paletlerde hareket eder, stoklar hat başındadır, ara stoklar 

yoktur, farklı yerlerde tek makinalar yerine ürün akışı bazlı hat yerleşimi 

mevcuttur. Bu kritere göre başarı ölçümünün bir yolu da imalat içindeki 

forkliftleri saymaktır. Boş yerleri verimli kullanılıp kullanılmadığı ise dikkat 

edilmesi gereken diğer bir unsurdur. (7., 12., 13. ve 20. anket soruları) 

6) Envanter seviyesi ve WIP (Work in prosess, bitmemiş ürün stoğu): Ara stok 

tespiti için bir ürünün üretim sürecini izlemek yeterlidir. Örneğin saatte 60 

parça çıkan bir hatta 500 parçalık ara stoğun görülmesi, 8 saatlik bir işin 

beklediğine işarettir. (7., 11. ve 20. anket soruları) 

7) Takım çalışması ve motivasyon: En iyi fabrikalarda çalışanlar verimlilik ve 

kalite konusunda sonuç odaklı, bilgilerini paylaşmaya isteklidir. Operatörlerle 

ve diğer çalışanlarla konuşmak, panolarda çevresel kriterlerle ilgili 

ölçütlerini, sosyal sorumluluk – personel güçlendirme ölçütlerini ya da şirket 

futbol takımının resimlerini aramak motivasyon ve takım çalışması 

konusunda bilgilendirici olacaktır. (6., 9., 14., 15. ve 20. anket soruları) 
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8) Alet ve takımların durumu ve bakımı: Makinaların yanında satın alınma 

tarihleri ve maliyetleri ile bakım çizelgelerinin olup olmadığı incelenmelidir. 

Çalışanlara işlerin nasıl gittiği gibi basit bir soru sormak, operatörlerin ve 

geliştirme çalışanlarının ekipman ve alet satın almasındaki katkılarını 

sorgulamak gerekmektedir. Ayrıca makinanın satın alma tarih ve mevcut 

durumunu inceleyerek fabrikanın makinalarına ne kadar değer verdiğini de 

anlayabiliriz.  (16. ve 20. anket soruları) 

9) Karmaşıklık ve değişkenlik yönetimi: Etrafta çok fazla kişinin sık olarak, 

özellikle elle veri kaydettiğini görüyorsak bu durum, karmaşıklık yönetimi 

konusunda fabrikanın başarısız olduğunun göstergesidir. Akışın hızlı olduğu 

yalın fabrikalarda, operatörler parça kaydı tutmazlar ve kullanmaları gereken 

parça sayısı çok ise bile, seçim konusunda kendilerine destek olacak sistemler 

mevcuttur. Operatörlere bu konuda soru sorulabilir. (8., 17. ve 20. anket 

soruları) 

10) Tedarik zinciri entegrasyonu: Başarılı fabrikalar az miktardaki tedarikçileri 

ile iyi ilişkiler içinde çalışırlar. Etiketleri inceleyerek, fabrikaya özel 

etiketleme olup olmadığını, dolayısıyla ilişki seviyesini tespit ederken, etiket 

çeşitliliğinden tedarikçi sayısını tahmin edebiliriz. Ödemenin nasıl yapıldığı 

sorulmalı; bu süreçteki bürokrasinin çokluğu öğrenilmelidir. (18. ve 20. anket 

soruları) 

11) Kalite odaklılık: Çalışanlar kalite süreçleriyle gurur duyuyorlarsa genelde 

kalite programlarına bir isim verip bunu her yerde görülecek şekilde misyon, 

vizyon gibi kriterlerle beraber panolara asarlar. Her iş merkezinde 3. 

kategoride belirtilen göstergelerin asılmış olması da gözlemlenmesi gereken 

diğer bir unsurdur. Bu kapsamda fabrikanın hurdayı nasıl yönettiği ve hatalı 

ürün çıktığında ne yaptığına ilişkin süreçlerle ilgili sorular da sorulmalıdır. 

(15.,17.,19. ve 20. anket soruları) 

3.1.3 Yalınlık seviyesine göre değerlendirme süreci 

Turun hemen ardından takım üyeleri gözlem ve izlenimlerini paylaşarak, fabrikanın 

yalınlığını ve satış maliyetlerini tespit etmek üzere toplanırlar. Ardından incelenen 11 

kategori 1’den (kötü) 11’e (sektörde en iyisi) uzanan bir skalada değerlendirilir. Bir 

yandan da anket formu tamamlanır. Toplam skor ve anketteki “evet” cevapları bize 

 17



bir sonraki adım konusunda fikir verecek, puanı düşük olan kategoriler üzerine 

düşülmesi gereken alanları gösterecektir. Bu durum, fabrikanın yalınlık seviyesi 

konusunda bize gerekli verileri verebilecektir. Ancak satış maliyetlerinin tespiti için 

bazı ek bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

3.1.4 Satış maliyeti tespiti ve değerlendirmesi 

Satış maliyetini (COS) tespit etmek için 4 unsur kullanılır: 

1) Malzeme: Satın alma maliyeti, hurda ve ek işçilikleri içeren hammadde 

maliyetidir.  

2) Çalışan: Aylık ve saatlik ücret ile sigorta, tazminat ve mesai maliyetlerini 

içerir. 

3) Sahip olunan mallar, donanım ve ekipman (PP & E): Tüm donanım ve 

ekipman amortismanı, vergi ve sigorta, planlı bakım ve elektrik, yakıt vb. 

maliyetlerini içerir. 

4) Diğer: Birçok süreçte ortaya çıkan kağıt kopyalama, dışarıdan sağlanan 

hizmetler vb. maliyetleri içerir. (Yalın sistemlerde COS’un %5-10’u, 

geleneksel şirketlerde %15-20’u bu kalemleri içerir.) 

Bu 4 unsur için gerekli veriler fabrika turunda ve şirket yöneticisine sorulacak 

sorular ile toplanır. Yöneticiden alınacak veriler ekler kısmında verilmiştir. (bkz Ek 

A) 

3.2 LA – Yalın Değerlendirme 

3.2.1 LA nedir? 

LA, Türkçe tanımı ile “Yalın Değerlendirme”, 2004 yılında Strategos Inc.’de çalışan 

Quarterman Lee tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntemde de kapsamlı bir anket formu 

değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Ancak anket sorularını cevaplamak için 

fabrikayı gezerken elde edilen veriler yerine birebir fabrika yöneticilerinden alınan 

cevaplar esas olarak kabul edilmektedir. Anket formunda dokuz ana kriter 

bulunmaktadır. Bu ana kriterlerin ise farklı değerlendirme ağırlıklarına sahip alt 

kriterleri bulunmaktadır [8]. 

 

 18



3.2.2 LA değerlendirme formu içeriği 

Değerlendirme formunda,  dokuz ana kategoride olmak üzere toplam 40 soru 

sorulmakta ve bu sorulara çoktan seçmeli olarak yanıt verilmesi beklenmektedir. 

(Sorular için bkz. Ek B) Kategoriler şu şekilde sınıflandırılabilir: 

1) Envanter: Bu bölümde orta ve üst kademe yöneticilerden akıllarından 

envanter devir oranı, ara stok (WIP), bitmiş ürün ve hammadde stokları 

oranlarını söylemeleri beklenmektedir. Diğer iki soru ise yıllık devir hızı ve 

sektöre oranı ile ilişkilidir. 

2) Takım yaklaşımı: Öncelikli olarak organizasyon tipi belirlenir. Ardından 

fabrika işçilerinin tazminat tipi, iş güvenliği, çalışan devri, takım eğitimi ve 

tüm çalışanların takımlara katılımları konusunda sorular mevcuttur. 

3) Prosesler: Bu bölümde tüm proses akışının ne kadar yalın tasarlandığı 

incelenmektedir. İlk soruda kaç ürünün aynı makinadan geçtiği 

sorgulanmaktadır; yalınlık göz önünde bulundurulduğunda mümkün 

olduğunca aynı makinaya yüklenilmemelidir. İkinci soruda makine 

kapasiteleri sorgulanmaktadır. Yüksek kapasiteli ve az sayıda, ya da hücresel 

üretime yönelik olabilecek düşük kapasiteli çok sayıda makinanın varlığı 

sorgulanmaktadır. Dördüncü soru ise ürün çeşitliliği ve esneklik ile ilgilidir. 

Ürün çeşitliliğinin fazla olmadığı bir sitemde belli ölçüde esneklikten yoksun 

olma tolere edilebilir ancak tersi durumda esneklik yalın üretim için 

zorunludur. Beşinci soru çalışma kapasitesi ile ilgilidir: Geleneksel üretimde 

makine kapasitesinin 100% oranında kullanmak esas iken, yalın üretimde 

önemli olan üretim dengelemesidir. Son soruda ise, fabrikanın teknoloji 

seviyesi irdelenmektedir. 

4) Bakım: Bu bölümde, sistem bakımı, önleyici bakım, kalıp değiştirme ve 

makine süreleri incelenmektedir. Yalın üretim sisteminde önleyici bakıma 

odaklanılmalıdır. Aksi durumda makinenin durması tüm sistemi 

durduracaktır. 

5) Yerleşim ve malzeme idaresi: Bu bölümde stok için ayrılan yer tespit 

edilmekte, proses bazında layout incelenmektedir. 3. soruda ise, malzeme 

hareketleri ortaya çıkarılmakta ve ne kadar karmaşık olduğu görülmektedir. 
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Diğer sorular görsellikle; yeni gelen birini akışları algılama seviyesinin 

yanında, fabrikanın genel düzen ve temizliği ile alakalıdır. 

6) Tedarikçiler: Söz konusu bölüm tedarik zinciri tasarımı ve yönetimini ele 

almaktadır. Bölümdeki sorular bir ürün için farklı tedarikçi sayısını, 

outsourcing durumunu incelemektedir. Yalın üretimde ana işlemler az sayıda 

yetkin tedarikçiler ile beraber yürütülürken fabrikanın ana kapsamı olmayan 

işlerin dışarıdan outsourcing yolu ile temin edilmesi esastır.  

7) Hazırlık: Bu bölüm, ekipmanlar için setup süresini ve bu süreyi kısaltmak 

için yapılan çalışmaları incelemektedir. 

8) Kalite: Bu bölümde istatistiksel proses kontrol (SPC) eğitimi, SPC’nin 

kullanıldığı operasyon sayısı ve SPC’nin kim tarafından yapıldığı 

incelenmektedir. Toplam hata oranı da bu bölümde öğrenilmektedir. 

9) Çizelgeleme ve kontrol: Son bölüm olan bu bölümde, malzemenin bir akış 

içinde ne kadar durduğu, diğer bir deyişle ara stok seviyeleri incelenmektedir.  

İkinci soruda çekme sisteminin varlığı, üçüncü soruda ise müşterilere 

zamanında ürünü teslim etme performansı sorulmaktadır. 

3.2.3 LA sonucunu değerlendirme 

Her bir sorunun cevabına 0 ile 4 arası değerler verilmektedir. Bu cevaplarının 

puanları ise daha sonra yukarıda tanımlanan dokuz bölüm bazında toplanmaktadır. 

Ardından her bölüme bir ağırlık vererek % değerinden yalınlığa ulaşma seviyesi 

ortaya çıkmaktadır. Bu seviye tespit edildikten sonra radar benzeri bir tabloya 

yerleştirilmektedir. (Değerlendirme verileri ile beraber değerlendirme tablosu için 

bkz. Ek B) Bu şekilde fabrikanın eksik noktaları net olarak ortaya çıkmakta, hangi 

noktalarda kendini daha fazla geliştirmesi gerektiği belirlenebilmektedir [4]. 

3.3 PBBL – Personel Davranışı Tabanlı Yalın Model 

3.3.1 PBBL nedir? 

Birçok şirket, yalınlaşma sürecinde, değişime karşı çıkma, çalışan katılımında 

azalma, çalışan entegrasyonu eksikliği benzeri çalışan kişilerden kaynaklanan 

sorunlarla karşılaşmakta; bu durum süreçleri olumsuz etkilemektedir. PBBL modeli, 

yalın bir şirket için gerekli bir fabrika değerlendirme aracı olmak yanında,  yalın 
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şirket tasarımı içine insan unsurunu da katmaya çalışmaktadır. Model, mevcut 

personel durumunu da inceleyerek, bir personel geliştirme planı ortaya koymakta ve 

yalın süreçlere destekte bulunmaktadır.  PBBL’nin temelinde iki değerlendirme aracı 

bulunmaktadır: [14] 

1) Personel davranışı tabanlı yalın model 

2) Anket formu 

Anket, personel davranışı tabanlı yalın modelin altyapısını oluşturmaktadır. 

3.3.2 PBBL ve anket yapısı, değerlendirme 

Bu model 6 x 6’lık bir matristen oluşmaktadır. (bkz. Ek C) Matrisin sütün verileri 

insan davranışlarını, satır verileri ise yalınlık uygulama durumunu içermektedir.  

Matrisin sütun bölümünde insan davranışlarının kendi genetik özelliklerinin ve 

çevrenin sonucunda oluştuğu ortaya konulmaktadır [14]. Bu kapsamda insan 

davranışlarının 6 ana unsuru şu şekilde sınıflandırılabilir: 

Çevresel faktörler: 

1) Veri: Bu kategori, performans konusunda sürekli geri besleme, performans 

beklentileri konusunda net ifadeler ve performansı etkileyen kararlara destek 

olan zamanında bilgilendirmeyi içermektedir. 

2) Araçlar: İstenen performansı göstermek için gerekli kaynaklardır. Birçok 

yalın strateji ve araç bu kapsama girmektedir. 

3) Teşvikler: Prim veya ödül benzeri finansal ve finansal olmayan anlamda 

performansı arttırıcı kriterleri içermektedir. 

İnsan faktörleri: 

4) Bilgi: Bu kategori bir işçinin kendi bilgisini kapsamaktadır. Vardiya 

toplantıları, çeşitli bildiriler işçinin bilgisine hitap eden araçlar olarak 

görülmektedir. 

5) Kapasite: Bir kişinin o işi yapabilirliği ile alakalıdır ve işe alırken dikkat 

edilmelidir. Bu kategoride kapasite arttırıcı, rotasyon, ergonomi, vardiya 

saatleri, renkli kodlama benzeri araçlar yer almaktadır. 
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6) Motivasyon: Bu kategori işçinin isteklerini ve karakterini çalışma ortamı ve 

yapacağı iş ile örtüştürme esasına dayanmaktadır. 

Satır bölümü ise modelin yalınlık bileşenini içermektedir. Bu bileşene göre, bir 

organizasyonda değişiklik yapmak için bir sistemin oturtulduğu ve bu sistemin 

insanlar ve insanlara ilişkin davranış değişiklikleri üzerine oturtulduğu ortaya 

konmaktadır. İlk odak yeni iş akışlarını destekleyen davranış değişiklikleri üzerine 

olacaktır. Ardından tedarikçi davranışlarında ve takibinde ofis ve yan birimlerde 

değişiklik gerçekleşmelidir. En son olarak da şirket bazında bir sürerlilik sağlama 

için gerekli değişiklik meydana gelecektir. Bu süreç modelin satır verilerini oluşturan 

şu 6 aşamada gerçekleşecektir: 

1) Planlama: Temelde 3 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan ilki yalın bir 

üretim politikası oluşturmak, (prosesi tanımlamak, çeşitli benchmark 

aktiviteleri, ölçüt ve amaç belirleme ve strateji belirleme bu kapsamdadır) 

ikincisi yalın organizasyonu geliştirmek, (takımların oluşturulması, kaynak 

tespiti, raporlama yapısı bu kapsamdadır) üçüncüsü ise bir iletişim ve eğitim 

stratejisi belirlemektir.  

2) İşyeri: Bu bölüm çalışma ortamını yapılacak işi ve ö işyerindeki akışı 

sadeleştirmek ile ilgilidir. Bu kapsamda, işyeri güvenliği, organizasyonu, 

işlerin talimatlara göre yapılması, görsel kontrol, hata minimizasyonu 

konuları ele alınmaktadır. 

3) Akış: Sorunsuz bir ürün akışına bu kategori ile ulaşılmaya çalışılmaktadır. 

Hazırlık süresini azaltma, takt zamanına uyum, üretim hattı dengeleme, 

küçük lotlar, çekme sistemi ve hücresel üretim konuları bu kapsamdadır. 

4) Destek: Üretim hattına destek olacak, ERP sistemleri, bakım, tedarikçi 

geliştirme, üretim kontrolü vb. konuları içerir. 

5) Tutarlılık: Tasarlanan proses ve destek sistemlerinden sapmayı kontrol eden 

kriterleri içerir. Sapmayı tanımlama, ölçme, analiz etme ile sapmayı azaltacak 

şekilde proses geliştirme ve kontrol bu kapsamdadır. 

6) Sürdürebilirlik: Sürekli geliştirme konseptini içermektedir. 

Matrisi doldurabilmek için anket sorularını cevaplamak gerekmektedir. Soruları 

cevaplarken takım liderleri, işçiler ve yöneticilerin fikir belirtmesi önem 
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taşımaktadır. Soruların cevaplarına göre matrisin içindeki kutular puanlanacak ve 

yalınlaşma sürecinde hangi aşamalarda eksiklikler olduğu ortaya çıkacaktır. 

Anket formu farklı bölümlerden, bölümler ise alt sorulardan oluşmaktadır. Sorulara 

verilen cevaplar 0 (Uygulaması yok) ile 4 arasında (%100 uygulama) bir skalada 

değerlendirilmektedir.  Ardından bölüm ortalaması alınarak yukarıdaki matrisin içine 

puan olarak yerleştirilmektedir. Puanlamayı görsel olarak da ifade etmek amacı ile, 

• 0 – <1 arası, kırmızı 

• 1 – <2 arası, turuncu 

• 2 – <3 arası, sarı 

• 3 -  4 arası ise yeşil renk ile gösterilmektedir [14]. 

Matriste kırmızı olan alanlar üzerine odaklanılması gereken sorunları gösteren 

alanlardır. Bu bölgelerde sözkonusu yalılaşma sürecinde gerekli unsurun yeterince 

dikkate alınmadığı ortaya çıkacaktır. Matris incelendiğinde çevre bileşeni ve insan 

bileşeninin toplamda etkileri ve toplam PBBL skoru gibi değerlere de 

ulaşılabilmektedir.  

3.4 LDST – Yalın Karar Verme Destek Aracı 

3.4.1 LDST nedir? 

Sözkonusu araç, 2005 yılında Frank Chen, John L. Lawrence ve Hung-da Wan 

tarafından sekiz aşamalı bir yalınlaştırma prosesi olarak geliştirilmiştir. Bu 

kapsamda, sözkonusu fabrikanın yalınlığı test edilmekte, mevcut durum ortaya 

çıkarılmakta ve yalın üretim için öneriler verilmektedir. 

Veri toplama işlemi web tabanlı bir program ile gerçekleştirilmektedir: Bir anket ile 

analiz için gerekli veriler internet üzerinden toplanır. Ardından program içine entegre 

edilmiş bir model yardımıyla, cevaplar nicel çıktılara ve karar desteği sağlayacak 

nitel bilgiye dönüşmektedir. Nicel rapor “yalınlık skoru”nu tanımlar ve bu şekilde 

şirketin yalınlığı ne ölçüde uyguladığına ilişkin büyük ölçüde bilgi edinilebilir. 

Ayrıca şirketin mevcut durumu ve ileriye yönelik yol haritası ile belirli amaçların 

uygulama konusundaki aciliyetleri bu skor sonucunda ortaya çıkar. Nitel raporlar ise 

acil amaçlar, ileriye yönelik amaçlar ve gelişme önerileri verirler [15]. 
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3.4.2 LDST anketi kapsamı  

Anket (bkz. Ek D) aşağıda tanımlanmış olan üç ana, sekiz alt bölümden 

oluşmaktadır:  

1) Genel şirket bilgileri: Bu bölüm, şirketin yapısını anlayabilmek üzere sorulan 

soruları içermektedir 

2) Yönetim ve odaklanmayı, çevre konularını, çalışan yapısını, genel anlamda 

yalın üretimin klasik konularının ne ölçüde uygulandığını inceleyen 

kapsamdır. 

3) Proses akışları, değişime yönelik planlar ve çalışan eğitimi, ölçüm metotları 

bu bölümde incelenmektedir [15]. 

3.4.3 Sonuçlar 

Sonuçlar 4 ana bölümde verilmektedir [16]. Bu bölümler,  

1) Yalınlık skoru analizi 

2) Mevcut amaç analizi 

3) Gelecekteki amaç analizi 

4) Detaylı çıktı analizi olarak sınıflandırılmaktadır. 

3.5 Mevcut Fabrika Değerlendirme Araçlarının Karşılaştırılması 

Bu bölümde, yukarıda detayları açıklanan modeller farklı özellikleri açısından 

incelenmiş ve farklı bakış açıları ile karşılaştırılmıştır: 

Araçların içerikleri açısından bakıldığında, PBBL dışındakilerin yalın üretim 

tekniklerini birebir incelediklerini ve bu tekniklerin ne ölçüde uygulandığını 

sorgulandıklarını görmekteyiz. PBBL ise her konudaki yalınlaşma çabalarına insan 

faktörüne odaklanarak bakmaktadır. Diğer araçlarda insan faktörü birçok unsurdan 

biri iken PBBL her yalınlaşma sürecinin karar ve uygulama aşamalarında insanın 

olduğunu ve bu nedenle insanın önce yalınlaştırılması gerektiğini vurgulamaktadır. 

LA ve LDST tamamen üretime odaklanmış iken RPA içinde finansal unsurlara da 

yer vermekte, değerlendirmeye bu bakış açısını da katmaktadır.  
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Değerlendirme formatı ele alındığında her 4 modelin de birer anket formu içerdiğini 

görmekteyiz. Bu anket formuna verilen cevaplar her bir araçta farklı skalalara göre 

puanlandırılmakta ve arkasından değerlendirilmektedir. RPA içinde 1–11 arası bir 

skalada gözlemcilerin kendi izlenimlerine göre seçimler yapmaları istenmektedir. LA 

ve LDST değerlendirme skalası ise soruya göre farklılık göstermekte, bazı sorularda 

ise yüzde aralıkları ile cevaplar beklenmektedir. PBBL, LA ve LDST modellerinin 

ortak yönü; anketlerinde ana kategorilerin, bunlara bağlı alt bölümlerle beslenmesi, 

aynı zamanda verileri daha çok soruya dayandırarak almaları olarak da ele alınabilir. 

Bu nedenle, PBBL, LA ve LDST’nin değerlendirme formatı açısından daha detaylı 

olduğu söylenebilir.  

Değerlendiren kişiler ve değerlendirmede yer alan firma yetkilileri açısından da 

karşılaştırma yapmak mümkündür. RPA her ne kadar daha pratik bir araç gibi 

görünse de anket yapısı nedeniyle, değerlendiren kişilerin öznel bakış açısı 

diğerlerine göre daha ağır basmaktadır. Bu durumda değerlendirmeyi yapan kişilerin 

sağlam bir yalın üretim altyapısı ve bakış açısına sahip olmaları avantajlı olacaktır. 

Diğer 3 format ise RPA’ya göre daha kesin hatlıdır. Bu durumda, anketi uygulayan 

kişilerden çok anketi cevaplayan kişilerin yetkinlik ve konusuna hakimlik seviyesinin 

yüksek olması gerekmektedir. RPA anketinde sorular hem çalışanlara hem de üst 

yönetime sorulmakta ve (finansal olmayan bölüm için) net cevaplar 

beklenmemektedir. Oysa diğer 3 formatta değerlendirilen kişinin yüzde bazında 

rakamlara hakim olması gerekebilmektedir. 

Yukarıda özetlenen unsurların ışığında, değerlendirme süresi ile detay seviyesi ele 

alındığında, RPA’nın diğerlerine göre daha hızlı tamamlanan bir araç olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Özellikle LA ve PBBL’den sağlıklı bir veri elde edebilmek için daha 

fazla zaman harcamak gerekmektedir. LDST ise online tamamlanan bir araçtır, 

dolayısıyla RPA gibi hızlı olması beklenmektedir. Ancak soruların içeriği, 

cevaplamak için bir ön hazırlık yapmak gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Bu araçlar arasında, uygulama amacı açısından da farklılıklar göze çarpmaktadır. 4 

modelin temel amacı şirketin kendi açıklarını görebilmesi ve doğru noktalar üzerine 

odaklanarak onları düzeltmeye başlaması için yol göstermektir. Ancak RPA 

dışındakilerin uygulama formatları daha uzun bir süreç gerektirdiği için sadece bu 

amaçla kullanabilinecekleri görülmektedir. Oysa RPA herhangi bir fabrika gezisinde 
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firmanın durumu hakkında maksimum bilgiyi alabilmek için bize diğerlerine göre 

daha fazla yol göstermektedir. 

Dikkate alınması gereken diğer bir unsur da bu 4 aracın geliştirilme tarihleridir. 

RPA’nın yayınlanması 2002, LA’nın 2004, PBBL ve LDST’nin ise 2005 yıllarıdır. 

Bu durum fabrikaların yalınlaşma sürecinin değerlendirilmesi konusunun çok yeni 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Gerek akademik gerekse piyasada geliştirilmiş olan 

bu çalışmaların uygulanmasına yönelik örnekler olmakla beraber, her bir aracın uzun 

vadede başarısını karşılaştırabilecek kadar veri henüz toplanabilmiş değildir. Ancak 

uygulama örneklerinin çokluğu açısından RPA ve LA’nın farklı sektörlerde başarılı 

olduklarına dair veriler mevcuttur.  

Yukarıda açıklanmış ve karşılaştırılmış olan 4 modelin uygulanması durumunda 

fabrikaların bir kazanç elde edeceği muhakkaktır. Ancak her fabrikanın; üretim 

sistemi, çalışan insanları ve şirket kültürü itibarıyla farklı olduğu açıktır Bu nedenle 

her araç bir fabrikada uygulandığında sürpriz bir başarı beklenmemelidir. Yalın 

üretim stratejisi, otomotiv sektörü devi haline gelen Toyota’nın rekabet avantajı elde 

etmek için, kendi süreçlerini 20 senelik bir sürede revize ederek geliştirdiği bir 

stratejidir. Bu nedenle, her şirketin farklı araçları inceleyip, kendine en uygun olanı 

seçmesi, gerekiyorsa her bir aracın kendi şirketi için üstün olan alanlarını 

belirleyerek kendi aracını geliştirebilmesi gerekmektedir. 

Demir çelik sektörü ele alındığında otomotiv sektörü benzeri bir üretim tipi olmadığı, 

dolayısıyla tüm yalın üretim araçlarının da kullanılamayacağı ortadadır. İlerleyen 

bölümlerde demir çelik sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki durumu, demir-çelik 

sektöründe üretim yöntemleri ve yapısı hakkında bilgi verilecek ve demir çelik 

sektöründe yalın üretimin uygulanabilirliği tartışılacaktır. 
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4. DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ VE YALIN ÜRETİM 

4.1 Dünya’da ve Türkiye’de Demir Çelik Sektörü 

Demir çelik sektörü, tüm dünyada ekonomik kalkınmanın sürükleyici faktörü olarak 

kabul edilmektedir. Altyapı sorunlarını çözmüş, kitle üretim ve tüketimi aşamalarına 

geçmiş gelişmiş ekonomilerde, demir çelik sanayinin nispi öneminin azaldığı, buna 

karşılık günümüzde gelişmekte olan ekonomilerde özellikle yüksek kaliteli demir 

çelik ürünleri tüketiminin hızla arttığı görülmektedir. Sektörler arası ilişkileri 

açısından da demir çelik sektörü, ekonomiyi etkileme ve yönlendirme gücüne en 

fazla sahip olan sektörler arasında yer almaktadır [17]. 

Demir çelik sektörünün evrimi incelendiğinde, çeliklerin kitlesel mühendislik 

malzemesi olarak kullanıma geçtiği devir 19. asrın ikinci yarısından sonrasıdır. 

Sanayi devrimi ile 1850 yılından sonra kitlesel çelik üretim yöntemlerinin devreye 

sokulması ile dünya çelik üretimi ve tüketimi 1870 yılında 10 milyon ton iken, 

1900’da 37 milyon tona yükselmiştir. Bu dönem içinde kitlesel çelik üretimi yöntemi 

olarak yüksek fırında üretilen sıvı ham demirden başlayarak Bessemer, Thomas 

konverterlerinin yerleştiği, hurdanın da kullanıldığı Siemens-Martin ve sadece 

hurdadan başlayan Elektrik Ark Fırını yöntemlerinin endüstride yer aldığını 

görmekteyiz [18]. 

Bu dönem bir taraftan kitle çeliklerinin dövme ve özellikle haddeleme yöntemleri 

kullanılarak son çelik ürünlerinin yanı sıra, özel ve alaşımlı çeliklerin de üretimine 

başlandığı yıllar olarak bilinmektedir. 1900 – 1950 yılları arası çelik üretiminde 

büyük dalgalanmalar olsa da toplamda yıllık %3,4 lük bir üretim artışı gözlenmiştir. 

Bu yıllarda dünya çelik üretimin % 80’i Amerika, Almanya, Rusya, İngiltere ve 

Fransa’nın elindedir.  

1950 – 1974 yılları arasında devamlı ve hızla gelişen çelik üretiminde kitlesel üretim 

felsefesi öngörülmüş, 1950’de kişi başına çelik üretimi 70 kg iken bu rakam 1974 

yılında 177 kg.’a çıkmıştır (Gelişmiş ülkelerde 500 kg iken gelişmekte olan ülkelerde 

50 kg). Özellikle 1973’ten sonra çelik endüstrisinde enerji tasarrufu en önde gelen 

konu olmaya başlamıştır. 1980’li yılların başında dünya çelik üretiminde durgunluk 
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gözlenirken, 1984-1989’da dengelenmiş ancak 1990 sonrası tekrar düşüşe geçmiştir. 

1992 yılında yıllık üretim 723 milyon ton seviyesine düşmüştür. Bu yıllarda önem 

kazanan diğer bir konu ise kalite yükseltme ve maliyet azaltmanın yanında 

verimliliği arttırmaktır. Çevre koruma ile ilgili hukuki düzeylerde de olmak üzere 

ulusal ve uluslararası anlaşmalarla ortaya konan esaslar da ayrıca önemli bir baskı 

unsuru oluşturmaktadır. 

Altyapısı 1930’lu yıllarda atılan Türk demir çelik sektörü ise, Türk ekonomisinin 

gelişmesinde ve endüstrileşmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Demir çelik üretimi 

ilk defa 1928 yılında, savunma sanayinin çelik ihtiyacını karşılamak amacıyla, şu 

anda MKEK olarak bilinen tesiste, Kırıkkale’de başlamıştır.  

Türkiye’nin ilk entegre demir çelik tesisi olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları 

(KARDEMİR), 1937 yılında işletmeye açılmıştır. Türkiye’nin yassı ürün talebini 

karşılamak için, ikinci entegre tesisi olan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 

(ERDEMİR) ise, 1965 yılında üretime başlamıştır. 1977 yılında, uzun ürün ve yarı 

mamul talebini karşılayabilmek amacıyla, Türkiye’nin üçüncü entegre tesisi, 

İskenderun Demir Çelik Fabrikaları (İSDEMİR) işletmeye açılmıştır.  

1960’lı yıllardan itibaren özel sektöre ait elektrik ark ocaklı tesislerin de faaliyete 

geçmeye başlaması ve 1970’li yıllarda İSDEMİR’in ve özel sektöre ait 5 ark ocaklı 

kuruluşun işletmeye açılması ile 1980 yılında Türk Demir Çelik Endüstrisi, yıllık 4,2 

milyon ton ham çelik üretim kapasitesine ulaşmıştır. 

Türk demir çelik sektörü 2004 yılında, her birinin yıllık kapasitesi 1.000.000 ton ile 

3.000.000 ton arasında değişen üç adet entegre tesis ve kapasiteleri 60.000 ton ile 

2.000.000 ton arasında değişen 16 adet Elektrik Ark Ocaklı (EAO) tesiste 

gerçekleştirdiği, 23,5 milyon ton ham çelik üretimi ile Dünya çelik üretiminde 12. 

sırada yer almıştır. 23,5 milyon tonluk ülke ham çelik üretim kapasitesinin % 27’sine 

tekabül eden 6,3 milyon tonu entegre tesislere, %73’üne tekabül eden 17,2 milyon 

tonu ise 16 adet EAO’lu tesise aittir. 

Bu aşamada , farkın daha iyi anlaşılması için entegre tesis ve elektrik ark ocağı 

arasındaki fark kısaca şu şekilde özetlenebilir: Entegre tesisler hammadde olarak 

demir cevheri, kireçtaşı ve kok, ek olarak çok az miktarda hurdaya ihtiyaç duymakta 

iken, ark fırınlarında ise çelik hurdası temel hammadde olarak kullanmaktadır.  
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4.2 Demir Çelik Sektöründe Yalınlaşma İhtiyacının Nedenleri 

Yukarıda 1990’lı yıllarda sektörün bir düşüşe geçtiği belirtilmiş idi. Ancak bu 

düşüşün nedeni hareketsizlik değildir. Birçok fabrikanın üretiminde artış olurken, 

birim üretim aynı kalmakla beraber Avrupa’lı üreticilerin çalıştırdıkları insan sayısı 

%70 azalmış; kişi başı üretim neredeyse üç katına çıkmıştır [21].  

Karlılığın düşmesinin ardında sektör kapasitesinin talebin üzerinde olması gerçeği 

yatmaktadır. İkinci önemli neden fiyatların yanında maliyetlerin de düşmüş 

olmasıdır. (Hatta Almanya’da maliyet düşüşü fiyattaki düşüşten az olmuştur.) 

Üçüncü neden ise sektörün bölünmüş olması; dünya çapındaki ilk 50 üreticinin 

üretimin %57’sini kontrol ediyor olmasıdır ki bu da sistemde fazla kapasitenin 

oluşmasına neden olmuştur [21].  

Bu kapsamda, yukarıda da bahsedildiği üzere her şirket verimliliğini arttırma 

çabalarına girişmiştir. Bu kapsamda lot miktarları arttırılmış, kapasiteler çoğaltılmış, 

aynı zamanda coğrafi odaklanma ve uzmanlaşa yoluna gidilmiştir. Bunların hepsi 

yüksek tedarik zinciri maliyetleri ile sonuçlanmıştır. Bu artan maliyetlere alternatif 

olarak yalın üretimin uygulamasına yönelik ihtiyaçlar doğmuştur. 

4.3 Üretim Karakteristiği Olarak Demir Çelik Sektörü ve Proses 

Endüstrisindeki Yeri 

Demir çelik sektörünü, üretim hacmi, ürün çeşitliliği, akış karakteristikleri 

parametrelerine göre konumlandırmak gerektiğinde, doğrudan proses endüstrisi 

içinde yer aldığı görmekteyiz. Proses endüstrisi, temel anlamıyla kesikli bir biçimde 

tekil parçalar üretmeyen tüm endüstrilerin buluştuğu ortak nokta olarak 

açıklanmaktadır. Ancak her sektörün kendine has karakteristikleri olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda, çelik sektörünü de proses endüstrisi kavramı içinde deha 

detaylı olarak konumlandırma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.   

Bu konumlandırmayı temel olarak ürün karakteristikleri, malzeme akış 

karakteristikleri ve kesikli üretime geçişteki öncelik bazında yapmak mümkündür. 

Ürün karakteristikleri iki temel madde altında ele alınabilir. Bunlar hammadde 

çeşitliliği ve üretim hacmidir. Bu kapsamda çeşitli endüstriler ile çelik endüstrisi iki 

açıdan da Şekil 4.1 ve Şekil 4.2’de karşılaştırılmıştır. 

 29



Bitkisel yağ

Gıda yan ürünleri

Çelik

Bira vb.

Kağıt

İlaçlar

Kimyasallar

Boyalar

Yem karışımları

Gıda

Düşük Yüksek

Bitkisel yağ

Gıda yan ürünleri

Çelik

Bira vb.

Kağıt

İlaçlar

Kimyasallar

Boyalar

Yem karışımları

Gıda

Düşük Yüksek

 

Şekil 4.1: Hammadde çeşitliliği [22] 
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Şekil 4.2: Üretim hacmi [22] 

Malzeme akış karakteristikleri başlığı altında ise fabrika ve üretim şartlarına ilişkin 

unsurlar ele alınmaktadır. Temel unsur, ekipmanın genel ya da özel amaçlı olup 

olmadığıdır. Bu ayrıma bağlı olarak, atölye tipi üretimden akış tipi üretimine uzanan 

aralıkta sektörü sınıflandırmak mümkündür. Sözkonusu sınıflandırmaya bağlı olarak 

tanımlanabilecek üretim esnekliği, yalın üretimin uygulanabilirliği ile doğrudan 

ilişkilidir. Çelik sektörünün bu sınıflandırma içerisindeki yeri Şekil 4.3’te görülebilir.   
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Şekil 4.3: Üretim esnekliği [22] 
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Şekil 4.4: Kesikli üretime geçiş sırası [22] 

Ancak dikkate alınması gereken önemli bir nokta daha vardır. Proses tipi 

endüstrilerde, üretim karakteristiği, başından sonuna kadar kesikli olmayan yapıda 

değildir. Başta kesikli olmayan vasıflar göstermekle beraber, üretimin sonlarına 

doğru kesikli üretim karakteristikleri göstermeye başlar. Çelik sektöründe de durum 

bu şekildedir. Aşağıda daha da detaylandırılacak çelik üretimi prosesinde ilk 

aşamalar çeliğin eriyik halde olduğu ve kesikli üretimde algılandığı biçimiyle tekil 

ürünlerin elde edilemediği aşamalardır. Ancak çalışma sıcaklıkları düştükçe ve son 

ürüne yaklaştıkça işlemler kesikli üretimi daha olanaklı kılmaya başlar. Bu kapsamda 

proses endüstrisi içinde çelik sektörünün kesikli olmayan üretimden kesikli üretime 

geçiş sırası Şekil 4.4’te diğer sektörlerle karşılaştırmalı olarak görülebilmektedir. 

Tüm tablolar incelendiğinde çelik endüstrisinin ürün çeşitliliği düşük, üretim hacmi 

orta seviyede, malzeme akış karakteristiği açısından daha çok parti tipine uygun ve 

süreç olarak üretim akışının ortalarında kesikli üretime dönüştüğünü görülmektedir.   
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4.4 Çelik Üretimi Prosesi 

Çelik üretimi prosesi, çeliğin nasıl ve hangi vasıflarda üretildiğine bağlı olarak ise 

parti tipi ile akış tipi arasında değişen bir üretim prosesidir [18]. İlerleyen bölümde 

ana hatları ile çelik üretimi süreci entegre tesis temelli olarak anlatılacaktır: 

Entegre tesislerde öncelikli olarak hazır hale getirilen demir cevheri, kireç ve kok 

düzenli olarak yüksek fırının tepesinden şarj edilir (yüklenir) [17]. Hammaddelere 

şiddetle üflenen sabit sıcaklıktaki hava ve gazlar, kokun reaksiyona girmesiyle fırının 

sıcaklığını demirin ergime noktasına çıkartır. Kirecin reaksiyona girmesi ise, çeşitli 

pisliklerin yüzeyde kolayca ayrılabilir cüruf olarak kalmasını sağlar ve ergimiş demir 

ya da sıcak metal böylece yüksek fırının altında toplanır. 

Yüksek fırından alınan sıcak metal %4-%5 arasında karbon ve bununla birlikte 

çeliğin sertliğini ve mukavemetini olumsuz etkileyen fosfor ve sülfür içerir. Bu sıcak 

metal bazik oksijen fırınına ya da konvertöre hurda ile birlikte şarj edilir. Yüksek 

basınçta enjekte edilen saf oksijen akımı pislikleri gaz ve cüruf haline dönüştürür. Bu 

çok sürecin sonucunda yarımamul formu için hazır duruma gelen ham çelik üretilir. 

 

Şekil 4.5: Yüksek fırından sürekli döküme çelik üretim süreci 

Elektrik ark ocaklarında proses biraz daha farklıdır. Burada gerekli hammadde hurda 

olduğu için gerekli besleme hurda ile elektrik ark ocağına yapılır. Ardından ikincil 

metalurji işlemine tabi tutulan çelik, istenen alaşım seviyesine getirilir. Takibinde 

entegre tesislerde de ark ocaklarında da sürekli döküm prosesi gelir. Bu proses, sıvı 

çeliğin (ileride sac haline gelecekse) slab ya da (kütük ve profil haline gelecekse) 

blum formatında katı çelik haline dönüştürme prosesidir. Çelik üretiminin entegre 

tesislerde sürekli döküm sonuna kadar gösterimi Şekil 4.5’te mevcuttur. 
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Sürekli döküm sonrasında çeliğe asıl şekil verme işlemi vardır. Bu işleme haddeleme 

adı verilmektedir. Slab ya da blum farklı ebatlardaki sıralı ya da yan yana yerleşmiş 

merdanelerden farklı kesitlere göre değişen adet ve çevrimlerde geçerek nihai 

formunu alır. Bu proses istenen ürün karakteristiklerine göre sıcak ya da soğuk 

olarak gerçekleştirilebilir. Sac sözkonusu olduğunda sıcak haddeleme prosesinin 

şematik gösterimi Şekil 4.6’da görülmektedir. 

 

Şekil 4.6: Sıcak haddeleme süreci 

Çelik, haddeleme prosesi sonucunda profil olarak formunu almıştır ama sanayide 

kullanılması için takibinde farklı işlemlerden daha geçmesi gerekebilir. Bu işlemler 

çeliğin yüzey kalitesini arttıran soyma, taşlama benzeri işlemler, çeliğin 

mukavemetini arttıran soğuk çekme işlemi ya da çeliğin yüzeyini temizlemek üzere 

kullanılan asit banyosu ya da kumlama işlemleri olabilir [19]. 

Profil halindeki çelik daha sonra farklı talaşlı imalat, dövme, ısıl işlem vb. 

proseslerden geçerek sanayide kullanılacağı nihai formunu alacaktır. 

4.5 Demir Çelik Sektöründe Yalın Üretimin Uygulamasına İlişkin Çalışmalar 

Yalın üretim konseptinin dünyada ilk uygulaması bilindiği üzere Toyota ile 

gerçekleşmiş, ardından bu konuyla ilgili gerek literatürde gerekse uygulamada çok 

fazla aşama kaydedilmiştir. Ancak teorik ve pratik yönde kaydedilen bu gelişme 

daha çok montaj tipi üretim yapan tesislere yönelik olmuştur. Yalın üretim ve proses 

endüstrisi konusu, hatta daha detaya inilecek olursak yalın üretim ve çelik endüstrisi 

konusu son yıllara kadar gerek literatür gerekse uygulama olarak çok 
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irdelenmemiştir. Bunun temel nedeni bir sonraki bölümde detaylı olarak açıklanacağı 

üzere yalın üretimin çelik endüstrisinde, montaj endüstrisine göre karşılaşabileceği 

zorluklardır. Ancak çelik endüstrisi maliyet düşürme ve global rekabet şartları altında 

yalın üretimin belli prensiplerini uygulamak zorunda kalmıştır.  

Bu kapsamda 2003 yılında yapılan bir anket çalışması Amerika’da çelik 

üreticilerinin yalınlık konusunda ne seviyede olduğunu bize göstermektedir. 

Çalışmada ortaya çıkan temel bulgu, çelik üreticilerinin yalın üretimi uygulamaya 

geçişlerindeki temel sebebin maliyet olmasıdır. Aynı anket çalışmasında çıkan diğer 

bir sonuç, şirketlerin JIT, TPM, TQM, hazırlık süresi azaltma ve 5S prensiplerini 

uygulamaya çalışmakta olduklarıdır. Ancak katılım gösteren birçok şirket hala yalın 

üretim uygulama sürecinin erken aşamalarında olduklarını bildirmişlerdir. Anketin 

sonuçları Tablo 4.1’de detaylı olarak verilmiştir.  

Endüstrideki diğer çalışmalara bakıldığında, birçok şirketin yalın üretim konusunda 

danışmanlık hizmeti sunduğu da görülmektedir. Ancak çelik sektörü kendi içinde 

özel bir sektördür ve yalın üretim konusunda danışmanlık veren firmalar 

incelendiğinde sektörel olarak uzmanlaşmış fazla danışmanlık firması olmadığı 

görülmektedir. Bu firmalardan biri olan “Hand’s on Group” özellikle çelik sektörüne 

yönelik çalışmalar da yapmaktadır.  

Akademik çalışmalar incelendiğinde ise bu konuda 2003 yılında Fawaz tarafından 

kangal üretimi gerçekleştiren entegre bir çelik tesisinde yapılan doktora çalışması 

göze çarpmaktadır. Çalışma dahilinde çelik sektöründe uygulanabilecek yalın üretim 

araçları VSM yardımı ile tespit edilmiş ve kangalların ebatlarına ilişkin belirli 

sınırlamalar ve varsayımlar dahilinde simulasyonlar gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 

irdelenmiştir.  

Ancak toplamda bakıldığında, çelik sektörüne yönelik sistematik yalınlaşma 

çabalarının montaj endüstrisine oranla çok yetersiz ve temel seviyede olduğu 

görülmektedir.  
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Tablo 4.1: Çelik üreticilerin yalın üretimde bulundukları aşama [22] 

 Şirket 1 Şirket 2 Şirket 3 Şirket 4 Şirket 5 Şirket 6 

Anketi 

cevaplayan 

kişi 

Kalite sistemi 

koordinatörü 

Kontrol ve 

işletme 

servisi 

Strateji ve 

geliştirme 

yöneticisi 

İç danışman Kalite ve 

proses 

mühendisi 

Mühendisli

k ve 

teknoloji 

yöneticisi 

Yalın üretime 

geçme nedeni 

Makinaların 

çalışmadığı 

sürelerin uzun 

olması, müşteri 

baskısı, maliyeti 

düşürme isteği 

Maliyette 

rekabet 

edebilir 

seviyeye 

gelme 

Likidite Para 

kaybetmek 

Ekonomi, 

para 

tasarruf 

etme isteği 

Maliyete 

ilişkin üst 

yönetim 

kararı 

Kullanılan 

yalın üretim 

araçları 

JIT, TPM JIT, TQM, 

TPM 

JIT, TPM, 

TQM 

TPM, TQM, 

5S, Hücresel 

üretim 

JIT, TPM, 

Hazırlık 

süresi 

azaltma, 

TQM 

JIT, TPM, 

Hazırlık 

süresi 

azaltma, 

TQM 

Uygulamada 

gelinen seviye 

% 0 - 25  % 51 - 75 % 26 - 50 % 26 - 50 % 0 - 25  % 0 – 25 

Yalın 

üretimden 

beklentiler 

Maliyette düşüş Müşteri 

memnuniye

tinde artış, 

maliyette 

düşüş, nakit 

akışında 

artış 

Maliyette 

rekabet 

edebilir 

seviyeye 

gelmek 

Temiz ve 

güvenli işyeri, 

daha iyi 

planlama 

prosedürleri 

Maliyeti ve 

envanteri 

azaltma 

Maliyeti 

azaltma, 

müşteri ve 

çalışan 

memnuniye

tini arttırma 

Alınan 

sonuçlar 

Makinanın 

çalışmadığı 

zamanların 

azalması 

Maliyette 

düşüş 

Proses 

gelişimi, 

maliyet 

düşüşü 

Karda artış, 

temiz ve 

güvenli işyeri 

Bir miktar 

para 

arttırıldı 

Maliyet 

düşüşü, 

müşteri 

memnuniye

tinde artış 

Uygulamada 

yaşanan 

zorluklar 

- Tarihi 

kuralları 

değiştiriyor 

olmak 

Sendika, 

otomasyon 

Çalışan 

eğitimi 

Sendikanın 

esnek 

olmayışı 

Çalışan 

bakış 

açısını 

değiştirme 

Üst yönetim 

desteği 

Nötr Yüksek 

seviyede 

destek 

Yüksek 

seviyede 

destek 

Yüksek 

seviyede 

destek 
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4.6 Yalın Üretim’in Demir Çelik Sektöründe Uygulanabilirliği 

Klasik anlamda yalın üretim montaj sanayi için geliştirilmiş bir yaklaşım olduğu için, 

geleneksel özellikler taşıyan proses tipi çelik üretimi süreçleri ile çelişmektedir. 

Ancak yukarıda da açıklandığı üzere, proses tipi üretim de kendi içinde çeşitlilik 

göstermekte ve bu nedenle bazı yalın araçların uygulanabilirliğine imkan verecek 

nitelikler taşımaktadır: Öncelikli olarak çelik endüstrisinin diğer birçok proses 

endüstrisine göre parti tipi karakteristikleri ve alternatif süreçleri ile bir ölçüde 

esnekliğe izin verdiği unutulmamalıdır. Ayrıca yalın üretime daha yakın olan kesikli 

üretimine çelik üretiminin son aşamalarında yaklaşıldığı daha önce açıklanmış idi. 

Hammadde çeşitliliğinin az olduğu ve üretim hacminin yüksek seviyede olduğu 

üretim tiplerinin TPM benzeri yalın üretim araçlarına çok ihtiyaç oldukları 

görülürken kanban gibi belirli alternatifleri kullanamayacakları da ortadadır. Çelik 

sektörü düşük hammadde çeşitliliği ve orta seviyede üretim hacmi ile iki alternatifi 

de uygulamaya açık bırakmaktadır.  
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Şekil 4.7: Farklı yalın üretim araçlarının esneklik ve ekipman tipi  değişkenlerine 

göre proses endüstrisinde uygulanabilirlikleri [22] 

Sonuç incelendiğinde, Şekil 4.7 dahilinde çeşitli yalın üretimi araçlarının proses 

endüstrisindeki esneklik ve ekipman tipi tabanlı uygulanabilirliği açıkça 

görülmektedir. Şekil 4.8’de ise aynı yalın üretim araçlarının uygulanabilirlikleri 

hammadde çeşitliliği ve üretim hacmi değişkenlerine bağlı olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 4.8: Farklı yalın üretim araçlarının hammadde ve üretim hacmi  değişkenlerine 

göre proses endüstrisinde uygulanabilirlikleri [22] 

Diğer yalın üretim unsurları göz önünde bulundurulduğunda metal üreticilerinin 

yalın üretimi devreye sokmayı zorlaştıracak kendine has özellikleri olduğu da 

unutulmamalıdır. Bazıları şu şekilde sıralanabilir: [20], [22] 

1) Ekipmanlar ve makinalar çoğunlukla büyüktür, bu durum hücresel üretime 

izin vermez.Bazı proseslerin yüksek lotlarda üretilmesi zorunludur. Bu 

durum “tek parça akışı”nı imkansız hale getirebilir.  

2) Ekipman hazırlık maliyetleri, zaman ve efor yanında ekipman aşınması 

açısından da yüksek olabilir. 

3) Darboğazlar tam anlamıyla darboğazlardır (24-7) ve metalin olmadığı bir 

durumun ortaya çıkmaması için devamlı koruyucu envantere ihtiyaç duyarlar. 

4) Bazı haddehanelerde, aynı ekipmanda çok değişken viraj ve paso 

kombinasyonları olabilir. Bu durumda standart kanban kontrolleri işe 

yaramayabilir. 

5) Porsenel güçlendirme ve motive olmuş çalışan takımları, yüksek 

sendikalaşma oranları ve işbirlikçi olmayan ilişkiler nedeniyle zor 

gerçekleşebilir. Sendika aynı zamanda 5S programının uygulanmasında da 

engellere yol açabilir. Örneğin toplu sözleşmeler kapsamında her hafta 

yerlerin süpürülmesi yada haftalık auditlere karşı çıkılabilir. Aynı zamanda 
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TPM kapsamında işten çıkarmalar yaşanabilir ki bu durum da sendika 

direncine neden olabilir. 

6) Metalurjik sınırlamalar, çevrimlerin (özellikle ısınma ve soğuma 

durumlarında) hızına etkimeyi sınırlandırabilir. 

7) Farklı kesit, kalite ve uzunlukta ürünler üreten haddehaneler sözkonusu 

olduğunda yalın üretime yönelik yapılan çalışmalar benzer ürünleri 

sınıflandırırken bazı standart kabuller gerektirir. Bu kabulleri yaparken 

sınıflandırmada zorluklar yaşanabilir.  

8) Yalın üretim uygulamasında en önemli şart üst yönetimin desteğidir. Çelik 

endüstrisi ise hala muhafazakar bir sektör olarak bilindiğinden üst yönetimde 

direnç yaşanabilir. 

Sonuçta, yalın üretim yaklaşımı her aracıyla olmasa bile belirli kısıtlamalar dahilinde 

bazı araçlarıyla uygulanabilir niteliktedir.  

Bir sonraki bölümde her bir yalın üretim aracının uygulanabilirliği daha detaylı 

olarak irdelenecektir. İrdeleme yapılırken, konuyla ilgili yapılmış akademik 

çalışmalar, temelde ÇEL-MER Çelik Endüstrsi A.Ş. olmak üzere , Saarblankstahl 

GmbH ve Georsmarienhuette GmbH’nın üretim hatları incelemelerinden 

faydalanılacaktır. 

4.7 Çelik Üretimi ve Yalın Üretim Araçları 

Aşağıda, yalın üretimi uygulamak için kullanılan araçların her birinin demir çelik 

sektöründe ne boyutta uygulanabileceğine ilişkin incelemeler mevcuttur. 

4.7.1 Takt zamanına uyum 

Takt zamanı kavramı dahilinde, belirlenen bir süre içinde bir ürünün üretim hattından 

çıkması ve bunun eşit periyotlarla birbirini tekrarlamasını anlaşılmaktadır. Çelik 

endüstrisi ise takt zamanı kavramının çok önem taşıdığı otomotiv endüstrisine göre 

farklılık göstermektedir. Çelik endüstrisinde her bir ürünün üretim süresi üretimin 

aşamalarına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin elektrik ark ocağından blum 

ya da slaba kadar geçen süreçler farklı kalite çelikler için birkaç dakika oynamakla 

beraber eşittir: Ark ocağında hurdanın erimiş çeliğe dönüşmesi, analizin alınması, 

takviye alaşımların eklenmesi ve erimiş çeliğin potaya dökülmesi esnasında süre 
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açısından değişkenlik yoktur. İkincil metalurji sürecinde ortaya çıkabilecek herhangi 

bir aksaklığın bir sonraki sürekli döküm işlemini etkilememesi için ise, zaten tandiş 

önünde, biri o sırada dökülen biri de sırada bekleyen olmak üzere iki pota bulunur. 

Bu şekilde ikincil metalurjide ortaya çıkabilecek bir süre artışı tandiş önünde akışı 

engellemeyecek şekilde telafi edilebilir. Bu şekilde devamlı bir akış sağlanabilir.  

Ham çelik üretiminde her bir partide takt zamanına uyum olmaması halinde birbirini 

etkileyen tüm işlemlerdeki beklemeler çeliğin soğumasına neden olacak, yeniden 

ısıtma için sürekli zaman ve maliyete katlanmak durumunda kalınacaktı.  

Her parti için takt zamanının eşit olması, ürünlerin benzer olması ve üretim 

sürelerinin birbirine yakın olmasını gerektirir. Yukarıda bahsedilen blum ya da slab 

üretiminde bu sözkonusudur. Ancak haddeleme işlemi daha fazla çeşitliliği de 

beraberinde getiren bir işlemdir. Köntinü haddehanelerde, diğer bir deyişle üretim 

hızının yüksek, ürün çeşidinin –en azından bir süre için- değişken olmadığı 

haddehanelerde takt zamanı her parti için eşittir. Ancak kesitlerin devamlı değiştiği, 

hazırlık sürelerinin yüksek olduğu ve her kesit ve kalite için üretim miktarlarının 

düşük olduğu haddehanelerde takt zamanı kavramı klasik anlamı ile ortadan 

kalkmaktadır.     

Ancak bu tip haddehanelerde de takt zamanından bahsetmek mümkündür. Daha önce 

de açıklandığı üzere, takt zamanı “net çalışma süresi / müşteri talebi” olarak 

tanımlandığı için günlük veriler alınarak ortalama hesaplanabilir. Bu kapsamda takt 

zamanına uyum incelenebilir. 

4.7.2 Kaizen 

“Kaizen”, sürekli iyileştirme temelinden ortaya çıktığı ve fabrikanın herhangi bir 

sürecini ya da makinasını ele alması bakımından üretim tipinden bağımsız bir 

kavramdır. Önemli olan doğru takımları kurarak ve doğru noktalara odaklanarak 

mevcut aksaklıkları tespit etmek ve bu doğrultuda önlemler alabilmektir. Kaizen 

sırasında kullanılacak araçlar ise o akış ya da makinaya özel olarak tespit edilebilir. 

Harrison, Aralık 2005’te AISTech’te yaptığı sunumunda kaizen benzeri grupların 

oluşturulması yönünde bildirimde bulunmuştur: Yalın üretim kültürünü oturtmak 

üzere şirkette gerekli eğitimler verildikten sonra kaizen aktivitelerini yürütecek bir ya 

da birden çok tam zamanlı kolaylaştırıcının olması gerektiği belirtilmiştir. Çelik 

sektörünün muhafazakar yapısından dolayı bu kolaylaştırıcının sözünü geçirebilen ve 
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süreçlere tam hakim biri olması gerekmektedir.  Bu kişinin önderliğinde takımlar 

oluşturulur ve bu takımlar mevcut süreç ya da işlem için bir amaç eğrisi oluştururlar. 

Mevcut sorunların nedenleri ve düzeltici aksiyonlar üzerine dokümantasyon 

yapıldıktan sonra, anında başta anlaşılan kavrama yönelik düzeltici faaliyetlere 

sahada başlanabilir. 

4.7.3 Kanban 

Kanban sisteminin temelinde, çevrim süresini azaltarak ara stokların artmasını 

engellemek vardır. Kanban sayesinde o bantta ya da makinada çalışan işçinin 

devamlı kullanacağı malzemenin elinin altında olması da garantilenmiş olur. Montaj 

işleminin yapıldığı ve parçaların küçük ve stoklanabilir nitelikte olduğu durumlar 

için kanban ideal bir uygulamadır. Ancak çelik üretimi düşünüldüğünde kanban 

sisteminin üretimin her aşamasında uygulanamayacağı ortadadır. Öncelikli olarak, 

ürün, ark ocağından sürekli döküm sonrasında kadar sıvı halde, 1500 derece 

üzerindedir. Sözkonusu akış dahilinde herhangi bir ara stoklama mümkün değildir. 

Ancak profillerin soğuk oldukları bir aşamada; soğuk haddeleme, soyma, taşlama, 

çekme vb. işlemlerde (ürün ailelerinin belirli olması ve aynı ürünün sık kullanılması 

durumunda) kanban sistemini deneyebilecek şartlar oluşabilir.   

Harrison, bir kangal haddehanesinde kanban sistemini devreye almak ile ilgili bir 

çalışma yapmıştır. Bunun için bir besleme ünitesi (örneğin, bir dilme hattı) ve 

ardında soğuk haddehane sistemi ele alınmıştır. Besleme ünitesin sonrasında sadece 

belirli miktarda kangal alacak şekilde bir sistem tasarlanmıştır. Bu sisteme göre 

dilme hattı üretiminin bir sonraki alanda ancak bir kangal için boş bir yer olunca 

devam etmesi gerekmektedir. Yerin boşalması için ise bir sonraki işlem olan soğuk 

haddelemenin kangalı kullanması gerekmektedir. Bu durumda dilme hattı tamamen 

bir çekme sistemi ile çalışacak ve bir sonraki işlem ihtiyaç duydukça üretime devam 

edecektir.  

Yukarıda anlatılan sistem klasik çelik üreticisi mantığı ile tamamen zıtlaşmaktadır, 

çünkü verimlilik ölçütü hala muhafazakar olan çelik sektöründe birim zamanda 

minimum maliyetle maksimum ürün elde etmektir, bu şartlar altında tesisin durması 

kapasiteyi kullanmamak ile eşdeğer olarak görülmektedir.  

Ancak yukarıdaki benzeri bir kanban sistemi uygulandığında bazı avantajlar elde 

edilebilir: 
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1) Kangallar arasındaki alanlar artacak, taşıma kolaylaşacak ve transport 

nedeniyle oluşan hasarlanmalar azalacaktır. 

2) Çevrim süresi düşeceği için müşteriye daha çabuk cevap verilebilecektir. 

3) Kanban sadece stoğa değil, aynı zamanda oluşabilen hatalara da bir üst limit 

getireceklerdir. Üretimin sürekli olmaması ve stoğun az olması kalite 

kontrolün hata tespit süresini kısaltacaktır. 

4) Bu şekilde tekil makina bazlı optimizasyondan tüm haddehaneyi optimize 

etme yönünde bir geçiş gerçekleşebilecektir. 

5) Görsel kontrol kolaylaşacaktır.  

Fawaz, yukarıdaki kanban örneğini kendi incelediği haddehanede daha geniş bir 

proses kombinasyonu için önermiştir. Buna göre, sıcak haddeleme sonrasında gelen 

dilme hattının ardında bir süpermarket öngörülmüş, bu süpermarketin bir sonraki 

soğuk haddehaneyi beslemesi düşünülmüştür. Ardından gelen tavlama ünitelerinin 

her birinin önüne de birer süpermarket yerleştirilmiştir.  

Diğer bir süpermarketi ise Fawaz temperleme ünitesinin önüne yerleştirmiştir. 

Sözkonusu haddehanede temperleme hattında giden ürünlerin %96’sı tavlama 

hattından gelmektedir, bu nedenle süpermarket tavlanmış ürünlere yönelik olacaktır.  

Ancak yukarıda kısaca açıklanmış olan süreci devreye almak pratikte zorlaşmaktadır. 

Örneğin dilme hattı sonrasındaki süpermarketin kapasitesinin dolduğu 

varsayıldığında dilme hattı iki seçenek ile karşı karşıya kalmaktadır: Üretimin 

yavaşlaması ya da komple durdurulması. İkinci seçenek çelik üretimi için 

maliyetlidir çünkü bu durma işlemi bir önceki sıcak iş adımlarını da etkileyecektir. 

Dolayısıyla yapılması gereken, süpermarketi ürünlerin hepsi için kullanmak yerine 

bir bölümü için kullanmak ve kapasite dolduğunda farklı bir ürünün üretimine 

geçmektir. Böylece hattın durdurulmasının önüne geçerken süpermarket sistemini de 

engellememiş oluruz.  

ÇEL-MER Çelik Endüstrisi A.Ş. göz önünde bulundurulduğunda kanban kontrolü 

biraz daha zorlaşmaktadır. Tesiste üretim belirli bir akış içinde gerçekleşmektedir 

ancak ürün çeşidi çok, her bir ürün başına üretim rakamları büyük haddehanelere 

oranla düşüktür. Dolayısıyla kanban sistemini uygulayabilmek için önce hangi 

ürünlerin belirli bir periyot içinde daha çok üretildikleri kesitleri de göz önünde 
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bulundurarak incelenmeli ve bir istatistik çıkarılmalıdır. Bu istatistik doğrultusunda 

sözkonusu ürünler kendini tekrarladıkları için kanban ile yönetilmeleri mümkün 

olacaktır. 

Kanban uygulamalarında dikkat edilmesi gereken başka önemli bir unsur da 

süpermarketin fiziksel yapısıdır. Üretilen ürünlerin ebatları büyük olduğu için montaj 

endüstrisinde bilinen süpermarketlerin kullanılması mümkün olmayacaktır. 

Kangalların süpermarketinden bahsedildiğinde öncelikli şart, kangalların üst üste ya 

da yere konmaması gerektiğidir. Her bir kangalın özel kızaklar üzerine 

yerleştirilmesi ve böylece bir sonraki hatta transportunun kolaylığı sağlanmalıdır. 

Profil haddehanelerinde de süpermarket yapısı sınırlaması ile karşı karşıya 

kalınacaktır. Haddehane sonrası üretilen çubukların boyları 3 - 6 m arasında 

değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla süpermarketlerin kaplayacakları alanlar da 

geniş olacaktır. Klasik anlamda bir süpermarket düşünülürse, dikkat edilmesi 

gereken ikinci unsur ise, üretilen profillerin vinç ile erişilebilir şekilde serbest 

yerleştirilmiş olmalarının gereğidir. Ancak bu şekilde bir önceki hattan süpermarket 

alanına ve süpermarket alanından bir sonraki hatta transport hızlı bir şekilde 

gerçekleşebilir.  

Diğer bir uygulama ise yerleşim planı da göz önünde bulundurularak üretim hattının 

içine bir otomasyon sistemi yardımı ile hareketli bir süpermarket entegre etmek 

olabilir. Dinamik bir ara ambar mantığı ile çalışan bu süpermarket dahilinde profiller 

hattın devamında süpermarketin o anda boş olan gözüne girecek, gerekli veri kaydı 

ve etiketleme o anda yapılacak, diğer taraftan ise gerekli profil çekildikçe 

süpermarket gözü tekrar boşaltılabilecektir. Ancak böyle bir sistemin maliyeti ilk 

alternatife göre daha yüksek olacaktır. Aynı zamanda uygulama zorlukları, profillerin 

teker teker hatta verilmesi gerektiğinden uygulama yavaşlayacaktır.  

4.7.4 Çekme sistemi 

Çekme sistemi kanban ile beraber otomatik olarak devreye girecek bir sistemdir. Bu 

sistemde, tüm üretim prosesi merkezi bir yerden çizelgeleme ile planlanacağı yerde 

bir önceki üretim hattının üreteceği ürünün kendisi ve miktarı kendisinden sonra 

gelen süpermarketin boşalma durumuna göre belirlenir.  

Çekme sisteminin uygulaması da kanban sisteminin uygulama zorluklarına paralel 

olarak, ürün çeşidi arttıkça zorlaşacaktır. Aynı zamanda, prosesin başına doğru 
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gidildikçe ve üretim giderek daha sıcak hale gelerek metalurjik kıstaslar önem 

kazanmaya başladıkça, klasik anlamda çekme sisteminin çelik üretiminde 

uygulanabilirliği ortadan kalkacaktır. 

4.7.5 Tam zamanında üretim (JIT) 

Yukarıda bahsedilmiş açıklanmış olan kanban ve çekme sisteminin efektif bir şekilde 

çalışabilmesi için “tam zamanında üretim” tekniği ile birleşmesi gerekmektedir. 

Müşteri siparişlerinin her biri son üretim hattına gelecek, hattın gereksinimi 

süpermarketten karşılanacak ve süpermarket boşalan alan doğrultusunda 

doldurulacaktır.  

JIT yukarıda bahsedilen komple bir süpermarketleşme süreci olmasa da kısmen 

uygulanabilir niteliktedir. JIT’in proses endüstrisindeki yeri irdelenirken JIT 

uygulanabilirliğinin ve etkinliğinin hammadde çeşitliliği ve üretim esnekliği ile 

arttığı belirtilmiştir. Aynı şekilde üretim hacmi düştükçe ve ekipman tipinde daha 

fazla özelleşmeye gidildikçe JIT’in öneminin de arttığı vurgulanmış idi. Bunun 

yanında JIT kesikli üretime yönelik olduğu için erken kesikli üretime geçen 

sektörlerde daha başarılı olduğu tablodan okunmaktadır.  

Bilindiği üzere JIT, sadece firma içinde değil firmalar arasında da uygulanabilecek 

bir yalın üretim aracıdır. ÇEL-MER Çelik Endüstrisi A.Ş. daha önce de belirtildiği 

üzere haddeleme süreci ile çeliği işlemeye başlamaktadır. Hammadde olan kütükler 

farklı firmalardan gelmekte, ardından stoklanmaktadırlar. Bu durum, devamlı müşteri 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürekli stok tutmayı gerektirmektedir. ÇEL-MER 

Çelik Endüstrisi A.Ş. açısından stok maliyetini azaltmak üzere en uygun durum 

kütüğün müşteri talebinden proses süresi kadar önce tedarikçiden gelmesi olacaktır. 

Ancak tedarikçilerin de büyük çelik üreticileri oldukları ve aylık bazda program 

yaptıkları düşünüldüğünde, ideal şartlarda bir JIT sisteminin oturtulamayacağı 

ortadadır. Bu durumda da uygun bir çözüm yine istatistiksel bir çalışma ile hangi 

periyotlar ile hangi hammaddelere ihtiyaç duyulduğuna dair bir istatistiksel rapor 

çıkarmak ve önceden tahmin yoluyla tedarikçiye, tedarikçinin programına müdahale 

etmeden doğru siparişleri verebilmektir.  
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4.7.6 Üretim dengelemesi 

Üretim dengelemesi müşteri istekleri ile üretim sürecinin optimizasyonudur. Çelik 

üretimi göz önünde bulundurulduğunda üretim dengelemesinin kullanılabileceği alan 

haddeleme süreci ve sonrasıdır. Bu durumda üretim dengelemesini kullanırken 

müşteri istekleri ile makina kapasiteleri ve hazırlık süreleri dikkate alınmalıdır.  

4.7.7 Değer akışı haritalama (VSM) 

VSM’in amacı bir değer zinciri içindeki tüm israf kaynaklarını tespit etmek ve onları 

yok etmek için adımlar atmaktır; odaklanılması geren nokta ise küçük parçalar değil 

tüm prosestir. Bu tanımıyla VSM’in sadece belirti bir tip üretime yönelik olmadığı 

ortadadır; çelik sektöründe de kullanılmıştır. Bu kullanıma bir örnek 2000 yılında bir 

çelik üreticisi, servis merkezi ve birinci seviye parça tedarikçisi arasındaki tedarik 

zincirini iyileştirmeye yönelik yapılan bir çalışmadır. Sözkonusu harita, çeliğin 

haddeleme sürecinden başlayarak parçayı monte enden firmaya kadar uzanan bir 

prosesi kapsayacak şekilde çizilmiştir. Mevcut durum haritası ile envanterin ve 

çevrim süresinin çok yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum üzerine oluşturulan 

geleceğe yönelik durum haritasında ise sorunlu bölgeler, kanban, süpermarket aracı, 

sürekli akış gibi parametreler ile düzeltilmeye çalışılmıştır. Sonuçta çevrim süresi 47 

ve 65 günden 11,5 güne düşmüştür.  

Bu kapsamda VSM in avantajları kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

• Tek bir proses seviyesinin ötesinde, tüm akışı görsel olarak canlandırır. 

• Sadece israfın olduğu değil, değer zinciri içinde israfın kaynağı da ortaya 

çıkar. 

•  Üretim süreci hakkında konuşabilmek için ortak bir dil oluşturur. 

• Tüm yalın üretim araç ve tekniklerinin sentezini yapabilir. 

• Yalın üretim uygulamak isteyen bir şirket için bir başlangıç noktasıdır. 

VSM uygulamada temelde 3 aşamadan oluşmaktadır. İlki geliştirilmek istenen bir 

ürün ailesi seçmektir. Bu şekilde müşteri odaklı çalışılıp, ilk adımlar 

basitleştirilebilir. Ardından mevcut durum haritası çizilmelidir. Harita çizilirken 

müşteriye en yakın iş adımından başlanır, proseste yukarıya doğru ilerlenir. Her 
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proseste çevrim süresi, envanter seviyesi, takım değiştirme süresi benzeri veriler not 

edilir.  

İkinci aşama bilgi akışını ortaya koymaktır. Bu akış içinde hangi prosesin ne 

yapacağını nasıl öğrendiği ortaya konmalıdır. Sağdan sola bilgi akışı not edilerek, 

daha önce oluşturulan malzeme akışı ile birleştirilir.  Ardından çevrim süresini tespit 

etmek üzere bir zaman çizelgesi eklenir. Ek olarak “katma değer yaratan süre” adı 

verilen bir süre de eklenir. Katma değer yaratan süre, tüm ek işlemlerin kapsam dışı 

bırakıldığı, sadece asıl üretim işlemi için kullanılan süredir. 

Son aşama ise geleceğe yönelik durum haritasıdır. Bu harita diğer bir deyişle hangi 

tip yalın araçların gerekli olacağını belirten bir uygulama planıdır. Hangi araçların 

kullanılacağı ise sorular ile tespit edilmelidir.  

Ancak geleceğe yönelik durum haritası hazırlamak çok kolay olmayabilir. Örneğin 

envanter seviyesi tahmininde farklı senaryolar gözönüne alınmalıdır. Bu nedenle 

destek olabilecek bir araç olarak farklı simulasyon araçları da kullanılabilir.   

4.7.8 Hazırlık süresi azaltma 

Şekil 4.8’de görüldüğü üzere “Hazırlık süresi azaltma – Setup reduction” aracının 

etkinliği, üretim esnekliğinin artışı, hammadde çeşitliliğinde çoğalma ile artarken; 

ekipman özelleştikçe ve üretim hacmi arttıkça azalmaktadır. Aynı zamanda üretim ne 

kadar erken kesikli üretim karakteristiklerine yaklaşırsa, hazırlık süresini azaltma o 

derece fazla önem kazanmaktadır. Bu unsurlar ışığında çelik sektörü ele alındığında, 

hazırlık süresini azaltmanın özellikle ürün çeşidi yüksek olan haddehanelerde çok 

önemli hale geldiği ortadadır.  

Hazırlık süresini azaltmanın temel konsepti kalıp değişikliği / hadde değişikliği 

sırasında ortaya çıkan üretime ara vermeye neden olan kayıpları minimuma 

indirgemektir. Kayıp indirgeme süreci iki ana adımda gerçekleşmektedir. 2003 

yılında bir kangal haddehanesinde yapılan çalışma uygun bir örnek teşkil etmektedir:  

İlk adım, iç ve dış hazırlık sürelerini tanımlamaktır. Burada amaç makinalar 

çalışırken yapılabilecek hazırlıkları (dış hazırlık) makinaları durdurup yapılması 

gereken hazırlıktan (iç hazırlık) ayırabilmektir. Bu kapsamda, her hadde değişikliği 

sırasında yapılması gereken, sonraki operasyonu gerçekleştirebilmek için göz önünde 

bulundurulacak her unsuru (takımlar, gerekli çalışanlar, standartlar) listeleyen bir 
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kontrol listesi hazırlamaktır. Ardından bu unsurlar iç ve dış hazırlık kapsamlarına 

ayrılırlar. Bir haddehane için bunun anlamı, haddehane çalışırken bir sonraki 

haddenin pasolarının tornada hazırlanması ve haddenin vakit kaybetmeden sonraki 

kesitin üretimine geçmeden uygun hale getirilmesidir.  

Kontinü haddehanelerde, çalışır durumdaki haddeler ve ayakların yanında o sırada 

üretimde olmayan yedek hadde ayakları mevcuttur. Haddeler hazırlanıp, ayakların 

içine yerleştirilip, haddeler arası mesafe ayarları da yapıldıktan sonra bir sonraki 

işlemi bekleyebilirler. Ancak kontinü olmayan haddehanelerde bu sözkonusu 

değildir. Yapılabilecek hazırlık, haddelerin yanında gerekli yollukların da hazır halde 

getirilmesi adımına kadar gerçekleşebilir.  Fawaz tarafından yapılan çalışmaya konu 

olan haddehane kontinü özellikler taşıdığından haddehane çalışırken diğer ayak ile 

hadde arası civata bağlantılarının yapılması, gerekli boru ve kablo bağlantılarının 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Ardından düşünülmesi gereken ikinci unsur, ayak ve hadde değişim süresini 

minimuma indirgemektir. Fawaz incelediği haddehanede bu işlemin manuel liftlerle 

gerçekleştiğini görmüş, öneri olarak, haddelerin stoklandığı alandan haddehanenin 

olduğu bölgeye bir “otomatik hadde değiştirici” ile transportunu öngörmüştür. Bu 

şekilde hadde roleler üzerindeki bir panele yerleştirilecek ve gerekli haddehaneye 

taşınacaktır. Sadece haddelerin taşınması değil, diğer takımların ve parçaların da 

organize edilerek kullanılacakları alana gerektiği anda getirilmiş olmaları 

sağlanmalıdır. 

4.7.9 Toplam üretken bakım (TPM) 

Herhangi bir makinada beklenmeyen arızaların oluşumunun temel nedeni TPM 

uygulamasındaki eksikliktir. Şekil 7’de de görüldüğü üzere TPM’in önemi, 

ekipmanın özelleşmesi ve üretim hacminin artması ile artmakta, hammadde 

çeşitliliğinin artması ve üretim esnekliğinin artması ile azalmaktadır. TPM aynı 

zamanda geç kesikli yapıya yaklaşan üretim biçimleri için de ideal bir araçtır. Çelik 

sektörü yukarıda sıralanan birçok konuda orta seviyede olduğu için TPM’in önemi 

reddedilemezdir.  

Ancak çelikhanelerde iki önemli sorun mevcuttur. Bunlardan ilki makina arızalarının 

büyük bölümünün TPM’in çok yaygın uygulanmıyor oluşundan kaynaklanması, 

ikincisi ise bakım sürelerinin çok uzun olmasıdır.  
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Çelik endüstrisinin karakteri gereği, çelikhanelerde ekipman yenileme mümkün 

değildir; Her çelikhanede bir elektrik ark ocağı ya da yüksek fırın mevcuttur ve ilk 

besleme bu noktalardan gerçekleşir. Haddehanelerin de ekipmanı yenileme gibi bir 

şansları yoktur çünkü makinalar ağır, maliyeti yüksek ve altyapı çalışması gerektiren 

makinalardır. Haddehaneler çoğu zaman tam kapasite ile yüklenirler ve standart 

bakım zamanları arasında uzun bir süre vardır. Sözkonusu bakımlar, öngörülen 

süreler içinde yapılmazsa büyük çapta makina arızaları, kalitede düşüş ve hatta iş 

güvenliğin ilişkin ciddi açıklar ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bu durum, başka 

makina kullanma alternatifi olmadığı için de tüm tesisi durmasına sebebiyet 

verilecektir. Fawaz, çalışmasında ABS’in iki ayda bir yüksek fırını faaliyetini 

durdurup bakım yaptığını gözlemlemiştir.  

Bakım süresi ise Fawaz’ın incelediği haddehanede 960 dakika olarak 

gözlemlenmiştir. Elektrik ark ocaklarında da durum benzer şekildedir. Ark ocağı 

içindeki tuğlaların belirli periyotlarla yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme 

esnasında, önce ark ocağının soğuması beklenir ardından bakım ekibi fırının içine 

girerek tuğlaları yeniler. Japonya’da elektrik ark ocaklarında ise bakım zamanından 

tasarruf etmek için ocak tam olarak soğumadan bakım ekibi çalışmalarına başlar ve 

15’er dakikalık periyotlarla farklı bakım ekipleri çalışarak bakım süresini minimuma 

indirgerler. 

Bakım süresinin uzun olması, eğer fabrikada kanban uygulamaları mevcutsa bunların 

da komple aksamasına sebebiyet verecek, tüm çekme sistemi çökecektir. Fawaz’ın 

incelediği haddehanede önerilen kanban uygulamaları ile bakım süreleri çeliştiğinden 

TPM kapsamında şu önerilerde bulunulmuştur: 

1) Fırının 2 ayda bir 16 saat durdurulması yerine, 3 haftada bir 4 saat durdurma 

öngörülmüştür. Böylece genelde gözden kaçırılan ufak sorunlar daha çabuk 

giderilecek ve büyük çaplı arızaların önüne geçilebilecektir. Ancak burada 

dikkat edilmesi gereken unsur bakımın çeşididir; Eğer oda koşullarında fırın 

içinde bakım yapılması gerekiyorsa Fawaz’ın önerisi geçersiz olabilir. 

2) Tüm tesis bakımı göz önünde bulundurulduğunda, kanban yapısı dikkate 

alınarak aşamalı bir bakıma gidilmelidir. Örneğin Fawaz’ın incelediği tesiste 

dilme hattı – soğuk haddehane – tav fırını hatlarının her biri arasında bir 

süpermarket öngörülmüştür. Bu süpermarketin bir sonraki hattın çalışmasını 
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engelleyecek şekilde boşalmaması için bakımın prosesin başından sonuna 

doğru yapılması önerilmiştir. 

3) Diğer önemli unsur ise bakımı sadece belirli çizelgelere zorunlu bağlılıkla 

yapmamaktır. Makinaların verdikleri sinyaller göz önünde bulundurularak, 

sonradan büyüyebilecek sorunların daha küçükken giderilmesi yoluna 

gidilebilir. Bunun için devamlı izleme, güvenirlik analizi ve çeşitli ölçümler 

yapılması gerekmektedir. Öncelikli olarak temel seviyede bir izleme 

programı oluşturulması öngörülmüştür. Bu kapsamda, belirli periyotlarda 

makina temizliği, hadde aşınması ve makina hızı ölçümleri yapılabilir. 

Örneğin dilme hattı gerektiği hızda çalışmıyorsa, hat durdurulup, nedeni 

sorgulanmalıdır. Ancak bir çelikhanede hattı, prosesi o an etkilemeyen her 

ufak problem için durdurmak prosesin genelinde aksamalara da neden 

olabilir. Özellikle üretim sırasında çelik hala sıcak ise, hattı durdurmak 

gereksiz malzeme ve enerji kaybına neden olacaktır. Fawaz’ın ikinci önerisi 

bu nedenle her hat için uygulanmayabilir.  

TPM’i destekleyici unsur olarak her makinanın arıza ve bakım süre 

kayıtlarının tutulması işlemi gerçekleştirilebilir. Arızaları önleyici diğer bir 

unsur ise makinalara belirli sensörler yerleştirilerek titreşim analizi vb. 

Analizler yapmaktır. Bu analizlerin kalibrasyon aletleri için de yapılması 

prosesin doğruluğunu güvence altına alacaktır.  

4.7.10 5S 

Yalın üretim ve proses endüstrisi ele alındığında 5S uygulamalarının üretim tipinden 

bağımsız karakter gösterdiğini görmekteyiz. Bu nedenle 5S çelik endüstrisinde de 

kolaylıkla uygulanabilecek karakterler göstermektedir. 5S diğer yalın üretim araçları 

ile karşılaştırıldığında sonuçlarının çok çabuk alındığı, diğer bir deyişle daha kolay 

uygulanabildiğinden 5S aracı ile yalın üretim uygulamasına geçmeyi birçok fabrika 

tercih etmektedir.  

Fawaz, incelediği haddehanenin 2 bölgesini ele almıştır. Bu bölgeler gemi yükleme 

alanı ve haddehane takımlarının bulunduğu alandır: (1) Yükleme alanına kangallar 

vinçler ile getirilmekte, bu alanda paketlenmekte ve ardından kangalın kendi 

özellikleri ve müşteri bilgilerini içeren bir etiket ile kodlanmaktadırlar. Ardından 

ilgili bölüme bırakılarak sevkiyata hazır hale getirilmektedirler. Bu alandaki temel 
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sorunlar paketleme malzemesinin kısmen yolları bloke etmiş olması ve arada 

etiketsiz kangalların ortamda bulunmasıdır. (2) Haddehanede takımların bulunduğu 

alanın ise tamamen düzensiz olduğu gözlemlenmiştir. ÇEL-MER Çelik Endüstrisi 

A.Ş.’de de özellikle üretim içinde etiketleme ve düzen konusunda belirgin sorunlar 

mevcuttur.  

Bu durumda Fawaz çalışmasında, 5S’in her bir unsuru detaylı olarak ele alınmış ve 

uygulama konusunda bir plan çıkarmıştır. Birinci S olan “ayırma ve uzaklaştırma” 

ilkesini oturtmak için hem yükleme hem de haddehane alanında bir kırmızı kart 

sistemi başlatılmıştır. Bu sisteme göre o alana ait olmayan ve 30 gün içinde 

kullanımı olmayacak tüm malzemeler çalışanlar tarafından kırmızı bir etiketle 

işaretlenecek, ardından malzemeler teker teker incelenerek farklı bir yere 

götürülecek, tamir edilecek ya da hurdaya çıkarılacaktır. 

2. ilke “düzenleme ve tanımlama” kapsamında, sözkonusu alanlarda kalan gerekli 

malzemelerin yerleri tanımlanacak ve kart ya da şerit benzeri işaretlemeler ile 

kesinleştirilecektir. Haddehaneler sözkonusu olduğunda, yedek merdanelerin 

haddehaneye yakın bir alanda kesitlerine ya da belirlenmiş farklı bir parametreye 

göre yerleri belirlenecek ve işaretlenecektir. Merdaneler ile beraber kullanılacak olan 

yatakların da aynı parametrelere göre sınıflandırılması ve yakın bir yere istiflenerek 

farklı renk kodları ile işaretlenmeleri uygun olacaktır. 

3. ilke olan günlük temizlik ilkesinin ise çelik sektöründe uygulanması için 

öncelikler belirlenmelidir. Üretim tipi gereği alanların tozlu olması normaldir bu 

nedenle, temizlik derken öncelikli olarak makinalardaki yabancı maddelerin, 

fikstürlerin ve takımların temizlenmesi esastır. Bu şekilde aynı zamanda potansiyel 

arızaların da önüne geçilmiş olacaktır. Ardından incelenecek sahalar paketlemenin 

yapıldığı alanlar, taşıma ekipmanları, ardından duvarlar ve yerler olacaktır.  

4. ilke yukarıda bahsedilen süreçlerin devamlı tekrarını ve tekrar eskiye dönmemek 

için kontrol işlemlerini kapsar. Bu kapsamda 5S auditleri kullanmak ve bu auditleri 

belirli periyotlarda uygulayacak kişiler atamak yararlı olacaktır. Tablo 4.2’de 

Sweeny tarafından geliştirilmiş bir audit kontrol listesi mevcuttur. Bu tabloda, her bir 

unsur için 1 - 5 arası bir not sistemine göre (1: <20% altında 5S uygulaması; 5: 100% 

5S uygulaması mevcut) 5S’in uygulama seviyesi incelenmektedir [22]. 
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Son ilke ise standartlaştırmadır. Bu ilkenin uygulanması için öncelikli şart yönetimin 

konuda gerekli desteği vermesi ve her 5S unsuru için sorumlu kişilerin belirlenerek 

5S sisteminin devamlılığının sağlanması ve auditlerden herkesin haberdar 

edilmesidir.  

Tablo 4.2: Sweeny’ye göre 5S audit kontrol listesi [22] 

Tarih: İncelenen alan: İnceleyen kişi: 

5S İlkesi Yapılacaklar Skor Gelişme için 

notlar 

1. Gerekli gereksiz malzeme ayırımı 

 yapılmıştır.

  

2. Hurda alanı tanımlanmıştır.   

(1)  

Ayırma ve 

uzaklaştırma 

3. Gereksiz malzemeler hurda alanına 

bırakılmıştır. 

  

4. Malzeme ve takımlara kolay erişim için 

eler organize edilmiştir. malzem

  

5. Etiket ve renk kodlarının olduğu bir 

tanımlama sistemi mevcuttur. 

  

6. Takımlar ve malzemelerin yerleri tanımlıdır.   

(2)  

Düzenleme ve 

tanımlama 

7. Takımlar ve malzemeler hep yerlerindedir.   

8. Merdaneleri takımlar, tertibatlar bakımlı ve 

temizdir. 

  

9. Duvarlar, yerler, sevkiyat alanları, taşıma 

ekipmanları, yollar parlak ve temizdir.  

  

(3)  

Günlük temizlik 

10. İsraf kaynaklarını ortadan kaldırmak için 

düzenlemeler geliştirilmiştir. 

  

11. İlk 3 madde için prosedürler devreye 

alınmıştır. 

  

12. 5S günlük olarak uygulanmaktadır.   

(4)  

Sık kontrol 

13. Çalışma ortamı sağlıklı ve hoştur.   

14. Standartlar belirlenmiştir ve 

uygulanmaktadır. 

  (5) 

Süreklilik 

15. 5S amaçlarına ulaşılmıştır.   

 Toplam skor:  Ortalama 

skor:  
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4.7.11 Görsel kontrol 

Görsel kontrol da 5S benzeri sektörden bağımsız olarak uygulanabilecek bir yalın 

üretim aracıdır. Görsel kontrol öncelikli olarak hatalı malzemelerin kullanılmasını 

engellemek ve fabrika içinde herhangi bir malzeme, takım ya da eşyayı daha kolay 

bulabilmek için çeşitli renk ya da işaretlerin yardımına başvurmaktır. Fawaz 

çalışmasında görsel kontrol ile sevkiyat alanında kartı olmayan kangalların ortadan 

kalkmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda her tip kangal için bir ambar alanı 

öngörülmüş ve üretimi tamamlanmış kangalın bu alana gelmesi için gerekli 

koordinat verileri alan içinde görsel olarak tanımlanmıştır. Aynı tanımlamalar alana 

gelen kangallar üzerindeki kartlara da yapılacak, böylece kangalların karışması 

engellenmiş olacaktır. 

Ancak bu çözüm ürün varyasyonu ve müşteri sayısı az olan haddehanelerde işe 

yarayabilecek bir yöntem iken, ürün varyasyonunun artması ile geçerliliğini 

yitirebilecektir. Bu durumda son istiflemede kartların kaybolmaması için ana 

kategorilerin belirlenmesi ve dinamik ambarlamanın uygulanması daha uygun 

olacaktır. Sevk alanına gelen her bir kangalın da ayrı ayrı her haddehaneye göre 

değişebilen bir sistematikle etiketlenmesi doğru olacak, bu tip yöntemler çelik 

sektöründe özellikle son ve ara ürün istiflemesinde kullanıldığında doğru 

malzemelere daha rahat ulaşılması konusunda kuşkusuz ana öneme sahip olacaktır. 

4.7.12 Tedarikçi geliştirme 

Tedarikçi geliştirme süreci bir ürünü üretmek için birçok ayrı parçanın ya da 

malzemenin kullanılmasını gerektirir. Bu şekilde tedarikçinin reaksiyon üresini, 

kalitesini geliştirmek şirketin kendisine pozitif olarak dönecektir. Ancak çelik 

sektöründeki entegre tesisler gözönüne alındığında temel tedarikçiler demir, kireç 

veya çeşitli alaşım elementlerini üreten firmalardır. İkincil derecede, pota ve 

refrakter malzeme üreticileri ile merdane üreticileri ya da çeşitli yağ, takım vs. 

Üreticileri gelmektedir. Bu durumda tedarikçi sayısı montaj sektöründe olduğu kadar 

çok değildir. Ayrıca özellikle temel tedarikçilerin fazla alternatifleri mevcut değildir. 

Elektrik ark ocaklarında ise temel tedarikçiler hurdacılar ve alaşım elementleri 

üreticileridir. 

Her iki durumda da tesislerin tedarikçileri ile sıkı bir işbirliği içinde çalışması 

gerekmektedir. Ancak bu çalışma montaj sektöründe benzerini yaşadığımız 
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tedarikçinin kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalardan ziyade tedarik süresi 

optimizasyonları yönünde gerçekleşebilir.   

4.7.13 Hücresel üretim 

Hücresel üretimin devreye alınabilmesi için aynı işi yapan birçok küçük makinanın 

bulunması temel gereksinimdir. Çelik endüstrisinin sıvı çelikten son ürüne kadar 

yapısı düşünüldüğünde, makina ebatlarının hücresel üretime olanak vermediği 

görülecektir. 

4.7.14 Tek parça akışı / sürekli akış 

Çelik üretim süreci göz önünde bulundurulduğunda üretimin başında sıvı çeliğin 

hareketinin, yapı hücresel yada sıralı olmasa da, sürekli olduğunu görmekteyiz. 

Ancak haddeleme sürecinden itibaren bir blum ya da slabın sonradan alacağı keside 

bağlı olarak çeşitli yollardan partiler halinde geçmesi gerekecektir. Ardından gelen 

diğer hatların da çevrim sürelerinin ve makina bakım sürelerinin birbirlerine yakın 

olmaması nedeniyle sürekli akışı oluşturmak ekonomik olmayacaktır. Diğer bir unsur 

ise, birçok hattın kesit, kapasite ve ürün tipi gibi kesin sınırlamalar ile birbirlerinden 

ayrılmış olmalarıdır. Dolayısıyla bunları birleştirerek bir sürekli akış oluşturmak 

gerçekçi değildir. Bu nedenle çelik sektöründe yalınlaşmak için sürekli akıştan 

ziyade çekme sistemini oturtmaya çalışmak üzerine odaklanmak daha faydalı 

olacaktır.  

4.7.15 Toplam kalite yönetimi (TQM)  

TQM temel anlamıyla, tüm proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin tam katılım yoluyla 

gerçekleştirilmesi, iç ve dış müşteri tatmininin arttırılması ve müşteri bağlılığının 

yaratılmasının sağlanması amacıyla işletmede alınan sonuçların sürekli 

iyileştirilmesine dayanan, müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri 

tarafından tanımlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet 

bünyesinde oluşturan modern bir yönetim biçimidir. Bu tanımdan da anlaşılacağı 

üzere TQM, sadece imalat içinde tek bir metodu değil, sonuca ulaşmak için 

geliştirilmesi gereken metotlar bütününü içerir, ISO belgelendirmeleri de TQM’e 

giden bir yoldur.  

TQM, sürekli gelişmeyi kalite eksenli olarak hedef aldığı için, her fabrika için ayrı 

ayrı değerlendirilmesi gereken, sadece fabrika içi süreçlerini kapsamayan geniş bir 
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olgudur. Çelik sektöründe kuşkusuz uygulanabilir ancak bu çalışmanın kapsamının 

dışında yer almaktadır. 

4.7.16 Standart çalışma 

Standart çalışma, verimlilik yönetiminin ve üretim kontrolünün temeli, malzeme, 

makine ve insanların kombine edildikleri, çeşitli işlemlerin bütünleşik bir sistemidir. 

Bu kapsamda, önceden belirlenmiş üretim kalitesinde, iş güvenliğini, düşük üretim 

maliyetine ve katma değer yaratmada etkenliği garanti edilmiştir. Standart çalışma, 

aynı zamanda yaşayan bir organizma olup, işçilerin bilgi ve beceri düzeylerine ve 

çalışmanın teknolojik - örgütsel gelişimine göre gelişecektir. Bu durumda çelik 

sektöründe de standart çalışma ilkeleri diğer sektörlerde olduğu gibi yapılan işin 

parametrelerini sırayla tanımayarak ve özellikle işçilerin eğitimi ile 

gerçekleştirebilecektir. Ancak standart çalışma tanımı kapsamında algılanan önceden 

tanımlı stoklar, çelik sektöründe incelenen üretim hattına bağlı olarak standart 

çalışma parametreleri içinde yer almayabilir.  

4.7.17 Hata geçirmezlik (Poka-yoke) 

Sıfır kalite kontrol sistemi olarak da adlandırabileceğimiz poka-yoke sistemi, klasik 

kalite kontrol sisteminden farklıdır. Klasik kalite kontrol sisteminde kalite kontrol 

üretim sonunda yapılır. Poka-yoke’de ise kalite kontrolün kaynağında yapılması 

gerektiği belirtilir. Bu yöntemde, unutkanlık, dikkatsizlik, yanlış anlama gibi insan 

unsurundan kaynaklanan durumlara karşı çeşitli hata yapmayı önleyici ve yardımcı 

araç ve / veya stratejileri kullanarak, ancak; daha fazla kontrol elemanına gerek 

duymadan sıfır hatalı üretime ulaşmak amaçlanmaktadır. Dolayısıyla poke-yoke, her 

çeşit üretim hattı için, çelik sektöründe de kullanılabilecek bir araçtır. Çeşitli kaizen 

faaliyetleri ve görsel kontrol ve 5S uygulamaları gerekli desteği verecektir.

4.7.18 Otonomasyon (Jidoka) 

Jidoka, hattı durdurma yetkisinin operatörlere verilmesi ve sorunların kaynağının 

belirlenerek giderilmesinin sağlanması, makinalara ürettiği ürünü kontrol edebilme, 

bir sorun olduğunda otomatik durabilme ve / veya gerekli sinyalleri verebilme 

becerisinin kazandırılması, operatör işgücü ile makina operasyonlarının birbirinden 

ayrılması, birden fazla makinanın yönetilmesinin sağlanması biçiminde 

açıklanabilecek ilkeler üzerine kuruludur. 
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Çelik sektörü ele alındığında, özellikle sıvı çeliğin şekil aldığı sürekli döküm prosesi 

incelendiğinde, jidokanın uygulanamayacağı görülmektedir. Tandişten kalıplara 

dökülen çelik katılaşma sırasında tufal vb. etmenler nedeniyle hatalı olarak üretilmiş 

olabilir. Ancak bu durumda hattı durdurmak sözkonusu olamaz çünkü prosesi 

sınırlandıran etkenler metalurjiktir.  

Haddeleme süreci incelendiğinde ise tüm haddeleme sürecinin durdurulması ve 

hatanın o anda incelenmesi hattaki mevcut sağlam kütüğün soğumasına ve hurdaya 

çıkmasına neden olacaktır. Kontinü haddehanelerde ise durum çok daha kritiktir. 

Hata tespit edildiğinde hattın durdurulması yaklaşık 6 m/sn. hızla ilerleyen bir 

profilin akışını etkileyecek, bu durum iş güvenliği konusunda ciddi sıkıntılara yol 

açacaktır. 

Bu nedenle çeliğin hala sıcak olduğu durumlarda hattı durdurmak yerine sorun tespit 

edildiği anda gerekli protokol tutmak daha yararlı olabilir. Buna benzer bir uygulama 

GeorgsmarienHütte çelikhanesinde uygulanmaktadır. [25] Tespit edilen hata 

ardından kalite çemberleri oluşturularak hatanın nedenleri incelenmekte ve ardından 

bir sonraki hatanın oluşmaması için önleyici faaliyetlere girişilmektedir. 

Ancak soyma, taşlama, soğuk çekme gibi süreçlerde tespit edilen hatanın anında 

giderilmek üzere tezgahların durdurulması uygulanabilecek bir durumdur. Bu 

tezgahlar diğer hatlara göre bağımsız çalışmaktadırlar. Hatların durdurulması hatanın 

çeşidine göre aynı zamanda kritik önem taşımaktadır. Örneğin bir soyma hattında 

kırılan bir kesici uçtan, ya da aynalardaki bir ayarsızlıktan dolayı oluşacak tolerans 

farkları sadece o anda tezgahtan geçmekte olan ürünün değil, diğer ürünlerin de 

hatalı üretilmesine neden olacaktır. 
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5. ÇELİK SEKTÖRÜNDE YALINLIK ÖLÇÜMÜ İÇİN OLUŞTURULAN  

DEĞERLENDİRME ARACI 

5.1 Değerlendirme Aracının Altyapısı 

Mevcut değerlendirme araçları incelenirken, temelde benzerlik taşımaları ve aynı 

amaca yönelik olmalarına rağmen aralarında farklılıklar olduğu görülmüş idi. Çelik 

sektörü için de bir değerlendirme modeli oluştururken bu farklılıklar göz önünde 

bulundurulmuş, endüstrinin yapısı da ele alınarak gerekli sentez oluşturulmuştur. 

Bu kapsamda değerlendirme aracını oluştururken iki kapsam üzerinde 

odaklanılmıştır. Bunlardan ilki değerlendirme formatı, değerlendirme süresi ve 

görsel özellikler iken ikincisi ise değerlendirme içeriğidir.  

5.1.1 Değerlendirme aracının formatı  

Öncelikli olarak değerlendirmenin tamamen imalatta yalın üretime yönelik olacağı 

vurgulanmalıdır. Bu nedenle RPA değerlendirilmesinde kullanıldığı üzere finansal 

veriler göz önünde bulundurulmayacaktır. 

Değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleşecektir: İlk aşamada şirketin yapısı ve 

çelik sektöründeki yeri tespit edilecek ikinci aşamada ise şirketin yalınlık yarışında 

ne seviyede olduğu incelenecektir. Diğer bir değişle ilk aşamada, şirketin çelik 

sektörü içinde hangi faaliyetleri gösterdiği; entegre bir tesis olup olmadığı ve kesikli 

üretime geçme sürecinin neresinde bulunduğu sorgulanacak ardından asıl 

değerlendirme sorularına geçilecektir. 

Yukarıda bahsedildiği üzere iki aşamaya başvurulmasının nedeni, yalın üretim 

araçlarının incelemesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Her araç belirli seviyelerde çelik 

sektöründe uygulanabilmektedir. Ancak sektör kendi içinde de büyük ölçüde 

değişkenlik göstermektedir ki bu durum da her aracın her çelikhanede ya da 

haddehanede aynı verimliliği sağlamayacağını ortaya koymaktadır. 

Aşamalar arasındaki bağlantıyı sağlayabilmek amacıyla, değerlendirme aracı 

oluşturulurken sorgulanan her bölüm için bir ağırlıklı puan uygulamasına 

gidilecektir. Bu şekilde çelik sektöründe uygulandığında daha fazla yarar 
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sağlayabilecek, ya da yalın üretimin uygulaması için öncelik teşkil eden unsurları 

öne çıkarmak mümkün olacaktır. Ağırlıklandırma yapılırken dikkat edilecek bir 

önemli nokta da şirketin yapısı olacaktır. Şirket entegre bir tesis ise, üretim hacmi 

daha fazla olacaktır. Haddeleme sürecinden itibaren faaliyet gösteren şirketlerde ise 

üretim hacmi daha düşük olup, ürün çeşitliliği artacaktır. Bu nedenle çeşitli yalın 

üretim araçlarının uygulanabilirliği sorgulanırken bu kriterleri göz önünde 

bulundurmak ve şirket için örneğin bir kanban uygulamasının önemini göreceli 

olarak ele almak daha uygun ve özelleşmiş sonuçlara götürecektir. 

İkinci aşamanın yapısı ise LA ve LDST’de olduğu gibi bölümler ve sözkonusu 

bölümlerin şirketteki uygulama durumunu sorgulayan alt sorulardan oluşacaklardır. 

Araç oluşturulurken aynı zamanda, LDST’de kullanılanın benzeri bir yöntemle çelik 

sektöründe uygulanabilecek tüm yalın üretim araçlarının uygulama seviyesi teker 

teker sorgulanacak, böylece yalın üretim araçlarına yönelik detaylı veriler elde 

edilerek değerlendirmenin yol göstericiliği daha somut olacaktır.  

İkinci aşama sorularının önemi kendi içinde de değişkenlik göstermektedir. Bu 

nedenle her bir bölüm de birbirine oranla göreceli ağırlıklara sahip olacak, bu şekilde 

her bir sorunun cevabı hem fabrikanın çelik sektörü içindeki yerine hem de yalın 

üretim araçları içindeki durumuna göre ağırlık kazanacaktır. Sözkonusu 

ağırlıklandırmayı yapmak için AHP yönteminin yardımına başvurulacaktır.  

5.1.2 Ölçüm kriterleri ve sonuç gösterimi 

Değerlendirme sonucunun açıklığı, diğer bir deyişle gerekli düzeltmelerin hangi 

noktalarda yapılması gerektiğinin net olarak anlaşılması önemlidir. Bu nedenle 

görsel ve basit bir araç kullanmakta fayda vardır. Gerekli ağırlıklandırma sonucunda 

her bir bölümün önemi de dikkate alınarak, LA benzeri tabloda karşılaştırmalı olarak 

tüm sonuçlar gösterilecektir. Karşılaştırmayı yaparken soruların çeşitliliğinden 

dolayı, standart bir “evet - hayır” kalıbı kullanılmayacaktır.  

Her bir sorunun cevabı 0 ile 4 arasında bir skalada değerlendirilecektir. Sorular 

içinde cevabı sözel olan sorular ise değerlendirme yapılırken 0 ile 4 arası değerlere 

çevrileceklerdir. Bu şekilde her bir bölümün sonunda soruların ağırlıklarını da göz 

önünde bulundurarak bir bölüm ortalaması alınacaktır. Böylece toplam puan 

belirlenecek ve tabloda ifade edilecektir. Son değerlendirmeye eklenecek diğer unsur 
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olan çelik sektörü içindeki ağırlık da eklendikten sonra aşağıdaki puanlama 

durumuna göre renkler belirlenecektir:  

• 0 – <1 arası kırmızı 

• 1 – <2 arası turuncu 

• 2 – <3 arası sarı 

• 3 -  4 arası yeşil  

Renkler bize özellikle hangi alanda şirketin kendini daha fazla geliştirmesi 

gerektiğini ifade edecektir. 

5.1.3 Değerlendirme aracının süresi 

Oluşturulacak aracın amacı mevcut imalat verilerini ortaya koyarak ilerlemeye 

yönelik alternatif öneriler sunmak olacaktır. Bunu yapmak için gerekli süreyi 

sınırlamak çok anlamlı olmayacaktır. Bu nedenle soruları cevaplamak için geçen süre 

sınırlaması mevcut olmayacaktır. Önemli olan değerlendirme sonucunun doğru 

olmasıdır. Aynı şekilde, değerlendirmeyi yaparken çalışanlar ile görüşülecek ancak 

temel cevaplama görevi fabrika müdürü ya da üretim uygulamalarına hakim farklı bir 

yöneticinin olacaktır. 

5.1.4 Değerlendirme aracının içeriğini belirlerken dikkat edilen unsurlar 

Değerlendirme yapılırken özellikle LA ve LDST yapısına benzer bir yapının 

kullanılacağı belirtilmişti. Ancak oluşturulacak araçta, LA ve LDST’den farklı 

olarak, bazı yalın unsurlar hiç kullanılmayacak bazılarına ise daha fazla ağırlık 

verilecektir. 

Çelik sektöründe en fazla önem taşıyan yalın üretim araçlarından TPM ve hazırlık 

süresini azaltma uygulamalarının üzerinde daha detaylı olarak durulacaktır. 

Yalınlaşma süreci göz önünde bulundurulduğunda “alt dallardaki meyvelerden” olan 

5S ve görsel yönetim uygulamalarının seviyesini ölçmekte yüksek önem arz 

edecektir. Bu unsurlar ilk bakışta TPM ya da hazırlık süresinin azaltılması gibi 

maliyete doğrudan etkiyen sonuçlar getirmeyeceklerdir ancak çabuk 

uygulanabilirlikleri ve çalışan motivasyonu üzerindeki yapıcı etkileri 

düşünüldüğünde çelik sektöründeki önemleri kaçınılmazdır. 
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Değerlendirme aracının diğer bir yönü ise insan faktörüne daha fazla önem verilmesi 

olacaktır. PBBL kapsamında ele alınan insan faktörü kapsamında, özellikle üst 

yönetimin yalın üretime bakışı, çalışanların yalın üretime bakışı ve çalışanları bu 

konuda motive etme ve bilgilendirmeye yönelik çalışmalar irdelenecektir. PBBL’nin 

bir ayağı olan çalışan kapasitesinin yalın üretime uygunluğu da değerlendirme 

aracında incelenecektir. Aynı zamanda LA’da da ayrı bir bölüm olarak verilmiş olan 

takım çalışmasının uygulanma seviyesinin ölçümü de yapılacaktır.  

Yalın üretim araçları incelenirken yapılması gereken ilk işlemlerden birinin mevcut 

durumu tespit etmek olduğu vurgulanmış idi. Bu durumda, etkin bir araç olarak 

kabul edilen VSM sürecinin fabrikada ne seviyede bir gelişme kaydettiği, ya da bu 

tarz benzer layout çıkarma – akış diyagramları gibi ön çalışmaların olup olmadığı 

irdelenecektir.   

Sürekli gelişme temelli olarak ortaya çıkan ve devamlı tespit + iyileştirme esasına 

dayanan kaizen uygulamaları da değerlendirme kapsamında sorgulanacaktır. Bu 

şekilde “sürekli gelişme” konusuna farklı departmanlardaki çalışanların ne ölçüde 

entegre oldukları da ölçülmüş olacaktır.  

Yalın üretimin üzerinde en çok durduğu konulardan biri olan kanbanın 

uygulanabilirliği daha önce de belirtildiği gibi ürün çeşitliliğine göre ve çeliğin 

metalurjik özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu durumda, değerlendirme 

aracından kanban konusu irdelenecek ancak taşıyacağı önem ve tüm değerlendirme 

sürecine katkısı ilk aşamada belirtilmiş olan şirket verilerine göre kesinleştirilecektir.  

Diğer bir önemli unsur olan JIT ve beraberinde çekme sisteminin etkin uygulaması 

da prosesisin metalurjik yapısı ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle bu unsurlar da 

sorgulanacak ama uygulanabilirliği şirket verilerine ilişkin ağırlığa göre 

belirlenecektir. 

5.2 Bölümler ve Sorular 

5.2.1 Şirket durum tespiti soruları 

Bu bölümün amacı, şirketin çelik sektöründeki yerini tespit edebilmek ve çelik 

sektörü içinde farklılık gösterdiği belirlenen yalın üretim araçlarının toplam 

yalınlaşma sürecine etkilerini daha doğru ortaya çıkarabilmektedir. İki sorudan 

oluşmaktadır. İlk soruda şirketin kesikli üretime geçiş aşaması sorgulanmaktadır. 
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Sadece çelikhanelerde kesikli üretime yaklaşan bir üretim tipi yok iken, örneğin 

soğuk çekmenin ana faaliyet konusu olduğu bir şirkette kesikli üretime yaklaşma 

oranı çok daha yüksektir. İkinci soruda ise üretim hacmi ve ürün çeşitliliği 

sorgulanmaktadır. Soruların etkisinin olacağı yalın üretim araçları şu şekildedir: 

• TPM uygulamaları 

• Kanban / Çekme sistemi soruları 

• Hazırlık süresi azaltma uygulamaları 

Bu kapsamda, aşağıdaki Tablo 5.1’de her bir soruya verilecek cevabın bahsedilen 

bölümleri ne derecede etkileyeceği gösterilmiştir. Oranlar belirlenirken kullanılan 

katsayı proses endüstrisindeki yalınlaşama süreci incelenerek yapılan varsayımlar ve 

yapılan görüşmeler sonucunda [26] belirlenmiştir. Bu katsayıların değerlendirmeye 

katkısı ters orantılı olarak gerçekleşecektir. Katsayı ne kadar küçükse ilgili sorudaki 

puanın ilgili bölüm skorunu azaltmaya olan etkisi o derece az olacaktır.  

Tablo 5.1: Şirket durum tespiti soruları ve farklı yalın araçlar üzerindeki etki 
katsayıları 

1.0 Aşağıdaki üretim faaliyetlerinden hangisi satışların  

% 50'sinden fazlasını oluşturmaktadır? C
ev

ap
 

TPM 

(X1) 

Kanban 

Çekme 

(Y1) 

Hazırlık 

süresi  

azaltma 

(Z1) 

Sadece çelikhane ürünleri  1,00 0,80 0,80 
Çelikhane ve haddehaneden geçen ürünler  0,95 0,85 0,85 
Sadece haddehane ürünleri  0,90 0,90 0,90 
Haddehane ve sonrası soğuk işlem veya ısıl işlem ürünleri  0,85 0,95 0,95 
Sadece haddehane sonrası fason soğuk veya ısıl işlem ürünleri  0,80 1,00 1,00 

2.0 Üretimde ortalama parti miktarı kaç tondur? C
ev

ap
 

TPM 

(X2) 

Kanban 

Çekme 

(Y2) 

Hazırlık 

süresi  

azaltma 

(Z2) 

  0 - <  30 ton  0,80 0,80 1,00 
30 - <  60 ton  0,85 0,85 0,95 
60 - <  90 ton  0,90 0,90 0,90 
90 - <120 ton  0,95 0,95 0,85 
120 ve üzeri  1,00 1,00 0,80 
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Tablo 5.2: Yalınlık bilinci ve yatkınlık ölçümü için oluşturulan değerlendirme 

soruları (1. bölüm) 

1.0 Yalınlık Bilinci ve Yatkınlık Ölçümü   
1.1 Yalınlık Eğitim ve Deneyim Durumu Ölçümü   
a. Yalınlık konusunda, yöneticilerin eğitim oranı nedir?   

%   0 - < 20 0
% 20 - < 40 1
% 40 - < 60 2
% 60 - < 80 3
% 80 ve üzeri 4
b. Yalınlık konusunda, yöneticilerin deneyim oranı nedir?   
%   0 - < 20 0
% 20 - < 40 1
% 40 - < 60 2
% 60 - < 80 3
% 80 ve üzeri 4
c. Yalınlık konusunda, beyaz yakalı çalışanların eğitim oranı nedir?   
%   0 - < 20 0
% 20 - < 40 1
% 40 - < 60 2
% 60 - < 80 3
% 80 ve üzeri 4
d. Yalınlık konusunda, beyaz yakalı çalışanların deneyim oranı nedir?   
%   0 - < 20 0
% 20 - < 40 1
% 40 - < 60 2
% 60 - < 80 3
% 80 ve üzeri 4
e. Yalınlık konusunda, mavi yakalı çalışanların eğitim oranı nedir?   
%   0 - < 20 0
% 20 - < 40 1
% 40 - < 60 2
% 60 - < 80 3
% 80 ve üzeri 4
f. Yalınlık konusunda, mavi yakalı çalışanların deneyim oranı nedir?   
%   0 - < 20 0
% 20 - < 40 1
% 40 - < 60 2
% 60 - < 80 3
% 80 ve üzeri 4
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5.2.2 Değerlendirme aracı soruları 
Değerlendirme aracı 7 temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde geniş çaplı olarak 

şirketin ve şirket çalışanlarının yalın üretime bakış açıları ve yalın üretimin mevcut 

şirket bakış açısı gereği uygulanabilirliği incelenmekte, diğer bölümlerde ise farklı 

yalın üretim araçları ele alınmaktadır. İlerleyen bölümde her bir bölüm açıklanmıştır: 

5.2.2.1 Yalınlık bilinci ve yatkınlık ölçümü  

Bu bölümün amacı en genel anlamı ile şirketin yalın üretime yatkın bir kültürünün 

olup olmadığını ve yalın üretim uygulayabilmek için gerekli personel altyapısına 

sahip olup olmadığını belirlemektir. Bu kapsamda şirketin yalın üretime geçerken 

karşılaşacağı direnç de tespit edilebilir.  

Tablo 5.3: Yalınlık bilinci ve yatkınlık ölçümü için oluşturulan değerlendirme 
soruları (2. bölüm) 

1.2 Yalınlık Uygulama Ölçümü   
a. Yalınlık uygulamalarına ilişkin aşağıdaki durumlardan hangisi daha doğrudur?   

Yalınlık çalışması yoktur. 0
Yalınlık çalışması dışarıdan bir kişinin desteği ile gerçekleşmektedir. 1
Yalınlık çalışması içeriden bir kişinin çalışması ile gerçekleşmektedir. 2
Dışarıdan bir danışman içerideki takımı yönetmektedir. 3
İçeriden bir çalışan içerideki takımı yönetmektedir. 4
b. Yalınlık uygulamaları nerelerde devreye alınmıştır?   
Yalınlık çalışması yoktur. 0
Pilot bölge mevcuttur. 2
Tüm fabrikada uygulanmaktadır. 4
c. Kaizen çalışmaları mevcut mudur?  
Hayır 0
Kaizen tanımı altında olmayan, sınırlı kişi bazlı proses geliştirme faaliyetleri mevcuttur. 1
Kaizen tanımı altında olmayan sınırlı, takım halinde proses geliştirme faaliyetleri mevcuttur. 2
Başlangıç seviyesinde, dışarıdan bir danışman eşliğinde kaizen faaliyetlerine başlanmıştır. 3
Kaizen içeriden bir danışman ile belirli periyotlarda uygulanmaktadır. 4

 

Bu bölüm 4 alt bölümden oluşur. İlkinde şirket çalışanlarının kademe gözetmeksizin 

yalınlık konusunda eğitimi ve deneyimi sorgulanmıştır. İkinci alt bölümde ise 

şirketin yalınlık adı altında şimdiye kadar bir alışma yapıp yapmadığı 

irdelenmektedir. Üçüncü alt bölümde çalışan motivasyonu incelenmektedir. 

Motivasyonun yüksekliği ya da farklı bir ifade ile çalışanın şirketine olan aidiyeti, 

çalışanın yalınlaşma sürecine katılımını, dolayısıyla şirket veriminin artışını 
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doğrudan etkileyecektir. Son alt bölüm ise yalınlık konusundaki maddi ve manevi 

desteği ölçmektedir. Daha önceki yalınlık çalışmalarında da görüldüğü üzere üst 

yönetimin desteği ve mali destek olmadan yalınlaşma süreci zora girmektedir. Bu 

kapsamda değerlendirme soruları Tablo 5.2 ile Tablo 5.5 arasında her bir sorunun 

alacağı puan ile beraber verilmiştir. 

Tablo 5.4: Yalınlık bilinci ve yatkınlık ölçümü için oluşturulan değerlendirme 

soruları (3. bölüm) 

1.3 Çalışan Motivasyonu Ölçümü   
a. Ücretlendirme durumu   

Çalışanlar, çelik sektörü ortalamasının üzerinde ücret almaktadırlar. 4
Çalışanlar, çelik sektörü ortalaması ücret almaktadırlar. 2
Çalışanlar, çelik sektörü ortalamasının altında ücret almaktadırlar. 0
b. Acil durum planı   
Acil durum planı mevcut değildir. 0
Plan oluşturulma aşamasındadır. 2
Acil durum planı mevcuttur. 4
c. Sosyal iletişim   
Belirli aralıklarda tüm çalışan ve ailelerinin katıldığı sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. 4
Belirli aralıklarda sadece çalışanların katıldığı sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. 2
Sosyal aktiviteler şirket tarafından planlanmamaktadır. 0
d. Çalışan dolaşım oranı   
%  0 - <  3 4
%  3 - <  6 3
%  6 - < 11 2
%11 - < 29 1
%29 ve üzeri 0
e. Kararlarda çalışan katılımı ne boyuttadır?   
Mevcut değil, tek kişi karar veriyor. 0
Sadece yönetim katılımı 1
Postabaşı katılımı 2
Departman katılımı 3
Fabrika boyutunda katılım 4
f. Öneri sistemi etkinliği  
Şirkette bir öneri sistemi mevcut değildir. 0
Çalışanlar formal olmayan yollar ile öneri getirmekte ve formal olmayan yollar ile 2
Çalışanlar formal yollarla öneri getirmekte ve önceden belirlenmiş kriterler doğrultusunda 4
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Tablo 5.5: Yalınlık bilinci ve yatkınlık ölçümü için oluşturulan değerlendirme 
soruları (4. bölüm) 

1.4 Yalınlık Destek Ölçümü   
a. Yönetimin yalın çalışmaya desteği mevcut mudur?   

Hayır 0
Evet 4
b. Yalınlık konusunda finansal destek durumu nasıldır?   
Finansal destek mevcut değildir. 0
Pilot bölgeler ya da pilot çalışmalar için kısmı destek mevcuttur. 2
Yalınlık için ayrı bir bütçe mevcuttur. 4

 

5.2.2.2 VSM 

VSM, daha önce de açıklandığı üzere yalınlık çalışmalarına geçmeden önce mevcut 

durumu tespit etmek ve üretimi, ürünü etkileyen parametreleri belirlemek için etkin 

ve kolay bir yoldur. Bu bölümde VSM uygulamasının ya da VSM benzeri bir 

uygulamanın şirkette uygulanıp uygulanmadığı sorgulanmaktadır. Sorular tablo 

5.6’de verilmiştir. 

Tablo 5.6: VSM ölçümü için oluşturulan değerlendirme soruları 

2.0 VSM   
a. VSM kullanılıyor mu?   

Hayır, benzeri bir uygulama da mevcut değil 0
Hayır, ancak fabrika içinde akışların tanımlanması layout üzerinde yapılmıştır. 1
Evet, ancak başlangıç safhasında, mevcut durum haritası oluşturuluyor . 2
Evet, mevcut durum haritası ve gelecek durum haritası çıkarılmış durumda, ancak aksiyon planı 

mevcut değil. 3

Evet, her iki harita ve gerekli aksiyon planı oluşturuldu. 4
b. VSM uygulamasına dahil olanların kaçı VSM konusunda eğitimlidir?   
%   0 - < 20 0
% 20 - < 40 1
% 40 - < 60 2
% 60 - < 80 3
% 80 ve üzeri 4
 

5.2.2.3 5S ve görsel kontrol uygulamaları  

Bu bölümde değerlendirilen şirketin en temel yalın üretim uygulamalarından bir olan 

5S ve görsel kontrolün ne ölçüde uygulandığı sorgulanacaktır. Bu iki araç da kolay 

uygulanabilir ve maliyeti düşük araçlar olduğu için yalın üretim uygulamalarında 
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başı çeken uygulamalar olmaya adaydırlar. Tablo 5.7’de Sweeny’nin çalışmasından 

esinlenerek hazırlanan 5S ve beraberinde görsel kontrol soruları yer almaktadır. Bu 

kapsamda incelenen iki unsur vardır. Biri, uygulamanın yapılıp yapılmadığı, diğeri 

ise uygulamanın kendi ismi altında yapılıp yapılmadığıdır.  

Değerlendirme yapılırken diğer bölümlere göre bir farklılık mevcuttur. İlk soru tek 

cevap seçerek incelenmekte, diğer sorulara ise 0 -  skalasında puan verilmektedir. 0, 

“Uygulaması yok”, 4 ise “Tamamen uygulanıyor” anlamlarına gelmektedir. 

Tablo 5.7: 5S ve görsel kontrol uygulamaları ölçümü için oluşturulan değerlendirme 

soruları 

3.0 5S ve Görsel Kontrol Uygulamaları    
a. 5S kullanılıyor mu?   

Hayır, benzeri bir uygulama da mevcut değil. 0 
Hayır, ancak 5S adı altında olmasa bile bireysel bazı uygulamaları mevcuttur. 1 
Hayır, ancak 5S adı altında olmasa bile takım bazlı bazı uygulamalar mevcuttur. 2 
Evet, ancak başlangıç safhasında 3 
Evet, uygulama biliniyor ve uygulanıyor. 4 
b. Ayırma ve uzaklaştırma ölçümü  
Gerekli gereksiz malzeme ayırımı yapılmıştır. 0-4 
Hurda alanı tanımlanmıştır. 0-4 
Gereksiz malzemeler hurda alanına bırakılmıştır. 0-4 
c. Düzenleme ve tanımlama ölçümü  
Etiket ve renk kodlarının olduğu bir tanımlama sistemi mevcuttur. 0-4 
Takımlar ve malzemelerin yerleri tanımlıdır. 0-4 
Takımlar ve malzemeler hep yerlerindedir. 0-4 
d. Günlük temizlik  
Merdaneleri takımlar, tertibatlar bakımlı ve temizdir. 0-4 
Duvarlar, yerler, sevkiyat alanları, taşıma ekipmanları, yollar parlak ve temizdir.  0-4 
İsraf kaynaklarını ortadan kaldırmak için düzenlemeler geliştirilmiştir. 0-4 
e. Sık kontrol  
İlk 3 madde için prosedürler devreye alınmıştır. 0-4 
5S günlük olarak uygulanmaktadır. 0-4 
Çalışma ortamı sağlıklı ve hoştur. 0-4 
f. Süreklilik  
Standartlar belirlenmiştir ve uygulanmaktadır. 0-4 
5S amaçlarına ulaşılmıştır. 0-4 
  
  
  
  

 64



Tablo 5.8: TPM uygulamaları ölçümü için oluşturulan değerlendirme soruları 

4.0 TPM Uygulaması   

a. Bakım için gerekli aletlere, yedek parçalara ait raporlar mevcut mudur?   

Hayır 0

Kısmen mevcuttur 2

Tamamen mevcuttur 4

b. Her makina için bakım prosedürü tanımlanmış mıdır?   

Hayır 0

Kısmen tanımlanmıştır. 2

Tamamen tanımlanmıştır. 4

c. Bakımlar, diğer makinalara göre senkronize edilmiş midir?   

Hayır 0

Kısmen makinalar arası bakım senkronizasyonu sağlanmıştır. 2

Evet, bakımlar birbirlerini en az seviyede etkileyecek şekilde planlanmıştır 4

d. Her makina için bakım çizelgesi mevcut mudur?   

Hayır 0

Kısmen mevcuttur 2

Tamamen mevcuttur 4

e. Bakım saatlerinin % kaçı beklenmedik ve acildir?   

%   0 - < 11 4

% 11 - < 26 3

% 26 - < 51 2

% 51 - < 80 1

% 80 ve üzeri 0

f. Önleyici bakım için makinalarda titreşim ölçümü benzeri uygulamalar mevcut mudur?  

Hayır 0

Kısmen mevcuttur 2

Tamamen mevcuttur 4

 

5.2.2.4 TPM uygulaması  

TPM, çelik sektöründeki makinaların büyük ve genellikle alternatiflerinin olmadığı 

makinalar olmalarından dolayı büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir sorunun tüm 

üretimi durdurabileceği düşünüldüğünde ve bakımların da büyük çapta olduğu 

bilindiğinden TPM uygulamalarının sorgulanması gerekmektedir. Sorularda 

bakımların ne kadar planlı yapıldığı, dökümantasyon durumu ve birbirine bağlı 

makinaların ne ölçüde beraber bakıma tabi oldukları sorgulanmıştır. Son soruda ise 
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önleyici bakım uygulamasının durumu irdelenmiştir. Bu kapsamda TPM ile ilgili 

sorular Tablo 5.8’de verilmiştir. 

Tablo 5.9: Hazırlık süresi azaltma uygulamaları ölçümü için oluşturulan 

değerlendirme soruları 

5.0 Hazırlık Süresi Azaltma Uygulaması   
a. Hazırlık süresini oluşturan bileşenlerin tanımlanma durumu nedir?   

Hazırlık süresi bileşenleri belirlenmemiştir. 0
Hazırlık süresi bileşenlerini tanımlamak için çalışmalar başlatılmıştır. 1
Hazırlık süresi katma değer yaratan işler ve katma değer yaratmayan işler olarak ayrılmıştır. 2
Katma değer yaratmayan işler tespit edilmiştir ve süreyi azaltmak üzere çalışmalar başlatılmıştır. 3
Katma değer yaratmayan işler en aza indirgenmiştir, periyodik olarak da incelenmektedir. 4
b. Çalışanlar hazırlık aşamasına ilişkin ne ölçüde bir performans değerlendirilmesine   
Böyle bir uygulama yoktur. 0
Resmi olmayan yollar ile takip mevcuttur. 2
Performans değerlendirme kriterleri mevcuttur ve iş tarifinde belirlenmiştir. 4

Tablo 5.10: Üretim planlaması uygulamaları ölçümü için oluşturulan değerlendirme 
soruları 

6.0 Üretim Planlaması Uygulamaları   
a. Üretimin yüzde kaçı bir sonraki istasyondan gelen talebe göre planlanmaktadır?   

%   0 - < 11 0
% 11 - < 21 1
% 21 - < 61 2
% 61 - < 81 3
% 81 ve üzeri 4
b. Kanban uygulaması mevcut mudur?  
Hayır 0
Hayır, ancak kanban ile ilgili eğitim çalışmaları mevcuttur. 1
Hayır, ancak uygulamaya geçmek için çevrim süreleri, ürün çeşitliliği gibi tespitler yapılmaya 2
Evet, pilot bölgede uygulamaya geçilmiştir. 3
Evet, her istasyonda kanbana geçilmiştir. 4
c. Zamanında teslim performansı ne kadardır?  
%   0 - < 51 0
% 51 - < 71 1
% 71 - < 81 2
% 81 - < 95 3
% 95 ve üzeri 4
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5.2.2.5 Hazırlık süresi azaltma uygulaması 

Hazırlık süresi çelik sektörü için kritik önemdedir. Ekipmanların büyük ve ağır 

olduğu haddehane ya da çelikhanelerde bir ayar değişikliğinin mümkün olduğunca 

hazırlık süresini azaltarak üretim süresini arttırmak önem taşımaktadır. Bu bölümde 

bakım uygulamalarının daha önce de belirtilmiş olan iç hazırlık ve iç hazırlık, diğer 

bir deyişle katma değer yaratan iş ve katma değer yaratmayan iş olarak ayrılıp 

ayrılmadığı incelenmiştir. Aynı zamanda çalışanların bu konudaki bilinç seviyesi de 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 5.9’da ilgili değerlendirme soruları verilmiştir. 

Tablo 5.11: Kalite uygulamaları ölçümü için oluşturulan değerlendirme soruları 

7.0 Kalite Uygulamaları   

a. Kalite kontrolü imalatta mı yoksa çıkışta mı gerçekleşmektedir?   

Kalite kontrolü yapılmamaktadır. 0

Kalite kontrolü tamamen çıkışta yapılmaktadır. 1

Kalite kontrolü kısmen çıkışta, kısmen imalatta yapılmaktadır. 2

Kalite kontrolü imalatta yapılmaktadır. 3

Kalite kontrole gerek kalmadan sağlanmaktadır. 4

b. Hatalara ilişkin raporlama ve önlem mekanizması mevcut mudur?  

Hatalar raporlanmamaktadır, önlemler alınmamaktadır. 0

Hatalar raporlanmamaktadır, önlemler formal olmayan yollardan bireysel olarak alınmaktadır. 1

Hatalar raporlanmaktadır, önlemler formal olmayan yollardan bireysel olarak alınmaktadır. 2

Hatalar raporlanmaktadır, önlemler formal bir mekanizma ile alınmaktadır. 3

Hatalar olmayacak şekilde çalışanlar gerekli müdahaleyi yapacak yetkinliğe sahiptir. 4

c. Hatalarla ilgili tespit ve önlem çalışmalarına mavi yakalı çalışan katılım oranı nedir?  

%   0 - < 20 0

% 20 - < 40 1

% 40 - < 60 2

% 60 - < 80 3

% 80 ve üzeri 4

 

5.2.2.6 Üretim planlaması uygulamaları  

Üretim planlamasının ana amacı zamanında müşteriye ürünü teslim etmek ve aynı 

zamanda üretimi optimize etmektir. Montaj tipi üretimde optimizasyon için 

kullanılan standart araçlar kanban ve çekme sistemi idi. Çelik sektöründe bu iki 
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aracın uygulanabilirliği tartışmalı nitelik taşımaktadır, ancak yine de mümkündür. 

Bölümle ilgili sorular Tablo 5.10’da verilmiştir. 

5.2.2.7 Kalite uygulamaları  

Bu bölümde şirketin kalite kontrol uygulamaları incelenmiş, hataların ve önlemlerin 

raporlanmaları ve çalışanların bu süreçlere katılımları incelenmiştir.  Tablo 5.11 

kalite uygulamalarına ilişkin değerlendirme sorularını içermektedir. 

5.3 Ağırlıkların Belirlenmesi – AHP uygulaması 

AHP’nin kullanım amacı çeşitli kriterler arasında göreceli önemleri tespit etmektir 

[23]. Bu çalışma kapsamında da değerlendirme aracı içindeki yedi bölümün 

birbirlerine göre önemleri ve kendi daha detaylı analize ihtiyaç duyulduğunda 

içlerindeki soruların da birbirlerine göre önemleri ortaya çıkarılarak değerlendirme 

sonucunda kullanılmak üzere ağırlıklar tespit edilmiştir. Böylece değerlendirme 

aracının yalınlık ölçümünde etkinliği artacaktır. Gerekli göreceli önem verileri 

incelenen haddehanenin yetkilileri ile görüşülerek ortaya çıkarılmıştır. 

Önem tespiti için matrislerin oluşturulmasına geçmeden önce bir AHP modeli 

oluşturarak bölümler ve alt bölümler ile soruları arasındaki hiyerarşik yapı 

gözlemlenmiştir. AHP modeli Şekil 5.1’de görülmektedir. 

 

Şekil 5.1: AHP ile aralarında öncelik belirlenecek değerlendirme sorularının seçimi 
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Tablo 5.12: Bölümler arasındaki ağırlık ilişkileri 

Amaç Yalınlık 

Bilinci 

VSM 5S TPM Hazırlık Planlama Kalite Ağırlık 

Yalın. B. 1 1 1 1/2 1/2 3/4 3/5 0,100 

VSM 1 1 1 1/2 1/2 3/4 3/5 0,100 

5S 1 1 1 1/2 1/2 3/4 3/5 0,100 

TPM 2 2 2 1 1 3/2 6/5 0,200 

Hazırlık 2 2 2 1 1 3/2 6/5 0,200 

Planlama 4/3 4/3 4/3 2/3 2/3 1 4/5 0,133 

Kalite 5/3 5/3 5/3 5/6 5/6 5/4 1 0,167 

İlerleyen bölümde herbir bölümün diğerine göre önceliği tespit edilmiştir. Öncelik 
matrisini belirlemeden önce bölümlerin herbirinin içerdiği yalın araçların fabrikada 
uygulanması ile ilgili getirilerini karşılaştırmak üzere fabrika müdürü ile 
görüşülmüştür. Bu kapsamda diğerlerine göre tartışılmaz önemde olan unsurlar, TPM 
ve hazırlık süreleri olmuştur. Yalın üretim kapsamında olsun olmasın, bu iki unsurun 
uygulaması olmadığında üretim gerçekleşemeyecektir. Yapılan görüşmelerde, ikincil 
önem kalite ölçüm uygulamalarına, üçüncül önem ise üretim planlama konusuna 
verilmiştir.  VSM, 5S ve yalınlık bilinci konuları aralarında ufak bir önem farkı 
tanımlanmasına rağmen son sırada yer almıştır. Tablo 5.12’de ilgili sonuçlara göre 
oluşturulan matris verilmiştir.  

Tablo 5.13: Yalınlık bilinci – kendi içindeki ağırlık ilişkileri 

Yalınlık 

Bilinci 

Eğitim 

Deneyim 

Uygulama Moti-

vasyon 

Destek Ağırlık 

Eğitim / D. 1 1 1/2 1/2 0,167 

Uygulama 1 1 1/2 1/2 0,167 

Motivasyon 2 2 1 1 0,333 

Destek 2 2 1 1 0,333 

 

Şekil 5.1’deki modelden de anlaşılacağı üzere, yalınlık bilinci ve planlama konusu 

diğerlerine göre daha detaylı irdelenecektir. Bu kapsamda öncelikli olarak yalınlık 

bilinci içindeki 4 alt bölüm ele alınmıştır. Bu bölümler arasındaki öncelik 

sıralamasında destek ve motivasyon unsurlarının, eğitim, deneyim ve uygulama 

unsurlarına göre daha fazla önem taşıdıkları ortaya çıkmıştır. Tüm yalın üretim 

uygulamaları, hangi aşamaya ve altyapıya sahip olursa olsun yönetim ve finansal 

destek olmadan ve çalışanların motivasyonu olmadan amaçlanan seviyeye 

 69



gelememektedirler. Tablo 5.13’te yalınlık bilincinin kendi içinde önem ilişkisi 

verilmiştir.  

Eğitim ve deneyim ilişkisi de bir sonraki Tablo 5.14’te ayrıca sorgulanmaktadır.  

Tablo 5.14: Eğitim / deneyim – kendi içindeki ağırlık ilişkileri 

Eğitim 

Deneyim 

Eğitim  Uygulama Ağırlık 

Eğitim 1 1/2 0,333 

Deneyim 2 1 0,667 

Tablo 5.15: Üretim planlama – kendi içindeki ağırlık ilişkileri 
Üretim 

Planlama 

Çekme Kanban Teslim Destek 

Çekme 1 1 1/2 0,250 

Kanban 1 1 1/2 0,250 

Teslim 2 2 1 0,500 

Detaylı olarak ağırlıklandırma ihtiyacı hissedilen diğer bir bölüm ise üretim planlama 
uygulamaları ölçümüdür. Bu kapsamda zamanında teslim unsuru, kanban ve çekme 
unsurlarına göre çok daha fazla önem taşımaktadır. Aralarındaki ilişki Tablo 5.15’te 
görülmektedir.  

5.4 Ağırlıklı Değerlendirme Tablosu 

Yukarıda belirlenen ağırlıklar doğrultusunda, karşılaştırmalı matrislerin toplu sonucu 

ve ağırlık değerlendirmesi Tablo 5.16’da verilmiştir. Tablodaki ağırlıklandırılmamış 

sorular kendi aralarında eşit aralıklı olarak değerlendirilecektir.  

5.5 Değerlendirme Aracı Program Altyapısı 

Ağırlık verileri belirlendikten sonra, ilgili değerler değerlendirme aracı yapısına 

entegre edilmiştir. Ağırlıklı veriler ve değerlendirme aracının entegrasyonu ile 

değerlendirme sorularının sonuç ile ilişkilendirilmesi “Microsoft Excel”de 

oluşturulan bir program ile gerçekleştirilmiştir.  

Bu kapsamda, program içinde gösterimi de dahil edilerek ağırlık verileri ve formüller 

Şekil 5.2 ile Şekil 5.14 arasında verilmiştir. Amaç sadece sorulara verilen cevapları 
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programa girerek herbir bölüm ve ardından tüm kapsam için bir skor belirlemek ve 

bunu görsel olarak ifade edebilmektir. 

Tablo 5.16: Şirket değerlendirme ve matrislerden gelen ağırlık katsayıları 

Sorular 

Şirket
durumu 
Soru1 

Şirket 
durumu 
Soru2 

AHP 
Tablo 

11 

AHP 
Tablo 

12 

AHP 
Tablo 

13 

AHP
Tablo 

14 

1.0 Yalınlık Bilinci ve Yatkınlık 

Ölçümü 
  0,100    

1.1 Yalınlık Eğitim ve Deneyim 

Durumu Ölçümü 
   0,167   

a Yöneticilerin eğitim oranı     0,111  

b Yöneticilerin deneyim oranı     0,222  

c Beyaz yakalıların eğitim 

oranı 
    0,111  

d Beyaz yakalıların deneyim 

oranı 
    0,222  

e Mavi yakalıların eğitim oranı     0,111  

f Mavi yakalıların deneyim 

oranı 
    0,222  

1.2 Yalınlık Uygulama Ölçümü    0,167   

1.3 Çalışan Motivasyonu Ölçümü    0,333   

1.4 Yalınlık Destek Ölçümü    0,333   

2.0 VSM   0,100    

3.0 5S ve Görsel Kontrol 

Uygulamaları  
  0,100    

4.0 TPM Uygulaması 1/X1 1/X2 0,200    

5.0 Hazırlık Süresi Azaltma 

Uygulaması 
1/Z1 1/Z2 0,200    

6.0 Üretim Planlaması 

Uygulamaları 
  0,133    

a Çekme uygulaması 1/Y1 1/Y2    0,250

b Kanban uygulaması 1/Y1 1/Y2    0,250

c Zamanında teslim 

performansı 
     0,500

7.0 Kalite Uygulamaları   0,167    
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Şekil 5.2: Aşama 1 kriterine göre ağırlık verilerinin Excel’de yerleşimi  

(Excel - agirliklar) 

 

Şekil 5.3: Aşama 1 ağırlık verilerinin formüle aktarımı (Excel - program) 
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Şekil 5.4: Aşama 2 ağırlık verilerinin Excel’de yerleşimi  

(Excel - agirliklar) 
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Şekil 5.5: Aşama 2 – “Yalınlık bilinci ve yatkınlık” bölüm skoru ile 1. ve 2. alt 

bölüm skoru formülleri (Excel - program) 
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Şekil 5.6: Aşama 2 – “Yalınlık bilinci ve yatkınlık” 3. ve 4. alt bölüm skoru 

formülleri (Excel - program) 

 

Şekil 5.7: Aşama 2 – “VSM (Değer Akışı Haritalama)” bölüm skoru formülleri 

(Excel - program) 
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Şekil 5.8: Aşama 2 – “5S ve Görsel Kon.” bölüm skoru formülleri (Excel - program) 

 

Şekil 5.9: Aşama 2 – “TPM Uygulaması” bölüm skoru formülleri (Excel - program) 

 

Şekil 5.10: Aşama 2 – “Hazırlık Süresi Azaltma Uygulaması” bölüm skoru 

formülleri (Excel - program) 
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Şekil 5.11: Aşama 2 – “Üretim Planlaması Uygulamaları” bölüm skoru formülleri 

(Excel - program) 

 

Şekil 5.12: Aşama 2 – “Kalite Uygulamaları” bölüm skoru formülleri  

(Excel - program) 

 

Şekil 5.13: Toplam yalınlık skoru gösterimi tablo verisi (Excel - sonuc) 
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Radar Gösterimi

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
1.0 Yalınlık Bilinci

2.0 VSM

3.0 5S ve Görsel K.

4.0 TPM5.0 Hazırlık Süresi Az.

6.0 Üretim Planlaması

7.0 Kalite

 

Şekil 5.14: Toplam yalınlık skoru gösterimi radar diyagramı (Excel - sonuc) 
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6. FABRİKA UYGULAMASI 

6.1 Değerlendirilen Fabrika Hakkında Özet Bilgi  

Çalışma kapsamında değerlendirme aracının uygulandığı, demir çelik sektöründe 

faaliyet gösteren ÇEL-MER Çelik Endüstrisi A.Ş.’nin ana faaliyet konusu 

haddelemedir. 

Şirket, 1986’da İstanbul Bayrampaşa’da haddehane olarak üretime başlamıştır ve 

bugün 120.000 metrekare açık, 30.000 metrekare kapalı alan üzerinde Gebze / 

Kocaeli bölgesinde yarı kontinü modern bir haddehane, temel olarak kabuk soyma, 

taşlama ve soğuk çekme olanaklarını kullanarak faaliyetini sürdürmektedir. 

Bahsedilen üretim faaliyetlerinin yanında özellikle Almanya’dan ithal edilen farklı 

kesit ve kalitelerde profilleri ticaret işlemleri de gerçekleştirilmekte, bu profiller 

kısmen ek işçiliğe tabi tutularak nihai müşteriye de satılmaktadır. 

Bu kapsamda üretilen ve satılan ürünler ve kesit özellikleri Tablo 6.1’de verilmiştir. 

Çelik kalitesi olarak ise farklı kalitelerdeki vasıflı çelik üzerine odaklanılmaktadır; 

çelik kalitesi olarak bir sınırlama yapmak mümkün değildir.  

Tablo 6.1: İncelenen haddehanenin ürettiği kesitler [13] 

Faaliyet Kesit Ölçü Standart / Tolerans 
Yuvarlak 8 - 90 mm DIN 1013 
Altıköşe 11,5 - 56,5 mm DIN 1015 
Kare 11,5 - 70 mm DIN 1014 
Lama 50x7- 150x30 mm DIN 1017, 4620, 59145,59146 
İnce kesit özel çubuklar     

1. Sıcak 

Haddeleme 

Özel profiller      
Yuvarlak 6 - 90 mm h9 / h11 
Altıköşe 10 - 55 mm h11 
Kare 10 - 60 mm h11 
Lama      

2. Soğuk 

Çekme 

Özel profiller      
3. Kabuk Yuvarlak 6 - 75 mm h9 / h11 
4. Taşlama Yuvarlak 6 - 90 mm h9 / h11 

 79



Şirket müşteri odaklı bir politika izlemekte ve bu kapsamda temel strateji olarak 
kaliteyi ön planda tutarak maliyeti sürekli azaltmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda 
oluşturulan laboratuarda her türlü metalurjik testi yapmak mümkündür.  

Şirket, haddeleme sonrası seri üretim yapmaktadır ancak şirketin en önemli rekabet 

avantajlarından biri esnekliği ve bu kapsamda seri üretim kapsamına girmeyecek 

özel müşteri isteklerine cevap verebilme kapasitesidir. Yalın üretime göre 

değerlendirme yapılırken bu unsur özellikle dikkate alınmıştır.  

ÇEL-MER aynı zamanda 5 senelik bir ISO 9001 sertifikasına sahiptir ve süreçlerini 

devamlı iyileştirmeye odaklanmaktadır. Bu kapsamda kurumsallaşma süreci 

faaliyetlerini de devam ettirmekte, temelde “yalın üretim” adı altında olmasa bile 

çeşitli alanlarda iyileştirme ve yalınlaşma çalışmalarına başlangıç safhasında devam 

edilmektedir. 

6.2 Fabrikada “8 İsraf” Tespiti  

ÇEL-MER’de dğerlendirme aracını kullanmadan önce mevcut sorunlar hakkında 

kısaca bilgi edinmek amaçlı 8 israf unsuruna ilişkin gözlem ve fabrika yetkilisi ile 

görüşmeler yapıldı. Çalışanlar ve şirket yetkilisi ile yapılan görüşme sonucunda 

özellikle “çalışanların etkin kullanılmaması” unsurunun varlığına değinildi. Öneri 

sistemin etkin olmayışı ve çalışan dolaşımının yüksek olması bu konudaki israfın 

birincil göstergeleri olarak ele alınmıştır. Ayrıca çalışanlarının motivasyonuna 

yatırım yapılmaması çalışanların kapasitelerinin tam olarak kullanılamamasına yol 

açmaktadır.  

Diğer bir israf unsuru olan stoklar da ÇEL-MER açısından önem arz etmektedir. 

Şekil 6.1’de stok sahası görülmektedir. Bu stok sahasının büyük bölümü dışarıdan 

ithal edilen ve fason işleme tabi tutularak ardından satılması öngörülen çubukları 

kapsamaktadır.  

Alan kullanımı konusu ara stokların fazla olması nedeni ile de israfa neden olan 

unsurlardan biridir. Farklı tezgahlar arası ara stok alanları bulunmaktadır. Ara stok 

alanlarına ilişkin Şekil 6.2’de gösterim mevcuttur. 

Fazla üretim ve bekleme de alan kullanımındaki yetersizlik ile beraber 

incelenebilecek israf unsurlarıdır. Planlama sondan başa doğru yapılamadığı için bu 

iki israf kaynağı ortaya çıkmaktadır.  
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Şekil 6.1: Stok sahası 

 

Şekil 6.2: Ara ürün stok alanı 

Diğer bir önemli israf unsuru ise müşteriden gelen hatalı malzemelerdir. Hatalı 

malzemelerin en önemli nedeni ise müşteri sipariş prosedürünün doğru bir şekilde 

oturtulmuş olmamasıdır. Sözlü siparişlerin olması hatalı siparişlere yol açabilmekte, 

müşteri ürünü iade edebilmektedir. Şekil 6.3’te müşteriden geri gelen ürünlerin 

istiflendiği alan görülmektedir. 
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Şekil 6.3: Müşteriden gelen iade ürünler 

Uygun olmayan makina seçimine rastlanmamakla beraber, şirketin dışarıda 

yaptırabileceği asıl faaliyet konusu dışındaki parça üretimi benzeri konuları da 

kendisinin yaptığı görülmektedir. Bu mevcut makinaların verimsiz kullanımına yol 

açabilmektedir.  

Çalışanların kullandıkları makinalara ilişkin ergonomiye yönelik bir çalışma 

yapılmamıştır. Ayrıca plan dışı çay saatleri de çalışma sırasında fazla harekete neden 

olabilen hareketlerdir. 

6.3 Değerlendirme Aracı İle Fabrika Değerlendirme Süreci  

Fabrika değerlendirme süreci değerlendirme aracının yapısı açıklanırken de 

belirtildiği üzere birkaç aşamalıdır. Bu kapsamda öncelikli olarak şirketin nasıl bir 

şirket olduğunu belirleyebilmek için üretim verileri incelenmiş ve üretim müdürü Sn. 

İlhan Yılmaz ile görüşülmüştür. Bu kapsamda şirketin asıl karının ticari 

faaliyetlerden sağlandığı ortaya çıkmıştır. Ancak değerlendirme aracının üretime 

yönelik olması nedeniyle, üretim sonucu gelirin büyük bölümünün fason yapılan 

soğuk işlemlerden geldiği ortaya çıkmıştır. İkinci soru olan otalama lot büyüklüğü 

ise 0 ile 30 on arasındadır. Bu durum şirketin esneklik ve müşteri özel isteklerine 

ilişkin tutumu ile birebir örtüşmektedir. 
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Değerlendirme ağrırlıklı olarak şirketin üretim müdürü ile yapılan görüşme 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Yapılan fabrika gezisi ve işçiler ile yapılan birebir 

görüşmeler ile değerlendirme aracına verilen cevaplar doğrulanmıştır. 

Değerlendirme sürecinde şirketin tam anlamı ile kurumsallaşmış olmamasından 

kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Bunlar genellikle veri tedariğinde 

yaşanmıştır. Örneğin lot miktarlarına ilişkin raporların şirket veritabanında çabuk 

erişilebilir bir şekilde olmayışı, değerlendirmede bazı cevapların sadece üretim 

müdürünün deneyimi sonucu verilmesine neden olmuştur. Ancak şirketin tam anlamı 

ile kurumsallaşmış olmaması verilere erişim prosedürlerinin de aynı şekilde daha 

kolay olmasına yol açmıştır. 

6.4 Değerlendirme Sonucu 

Değerlendirme anketi sonuçları gerekli renklendirmeler de yapılarak Tablo 6.2’de, 

radar diyagramı olarak ise Şekil 6.1’de verilmiştir. Değerlendirme sorularının 

sonuçları ise ek E’de detaylı olarak incelenebilir.  

Tablo 6.2: Değerlendirme sonucu verileri 

Değerlendirme Aracı 

  

Bölüm 

puanı 

Bölüm 

ağırlığı 

Toplam 

skor 

1.0 Yalınlık Bilinci ve Yatkınlık 

Ölçümü 0,611 0,100 0,061 

2.0 Value Stream Mapping 0,000 0,100 0,000 

3.0 5S ve Görsel Kontrol Uygulamaları 0,611 0,100 0,061 

4.0 TPM Uygulaması 0,833 0,313 0,260 

5.0 Hazırlık Süresi Azaltma 

Uygulaması 0,000 0,200 0,000 

6.0 Üretim Planlaması Uygulamaları 0,813 0,133 0,108 

7.0 Kalite Uygulamaları 3,000 0,167 0,501 

0,992 
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Radar Gösterimi

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
1.0 Yalınlık Bilinci ve Yatkınlık Ölçümü

2.0 Value Stream Mapping

3.0 5S ve Görsel Kontrol Uygulamaları 

4.0 TPM Uygulaması5.0 Hazırlık Süresi Azaltma
Uygulamas ı

6.0 Üretim Planlamas ı Uygulamaları

7.0 Kalite Uygulamaları

 

Şekil 6.4: Değerlendirme sonucunun radar diyagramında gösterimi 

Gerek tabloda gerekse radar diyagramında görüldüğü üzere değerlendirilen firma 

yalın uygulamalar konusunda girişimlerde bulunmuş olmak ile beraber genel olarak 

yalın bir fabrika değildir. Ancak kalite konusunda bir istisna mevcuttur. Şirketin en 

önemli özelliği olan kalite odaklılık değerlendirme sonucunda da kendini 

göstermektedir: Diğer yalın değerlendirme kriterleri 1 puanın altında iken, kalite 

uygulamalarında şirketin 3 puan aldığı görülmektedir.  

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise 1 altındaki puanların dağılımı ve “0” 

değeri alan kapsamlardır. Şirket VSM ve hazırlık süresi azaltma konusunda herhangi 

bir çalışma yapmamaktadır. Ancak TPM uygulamaları ve üretim planlaması 

uygulamaları konusunda 1’e yakın sonuçların ortaya çıktığı da gözden 

kaçırılmamalıdır. Bu iki konuda çeşitli çalışmalar olmakla beraber sonuçlar yeterli 

seviyeye ulaşamamıştır. 

6.5 Öneriler 

Şirket yalın üretim konusunda kendini geliştirme sürecinin başındadır. Bu nedenle 

sistematik bir çalışma ile eksiklerini gidermeye başlamak durumundadır. Bu çalışma 

kapsamında yapılacak ilk öneri yalınlık bilincinin şirket genelinde yükseltilmesi ve 

yönetim desteğini arttırmaya yönelik girişimlerdir. Yapılması gereken ilk işlem 

yalınlaşma sürecinin şirketin karlılığına olan etkisinin yönetime sayısal olarak 
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aktarılmasıdır. Bu şekilde yönetim yalınlık konusunda gerekli finansal desteği 

vermek konusunda daha istekli olacaktır. Yalıncık bilincini geliştirmeye yönelik 

çalışmalar beraberinde gelecektir.     

Fabrikanın değerlendirmesine geçilmeden önce çelik sektörü içinde konumu 

belirlenmiş, bu kapsamda şirketin düşük lotlarda ve daha çok soğuk işleme yönelik 

çalıştığı belirlenmiş idi. Aynı zamanda şirket yetkilisi ile görüşülmüş ve yalın üretim 

araçlarını kendi önceliklerine göre sınıflandırması istenmiş idi. Bu kapsamda hazırlık 

süresi azaltma konusu fabrika için çelik sektöründeki diğer şirketlere göre daha fazla 

önem taşıdığı da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, ikinci aşama olarak hazırlık süresini 

azaltmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. İlk öneri hazırlık 

süresi bileşenlerinin tümüyle tanımlanması çalışmasıdır. Bu çalışma fabrika 

müdürünün koordinatörlüğünde bir takım ile gerçekleştirilebilir. Ardından sistematik 

olarak dış ve iç hazırlık sürelerinin bölünmesi adımı takip edilecektir.  

Önemli diğer bir eksiklik TPM uygulamalarında görülmektedir. Bakımların büyük 

bölümünün arızalar sonucunda yapılması şirket verimliliğini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu nedenle ilk öneri işlem arızaların ve nedenlerinin tespit edilerek 

raporlanmaya başlanması ve bu raporlar doğrultusunda bakım çizelgelerinin tekrar 

gözden geçirilmesidir.  

5S uygulamalarının çalışan motivasyonu ile doğrudan ilişkili olduğu daha önceden 

de belirtilmiş idi. 5S uygulamalarının diğer yalın üretim araçlarına göre verimliliğe 

etkisi daha sınırlıdır. Ancak kolay uygulanabilirliği, yalınlık bilincini geliştirme 

çalışmaları sırasında destek uygulama olarak devreye girmesinin uygun olacağını 

göstermektedir. 5S kontrol listeleri için Sweeny’nin çalışması kullanılabilir. 

Yapılan diğer bir tespit VSM uygulamasına ya da benzeri bir proses haritalama 

sürecine şirketin başlamamış olduğudur. Ancak VSM uygulaması mevcut durum 

tespiti ve geliştirilebilir noktaların ortaya çıkarılması konusunda kolay öğrenilebilir 

ve uygulanabilir bir araçtır. Bu nedenle şirkete VSM konusunda kısaca bilgi vermek 

ve ardından da VSM uygulamasını, en azından mevcut durum haritasını çıkararak 

başlatmak uygun olacaktır.  

Bu konuda daha fazla öneri de soruların cevapları teker teker incelenerek de 

verilebilir ancak yukarıda da belirtildiği üzere şirketin yalınlaşma sürecinin başında 

olduğu görülmektedir. Bu durumda şirketin bahsedilen tüm yalınlık çalışmalarına 
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sağlıklı bir şekilde başlayabilmesi için bir danışman ile çalışması daha uygun 

olacaktır.  
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7. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışma temelde beş aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada yalın üretimin ne 

olduğu ve araçları kesikli üretim bakış açısıyla incelenmiştir. Ardından fabrikaları 

yalın üretimde geldikleri seviye açısından inceleyen mevcut değerlendirme araçları 

açıklanmış ve karşılaştırılmıştır. Üçüncü aşamada ise yalın üretim olgusu öncelikli 

olarak proses endüstrisi ve ardından da demir çelik endüstrisi için ele alınmış, bu 

kapsamda tüm yalın üretim araçlarının demir çelik endüstrisinde uygulanabilirliği 

incelenmiştir. Ardından, değerlendirme araçlarının yapısal ve çelik sektörüne uyan 

özellikleri ile yalın üretimin çelik sektöründe uygulanabilecek araçları beraber ele 

alınmış ve ortaya yeni bir fabrika değerlendirme aracı çıkmıştır. Son bölümde ise bu 

araç şu anda sektörde faaliyet gösteren bir şirkette denenmiştir.  

Çalışmanın birkaç sonucu mevcuttur. Bunlardan ilki yalın üretim ve çelik sektörünün 

sentezidir. Her bir yalın üretim aracının uygulanabilirliği incelenmiş, inceleme 

sırasında çelik sektörünün kendi içinde değişkenliği da dikkate alınmıştır. Her aracın 

sektördeki her fabrikada aynı verim ile uygulanamayacağı, uygulamanın 

verimliliğinin kesikli üretime geçiş seviyesi, kapasite vb. kriterlere bağlı olduğu 

belirtilmiş, yalın üretim araçları incelenirken bu farklılaşma da ele alınmıştır. Bu 

kapsamda genel hatları ile yalın üretim araçlarının çelik sektöründe uygulanabilirliği 

Tablo 7.1’de özetlenmiştir.  

Çalışmanın sonunda ulaşılmak istenen amaç çelik sektörü için bir yalın 
değerlendirme aracının oluşturulması idi. Bu araç iki aşamalı olarak ortaya 
konmuştur. İlk aşamada şirketin çelik sektörü içindeki konumu incelenmiş, bu 
kapsamda çekme sistemi, TPM ve hazırlık süresi azaltma uygulamalarının 
değerlendirme sürecini ne derecede etkilemesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ardından 7 
bölümden oluşan değerlendirme aracı oluşturulmuştur. Bu bölümler şu şekilde 
sıralanabilir: 

• Yalınlık bilinci ve yatkınlık ölçümü 

• VSM 

• 5S ve görsel kontrol uygulamaları  
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• TPM uygulaması  

• Hazırlık süresi azaltma uygulaması  

• Üretim planlaması uygulamaları  

• Kalite uygulamaları 

Tablo 7.1: Yalın üretim araçlarının çelik sektöründe uygulanabilirliği 

Yalın üretim araçlarının çelik sektöründe uygulanabilirliği 

Takt zamanına uyum Kısmen uygulanabilir 

Kaizen Uygulanabilir 

Kanban Kısmen uygulanabilir 

Çekme sistemi Kısmen uygulanabilir 

JIT Kısmen uygulanabilir 

Üretim dengeleme Kısmen uygulanabilir 

VSM Uygulanabilir 

Hazırlık süresi azaltma Uygulanabilir 

TPM Uygulanabilir 

5S Uygulanabilir 

Görsel kontrol Uygulanabilir 

Tedarikçi geliştirme Kısmen uygulanabilir 

Hücresel üretim Uygulanamaz 

Tek parça akışı / sürekli akış Kısmen uygulanabilir 

TQM Uygulanabilir 

Standart çalışma Uygulanabilir 

Poka-yoke Uygulanabilir 

Jidoka Uygulanamaz 

  

Aracın içindeki bölümlerin ve bölümler içindeki soruların birbirlerine göre göreceli 

önemleri AHP ile sorgulanmıştır. Bu ağırlıklandırma görüşülen şirket yetkilisinin 

görüşleri doğrultusunda yapılmış, değerlendirme aracına bu şekilde bir esneklik 

kazandırılmıştır.  Değerlendirme programı Excel ile hazırlanmış, sonucu görselliği 

koruması açısından renkli bir tablo ve radar diyagramı ile ortaya konmuştur. 

Sonuç incelendiğinde diğer fabrika değerlendirme araçlarına görsel olarak benzeyen 

ancak içerik ve ağırlıklandırma olarak kapsamı farklı bir değerlendirme aracı ortaya 

konmuştur. Diğer değerlendirme araçlarının çelik sektörüne doğrudan uygulanması 

yalınlık konusunda çelik sektöründe başarılı bir fabrikayı başarısız gösterebilecek 
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iken, bu çalışma kapsamında sektörde kullanılmayacak araçlar elenmiş ve  

oluşturulan değerlendirme aracı ile şirketin yalınlığı sektörel olarak daha etkin bir 

şekilde sorgulanır hale gelmiştir. 

Bu çalışma çelik sektörü için bir yalın değerlendirme aracı geliştirmesi bakımından 

kendi alanında bir ilk teşkil etmekte bu nedenle birçok açıdan geliştirilmeye açık 

karakteristikler gösterilmektedir. 

Değerlendirme aracının ilk aşaması olarak tanımlanan, şirketi çelik sektörü içinde 

konumlandırma süreci daha detaylandırılabilir, bu kapsamda şirketin parti 

büyüklükleri ve kesikli üretime geçiş durumu yanında, hammadde çeşitliliği çalışan 

sayısı gibi ek kriterler belirlenerek konumlandırma işlemi daha hassas hale 

getirilebilir. 

Bu çalışmada bölüm ve soru ağırlıkları belirlenirken değerlendirilecek şirketin 

yetkilisi ile yapılan görüşme sonuçları baz alınmıştır. Ağırlıklandırma daha geniş 

çaplı bir anket çalışması ile yapılarak bu çalışmada kullanılan ağırlıklandırmalar 

sorgulanabilir. 

Değerlendirme aracının test edildiği şirket orta ölçekli bir şirkettir ve veri tedariği 

başta olmak üzere şirketin tamamen kurumsallaşmamış olması nedeniyle çeşitli 

değerlendirme zorlukları yaşanmıştır. Başka bir inceleme konusu da özellikle 

KOBİ’lerde, çelik sektörü başta olmak üzere şirket değerlendirmesi yapılırken 

karşılaşılan zorluklar olabilir. 
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EKLER 

EK A :  RPA Değerlendirme Araçları 

Tablo A.1: RPA değerlendirme formu 

  Kategoriler 

Ankette 
ilgili 

sorular

Zayıf
 

(1) 

Orta-
lama 
altı 
(3) 

Orta-
lama

 
(5) 

Orta-
lama 
üstü 
(7) 

Mükem-
mel 
(9) 

Sınıfı-
nın en 
iyisi 
(11) 

Kate-
gori 

skoru 

1 
Müşteri 
memnuniyeti 1, 2, 20               

2 
Güvenlik, çevre, 
temizlik ve düzen 3-5, 20               

3 
Görsel yönetim 
sistemi 

2, 4, 6-
10, 20               

4 
Çizelgeleme 
sistemi 11, 20               

5 

Alan kullanımı, 
malzeme hareketi, 
ürün akışı 

7, 12, 13, 
20               

6 
Envanter seviyesi 
ve WIP  7, 11, 20               

7 
Takım çalışması 
ve motivasyon 

6, 9, 14, 
15, 20               

8 
Alet ve takımların 
durumu ve bakımı 16, 20               

9 

Karmaşıklık ve 
değişkenlik 
yönetimi 8, 17, 20               

10 
Tedarik zinciri 
entegrasyonu 18, 20               

11 Kalite odaklılık 
15, 17, 
19, 20               
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Tablo A.2: RPA anketi 
  Sorular Evet Hayır 

1 Ziyaretçiler karşılandığında, layout, çalışan sayısı, müşteriler ve 
ürünler hakkında bilgilendiriliyor mu?     

2 Müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi değerlendirmeleri gösterliyor 
mu?     

3 Fabrika, temiz, düzenli ve yeterli ışıklandırmaya sahip mi? Ses ve 
gürültü kalitesi uygun seviyede mi?     

4 Envanter, aletler, prosesler ve akış görsel bir işaretleme sistemiyle 
belirlenmiş midir?     

5 Herşeyin yeri var mı ve herşey yerinde mi? 
    

6 Güncel hedefler ve bu hedeflere ulaşma göstergeleri mevcut mudur? 
    

7 Üretimde kullanılacak malzemeler, hattın başında, kullanıma hazır 
stoklanıyor mu?     

8 Çalışma sahalarında çalışmayı yönlendirecek klavuz ve kitapçıklar  
ve ürün kalite spesifikasyonları mevcut mu?     

9 Verimlilik, kalite, güvenlik ve sorun çözme konusunda güncel 
gösterge tabloları mevcut mudur?     

10 Mevcut üretim durumu merkezi bir kontrol noktasından 
gözlemlenebiliyor mu?     

11 Üretim hatları her aşamada uygun envanter seviyeleriyle, üretim hızı 
da dikkate alınarak çizelgelenmiş midir?     

12 Malzeme mümkün olduüunca az ve doğru paletlerde hareket ediyor 
mu?     

13 Fabrika ufak atölyelerden ziyada akış tip bir layouta sahiptir? 
    

14 Takımlar yeniliklere, çözüm süreçlerine dahili mi? Eğitim alıyorlar 
mı? Empowerment mevcut mu?     

15 Çalışanlar sürekli gelişme anlayışına bağlı görünüyorlar mı? 
    

16 Önleyici bakım ve prosesler ile aletler konusunda geliştirmelere 
ilişkin zaman çizelgeleri mevcut mu?     

17 Yeni ürün başlangıçları için, maliyet ve zaman hedefleri belirlenmiş 
bir proje yönetimi süreci var mı?     

18 Kalite, zamanında tedarik ve maliyet unsurlarını içeren bir tedarikçi 
sertifikalandırma süreci mevcut mu?     

19 Ana ürün özellikleri tanımlı mı ve hataları tahmin etmek üzere 
sağlam yöntemler geliştirilmiş mi?     

20 Bu süreçten çıkan ürünleri satın alır mıydınız? 
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Tablo A.3: Satış maliyeti tespiti için fabrika verileri 
  İstenen veri Ölçü Birimi / Açıklama Sonuç
1 Satış hacmi Yıllık satış (USD)   
2 Birim üretim Yıllık üretim adedi   
3 İmalatta çalışan işçi Saatli çalışan işçi sayısı   
4  Ortalama ücret USD / saat   
5 Vergi, sigorta vs. Ücret’in % si   
6 Aylık maaşlı çalışan Çalışan sayısı   
7 Ortalama ücret Sigorta dahil yıllık maliyet (USD)   
8 Toplam çalışan sayısı Tüm çalışanların adedi   
9 Çalışan dolaşımı Her sene işi bırakanların %’si   

10 
Direkt çalışan/Endirekt çalışan 
oranı 

Direkt çalışanların endirekt çalışanlara oranı 
  

11 Overhead oranı Direkt işçi oran katsayısı   
12 Çalışan şikayetleri Adet   
13 Ortalama mesai Yıl içinde çalışanların mesai %'si   
14 Direkt malzeme gideri USD olarak ya da COS %'si olarak   
15 Ortalama çalışma sermayesi Envanter + Alacaklar - Borçlar   
16 Sipariş gerçekleştirme  Zamanında gerçekleştirilen siparişlerin %'si   

17 PP&E 
USD cinsinden Arsa, fabrika ve ekipmanların 
toplamı   

18 Ekipman durumu Eski teknoloji ya da yeni teknoloji?   
19 Ekipman durumu Önleyici bakım verimliliği?   
20 Fabrika alanı m2   
21 Ürün karmaşıklığı Farklı ürün ailesi adedi   
22 Proses karmaşıklığı Farklı proses tipi   
23 Operasyon tipi Atölye tipi, akış, parti, montaj ?   
24 Operasyon karışımı Operasyon oranları   
25 Gün içi talep değişimi Kısa dönem değişkenlik - Ortalamadan uç noktaya   
26 Yıllık talep değişimi Sezonsal değişkenlik - Ortalamadan uç noktaya   
27 Ekipman kullanımı Ortalama ekipman kullanımı   
28 Bitmiş ürün envanteri USD ya da adet olarak bitmiş ürünler   

29 WIP envanteri 
USD cinsinden Hammadde ve ara ürün envanter 
seviyesi   

30 Darboğaz prosesi? Operasyonların darboğazı neresidir?   
31 Teorik akış süresi Bir ürünü üretebilmek için gereken teorik süre   
32 Fiili akış süresi Bir ürünü üretebilmek için gereken fiili süre   
33 Çevresel konular Gürültü, hava vs.   
34 Güvenlik verileri Yıllık çalışan başına kaza sayısı   
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EK B :  LA Değerlendirme Araçları 

Tablo B.1: LA değerlendirme tablosu (örnek) 
1.0 ENVANTER CEVAP X

0% -     6%   
7% -   55%   

56% -   80%   
81% -   93% x

1.1 Bitmiş ürün (mamül), üretimdeki parça (yarı 
mamül) ve satın alınan/ham malzemeler için, orta ve 
daha üst seviye yöneticilerin ne kadarlık kısmı 
mevcut ciro ve her türün amacını ezberden (akıldan) 
belirtebilir? 

94% - 100%   
0-3   
4-6   

7-12 x
13-24   

1.2 Toplam envanter devri, bitmiş ürün (mamül), 
üretimdeki parça (yarı mamül) ve satın alınan/ham 
malzemeleri dahil ederek, nedir? 

25+   
<=1.0   

1.1-2.0 x
2.1-4.0   
4.1-8.0   

1.3 Envanter devrinin endüstri ortalamasına oranı nedir?

8.1+   
2.0 TAKIM YAKLAŞIMI CEVAP X

Tek elden yönetim   
Bürokratik   

Danışma usulü   
Katılımcı x

2.1 Organizasyon türü nedir? 

Yüksek oranda katılımcı   
Kişisel inisiyatif   

Saatlik ücret   
Grup inisiyatifi   

Aylık ücret x

2.2 Fabrikada işçilerin ödemeleri nasıl yapılmaktadır? 

Aylık ücret+Yıllık prim   
Her sene işten çıkarmalar  
İşten çıkarmalar mevcut  

2.3 İnsanlar ne kadar geniş iş güvencesine sahip? 

İşten çıkarmalar seyrek x
31%+   

14% -   30%   
7% -   11%   
3% -     6%   

2.4 Yıllık personel devri nedir? 

0% -     2% x
0% -     5%   
6% -   10%   

11% -   30%   
31% -   90% x

2.5 Personelin (tüm personel) yüzde kaçı en azından 
sekiz saatlik takım oluşturma eğitimi almıştır? 

91% - 100%   
0% -     5%   
6% -   10%   

11% -   30% x
31% -   90%   

2.6 Personelin yüzde kaçı formal çalışma takımlarının, 
kalite takımlarının veya problem çözme takımlarının 
aktif üyesidir? 

91% - 100%   
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3.0 PROSESLER CEVAP X

4+   
3   
2 x
1   

3.1 Fabrika dahilinde, yüzde elli veya daha fazla değişik 
ürünün geçmesi gereken kaç tane büyük kapasiteli 
tezgah ve tek-prosesli alan mevcut? 

0   
Büyük ölçekli  
Orta / Karışık x

3.2 Üretim hacmine göre, fabrikanın proses seçimi nasıl 
değerlendirisiniz ? 

Küçük ölçekli  
Çok zor  

Orta derecede zor x
3.3 Ürün dağılımı değişiği zaman, çıktıyı kaydırmak ne 

kadar kolaydır? 
Kolay  

Çok zor  
Orta derecede zor x

3.4 Toplam üretim oranını +/- %15 değiştirmek ne 
kadar kolaydır? 

Kolay  
96% - 100%   
91% -   95%   
86% -   90% x
76% -   85%   

3.5 Bağımsız departmanlar veya tezgahlar için 
yönetimin öngördüğü operasyon kapasitesi nedir? 

50% -   75%   
Kompleks teknolojiler x

Orta / Karışık  
3.6 Teknoloji seviyesine göre, fabrikanın proses seçimi 

nasıl değerlendirisiniz ? 
Basit teknolojiler  

4.0 BAKIM CEVAP X
Mevcur değil  

Kısmen tamamlanmış x
4.1 Alet (takım) kayıtlarını ve verilerini tarif edin. 

Makina çalışma süresi, tamir geçmişi ve yedek 
parça raporlarını, klavuzları tanımlayın Tamamlanmış ve doğru  

71% -   90%   
51% -   70% x
26% -   50%   
11% -   25%   

4.2 Yeni kurulumları ve inşaa projelerini hariç tutarak, 
bakım saatlerinin yüzde kaçı planlanmamış, 
umulmamış veya acildir? 

0% -   10%   
Yok   

1% -   10%   
11% -   30%   
31% -   90% x

4.3 Bakım, tanımlanmış önleyici bir çizelgeleme 
planlamasına sahip mi ve bunu takip ediyor mu? 

91%+   
Ender olarak  

Ara sıra x
4.4 Alet (takım) kırılmaları (bozulmaları) üretimi 

sınırlıyor mu veya bölüyor mu? 
Devamlı  

Bilinmiyor   
0% -   75% x

76% -   90%   
91% -   95%   

4.5 Fabrika aletlerinin toplam ortalama yaşam süresi 
nedir? 

96% - 100%   
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5.0 YERLEŞİM VE MALZEME İDARESİ CEVAP X

71% - 100%   
46% -   70%   
30% -   45% x
16% -   29%   

5.1 Toplam alanın ne kadarı depolama ve malzemeleri 
yönetmek için kullanılıyor? 

0% -   15%   
71% - 100%   
46% -   70%   
30% -   45%   
16% -   29% x

5.2 Fabrika alanının ne kadarı fonksiyon veya proses 
türüne göre organize edilmiştir? 

0% -   15%   
Palet boyutunda ya da üzerinde 

yükler, 100’ üzeri mesafeler, 
karışıklık, kaybolan malzeme

 

Orta ölçekte mesafeler, rotalar 
boyunca transport

x

5.3 Malzeme akışını nasıl karakterize edersiniz? 

Az miktarda yükler, 25’ ve altı 
mesafeler, basit ve doğrudan akışlar 

 

Dağınık, pis, karışık   
   

Biraz pis, yerel karışıklık x
   

5.4 Toplam düzenliliği ve fabrikanın görünüşünü nasıl 
değerlendirisiniz? 

Temiz ve düzenli   
Bir mantık çıkarması imkansız  

Ön çalışma ile prosesler anlaşılabilir  
5.5 Fabrikanızda dolaşan bir yabancı, prosesleri ve 

sıralarını ne kadar iyi tanımlayabilir? 
Anında görülebilir x

6.0 TEDARİKÇİLER CEVAP X
2.5+ x

1.6-2.4   
1.4-1.7   
1.2-1.3   

6.1 Her ham madde veya satınalınan malzeme için 
ortalama tedarikçi sayısı nedir? 

1.0-1.1   
1-11 x

12-17   
18-23   
24-36   

6.2 Ortalama olarak ne kadar sık, ay bazında, parça 
kaynakları yenilenir? 

36+   
0 x

1% -   10%   
11% -   30%   
31% -   70%   

6.3 Ham madde ve satın alınan parçaların ne kadarı 
kalifiye tedarikçilerden giriş kontrole gerek 
kalmadan gelir? 

71% - 100%   
0 x

1% -   10%   
11% -   30%   
31% -   70%   

6.4 Ham madde ve satın alınan parçaların ne kadarı 
doğrudan, giriş kontrole veya depoya gitmeden 
kullanım alanına gönderilir? 

71% - 100%   
0 x

1% -   10%   
11% -   30%   
31% -   70%   

6.5 Ham madde ve satın alınan parçaların ne kadarı her 
hafta bir kereden daha fazla göderilir? 

71% - 100%   
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7.0 AYARLAR CEVAP X
61+   

29-60   
16-30   
10-15   

7.1 Ana ekipmanlar için ortalama toplam ayar süresi 
dakika cinsinden nedir? 

0-9 x
0   

1% -     6%   
7% -   18%   

19% -   42%   

7.2 Tezgah operatörlerinin ne kadarı hızlı ayar 
teknikleri konusunda formal eğitim almıştır? 

43% - 100% x
Hiç  

Resmi olmayan takip  
7.3 Yönetici ve işçiler, ayar performası konusunda ne 

boyutta değerlendirilmiş ve yargılanmışlardır? 
Performance verileri iş tariflerinde 

mevcut
x

8.0 KALİTE CEVAP X
0% -     6%   
7% -   55% x

56% -   80%   
81% -   93%   

8.1 Toplam çalışanların ne kadarı temel SPC (Statistical 
Process Control) eğitimi almıştır? 

94% - 100%   
0   

1% -   10% x
11% -   30%   
31% -   70%   

8.2 Operasyonların ne kadarı SPC ile kontrol edilmiştir?

71% - 100%   
0   

1% -   10% x
11% -   30%   
31% -   70%   

8.3 Yapılan SPC’nin ne kadarı operatörlerin kendileri 
tarafından tamamlanıyor? 

71% - 100%   
0   

1% -   10%   
11% -   30% x
31% -   70%   

8.4 Toplam hata oranı nedir? 

71% - 100%   
9.0 ÇİZELGELEME / KONTROL CEVAP X

0   
1% -   10% x

11% -   35%   
36% -   85%   

9.1 WIP’in yüzde kaçında ara stok oluşturmadan bir 
operasyondan diğerine geçiliyor? 

86% - 100%   
0   

1% -   10% x
11% -   35%   
36% -   85%   

9.2 WIP’in yüzde kaçı kanban kontrolü altındadır? 

86% - 100%   
0% -   50%   

51% -   70% x
71% -   80%   
81% -   95%   

9.3 Zamanında teslim performansı ne kadardır? 

95% - 100%   
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Tablo B.2: LA skor değerlendirme tablosu ve sonuç (örnek) 

Bölüm 
Bölüm 

Skorları 
Soru 
sayısı 

Bölüm 
ortalam.

Bölüm 
Sonucu 

(ACTUAL)

Stratejik 
etki 

faktörü 

Olması 
gereken 

(TARGET)
1.0 Envanter 6 3 2,00 50% 12,0% 92,3% 
2.0 Takımlar 19 6 3,17 79% 11,0% 84,6% 
3.0 Proses 10 6 1,67 42% 11,0% 84,6% 
4.0 Bakım 9 5 1,80 45% 8,0% 61,5% 
5.0 Yerleşim 13 5 2,60 65% 11,1% 85,5% 
6.0 Tedarikçi 0 5 0,00 0% 10,0% 76,9% 
7.0 Setup 12 3 4,00 100% 11,1% 85,5% 
8.0 Kalite 5 4 1,25 31% 13,0% 100,0% 
9.0 
Çizelgeleme 3 3 1,00 25% 13,0% 100,0% 
    SUM: 100%  
    MAX: 13,0%  

 

Yalın Profil

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%
1.0 Envanter

2.0 Takımlar

3.0 Proses

4.0 Bakım

5.0 Yerleşim6.0 Tedarikçi

7.0 Setup

8.0 Kalite

9.0 Çizelgeleme

TARGET
ACTUAL

A

 
Şekil B.1: LA sonucu radar gösterimi (örnek) 

 

 

 

 

 

 

 

 99



EK C :  PBBL Değerlendirme Araçları 

Tablo C.1: PBBL matrisi 

Yalın Uygulama 
İnsan 

Davranışı Planlama İşyeri Akış Destek Tutarlılık Sürdürü-
lebilirlik

İnsan Davranışı 
Analizi 

Veri C11 C12 C13 C14 C15 C16 ∑ C1j

Araçlar C21 C22 C23 C24 C25 C26 ∑ C2j

Ç
ev

re
 

Teşvikler C31 C32 C33 C34 C35 C36 ∑ C3j

Çevre  
komponenti

∑∑ Cij

Bilgi C41 C42 C43 C44 C45 C46 ∑ C4j

Kapasite C51 C52 C53 C54 C55 C56 ∑ C5jİn
sa

n 

Motivasyon C61 C62 C63 C64 C65 C66 ∑ C6j

İnsan  
komponenti

∑∑ Cij

Yalın Analiz ∑ C1j ∑ C1j
∑ 

C1j
∑ C1j ∑ C1j ∑ C1j

PBBL İndeksi 
∑∑ CijCij 
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EK D :  LDST Değerlendirme Araçları 

Tablo D.1: LDST anket formu 

Yalın Aşama 1-1 

Kategori: Genel Bilgiler 
  
1.  Fabrika tipi 
□ Bilinmiyor 
□ Atölye tipi 
□ Akış tipi 
□ Diğer 
2.  Stoklama ünitesi sayısı 
□ Kayıt mevcut değil 
□ <100 
□ 100-1000 
□ >1000 
3.  Şirket içi üretim prosesi adedi 
□ Kayıt mevcut değil 
□ <100 
□ 100-1000 
□ >1000 
4.  Hammaddenin girişinden, son ürünün fabrikadan çıkışına kadar geçen süre 
□ Kayıt mevcut değil 
□ <2 gün 
□ 2 gün - 2 hafta 
□ >2 hafta 
5.  Çalışan sayısı 
□ Kayıt mevcut değil 
□ <50 
□ 50 -200 
□ >200 
6.  Destek personeli sayısı 
□ Kayıt mevcut değil 
□ <10 
□ >10 
7.  Ortalama ürün geliştirme süresi 
□ Kayıt mevcut değil 
□ <10 ay 
□ >10 ay 
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Yalın Aşama 2-1 

Kategori: Yönetim ve odaklanma 
  
1.  Yalın uygulama için amaçlar oluşturulmuş ve dökümantasyonu yapılmış mışmıdır? 
□ Hayır 
□ Evet 
2.  Fabrika seviyesinde yalın üretim konusuda deneyimli yönetici oranı? 
□ % 00-20 
□ % 21-40 
□ % 41-60 
□ % 61-80 
□ % 81-99 
3.  Yöneticilerin yalınlık konusundaki eğitim seviyesi nedir? 
□ Eğitimsiz 
□ Yazınsal olarak bilgili 
□ Seminer katılımlı 
4.  Yöneticilerin yalınlık konusundaki deneyim seviyesi nedir? 
□ Deneyimsiz 
□ Yalın uygulamayı izledi 
□ Uygulama takımında yer aldı 
□ Uygulama takımı yönlendiricisi olarak görev aldı 
5.  Yalınlık konusunda üst yönetimden yeterli destek mevcut mu? 
□ Hayır 
□ Evet 
6.  Yalınlık uygulamaları konusunda sayısal ölçütler mevcut mu 
□ Hayır 
□ Evet ancak, tamamen değil 
□ %100 mevcut 
7.  Yalınlık uygulamalarına dahil insan kaynaklarına ilişkin en uygun cevap hangisidir? 
□ Dış ya da iç herhangi bir insan kaynağı yalın üretim için devreye girmemiştir. 
□ Dışarıdan bir danışman mevcuttur. 
□ En azından bir çalışan tamamen yalınlık çalışmalarına odaklanmaktadır. 
□ Dışarıdan bir danışman, içerdeki bir takımı yönetmektedir. 
□ İçeriden bir çalışan, içerdeki bir takımı yönetmektedir. 
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Yalın Aşama 2-2 

Kategori: Çevre 
  
1.  Çalışan katılımı seviyesi 
□ Mevcut değil 
□ Sadece yönetim katılımı 
□ Postabaşı katılımı 
□ Departman katılımı 
□ Fabrika boyutunda katılım 
2.  Çalışan başına birim zamanda öneri sayısı 
□ Dökümantasyon ve takip mevcut değil 
□ Takip ediliyor, ölçülüyor. 
□ Takip ediliyor, ölçülüyor ve teşvik amaçlı yayınlanıyor. 
3.  Uygulamaya konan çalışan önerisi oranı 
□ %0 
□ %01-05 
□ %06-10 
□ %10-25 
□ >%25 
4.  Yalın çaba seviyesi 
□ Yalın çaba yok 
□ Pilot bölge seviyesi 
□ Departman seviyesi 
5.  İletişim 
□ Yukarıdan aşağıya 
□ Bazı departmanlar açık, çift yollu iletişim geliştirdiler 
□ Fabrika boyutunda çift taraflı iletişim 
6.  Empowerment 
□ Kararlar en üst seviyede verilir ve hiyerarşik yapı içinde aşağya gönderilir. 
□ Pilot departmanlarda en düşük seviyede karar alınıyor. 
□ Fabrika boyutunda tüm departmanlarda en düşük seviyede karar alınıyor. 
7.  Aciliyet 
□ Genel olarak, şirketin zamanında yalın üretime geçmek gibi bir ihtiyacı yok. 
□ Sadece yönetimin yalın üretime geçme ihtiyacı mevcut. 
□ Herkes hızlı ve verimli bir şekilde yalın üretimi uygulamak istiyor. 
8.  Öneri toplama metodları 
□ Öneri toplam aiçin bir metod mevcut değil. 
□ İnformal metodlar mevcut (çalışanlar isteyerek, sorulmadan öneri geitiriyor.) 
□ Formal metodlar mevcut (kaizen, beyin fırtınası, öneri kutusu..) 
9.  Problem çözme sürecine katılanları en iyi hangisi tanımlar? 
□ Tekil yönetici 
□ Yönetim takımları 
□ Ufak çalışan takımları 
□ Tüm çalışanlar sürece katılmaya davet edilir. 
10.  Problem çözme sürecine katılanları en iyi hangisi tanımlar? 
□ Tekil yönetici 
□ Yönetim takımları 
□ Ufak çalışan takımları 
□ Tüm çalışanlar sürece katılmaya davet edilir. 
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Yalın Aşama 2-2 (Devam) 

11.  5S - Ayırma seviyesi nedir? 
□ Gereksiz araçları ayırmak için bir çalışma yapılmadı. 
□ Br çalışma yapıldı ve gereksiz araçlar belirlendi. 
□ Gereksiz araçlar ayrıldı. 
□ Gereksiz araçların işyerine girmesini engelleyici bir sistem mevcut 
12.  5S - Düzenleme ve tanımlama seviyesi nedir? 
□ Araçların belirli bir yeri tanımlı değil 
□ Bazı araçların yerleri tanımlı 
□ Tüm araçların yerleri tanımlı 
13.  5S - Temizlik seviyesi nedir? 
□ Düzenli temizlik mevcut değil 
□ Duruma göre çalışanlar tarafından temizlik yapılmaktadır. 
□ Devamlı ve rutin temizlik, çalışanlar tarafından yapılmaktadır. 
14.  5S - Kontrol seviyesi nedir? 
□ İlk 3S'i uygulamak için bir sistem mevcut değil 
□ İlk 3S'i uygulamak için bir sistem geliştirilmektedir 
□ İk 3S uygulaması için bir sistem mevcuttur ve kendini sürekli yenilemektedir. 
15.  5S - Süreklilik seviyesi nedir? 
□ Doğru uygulamalar alışkanlık seviyesinde değil. 
□ Bazı uyuglamalar alışkanlık seviyesinde. 
□ Tüm uygulamalar alışkanlık seviyesinde. 
16.  Vardiyalar arası iletişim seviyesi nedir? 
□ Bir vardiyadan diğerine informal ya da formal olarak bilgi akış sistemi mevcut değil. 
□ İnformal uygulamalar mevcut 
□ Formal uygulamalar mevcut - (ya da tek vardiya) 
17.  Genel eksik oranı 
□ >=%6 
□ %2-5 
□ %0-1 
18.  Çalışan dolaşım oranı 
□ >%30 
□ %11-29 
□ %06-10 
□ %03-05 
□ %00-02 
19.  Sağlık ve güvenlik 
□ Bir sağlık ve güvenlik planı mevcut değil 
□ Oluşmadan önce tanımlayabilmek ve engelleyebilmek için bir plan geliştiriliyor. 

□ 
Oluşmadan önce tanımlayabilmek ve engelleyebilmek için bir plan uygulanmak 
üzere. 

□ Bir plan mevcut ve gelişme sağlamış durumda. 

20.  
Jidoka uygulamaları / sorun tesbit etme ve sorun çıktığında hattı durduran 
mekanizma 

□ Mevcut değil 
□ Anahtar operasyonlarda mevcut 
□ Fabrika boyutunda mevcut 
21.  Kalite sorunu olduğunda hat durdurma sistemi 
□ Mevcut değil 
□ Pilot bölgelerde uygulanıyor 
□ Fabrika boyutunda mevcut 
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Yalın Aşama 3-1 

Kategori: Değer Akışları 
  
1.  Value Stream Mapping sürecine dahil olanların yüzde kaçı eğitim görmüştür? 
□ Value Stream Mapping kullanılmıyor. 
□ %00-20 
□ %21-40 
□ %41-60 
□ %61-80 
□ %81-90 
□ %91 + 
2.  Value Stream Mapping sorumluluğu 
□ Value Stream Mapping kullanılmıyor. 
□ VSM lideri mevcut değil. 
□ VSM lideri tanımlanmıştır. 
□ VSM lideri tanımlanmış ve takımlar oluşturulmuştur. 
3.  Value Stream Mapping güncel/gelecekteki durumu 
□ Value Stream Mapping kullanılmıyor. 
□ Güncel VSM mevcut değil. 
□ Güncel VSM oluşturulmuştur. 
□ Güncel ve gelecek VSM oluşturulmuştur. 
4.  Şirket gelecekteki VSM'ye ulaşabilmek için bir aksiyon planı oluşturdu mu? 
□ Value Stream Mapping kullanılmıyor. 
□ Gelecekteki durum için bir aksiyon planı mevcut değil. 
□ Aksiyon planı oluşturuldı ve devreye alınıyor. 
□ Aksiyon planı devreye alındı. 

Yalın Aşama 3-2 

Kategori: Değişim planı 
  
1.  Tanımlan yalın alan için değişim planı 
□ Değişim planı mevcut değil. 
□ Değişim planı için adımlar oluşturulmuştur. 
□ Yalınlaşma için çizelgeler oluşturuldu. 
2.  Çalışan eğitimi 
□ Çalışan eğitimi mevcut değil. 
□ Pilot alanlarda yalın çevrim için belirli çalışanlar eğitilmiştir. 
□ Tüm çalışanlar eğitilmiştir. 
□ Çalışanla gerektiğinde yeniden eğitim alıyorlar. 
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Yalın Aşama 3-3 

Kategori: Ölçütler 
  
1.  Yalın üretim için finansal destek 
□ Yalın üretim için finansal destek mevcut değil. 
□ Bazı yalın çalışmalara yönelik finansal yapıda değişiklikler yapıldı. 
□ Tamamen yalınlaşma için finansal yapı komple değiştirildi. 
2.  Verimlilik amaçlarının baz alındığı ölçütler: 
□ Ürün başına maliyeti düşürmek için yüksek miktarda üretim 
□ İhtiyaç kadar, zamanında en düşük maliyetle üretim 
3.  Müşteri ihtiyaçlarına cevap verme yeterliliği nerede ölçülür? 
□ Üretim hattının sonunda 
□ Tüm üretim hattı boyunca 
4.  Üretim performansı ölçüm kriteri yalın çlçütler midir, finansal ölçütler mi? 
□ Yalın ölçütler mevcut değil, finansal ölçütler esas alınıyor. 
□ İki ölçüt de dikkate alınıyor. 
□ Tamamen yalın ölçütler kullanılıyor. 
5.  Yalın ölçütler kimler tarafından uygulanıyor? 
□ Hiçkimse 
□ Sadece yönetim 
□ Tüm şirket çalışanları 
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EK E :  Çelik Sektörü Yalın Değerlendirme Aracı 

Tablo E.1: Yalın değerlendirme aracı şirket cevapları 
Şirket Durum Tespiti 
  
1.0 Aşağıdaki üretim faaliyetlerinden hangisi satışların  
% 50'sinden fazlasını oluşturmaktadır?   
Sadece çelikhane ürünleri   
Çelikhane ve haddehaneden geçen ürünler   
Sadece haddehane ürünleri   
Haddehane ve sonrası soğuk işlemler veya ısıl işlemlerden geçen ürünler   
Sadece haddehane sonrası fason soğuk işlem veya ısıl işlem ürünleri x 
2.0 Üretimde ortalama parti miktarı kaç tondur?   
  0 - <  30 ton x 
30 - <  60 ton   
60 - <  90 ton   
90 - <120 ton   
120 ve üzeri   
  
Değerlendirme Aracı   
  
1.0 Yalınlık Bilinci ve Yatkınlık Ölçümü   
1.1 Yalınlık Eğitim ve Deneyim Durumu Ölçümü   
a. Yalınlık konusunda, yöneticilerin eğitim oranı nedir?   
%   0 - < 20 x 
% 20 - < 40   
% 40 - < 60   
% 60 - < 80   
% 80 ve üzeri   
b. Yalınlık konusunda, yöneticilerin deneyim oranı nedir?   
%   0 - < 20 x 
% 20 - < 40   
% 40 - < 60   
% 60 - < 80   
% 80 ve üzeri   
c. Yalınlık konusunda, beyaz yakalı çalışanların eğitim oranı nedir?   
%   0 - < 20 x 
% 20 - < 40   
% 40 - < 60   
% 60 - < 80   
% 80 ve üzeri   
d. Yalınlık konusunda, beyaz yakalı çalışanların deneyim oranı nedir?   
%   0 - < 20 x 
% 20 - < 40   
% 40 - < 60   
% 60 - < 80   
% 80 ve üzeri   
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1.1 Yalınlık Eğitim ve Deneyim Durumu Ölçümü (Devam)   
e. Yalınlık konusunda, mavi yakalı çalışanların eğitim oranı nedir?   
%   0 - < 20 x 
% 20 - < 40   
% 40 - < 60   
% 60 - < 80   
% 80 ve üzeri   
f. Yalınlık konusunda, mavi yakalı çalışanların deneyim oranı nedir?   
%   0 - < 20 x 
% 20 - < 40   
% 40 - < 60   
% 60 - < 80   
% 80 ve üzeri   
  
1.2 Yalınlık Uygulama Ölçümü   
a. Yalınlık uygulamalarına ilişkin aşağıdaki durumlardan hangisi daha doğrudur?   
Yalınlık çalışması yoktur.   
Yalınlık çalışması dışarıdan bir kişinin desteği ile gerçekleşmektedir.   
Yalınlık çalışması içeriden bir kişinin çalışması ile gerçekleşmektedir. x 
Dışarıdan bir danışman içerideki takımı yönetmektedir.   
İçeriden bir çalışan içerideki takımı yönetmektedir.   
b. Yalınlık uygulamaları nerelerde devreye alınmıştır?   
Yalınlık çalışması yoktur.   
Pilot bölge mevcuttur. x 
Tüm fabrikada uygulanmaktadır.   
c. Kaizen çalışmaları mevcut mudur?  
Hayır x 
Kaizen  tanımı altında olmayan, sınırlı kişi bazlı proses geliştirme faaliyetleri mevcuttur.   
Kaizen tanımı altında olmayan sınırlı, takım halinde proses geliştirme faaliyetleri mevcuttur.   
Başlangıç seviyesinde, dışarıdan bir danışman eşliğinde kaizen faaliyetlerine başlanmıştır.   
Kaizen içeriden bir danışman ile belirli periyotlarda uygulanmaktadır.   
  
1.3 Çalışan Motivasyonu Ölçümü   
a. Ücretlendirme durumu   
Çalışanlar, çelik sektörü ortalamasının üzerinde ücret almaktadırlar.   
Çalışanlar, çelik sektörü ortalaması ücret almaktadırlar. x 
Çalışanlar, çelik sektörü ortalamasının altında ücret almaktadırlar.   
b. Acil durum planı   
Acil durum planı mevcut değildir.   
Plan oluşturulma aşamasındadır. x 
Acil durum planı mevcuttur.   
c. Sosyal iletişim   
Belirli aralıklarda tüm çalışan ve ailelerinin katıldığı sosyal aktiviteler düzenlenmektedir.   
Belirli aralıklarda sadece çalışanların katıldığı sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. x 
Sosyal aktiviteler şirket tarafından planlanmamaktadır.   
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1.3 Çalışan Motivasyonu Ölçümü   
d. Çalışan dolaşım oranı   
%  0 - <  3   
%  3 - <  6   
%  6 - < 11   
%11 - < 29 x 
%29 ve üzeri   
e. Kararlarda çalışan katılımı oranı seviyesi nedir?   
Mevcut değil, tek kişi karar veriyor. x 
Sadece yönetim katılımı   
Postabaşı katılımı   
Departman katılımı   
Fabrika boyutunda katılım   
f. Öneri sistemi etkinliği  
Şirkette bir öneri sistemi mevcut değildir. x 
Çalışanlar formal olmayan yollar ile öneri getirmekte ve formal olmayan yollar ile 
ödüllendirilmektedir.   
Çalışanlar formal yollarla öneri getirmekte ve önceden belirlenmiş kriterler doğrultusunda 
ödüllendirilmektedir.   
  
1.4 Yalınlık Destek Ölçümü   
a. Yönetimin yalın çalışmaya desteği mevcut mudur?   
Hayır x 
Evet   
b. Yalınlık konusunda finansal destek durumu nasıldır?   
Finansal destek mevcut değildir. x 
Pilot bölgeler ya da pilot çalışmalar için kısmı destek mevcuttur.   
Yalınlık için ayrı bir bütçe mevcuttur.   
  
2.0 VSM (Değer Akışı Haritalama)   
a. VSM kullanılıyor mu?   
Hayır, benzeri bir uygulama da mevcut değil x 
Hayır, ancak fabrika içinde akışların tanımlanması layout üzerinde yapılmıştır.   
Evet, ancak başlangıç safhasında, mevcut durum haritası oluşturuluyor .   
Evet, mevcut durum haritası ve gelecek durum haritası çıkarılmış durumda, ancak aksiyon 
planı mevcut değil.   
Evet, her iki harita ve gerekli aksiyon planı oluşturuldu.   
b. VSM uygulamasına dahil olanların kaçı VSM konusunda eğitimlidir?   
%   0 - < 20 x 
% 20 - < 40   
% 40 - < 60   
% 60 - < 80   
% 80 ve üzeri   
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3.0 5S ve Görsel Kontrol Uygulamaları    
a. 5S kullanılıyor mu?   
Hayır, benzeri bir uygulama da mevcut değil. x 
Hayır, ancak 5S adı altında olmasa bile bireysel bazı uygulamaları mevcuttur.   
Hayır, ancak 5S adı altında olmasa bile takım bazlı bazı uygulamalar mevcuttur.   
Evet, ancak başlangıç safhasında   
Evet, uygulama biliniyor ve uygulanıyor.   
b. Ayırma ve uzaklaştırma ölçümü   
Gerekli gereksiz malzeme ayırımı yapılmıştır. 0 
Hurda alanı tanımlanmıştır. 0 
Gereksiz malzemeler hurda alanına bırakılmıştır. 0 
c. Düzenleme ve tanımlama ölçümü   
Etiket ve renk kodlarının olduğu bir tanımlama sistemi mevcuttur. 4 
Takımlar ve malzemelerin yerleri tanımlıdır. 4 
Takımlar ve malzemeler hep yerlerindedir. 3 
d. Günlük temizlik   
Merdaneleri takımlar, tertibatlar bakımlı ve temizdir. 0 
Duvarlar, yerler, sevkiyat alanları, taşıma ekipmanları, yollar parlak ve temizdir.  0 
İsraf kaynaklarını ortadan kaldırmak için düzenlemeler geliştirilmiştir. 0 
e. Sık kontrol   
İlk 3 madde için prosedürler devreye alınmıştır. 0 
5S günlük olarak uygulanmaktadır. 0 
Çalışma ortamı sağlıklı ve hoştur. 0 
f. Süreklilik   
Standartlar belirlenmiştir ve uygulanmaktadır. 0 
5S amaçlarına ulaşılmıştır. 0 
  
4.0 TPM Uygulaması   
a. Bakım için gerekli aletlere, yedek parçalara ait raporlar mevcut mudur?   
Hayır   
Kısmen mevcuttur x 
Tamamen mevcuttur   
b. Her makina için bakım prosedürü tanımlanmış mıdır?   
Hayır   
Kısmen tanımlanmıştır. x 
Tamamen tanımlanmıştır.   
c. Bakımlar, diğer makinalara göre senkronize edilmiş midir?   
Hayır x 
Kısmen makinalar arası bakım senkronizasyonu sağlanmıştır.   
Evet, bakımlar birbirlerini en az seviyede etkileyecek şekilde planlanmıştır   
d. Her makina için bakım çizelgesi mevcut mudur?   
Hayır x 
Kısmen mevcuttur   
Tamamen mevcuttur   
e. Bakım saatlerinin % kaçı beklenmedik ve acildir?   
%   0 - < 11   
% 11 - < 26   
% 26 - < 51   
% 51 - < 80 x 
% 80 ve üzeri   
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4.0 TPM Uygulaması (Devam)   
f. Önleyici bakım için makinalarda titreşim ölçümü benzeri uygulamalar mevcut mudur? 
Hayır x 
Kısmen mevcuttur   
Tamamen mevcuttur   
  
5.0 Hazırlık Süresi Azaltma Uygulaması   
a. Hazırlık süresini oluşturan bileşenlerin tanımlanma durumu nedir?   
Hazırlık süresi bileşenleri belirlenmemiştir. x 
Hazırlık süresi bileşenlerini tanımlamak için çalışmalar başlatılmıştır.   
Hazırlık süresi katma değer yaratan işler ve katma değer yaratmayan işler olarak ayrılmıştır.   
Katma değer yaratmayan işler tespit edilmiştir ve süreyi azaltmak üzere çalışmalar 
başlatılmıştır.   
Katma değer yaratmayan işler en aza indirgenmiştir, periyodik olarak da incelenmektedir.   
b. Çalışanlar hazırlık aşamasına ilişkin ne ölçüde bir performans değerlendirilmesine  
tabi tutulmuşlardır?  
Böyle bir uygulama yoktur. x 
Resmi olmayan yollar ile takip mevcuttur.   
Performans değerlendirme kriterleri mevcuttur ve iş tarifinde belirlenmiştir.   
  
6.0 Üretim Planlaması Uygulamaları   
a. Üretimin yüzde kaçı bir sonraki istasyondan gelen talebe göre planlanmaktadır?   
%   0 - < 11   
% 11 - < 21 x 
% 21 - < 61   
% 61 - < 81   
% 81 ve üzeri   
b. Kanban uygulaması mevcut mudur?  
Hayır x 
Hayır, ancak kanban ile ilgili eğitim çalışmaları mevcuttur.   
Hayır, ancak uygulamaya geçmek için çevrim süreleri, ürün çeşitliliği gibi tespitler 
yapılmaya başlanmıştır.   
Evet, pilot bölgede uygulamaya geçilmiştir.   
Evet, her istasyonda kanbana geçilmiştir.   
c. Zamanında teslim performansı ne kadardır?  
%   0 - < 51   
% 51 - < 71 x 
% 71 - < 81   
% 81 - < 95   
% 95 ve üzeri   
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7.0 Kalite Uygulamaları   
a. Kalite kontrolü imalatta mı yoksa çıkışta mı gerçekleşmektedir?   
Kalite kontrolü yapılmamaktadır.   
Kalite kontrolü tamamen çıkışta yapılmaktadır.   
Kalite kontrolü kısmen çıkışta, kısmen imalatta yapılmaktadır. x 
Kalite kontrolü imalatta yapılmaktadır.   
Kalite kontrole gerek kalmadan sağlanmaktadır.   
b. Hatalara ilişkin raporlama ve önlem mekanizması mevcut mudur?  
Hatalar raporlanmamaktadır, önlemler alınmamaktadır.   
Hatalar raporlanmamaktadır, önlemler formal olmayan yollardan bireysel olarak 
alınmaktadır.   
Hatalar raporlanmaktadır, önlemler formal olmayan yollardan bireysel olarak alınmaktadır.   
Hatalar raporlanmaktadır, önlemler formal bir mekanizma ile alınmaktadır. x 
Hatalar olmayacak şekilde çalışanlar gerekli müdahaleyi yapacak yetkinliğe sahiptir.   
c. Hatalarla ilgili tespit ve önlem çalışmalarına mavi yakalı çalışan katılım oranı nedir? 
%   0 - < 20   
% 20 - < 40   
% 40 - < 60   
% 60 - < 80   
% 80 ve üzeri x 
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