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ÖNSÖZ 
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açısından asla taviz vermeyen bir hal aldı. Organizasyonlar hem rakiplerini 

geçebilmek, hem de gereksinimleri tam anlamıyla karĢılayabilmek için teknolojiyle 

yoğrulmuĢ üretim sistemlerini kullanmak zorunda kaldılar. Bu tez çalıĢmasında, 

geleneksel ve hücresel üretim sistemlerini kullanan organizasyonlar için, geleneksel 

ve hücresel üretim sistemlerinden esnek üretim sistemlerine geçiĢte yapılması 
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ÖZET 

Bu günün koĢullarında organizasyonlar için müĢterilerinin sürekli değiĢen 

ihtiyaçlarını zamanında, en uygun fiyata ve en yüksek kalitede karĢılayabilmek 

oldukça önemlidir. Bu tez çalıĢmasında, geleneksel ve hücresel üretim sistemlerini 

kullanan organizasyonlar için esnek üretim sistemine geçiĢte izlenmesi gereken temel 

adımlar anlatılmıĢtır. 

Tezin ilk bölümünde geleneksel ve hücresel üretim sistemlerine değinilmiĢ, hücresel 

üretim sistemlerinin, üretim hücreleri, yan montaj hücreleri ve nihai montaj 

hatlarından oluĢan yapılar olduğundan ve üretim hücreleri oluĢturulurken izlenen 

bilimsel metotlardan bahsedilmiĢtir. 

Tezin ikinci bölümünde esnek üretim sistemi ve esnek üretim sisteminin ana yapıları 

olan iĢ hücreleri, malzeme hazırlama, taĢıma ve depolama sistemleri, çalıĢanlar ve 

bilgisayar kontrol sistemleri anlatılmıĢtır. 

Üçüncü bölümde esnek üretim sistemine geçiĢ sürecinin temel adımları olan sistemin 

tasarımı ve simülasyonu, bilgi sistemlerinin planlanması, eĢ zamanlı ürün ve üretim 

prosesinin kavranması, maliyet hesaplarının yapılması, tedarikçi ve müĢterilerle 

iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve organizasyonel satın alma davranıĢının geliĢtirilmesinden 

bahsedilmiĢtir. 

Tezin dördüncü bölümde ise Uzel Grubu “Tarım Makineleri Ünitesi”‟ nde bulunan 

ve hücresel üretim sistemine uygun olarak çalıĢan 3 çalıĢanlı ve 5 CNC‟ li bir 

hücrenin, bir otomatik taĢıma aracı ile esnek üretim sistemine dönüĢtürülmesi sonucu 

oluĢabilecek  yeni durum, ARENA simülasyon programı ile simüle edilmiĢtir. Elde 

edilen veriler doğrultusunda “Net ġimdiki Değer Metodu” kullanılarak maliyet 

analizi yapılmıĢ ve sonuçlar irdelenmiĢtir. 
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SUMMARY 

In these days conditions, organisations have to provide their customer‟s demand with 

high quality and acceptable price at the exact time. In this thesis, the basic steps of 

passing process to flexible manufacturing system for organisations, which use 

traditional and cellular manufacturing systems, are explained. 

In the first section of the thesis, traditional manufacturing systems and main elements 

of cellular manufacturing systems “manufacturing and assembling cells” are 

clarified. Readers can also find scientific methods to prepare cells in this section. 

In the second section of the thesis, flexible manufacturing system and its main 

structures “workcells, automatic transporter and depot systems, workers and 

computer control systems” are explained. 

In the third section of the thesis, the basic steps of passing process to flexible 

manufacturing system “system design and using simulation program, calculating 

investment, customer and supplier relations, planning information systems, 

integrated product and process development” are disclosed.  

In the forth section of the thesis, there is a practice. In this practice, a cell, which 

contains three workers and five CNCs in Uzel Company, are simulate without 

workers and with an automated transporter vehicle. ARENA simulation program is 

used to prepare this simulation project. In Addition, cost estimations are calculated 

with using “Net Present Value Method”.  
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1. BÖLÜM: GELENEKSEL VE HÜCRESEL ÜRETĠM SĠSTEMLERĠ  

Geleneksel üretim sistemleri geliĢim aĢamalarına göre incelendiğinde sipariĢ tipi 

üretim sistemi, akıĢ tipi üretim sistemi, sürekli proses üretim sistemi, proje tipi 

üretim sistemi olmak üzere dört ayrı grupta toplanabilir. Bu bölümde esnek üretim 

sistemine geçiĢ sürecinin yaĢanabileceği geleneksel üretim sistemleri ve hücresel 

üretim sistemi incelenmiĢtir. Esnek üretim sistemi detaylı olarak ikinci bölüme 

anlatılacaktır.  

1.1   Geleneksel Üretim Sistemleri 

En eski geleneksel üretim sistemi sipariĢ tipi üretim sistemidir [1]. Bu sistemde, 

sisteme sipariĢ üzerine girilen birimler, sistem içinde amaca uygun çeĢitli bölüm ve iĢ 

istasyonlarını takip ederek dönüĢüm iĢlemine uğrarlar. Sistemde genel amaçlı 

makineler, fonksiyonlarına ve yaptıkları iĢlemlere göre gruplanır. Bu tür 

düzenlemeler fonksiyonel düzenleme olarak adlandırılır. Bu Ģekilde yapılan 

düzenleme ile farklı sipariĢler, gerekli alternatif makinelerden boĢ olanlarında veya 

boĢ yoksa makinelerin arkasındaki kuyruklara alınmak suretiyle karĢılanmaya 

çalıĢılır. Kısaca parçalar fazlaca belli makinelere bağlanmamıĢlardır. Genelde 

makineler için bu operasyon eksikliği yüksek makine zaman değerlerine ulaĢılmasına 

veya baĢka bir deyiĢle makinelerden daha fazla yararlanılmasını sağlar. Buna karĢın 

iĢ akıĢı oldukça karmaĢıklaĢır.  

KarmaĢık iĢ akıĢı ise, uzun üretim zamanı, büyük miktarlarda proses içi stoklar, 

kayıp sipariĢler, kötü kalite, üretim planlamada karĢılaĢılan zorluklar, üretim 

kontrolünde karĢılaĢılan zorluklar ve proses içi taĢımalar Ģekline olumsuz olarak 

sistemexyansır.
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Ġkinci tip geleneksel üretim sistemi daha çok mamullerin standart ve çok miktarda 

üretilmesinin gerekli olduğu durumlarda iĢletmeler tarafından tercih edilen akıĢ tipi 

üretim sistemidir. Bu sistemde, sisteme giren birimler daha özel teçhizatlar 

vasıtasıyla ardıĢık olarak aynı operasyonlara uğrarlar. Böylece istenen amaca uygun 

dönüĢüm iĢlemi gerçekleĢir. Genellikle özel teçhizatlar bir üretim hattı oluĢtururlar. 

Bu hatta birimlerin geriye dönüĢüne müsade edilmez. Bu yüzden iĢ akıĢı basit ve ara 

stok seviyesi düĢüktür. Ancak değiĢken ve az sayıdaki mamul talep durumlarında, 

hat Ģeklinde düzenlenmiĢ bir sistemde, makine zaman birimleri çok düĢmektedir. 

Üçüncü tip geleneksel üretim sistemi sürekli proses üretim sistemidir. Bu tip üretim 

sistemine genellikle kimyasal mamullerin üretiminde rastlanır. GiriĢ ünitesi ile çıkıĢ 

ünitesi arasında mamul sürekli akmaktadır. Bir petrol rafinerisine gelen ham petrolün 

sürekli iĢleme alınarak, bir takım yan ürünlere ayrıĢtırılması sürekli bir prosestir. Bu 

sistemlerde üretim akıĢ hızı oldukça düzgündür. 

Dördüncü tip geleneksel üretim sistemi, proje tipi üretim sistemidir. Genellikle çok 

büyük (hareketsiz) bir mamul veya servisin oluĢturulmasına yöneliktir. Mamule 

yönelik tesis düzeninde, malzeme veya ana parça sabit bir yerde kalır ve takımlar, 

makineler, iĢçi ve diğer malzemeler bu proje bölgesine gelerek amaca uygun iĢlem 

ve montaj iĢlerine katılırlar. Bir uçak yapımı yada bir ev yapımı bu sisteme örnek 

gösterilebilir.    

1.2   Hücresel Üretim Sistemi  

Hücresel üretim sistemleri genelde üretim hücreleri, yan montaj hücreleri ve nihai 

montaj hatlarından oluĢmuĢ bir yapıya sahiptir. Ana yapı bloğu üretim hücreleri olup, 

hücreyi oluĢturan makineler operasyon benzerliklerine dayalı bir parça grubunu yada 

ailesini imal etmek için gruplandırılmıĢtır, akıĢ tipi atölye sisteminden farklı olarak 

sistemin esnekliği ön planda tutulmuĢtur [2]. 

Sistemin tasarımında en önemli husus sistemin çekirdeğini oluĢturan üretim 

sisteminin etkin bir Ģekilde yapılandırılabilmesidir. Bu noktada grup teknolojisi 

devreye girer. Grup teknolojisi parça ve makine grup düzenlerinin sağlanmasından 

tüm üretim sistemini saran felsefeye verilen addır. Grup teknolojisinde amaç üretim 

sistemini olabildiğince küçük sistemlere ve alt sistemlere bölmektir. Bu sayede 
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küçük alt bölümlerin kontrolünü sağlamak, sorunlarını çözümlemek ve bunu tüm 

sisteme yansıtabilmek daha kolay olacaktır. 

Grup teknolojisi analizi ile esnek bir Ģekilde imal edilebilecek parça aileleri ve 

makine grupları oluĢturulabilir. Tüm bunlar sayesinde hücre içersinde malzeme akıĢı 

basitleĢtirilmiĢ ve hazırlık süreleri de düĢürülmüĢ olur. Hazırlık sürelerinin azalması 

küçük miktardaki parti üretimine olanak sağlar, bu da büyük miktardaki parti 

üretimine göre çok daha ekonomiktir. Ayrıca grup teknolojisi ürünün kalitesinde de 

iyileĢmelere sebep olur, çünkü mamul her kademede kontrolden geçer ve geri 

besleme sağlanarak kalitenin yükselmesi sağlanır. 

Grup teknolojisi felsefesinin tüm bu yararlarına karĢın parça ailelerinin ve makine 

gruplarının oluĢturulması aslında oldukça zor bir iĢtir. Bu iĢlemin gerçekleĢtirilmesi 

esnasında birçok problemler ortaya çıkar. Bunlardan bazıları Ģöyle sıralanabilir: 

 Uygun bir yöntem belirlenemezse parça ve makinelerin hücrelere bölünmesi 

oldukça zordur. 

 Ekonomik açıdan hücre boyutunun değerlendirilmesi zordur. 

 Sayısı az olan makine tiplerinin, kendi sayısından daha fazla hücreye dağıtılması 

halinde, bazı makinelerin daha fazla yüklenmesi, diğer bir kısmının daha az 

yüklenmesi sonucu makine-zaman veriminde anormal değiĢimler olur ve ilave 

makine ihtiyacı ortaya çıkar. 

 Ürün karması düzensiz değiĢimlerinin, hücrelerdeki verim üzerine olumsuz etkisi 

vardır. 

 Hücrelerinin gelecekteki istekleri de göz önünde bulundurarak esnek tasarlanma 

zorunluluğu vardır. 

 Makine arızalarının üretimi aksatma eğilimi vardır. 

Ġyi bir tasarlama sayesinde tüm bu sorunlar yenilebilir, grup teknolojisi felsefesinden 

ve dolayısıyla hücresel üretim sistemlerinden olabildiğince yararlanabilmek mümkün 

olur [3]. 
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Tüm bu anlatılanlar ıĢığında hücresel üretim sistemleri, benzer üretim tarzına sahip 

parça ailelerinin üretimini sağlayabilmek için iĢ gören ve makine gruplarının var 

olduğu sistemler Ģeklinde tanımlanabilir. 

 Daha öncede belirtildiği gibi hücresel üretim sistemlerinde ürüne yönelik bir tasarım 

söz konusudur. Diğer birçok üretim sistemine göre bu organizasyon içersinde bir 

bütünleĢme sağlar. Sistemde yan montaj hatları hücrelere çok yakınsalar direkt 

bağlanırlar. Çok yakın değilseler kanban kartı ile bağlamada yapılmaktadır.  

Hücrelerdeki tezgahlar genelde tek çevrimli otomatik makinelerdir. Bu sayede 

çalıĢmaya baĢlamıĢ bir makine iĢ görene ihtiyaç duymadan iĢlemin sonuna kadar 

ilerleyebilir. Bu da bir makine bir iĢ gören prensibinin, hücresel üretim sistemleri ile 

değiĢmesine olanak tanımıĢtır. Bu sayede birden fazla makine bir iĢ gören tarafından 

kontrol edilebilir. Hücreler çoğunlukla bir komple parça ve yan montaj grubu için 

gerekli tüm iĢlemleri içerirler. Hücrelerde makineler arasında ayırıcı denilen birimler 

yer alırlar. Parçalar bu birimlerde muayene edilirler ve bir sonraki makineye geçmek 

için hazır durumda bekletilirler. 

Hücresel üretim sisteminin organizasyona uygulanması ile üretim esnasında artık 

parçalar her yerde iĢlem görmezler ve dağılımları kontrol edilebilir hale gelir. 

Bilindiği gibi diğer birçok üretim sisteminde parçalar gereken iĢlemlere göre 

ayrılırlar ve bir bölümden diğerine uzun yollar kat ederek taĢınırlar. Örneğin bir 

fabrikada yapılan araĢtırma,  parçaların değiĢik proses aĢamalarından geçerken 4.5 

millik bir yol kat ettiğini ortaya çıkarmıĢtır. Bu durum ürün çıktı süresini 

etkilemektedir. Uzun ve belirsiz çıktı süreleri küçük parti üretimi yapan 

organizasyonların mal tesliminde yaĢadıkları gecikmelerin sebebidir. Bu ciddi bir 

sorundur. Organizasyonun piyasadaki güvenilirliği bununla doğrudan alakalıdır. 

Parçalar birer birer monte edildikleri için bir parçanın gecikmesi tüm montajın 

tamamlanmasını engellemektedir.  

Sonuç olarak böyle bir sorunla karĢılaĢılmaması için ilgili parçalardan daha fazla 

stok bulundurmak gerekir, bu da maliyetleri etkiler. 
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ġekil  1.1:Hücresel YerleĢim Tipinin Proses-Parça Ailelerine Göre 

Gruplandırılmasıx[4] 
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Yapılan bir araĢtırmada üretim verimliliğini en fazla etkileyen üç faktörün Ģunlar 

olduğunu görülmektedir [3]: 

 ĠĢgücünün kalitesindeki ilerlemenin etkisi %15 

 Gerektiğinde yeterli sermaye temin edebilme gücünün etkisi %25 

 Üretim teknolojisindeki ilerlemenin etkisi %60 

Yine aynı araĢtırmada ortalama büyüklükte bir partiyi üretmek için gereken iĢlem 

sayısı ile ortalama çıktı süresi arasında doğrusal bir iliĢki olduğunu saptanmıĢtır. 

AraĢtırma sonucu elde edilen bilgiler Ģöyledir: 

 Çıktı zamanı iĢ yükünün mevcut üretken kapasiteye oranına bağlıdır. Kapasite 

kullanımı %100‟e yaklaĢtıkça tezgahlarda iĢlenmeyi bekleyen parçalar uzun 

kuyruklar oluĢturmaya baĢlamakta, bu durum da fazla çalıĢmaya neden 

olmaktadır. 

 Eğer partilerden birine yüksek öncelik verilirse, bu durum öncelik verilmeyen 

partilerde daha fazla gecikmelere sebep olmaktadır. 

 Parçalar üretimde geçen sürenin %90‟ını sadece prosesler için bekleyerek 

geçirirler. 

 Çıktı süresinde ne büyüklüğünün ne de proses süresinin önemli bir etkisi vardır. 

1.2.1  Hücrelerin ÇalıĢma Düzeni 

Hücrelerde iĢleme düzeni aslında diğer üretim sistemlerine göre oldukça farklılıklar 

gösterir. ĠĢlenecek olan parçalar bir makineden diğerine hareket ederler, her makine 

bir iĢlemi tamamlayabilme kapasitesine sahiptir. Bir parçanın bir makine tarafından 

iĢlenme süresine iĢleme süresi (ĠS) denir. ĠĢ gören hücre içersinde tam turunu 

tamamladığında bir parçanın hücrede iĢlenmesi sona ermiĢtir. ĠĢte bu tur süresine 

çevrim süresi (ÇS) denir. Her makine için iĢleme süresinin(ĠS), iĢ görenin tur 

süresinden az olması gerekir.  
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ġekil 1.2: Bir Parça Ailesini ĠĢleyen Bir Ġnsanlı Hücre [2] 

4 

 

M2 

M3 

M1 

 

M4 

M5 

A/C 

P.C. 

1 

 

3 

 
2 

 

5 

 

Ağırlık 

Oluklarındaki Ham 

Madde 

Nihai Muayene 

ÜRETĠM 

KANBANI 

KONTROLÜ 

ALTINDA 

ÇEVRĠMDEKĠ 

ĠġGÖREN 

SEMBOLLER 

            MAKĠNE 

              ĠġGÖREN   

              PARÇANIN 

    --- OPERASYON YAPILMAKTA 

                   OPERASYON TAMAMLANDI 

AYIRICI 
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Çevrim süresi aylık talep, tahmin ve müĢteri sipariĢleri göz önünde bulundurularak 

hesaplanır. Çevrim süresinin hesaplanıĢı (1.1) ve (1.2)‟ de olduğu gibidir [2]: 

 

 

 

Hücresel üretim çevrim süresi ile oynayarak aylık talebin planlı olarak 

karĢılanabilmesi mümkündür. Çevrim süresini oluĢturan tüm bileĢenler kısaca 

incelenecek olursa; 

Bir hücrede makinelerde arızalar meydana geldiğinde bu bozulmaları gidermek için 

harcanan süreye  ortalama servis süresi (S) (dak) denir.  

Bir makine bozulduğunda eğer iĢ gören baĢka bir makineye servis veriyorsa bu anda 

bir etkileĢim baĢlar ve iĢ görenin iĢini bitirip yeni bozulan makineye gelmesi ile sona 

erer. Bu etkileĢim esnasında geçen süre etkileĢim süresi (I) olarak adlandırılır.  

ĠĢ görenin bir makineden diğerine gitmesi için geçen süre dolaĢım süresidir (W). 

DolaĢım süresi muayene süresini de içerir. 

Çoğu kez iĢ görenin makinelere servis götürmekten baĢka görevleri de vardır. 

Bunlardan bazıları makine çalıĢırken yapılabilir ve makinelerin iĢleme süresini 

etkilemezler. Sadece iĢ görenin dolu veya boĢta geçen sürelerinin hesaplanmasını 

etkilerler. Diğer taraftan bazı iĢler vardır ki makineler çalıĢırken yapılması gereklidir. 

Bunlar takım değiĢimi ya da ayarlamayı içeren ikincil iĢlerdir (A). 

Ayrıca genel bakım iĢleri de diğer bir grup olarak ele alınabilir(M). 

 

Günlük çalıĢma süresi (saat) 

Günlük talep (adet) 

Parçalar için günlük talep = 
Aylık talep 

Aydaki gün sayısı 

Çevrim süresi = 

Üretim hızı (ĠH) 

1 
ĠH= 

(1.1) 

(1.2) 



 9 

Tüm bu tanımlananlar sonucunda çevrim süresi (1.3)‟ teki gibi formulize edilebilir:  

 

Çevrim süresini değiĢtirebilmenin en kolay yolu hücre içersindeki çalıĢan sayısı ile 

oynamaktır. Aylık talep azaldığında iĢ gören sayısı düĢürülür, buna karĢın aylık talep 

arttığında iĢ gören sayısı da arttırılarak çevrim süresi istenilen düzeye ayarlanmıĢ 

olur. 

Hücre içersinde iĢ görenin yerine robotlar da kullanılabilir. Ya da iĢ görenin iĢlerini 

azaltmak için makinelere yükleme-boĢaltma, kalite kontrolü, parçadan çapak alma, 

tertibattan talaĢları temizleme gibi iĢler ayırıcı adı verilen tertibatlarla sağlanabilir.  

1.2.1.1  Ayırıcılar 

Hücrelerde esnekliği arttırılabilmesi amacıyla makineler arasına ayırıcı denilen 

tertibatlar yerleĢtirilir [2]. Hücresel üretim sistemlerinde bir prosesin çıktısı  diğerinin 

girdisidir. Ayırıcı denilen tertibatlar makineler arasına yerleĢtirilerek, parça 

gecikmesine olanak sağlarlar, makineler arasında parçaları depolayan bir emniyet 

alanı olurlar. Bunların yanında envanter ve kalite kontrol sisteminde de kullanılan 

önemli birimlerdir. Ayırıcı kullanılarak hücresel üretimde hedeflenen Ģu aksiyonların 

gerçekleĢtirilmesi daha mümkün olur. 

1. Sistem tasarımının basitleĢtirilmesi. 

2. Fonksiyon ihtiyaçlarının minimize edilmesi. 

3. Üründeki tasarım bilgilerinin minimize edilmesi. 

4. Fonksiyonel olarak bağlı olan elemanların ayrıĢtırılması. 

 

 

 

Çevrim süresi = Ġġ+S+I+W+A+M (1.3) 
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Ayırıcıların fonksiyonları Ģöyle sıralanabilir: 

 Ayırıcılar kritik boyutlu parçaları muayene ederler. Böylece sadece iyi parçalar 

bitiĢik istasyona çekilirler. Bu muayeneler otomatik olarak yapılır. 

 Ayırıcılar iĢ gören hareketlerinde esnekliğe olanak sağlarlar. Normal iĢ gören 

hareketi parça hareketi yönünde ileri operasyonlara doğrudur. Ancak ayırıcı 

yerleĢtirilmesi ile iĢ gören parça hareketinin ters yönünde ya da çapraz 

operasyonlara bile hareket edebilir. 

 Ayırıcılar hücre içersindeki envanteri kontrol ederler. Ayırıcı içersindeki parça 

sayısı sınır anahtarı yardımıyla kısıtlanır. Sınır anahtarı, ayırıcı içersindeki parça 

sayısı daha önceden belirlenmiĢ olan sayıya geldiğinde geri bildirim ile önceki 

makinenin iĢleme operasyonu durdurur. Kusurluluk ile makine ve takım 

bozulmalarında da durdurma görevini yapar. Hücrede bir parça ailesi iĢleniyorsa, 

ayırıcıdaki  minimum parça sayısı bir olmalıdır. Eğer hücre sadece bir çeĢit parça 

imal ediyorsa ayırıcı Ģu Ģartlar altında boĢ olabilir: 

 muayene gerekli değilse. 

 iĢ gören parçanın yönünde hareket ediyorsa. 

 üretim sırasında bozulmalardan dolayı proses gecikmeleri yoksa. 

 

ġekil 1.3: Ayırıcı Yapısı [2] 

 

Geri Bildirim 

Makine A 

Makine B 

Sınır Anahtarı 

AYIRICI 

Ayırıcı Oluk 
Çıktı Tarafı 

Girdi Tarafı 

(1.3) 
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 Ayırıcılar prosesten prosese parçaları taĢırlar, parça akıĢlarını dallandırır veya 

birleĢtirirler. 

 

ġekil 1.4: Ayırıcılar ve Dallanma [2] 

 Ayırıcılar proses gecikmelerine olanak tanırlar. Ayırıcının kullanımı, üründeki 

durumsal değiĢikliklere proses gecikmeleriyle izin verir. Durumsal değiĢiklikler 

arasında, lazer ısıl iĢlemi, boya kuruma süresi, uzun muayene veya yapıĢma 

sertleĢmesi sayılabilir. Ayırıcı kullanımı aynı zamanda iĢ görenin makineyi 

temizlemesine, bir parçayı boĢalttıktan sonra ve yeni bir parça alınmasından önce 

talaĢları ve yağı kaldırmasına izin verir.  

1.2.2  Hücresel Üretim Makine-Parça Gruplama Tekniklerinin Sınıflandırılması 

Grup teknolojisi süreci etkin üretim için makinelerin ve parçaların doğru bir Ģekilde 

sınıflandırılabilme sürecidir. Benzer parçalardan oluĢan grupların avantajı etkin bir 

tasarım ve üretimde çok büyük önem kazanmaktadır. Benzer makinelerin bir araya  

gruplanması ile hücre arasındaki hareketler azaltılabilir, malzeme temin maliyetleri 

minimize ya da elimine edilebilir. Ayrıca benzer bir parça ailesi aynı hazırlık zamanı, 

aynı süreci, aynı rotayı paylaĢabilir ve seri üretimin ekonomik yönüne doğru bir 

yaklaĢım söz konusu olabilir. Tüm bunların yanında üretim sürelerinde, hazırlık 

zamanlarında ve tasarımda çeĢitlilik, proses içi stoklarda azalmayı mümkün 

kılmaktadır. 

B 

C 

A 

A 

B 

C 

Makine 

Ayırıcı 
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Parça ailelerinin belirlenmesinde kullanılan birçok teknik vardır. Bunlar görsel 

inceleme, sınıflandırma ve kodlama teknikleri, üretim akıĢ analizi, küme teorisi 

algoritması, matematiksel programlama, maliyet tabanlı algoritmalar, genetik 

algoritmalar ve yapay zeka olarak sayılabilir. 

En ucuz teknik görsel olandır. Bir insan sahip olduğu tecrübe ve incelemeler 

sonucunda parça ailelerini ve makine gruplarını belirler. Bu tekniğin baĢarısı tümüyle 

iĢlemi gerçekleĢtirecek insana bağlıdır. Çok kötü sonuçlar alınabileceği gibi ĢaĢılacak 

derecede iyi sonuçlarda alınabilir. Kodlama ve sınıflandırma yöntemleri daha çok 

tasarımla iliĢikli olup, üretimle entegre olmada çok baĢarılı değildirler. Ayrıca 

karmaĢık ve zaman alıcıdırlar. Üretim akıĢ analizi iĢletmelerde malzeme iĢleme ağı 

için temel veriyi oluĢtururlar. Ġki çeĢit permutasyon kullanılır. Bunlar matris 

manipulasyon algoritmaları ve benzerlik katsayısını temel alan algoritmalardır. Parça 

aileleri ve makine grupları belirlenirken bağ enerjisi, gruplama etkinliği, 

gruplanabilirlik endeksi ve kalite endeksi gibi modellerle gruplamanın etkinliği 

belirlenir. 

Hücresel üretimde parça aileleri ve makine gruplarının oluĢturulmasında kullanılan 

teknikler üç ana sınıfta toplanabilir [5]. Bunlar: 

 Görsel muayene 

 Parça sınıflandırma ve kodlama 

 Üretim süreç analizi  

1.2.2.1  Görsel Muayene 

Bu metot parçaların geometrileri göz önüne alınarak bir insanın tecrübeleri 

doğrultusunda parça ailelerini oluĢturmasından ibarettir. Bu yöntem diğer tekniklere 

göre daha ucuz olmasına rağmen daha çok hataya yatkındır. Fakat kiĢinin tecrübeleri 

doğrultusunda çok iyi sonuçlarda alınabilir [6]. 

1.2.2.2  Parça Sınıflandırma ve Kodlama 

Parça karakteristiklerinin kullanılmasıyla parça ailelerinin tanımlanmaya çalıĢıldığı 

bu teknikte, parça karakteristikleri nümerik ağırlık değerleri atayan bir kodlama 
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sistemi kullanılır. Bazı sınıflandırma çizelgeleri hazırlanır ve bu çizelgeler 

yardımıyla parça aileleri tanımlanır. Parça sınıflandırma ve kodlama teknikleri birçok 

nedenden dolayı aslında çok kullanılmayan metotlardır. 

Parça sınıflandırma ve kodlama tekniği genel olarak tasarım ve Ģekil odaklıdır. 

Bundan dolayı parça çeĢitliliğini azaltma yönünde idealdir. Örneğin Opitz gibi bazı 

parça karakteristiği yöntemleri üretim tabanlı kodlarla iliĢkilendirilebilirler ve bu 

sayede üretim planlamada da kullanılabilirler. Parça karakteristiği tabanlı sistemler, 

parça ailelerinin oluĢturulmasında parçaların tasarım özelliklerine dayanır. Bunlar 

Ģekil, büyüklük ve toleranslar olabilir. 

1.2.2.3  Üretim Süreç Analizi 

Günümüzde en çok kullanılan metotlar üretim süreci analizleridir. Çoğu üretim 

odaklı sistemler veya üretim akıĢ analiz sistemleri, parçalar ve parçaları iĢleyen 

makineler arasındaki iliĢkiyi kaydetmek için rotalama tabloları kullanırlar. Metot, 

baĢlangıç, veri toplama evresinden sonra, üç sırasal yöntem serisini içerir. 

 Paketlerin OluĢturulması: Analiz edilen tüm parçalar gerektirdikleri prosesleri 

belirlemek için ayıklanırlar ve her birine paket numarası verilir. Özellikle son 

zamanlarda gerçekleĢtirilen üretim akıĢ analizi uygulamalarında bu adım 

atlanmaktadır ve bu tip parçalar üretim akıĢ analizi tablosu oluĢturmada 

kullanılmaktadır. 

 Üretim AkıĢ Analizi Tablosu: ĠĢ yükleri ve üretim sırası göz önünde 

bulundurularak makine-parça birim matrisi oluĢturulur. Matriste makinelerin 

iĢlediği parçalara karĢılık gelen yerlere 1 (bir), iĢlemediği parçalara karĢılık gelen 

yerlere de 0 (sıfır) değeri atanır. 

 Analiz: Üretim akıĢ analizi tablosu oluĢturulduktan sonra analizi yapılır. Makine 

ve parça sayısı arttıkça bu analizin gerçekleĢtirilmesi ve matrisin yeniden 

düzenlenmesi daha zorlaĢır. Bu sebeple iĢlemi kolaylaĢtırıcı bazı sistematik 

yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Benzerlik katsayısı tabanlı, yön tabanlı ve 

matematiksel tabanlı yöntemler bunlardan bazılarıdır. 
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1.2.3  Bazı Hücresel Üretim Makine-Parça Gruplama Tekniklerinin Ġncelenmesi 

1.2.3.1  Derece Sırası Algoritması 

Derece sırası algoritması, makine-parça gruplarının oluĢturulmasında basit etken bir 

analitik tekniktir [7]. Bu algoritma, diyagonal olarak yerleĢtirilmiĢ grupların 

türetilmesi yardımıyla gruplamayı yapar. Algoritma Ģu Ģekilde iĢler: 

 Adım 1: Makine-parça matrisinin her satırı için, “1” girdileri ikili bir sistemde 

okunur. Satırlar azalan ikili değer sırasında derecelenir. Aynı değerde satırlar için 

dereceleme satırlar arasında uygun bir Ģekilde yapılır. 

 Adım 2: ġimdiki matris satır sırası, adım1‟de belirlenen derece sırasının aynısı 

ise, algoritma durdurulur, aksi taktirde adım3‟ e geçilir. 

 Adım 3: Azalan derece sırasında satırlar düzenlenerek, makine-parça matrisi 

yeniden oluĢturulur. Matrisin her sütunu için “1” girdileri ikili bir sistemde 

okunur. Sütunlar azalan ikili değer sırasında derecelenir. Aynı değerli sütunlar 

için, dereceleme sütunlar sırasına uygun bir Ģekilde yapılır. 

 Adım 4: ġu andaki matriste sütun sırası, adım3‟te belirlenen derece sırasının 

aynısı ise algoritma durdurulur. Aksi taktirde adım5‟ geçilir.  

 Adım 5: Azalan derece sırasında sütunları yeniden düzenleme ile makine-parça 

matrisi yeniden oluĢturulur ve adım 1‟e geri dönülür. 

Örnek olarak Tablo 1.1‟ deki makine-parça matrisini ele alalım: 

 Adım 1: Makine-parça matrisinin ikili sisteme göre derecelenmesi Tablo 1.1‟ 

deki gibidir. Satırlar için ikili ağırlıkların ondalık eĢdeğerleri, matrisin sağ 

tarafında gösterilmiĢtir. Örneğin, ilk satır için ikili bilgi 10100101‟dir. Bunun 

ondalık eĢdeğeri ise aĢağıdaki gibi olmaktadır. 

 

 Adım 2: Satırların belirlenen derece sırası, hali hazırdaki derece sırasından 

farklıdır. 

1652222
7520
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Tablo 1.1: Derece Sırası Algoritması Örnek Matrisi 

    Ġkili Ağırlık      
  

7 6 5 4 3 2 1 0 
  

  2 2 2 2 2 2 2 2   
                                                     PARÇA Ondalık Derece 

  1 2 3 4 5 6 7 8 Eşdeğer Sırası 

M
A

K
ĠN

E
 

1 1  1   1  1 165 1 

2 1     1   132 4 

3  1   1   1 73 5 

4 1  1   1   164 2 

5    1   1  18 8 

6  1   1   1 73 6 

7     1   1 9 10 

8 1  1   1   164 3 

9    1   1  18 9 

10  1     1  66 7 

 

 Adım 3: Azalan derece sırasında satırların yeniden düzenlenmesiyle Tablo 1.2‟ 

deki matris düzeni elde edilir. 

 Tablo 1.2: Derece Sırası Algoritması Örnek Matrisi Azalan Derece Sırasında 

Satırların Ġlk DüzenlenmiĢ Hali 

  PARÇA   

  1 2 3 4 5 6 7 8   

M
A

K
ĠN

E
 

1 1  1   1  1 2  9 

Ġk
ili A

ğ
ırlık

 

4 1  1   1   2  8 

8 1  1   1   2  7 

2 1     1   2  6 

3  1   1   1 2  5 

6  1   1   1 2  4 

10  1     1  2  3 

5    1   1  2  2 

9    1   1  2  1 

7     1   1 2  0 

Ondalık 
Eşdeğer 

960 56 896 6 49 960 14 560   

Derece Sırası 1 5 3 8 6 2 7 4   

 

Sütunların ikili sistemdeki ondalık eĢ değerleri, matrisin alt kısmında gösterilmiĢtir. 

Sütunların derece sırası ise, ondalık sayıların tam altında verilmiĢtir. 

 Adım 4: Sütunların belirlenen derece sırası hali hazırdaki sütun derecesinden 

farklıdır. 
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 Adım 5 ve 1: Azalan derece sırasında sütunların yeniden düzenlenmesi ve tekrar 

adım 1‟e dönülmesi ile matris Tablo 1.3‟ teki hali alır: 

 

Tablo 1.3: Derece Sırası Algoritması Örnek Matrisi Azalan Derece Sırasında 

Sütunların Ġlk DüzenlenmiĢ Hali 

    Ġkili Ağırlık      
  

7 6 5 4 3 2 1 0 
  

  2 2 2 2 2 2 2 2   
                                                     PARÇA Ondalık Derece 

  1 6 3 8 2 5 7 4 Eşdeğer Sırası 

M
A

K
ĠN

E
 

1 1 1 1 1     240 1 

4 1 1 1      224 2 

8 1 1 1      224 3 

2 1 1       192 4 

3    1 1 1   28 5 

6    1 1 1   28 6 

10     1  1  10 8 

5       1 1 3 9 

9       1 1 3 10 

7    1  1   20 7 

 

 Adım 2 ve 3: Bu adımlar sonucu elde edilen matris Tablo 1.4‟ de gösterilmiĢtir: 

Tablo 1.4: Derece Sırası Algoritması Örnek Matrisi Azalan Derece Sırasında 

Satırların Ġkinci DüzenlenmiĢ Hali 

  PARÇA   
  1 6 3 8 2 5 7 4   

M
A

K
ĠN

E
 

1 1 1 1 1     2  9 

Ġk
ili A

ğ
ırlık

 

4 1 1 1      2  8 

8 1 1 1      2  7 

2 1 1       2  6 

3    1 1 1   2  5 

6    1 1 1   2  4 

7    1  1   2  3 

10     1  1  2  2 

5       1 1 2  1 

9       1 1 2  0 

Ondalık 
Eşdeğer 

960 960 896 568 52 56 7 3   

Derece Sırası 1 2 3 4 6 5 7 8   

 

 Adım 4: Sütunların belirlenen derece sırası, yine halihazırda sütun derece 

sırasından farklıdır. 
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 Adım 5 ve 1: Azalan derece sırasında sütunların yeniden düzenlenmesi ve adım 

1‟e dönülmesi ile Tablo 1.5‟ teki matris elde edilir. 

Tablo 1.5: Derece Sırası Algoritması Örnek Matrisi Azalan Derece Sırasında 

Sütunların Ġkinci DüzenlenmiĢ Hali 

    Ġkili Ağırlık      
  

7 6 5 4 3 2 1 0 
  

  2 2 2 2 2 2 2 2   
                                                     PARÇA Ondalık Derece 

  1 6 3 8 5 2 7 4 Eşdeğer Sırası 

M
A

K
ĠN

E
 

1 1 1 1 1     240 1 

4 1 1 1      224 2 

8 1 1 1      224 3 

2 1 1       192 4 

3    1 1 1   28 5 

6    1 1 1   28 6 

7    1 1    24 7 

10      1 1  6 8 

5       1 1 3 9 

9       1 1 3 10 

 

 Adım 2: Satırların belirlenen derece sırası, hali hazırda derece sırasının aynısı 

olduğundan iterasyon durdurulur. Elde edilmiĢ olan matris nihai parça-makine 

matrisidir. Bu matristen makine-parça gruplamaları, “makine 1,2,4 ve 8 ile parça 

1,3 ve 6”, “makine 3,6 ve 7 ile parça 2,5 ve 8”, “makine 5,9 ve 10 ile parça 4 ve 

7” olarak belirlenir. 

Bu örnekte nihai matrisin verisi, farklı diyagonal gruplara ayrılmamasına rağmen, üç 

makine grubu yani (1,2,4,8),(3,6,7),(5,9,10), hücre adayları olarak kolaylıkla 

önerilebilir. Bununla beraber bu her zaman böyle olmayabilir. Diyagonallerin 

dıĢındaki matris girdilerinin artması ile grupların elde edilmesi zorlaĢır. Diyagonal 

dıĢındaki elemanlara istisnai elemanlar denir. Nihai matristeki istisnai elemanlara 

neden olan iĢlemler makine 1‟ deki parça 8„ in iĢlemi ile 10‟ daki parça 2‟ nin 

iĢlemidir. Ġstisnai elemanların çokluğu hücreler arası akıĢ yoğunluğunu arttırır. 

Bundan kurtulmanın yolu hücreler arası akıĢa neden olan parçanın matristen 

çıkartılmasıdır. BaĢka bir deyiĢle firma dıĢında fason olarak yaptırılır veya makine 

arttırma yoluyla hücreler arası hareket azaltılır.  
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1.2.3.2  Benzerlik Katsayısı Kullanılan Metotlar 

Bu metotlarda amaç her bir çift makine arasındaki karĢılıklı iliĢkinin benzerliğini 

ölçü veya katsayılara dayanarak gruplamaktır [8]. Aynı gruptaki makineler 

arasındaki akıĢı maksimize eden bir yapı söz konusudur. Benzerlik katsayısı Ģu 

Ģekilde ifade edilebilir: Makine çiftlerine ait benzerlik katsayısı, herhangi bir makine 

çiftinde, her iki makineye de uğrayan parça sayısının hem iki makineye hem de tek 

bir makineye uğrayan parçaların sayısına iliĢkin bir rakama oranıdır. Bu oranı 

formüle etmek için, makine-makine kombinasyon matrisi kullanılır. Bu matriste i ve 

j iki ayrı matrisi göstermek üzere X matris elemanları ve B benzerlik katsayısı; 

Xij: Her iki makineye uğrayan tüm iĢ parçalarının toplam sayısı. 

Xii: Sadece i makinesine uğrayan tüm parçaların toplam sayısı. 

Xjj: Sadece j makinesine uğrayan tüm parçaların toplam sayısı. 

Bij: i ve j makineleri arasındaki benzerlik katsayısı. 

Tüm bu tanımlananlar ıĢığında benzerlik katsayısı Ģu Ģekilde hesaplanır: 

Bij = Xij / ( Xij + Xii + Xjj – 2Xij ) . Bu ifade düzenlenirse formül (1.4)‟ e dönüĢür: 

Bij = Xij / ( Xii + Xjj - Xij ) 

Benzerlik katsayısını kullanan metotlar Ģunlardır:  

a) HiyerarĢik Kümelendirme Algoritması  

HiyerarĢik kümelendirme algoritmasını Ģu Ģekilde tanımlanabilir. Sistemdeki her 

makine bir düğüm olsun ve bu makineler arasında düz çizgilerle bir iliĢkilendirme 

yaratılsın. Bu iliĢkilendirmeler benzerlik katsayısı olarak tanımlansın. ġu halde 

makineler arası iliĢkiler görülebilmektedir. ġimdi karar verici organ kendine bir 

minimum eĢik değeri tayin eder ve bu eĢik değerinin altındaki iliĢkilendirmeleri 

elimine edebilecektir. Bu sayede önemli iliĢkilendirmeler üzerinde yoğunlaĢılabilir, 

önemsiz yada daha az önemli iliĢkilendirmeler gözardı edilebilir. 

(1.4) 
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HiyerarĢik kümelendirme algoritmasının iki temel avantajı vardır, bunlardan ilki 

üretim karakteristiği açısından birbiriyle iliĢkili makineler bir arada kümelendirilirler, 

ikincisi bu algoritma yardımıyla kolaylıkla çözüm aralığı üretilebilir. 

Algoritmayı adım adım Ģu Ģekildedir: 

 Adım 1: N baĢlangıç kümeleri oluĢturulur. Her makine çifti için benzerlik 

katsayısı hesaplanır. 

 Adım 2: Kümeler birleĢtirilir, bu yapılırken i ve j makineleri arasındaki benzerlik 

katsayısının eĢik değerinden büyük olması amaçlanır. Eğer birden fazla küme 

kalırsa adım 3‟e geçilir. 

 Adım 3: Benzerlik katsayıları tekrar hesaplanır, benzerlik katsayısı matrisinden i 

ve j satır ve sütunları çıkartılır. Bunların k satır ve sütunu  tekrar yerine 

yerleĢtirilir. Mevcut her küme için r,Brk = max ( Bri, Brj ) olarak hesaplanır ve 

adım 2‟ye dönülür. 

b) Tek Bağlantılı Kümelendirme Algoritması   

Bu algoritmada ilk kümedeki her bir i makinesi ve ikinci kümedeki her bir j makinesi 

için maksimum Bij değerleri kullanılır. Algoritma sadece bir makine çifti arasındaki 

hesaplanan katsayıya dayanarak hesaplandırma yöntemine dayandığından “Tek 

Bağlantılı Kümelendirme Algoritması” olarak adlandırılır.  

Tek Bağlantılı Kümelendirme Algoritmasına Tablo 1.6‟ daki örnek verilebilir: 

Tablo 1.6: Tek Bağlantılı Kümelendirme Algoritması Örnek Matrisi 

  PARÇALAR 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

M
A

K
ĠN

E
L

E
R

 

A 1 1 1        1    1 1    1 1 1 

B     1   1   1 1       1    

C     1 1      1 1      1    

D 1 1 1        1    1 1    1 1 1 

E 1 1 1    1        1 1    1 1 1 

F     1   1    1       1    

G    1  1   1     1   1 1     

H     1 1   1 1  1 1 1   1 1 1    

I    1     1     1   1 1     

K 1 1 1  1  1 1   1 1   1 1  1     

L    1     1 1       1 1     
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Her makine için benzerlik katsayısı hesaplanır. Örneğin: 

Bij = Xij / ( Xii + Xjj – Xij ) denkleminden 

Bab = 1/(9+5-1) = 1/13 = 0.08 olur. Tüm makineler için bu formül uygulanır ise 

benzerlik katsayısı matrisi Tablo 1.7‟ deki gibi oluĢur: 

 Tablo 1.7: Tek Bağlantılı Kümelendirme Algoritması Örnek Matrisinin Benzerlik 

Katsayısı Matrisine DönüĢmüĢ Hali 

  MAKĠNELER 

  A B C D E F G H I K L 

M
A

K
ĠN

E
L

E
R

 

A - .08 .00 1.0 .08 .00 .00 .00 .00 .43 .00 

B  - .43 .08 .00 .80 .00 .25 .00 .45 .00 

C   - .00 .00 .50 .10 .50 .00 .23 .00 

D    - .80 .00 .00 .00 .00 .43 .00 

E     - .00 .00 .00 .00 .36 .00 

F      - .00 .27 .00 .36 .00 

G       - .45 .83 .00 .57 

H        - .36 .17 .36 

I         - .00 .67 

K          - .00 

L           - 

 

 Adım 1: Makineler arasındaki benzerlik katsayıları hesaplanarak, benzerlik 

katsayı matrisi hazırlanır. 

 Adım 2: En fazla benzer iki makine ilk makine hücresini oluĢturacak Ģekilde 

birleĢtirilir. 

 Adım 3: EĢik değeri önceden belirlenen bir değere düĢürülür ve bu eĢik değerini 

aĢan tüm makineler hücreler halinde gruplanır. 

 Adım 4: Tüm makineler tek bir makine hücresinde toplanana kadar adım 3‟e 

devam edilir. 

EĢik değeri 0.45 alındığında iki makine hücresi elde edilir. 

1.Hücre: A, D, E 

2.Hücre: B, C, F, G, H, I, K, L 
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Hücreler belirlendikten sonra sıra parçaların hücrelere uygun bir Ģekilde 

dağıtılmasına gelir. Toplam hücreler arası hareketi minimize edecek bir Ģekilde 

parçalar hücrelere atanır. Her parça tarafından uğranılan her hücredeki makine sayısı 

belirlenir ve parça, uğradığı en büyük makine sayısına sahip olan hücreye atanır. 

Tek bağlantılı kümelendirme algoritmasında zincirleme sorunu oluĢabilir. Bu sorun, 

hücre elemanlarının ikisi arasındaki bir bağıntıya dayanan hücrelerin beraberce 

birleĢtirilmesi prosesidir. Zincirleme sorunu sonucu, iki makine hücresi, hücre 

elemanlarından ikisinin benzer olmasıyla beraberce birleĢtirilir. Bu sırada geri kalan 

elemanlar benzerlik yönünden birbirinden uzak olabilirler. Zincirleme sorunu 

“Ortalama Bağlantılı Kümelendirme Algoritmasıyla” aĢılabilir.        

       

      

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1.5: Çözüm Diyagramı [8] 

 

 

 

 

0.40 

0.80 

0.60 

1.00 

A B E C G F D H K I L 

0.20 
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Tablo 1.8: Tek Bağlantılı Kümelendirme Algoritması Çözüm Matrisi 

  PARÇALAR 

  1 3 16 2 15 22 20 21 7 11 8 19 5 12 13 6 14 18 9 10 17 4 

M
A

K
ĠN

E
L

E
R

 

E 1 1 1 1 1 1 1 1 1              

D 1 1 1 1 1 1 1 1  1             

A 1 1 1 1 1 1 1 1  1             

K 1 1 1 1 1    1 1 1 1 1 1         

B          1 1 1 1 1         

F           1 1 1 1         

C            1 1 1 1 1       

H            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

G                1 1 1 1  1 1 

I                 1 1 1  1 1 

L                  1 1 1 1 1 

c) Ortalama Bağlantılı Kümelendirme Algoritması 

Ġki makine hücresi arasındaki benzerlik katsayısı, iki hücrenin tüm elemanları 

arasındaki çifter çifter benzerlik katsayılarının ortalaması olarak tanımlanır. Bu 

durum göz önünde bulundurularak yeni oluĢturulmuĢ hücreler ve diğer hücreler 

arasındaki benzerlik katsayıları tekrar tekrar oluĢturularak benzerlik matrisleri her 

seferinde yenilenir. Örneğin bir önceki örnek Ģu Ģekilde gerçekleĢir [8]. 

Tablo 1.9: Ortalama Bağlantılı Kümelendirme Algoritmasına Göre Örnek Matrisin 

Düzenlenmesi (EĢik Değeri 0.80 Ġçin) 

  MAKĠNELER 

  A,D B,F C E G,I H K L 

M
A

K
ĠN

E
L

E
R

 

A,D - .04 .00 .80 .00 .00 .43 .00 

B,F  - .47 .00 .00 .26 .41 .00 

C   - .00 .05 .50 .23 .00 

E    - .00 .00 .43 .00 

G,I     - .41 .00 .62 

H      - .17 .36 

K       - .00 

L        - 

Tablo 1.10: Ortalama Bağlantılı Kümelendirme Algoritmasına Göre Örnek Matrisin 

Düzenlenmesi (EĢik Değeri 0.60 Ġçin) 

  MAKĠNELER 

  A,D,E B,F C G,I,L H K 

M
A

K
ĠN

E
L

E
R

 

A,D,E - .02 .00 .00 .00 .43 

B,F  - .47 .00 .26 .41 

C   - .03 .50 .23 

G,I,L    - .39 .00 

H     - .17 

K      - 
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Tablo 1.11: Ortalama Bağlantılı Kümelendirme Algoritmasına Göre Örnek Matrisin 

Düzenlenmesi (EĢik Değeri 0.50 Ġçin) 

  MAKĠNELER 

  A,D,E B,F C,H G,I,L K 

M
A

K
ĠN

E
L

E
R

 A,D,E - .02 .00 .00 .43 

B,F  - .37 .00 .41 

C,H   - .21 .20 

G,I,L    - .00 

K     - 

Tablo 1.12: Ortalama Bağlantılı Kümelendirme Algoritmasına Göre Örnek Matrisin 

Düzenlenmesi (EĢik Değeri 0.40 Ġçin) 

  MAKĠNELER 

  A,D,E,K B,F C,H G,I,L 

M
A

K
ĠN

E
. A,D,E,K - .02 .00 .00 

B,F  - .37 .00 

C,H   - .21 

G,I,L    - 

 

Tablo 1.13: Ortalama Bağlantılı Kümelendirme Algoritmasına Göre Örnek Matrisin 

Düzenlemesi (EĢik Değeri 0.37 Ġçin) 

  MAKĠNELER 

  A,D,E,K C,H,B,F G,I,L 

M
A

K
. A,D,E,K - .09 .00 

C,H,B,F  - .11 

G,I,L   - 

Ortalama Bağlantılı Kümelendirme Algoritması sonucu elde çözüm matrisi de Tablo 

1.14‟ teki gibi gerçekleĢmiĢtir: 

Tablo 1.14: Ortalama Bağlantılı Kümelendirme Algoritması Çözüm Matrisi 

  PARÇALAR 

  1 3 16 2 15 22 20 21 7 11 8 19 5 12 13 6 14 18 9 10 17 4 

M
A

K
ĠN

E
L

E
R

 

E 1 1 1 1 1 1 1 1 1              

A 1 1 1 1 1 1 1 1  1             

D 1 1 1 1 1 1 1 1  1             

K 1 1 1 1 1    1 1 1 1 1 1         

B          1 1 1 1 1         

F           1 1 1 1         

C            1 1 1 1 1       

H            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

G                1 1 1 1  1 1 

I                 1 1 1  1 1 

L                  1 1 1 1 1 
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ġekil 1.6: Çözüm Diyagramı [8] 

1.2.3.3  Bağ Enerjisi Metodu 

Makine-parça matrisi kullanılarak bağ enerjisi hesaplanır [9]. Bu metot kullanarak 

satır ve sütunlar yeniden sıralanır. Bahsi geçen bağ enerjisi, parça-makine matrisinde 

yan yana bitiĢik elemanlarının sayısıdır. Sayının yükselmesi bağ enerjisinin 

artmasına sebep olur. Bu anlatılanları biraz açacak olursak aynı satır üzerindeki Xi,j 

ve Xi,j+1 elemanları, yada aynı sütun üzerindeki Xi,j ve Xi-1,j  elemanları 1 ise bağ 

enerjisi de 1 olur. Tablo 1.15‟ teki örnek incelenecek olursa: 

Tablo 1.15: Bağ Enerjisi Metodu Örnek Matrisi 

  PARÇALAR SATIR BAĞ 
ENERJĠSĠ 

  1 2 3 4 5 

M
A

K
ĠN

E
L

E
R

 1   1  1  

2  1 1   1 

3 1   1   

4  1 1  1 1 

5 1   1   

S
Ü

T
U

N
 

B
A

Ğ
 

E
N

E
R

J
ĠS

Ġ 

  1   3 

 

0.40 

0.80 

0.60 

1.00 

A K E I F G D L B C H 

0.00 

0.20 
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Tablo 1.15‟ teki örnek matriste bağ enerjisi 3‟dür. Optimum çözüm maksimum bağ 

enerjisi elde edildiğinde oluĢur. Bu metot genelde yüksek sütun ve satır sayısına 

sahip matrislerde uygulanır. Tablo 1.15‟ teki örnek matris için optimum çözüm Tablo 

1.16‟ daki gibidir: 

Tablo 1.16: Bağ Enerjisi Metodu Çözüm Matrisi 

  PARÇALAR SATIR BAĞ 
ENERJĠSĠ 

  1 4 3 2 5 

M
A

K
ĠN

E
L

E
R

 5 1 1    1 

3 1 1    1 

4   1 1 1 2 

2   1 1  1 

1   1  1  

S
Ü

T
U

N
 

B
A

Ğ
 

E
N

E
R

J
ĠS

Ġ 

1 1 2 1  10 

 

Tablo 1.16‟ daki çözüm matrisine göre maksimum bağ enerjisi 10‟dur. 1ve 4 

parçaları 5 ve 3 makineleri ile, 3,2,5 parçaları ise 4,2,1 makineleri ile grup 

oluĢturmaktadırlar.   
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2. BÖLÜM: ESNEK ÜRETĠM SĠSTEMĠ 

2.1  Esneklik  

Esneklik normal çalıĢma koĢulları altında ortaya çıkan değiĢimlerim veya iç ve dıĢ 

çevreden kaynaklanan belirsizliklerin aĢılabilmesi yeteneğidir. Bir iĢletmenin yada 

üretim sisteminin esnek olabilmesi hem maliyetlerin azaltılması ve kaynakların daha 

verimli kullanılabilmesine hem de müĢteri isteklerine daha duyarlı olarak rekabet 

açısından üstünlük sağlanabilmesine olanak sağlar. 

Bir iĢletme için var olduğu çevreler iç ve dıĢ olarak ikiye ayrılabilir. Ġç çevre dıĢ 

çevreye göre çok daha kontrol edilebilir olsa da her iki çevrede de karıĢıklıklar söz 

konusu olabilir. ĠĢlem tekrarları, ıskartalar, kuyrukta beklemeler, değiĢen iĢ 

zamanları ve donanım bozuklukları iç çevreye ait karıĢıklıklardan sayılabilir. 

Talepteki değiĢim, belirsizlikler ürün fiyatları, ürün karıĢımı ve rakip firma 

davranıĢları ise dıĢ çevre sorunlarıdır. Esnek olabilmek tüm bu sorunlara karĢı 

iĢletmeyi yada üretim sistemini dinamik tutabilmeye olanak tanır. Ayrıca esneklik 

saldırı maksatlıda kullanılabilecek çok önemli bir kozdur. Saldırı maksatlı 

kullanıldığında, dıĢ çevre değiĢimleri, esnekliğin avantajlarını kullanan firma için 

rekabet ortamında büyük bir güç olabilmektedir. 

Gerçekte de yapılan araĢtırmalar firma sahiplerinin de esnekliğe çok önem 

verdiklerini göstermektedir. Fakat esnekliğin çeĢitlerinin tam olarak bilinmiyor oluĢu 

yine de firmalarda esnekliğin tam olarak uygulanamamasında en büyük faktördür. 

Esneklikle ilgili olarak birçok tanım yapılabilir. Yapılan tanımların çoğu oldukça 

benzerdir, birçoğu aslında diğerlerinin toplanmıĢ halidir. Ve önemli bir kısmında 

kullanılan tanımsal terimler aynı Ģeyi ifade etmez. Ayrıca üretim esnekliğinin somut 

olmayan doğası da durumu karmaĢıklaĢtırmaktadır [10]. 
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Esneklik herhangi bir üretim sisteminin amaçlarından biri olmalıdır ve toplam üretim 

performansının kritik bir ölçüsüdür. Esneklik ve maliyet etkinliği birbiriyle çakıĢan 

amaçlardır. Gelecekteki rekabet, bu esneklik ile maliyet etkinliği arasındaki 

çatıĢmanın ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir. 

2.2  Esnekliğin ÇeĢitleri 

On bir farklı esneklik vardır. Bunlar [11]: 

 Makine Esnekliği: Yüksek maliyetlere maruz kalmadan veya çok fazla süre 

harcamadan bir iĢlemden diğerine geçmeyi gerçekleĢtiren bir makinedeki iĢlem 

çeĢitliliği ile ilgilidir. 

 Malzeme TaĢıma Esnekliği: Üretim sistemi boyunca, farklı parça tiplerini etkin 

olarak hareket ettirmek, malzeme taĢıma sistemi yeteneği olarak tanımlanır. 

 ĠĢlem (Operasyon) Esnekliği: Bir parçanın farklı yollarla üretilme yeteneğidir 

(alternatif proses planları). 

 Proses Esnekliği: Ana hazırlıklar olmaksızın bir parça tipi kümesini üretmek, bir 

üretim sisteminin proses yeteneği olarak tanımlanır. 

 Ürün Esnekliği: Yeni parçaların eklenmesi veya mevcut parçaların yerine 

geçmesini kolaylaĢtırma olarak tanımlanır. Kolaylık, mevcut parça karmasını, 

kısa bir periyotta, nispeten düĢük bir maliyetle değiĢtirebilmedir. 

 Rotalama Esnekliği: Sistem boyunca, alternatif rotalar ile bir parçayı üretmek, 

bir üretim sisteminin rotalama esnekliği olarak tanımlanır. 

 Hacim Esnekliği: Farklı çıktı düzeylerinde, karlı olarak iĢlem gören bir üretim 

sisteminin yeteneğidir. Hacim esnekliği ile bir üretim sistemindeki üretimi geniĢ 

bir aralıkta ayarlamak mümkün olur. 

 GeniĢleme Esnekliği: Bir üretim sisteminin gerektiğinde kapasitesini ve 

yeteneğini arttırmak için ihtiyaç duyulan toplam çabanın büyüklüğüdür. 

 Program Esnekliği: Yeteri kadar uzun bir periyotta, fiilen karıĢılmadan 
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çalıĢtırılan bir sistemin yeteneğidir. 

 Üretim Esnekliği: Bir üretim sisteminin, ana donanım eklemeksizin 

üretebileceği evrensel parça tipleridir. Bu esneklik birkaç faktöre bağlıdır: 

 mevcut makinelerin çeĢitliliği ve çok yönlülüğü, 

 malzeme taĢıma sisteminin esnekliği, 

 fabrika bilgi ve kontrol sistemi, 

 Pazar Esnekliği: Üretim sisteminin, pazar ortamı değiĢimine uyabilme kolaylığı 

olarak tanımlanabilir.  

2.3  Esnek Üretim Sistemine GiriĢ 

Esnek üretim sistemleri mevcut üretim sistemlerinin varolan sorunlarına çözüm 

oluĢturabilmek, envanter hacmi ve maliyetlerde azalmanın yanı sıra ürün dönüĢüm 

hızındaki ve kalitedeki geliĢme ve artıĢın sağlanabilmesi için oluĢturulmuĢ bir 

sistemdir [12]. 

Esneklik kavramı mamulde esneklik yani mamul tiplerinde hızlı gerekli 

değiĢikliklerin uygulanabilmesi, üretimde esneklik anlamında personel, makine ve 

araç- gereçlerdeki yenilik, değiĢikliklerin hızlı uyarlanabilirliği ve talepteki esneklik 

yani zaman içersinde talepte meydana gelebilecek değiĢimlere uygun olarak 

ayarlama yapılabilmesi olmak üzere üç ana bölümde esnek üretim sistemlerinde 

yerini almaktadır. 
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Tablo 2.1: Uygulama Alanlarına Göre Esneklik DeğiĢimleri [13] 

Uygulama Alanı Esneklik DeğiĢimi 

Kapasite Hacim DeğiĢimi 

Sistem Ġdaresi Yazılımlar 

Makineler BirleĢik Takım Kullanma, 

ĠĢ Kalıbı Uyarlama 

Personel Rekabet Ortamı Sağlama 

Mamul Model Tasarımı 

Üretim AkıĢ Yönetimi 

 

Esnek üretim sistemleri Stecke tarafından, otomatik malzeme taĢıma araçları ve 

farklı malzeme iĢleyebilen nümerik kontrollü takım tezgahlarından oluĢan bilgisayar 

kontrollü bir yapıdır Ģeklinde tanımlanmıĢtır [14]. 

Esnek üretim sistemleri farklı araĢtırmacılar tarafından bilgisayar destekli üretim, 

otomatik üretim sistemi, bilgisayar denetimli parça üretim sistemi, esnek otomasyon 

olarak ta farklı Ģekilde adlandırılabilmektedir. 

Kısacası bir esnek üretim sistemi; özdeĢ ve tamamlayıcı nümerik kontrollü 

makinelerin yine otomatik taĢıyıcı sistemlerle bağlanması sonucu oluĢan ve komple 

bu yapının yine bilgisayarlar tarafından kontrol edildiği sistemdir. Bu sistemin 

oluĢturulmasında amaçlanan orta hacimli  üretim için nümerik kontrol teknolojisini 

kullanmak, belirli parça ailelerinden yeniden programlama ile baĢka parça ailelerine 

geçebilmek ve otomatik çizelgeleme ve kontrol mekanizmalarını da üretim 

bünyesine eklemektedir.     

Esnek Üretim Sistemlerinin en önemli özelliği faaliyetlerin gerçek zamanlı uyum 

içersinde gerçekleĢmesidir. Bu bağlamda bir esnek üretim sistemi mamulün 

tip,miktar ve büyüklüğüne göre [15]; 
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ġekil 2.1: Esnek Üretim ÇeĢitleri ve Aralarındaki ĠliĢkiler [15] 

 Tam Esnek Makine (TEM): Takım değiĢtirme yeteneğine sahip tek bir CNC veya 

NC tezgahı, bir malzeme taĢıma aracı ve bir parça depolama güven stok 

alanından ibaret olan bilgisayar kontrollü bir üretim birimidir. 

 

 

 

 

 

ġekil 2.2: Tam Esnek Makine [15] 

 Esnek Üretim Hücresi (EĠH): Ortak bir malzeme taĢıma aracını paylaĢan bir grup 

TEM‟ den oluĢan bir çeĢit esnek üretim sistemidir. 

 

ÇHEİS 

TEM 

ÇMEİS EİH 

Sistemde 
hücre yok 

Sistemde 
hücreler 

var 

Diğer 
hücreler ve 

makineler var 

Sistemde 
sadece bir 
hücre var 

İki veya daha 
fazla makine  

Sadece bir 
makine  

Sadece bir 
makine  

İki veya daha 
fazla makine  

İki veya daha fazla 
taşıma aracı 

Sadece bir 
taşıma aracı 

GÜVEN 
STOK 
ALANI 

NC, 
CNC 

MAKİNE 
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ġekil 2.3: Esnek Üretim Hücresi [15] 

 Çok Makineli Esnek Üretim Sistemi (ÇMEĠS): Ġki veya daha fazla malzeme 

taĢıma aracı içeren otomatik bir malzeme taĢıma sistemi tarafından 

iliĢkilendirilen bir seri TEM‟ den oluĢan bir çeĢit esnek üretim sistemidir. 

Ġki veya daha fazla taĢıma aracı, aynı zamanda iki veya daha fazla makineye 

uğrama ve hizmet yeteneği kazandırır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.4: Çok Makineli Esnek Üretim Sistemi [15] 

 Çok Hücreli Esnek Üretim Sistemi (ÇHEĠS): Otomatik bir malzeme taĢıma 

sistemi ile iliĢkilendirilmiĢ bir seri EĠH ve muhtemelen bir seri TEM‟ den ibaret 

bir çeĢit esnek üretim sistemidir. 

Otomatik Taşıma Sistemi 

Otomatik Taşıma Sistemi 

TEM 1 TEM 2 

TEM 3 TEM 4 

TEM 6 TEM 5 

TEM 1 TEM 2 TEM 3 TEM 4 

TEM 8 TEM 7 
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ġekil 2.5: Çok Hücreli Esnek Üretim Sistemi [15] 

olmak üzere 4 farklı Ģekilde sınıflandırılabilir.  

Tüm iĢlemler bilgisayar kontrolünde gerçekleĢtirilir ve veriler bilgisayarlar 

tarafından hafızalarında saklanırlar. Bütün veriler kodlanarak iĢlenir ve veri iĢleme 

sistemi, kodlama sisteminin etkinliğine bağlıdır. 

Esnek üretim sistemlerinin gerçek zamanlı uyum içersinde gerçekleĢen 

faaliyetlerden oluĢtuğu belirtilmiĢti. Bu noktada sistemi oluĢturan elemanlar çevrim-

içi ve çevrim-dıĢı olmak üzere iki grupta toplanabilir. Parça taĢıma,yükleme ve 

boĢaltma ile tezgah ve palet arasındaki malzeme manipülasyonları birer çevrim-içi 

faaliyetlerdir. Otomatik depolama ile takım odalarındaki faaliyetler ise çevrim-dıĢı 

faaliyetler olarak adlandırılırlar. 

 

 

EİH 3 

 

EİH 2 

TEM 

EİH 1 

Konveyör 
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ġekil 2.6: Çevrim Ġçi- Çevrim DıĢı Faaliyetler [13] 

Esnek üretim sistemleri çoklu ürün tiplerine hızlı bir Ģekilde adapte olabilmeye 

olanak sağlayan bir yapıya sahiptir. Üretkenliğin arttırılabilmesi için üretimi farklı 

noktalarda destekleyecek üretim senaryolarını içersinde bulundurur. Bu sebeple her 

ürünün üretilmesinde kullanılan kaynaklar ve üretim Ģekilleri ayrıntılı bir Ģekilde 

tasarlanır. Gerçek amaç müĢteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve en uygun 

maliyetli üretim Ģeklini kullanarak ürünleri en kısa zamanda pazara 

sunabilmektirx[16]. 

Esnek Üretim Sistemlerinin Türkiye‟de kullanımına bir örnek vermek gerekirse, 

Karaman bölgesinde yapılan bir araĢtırmaya göre bölgede mevcut 450 Kobi vardır. 

Bunlardan 67‟ si esnek üretim sistemini benimsemiĢ ve üretimlerinde 

kullanmaktadırlar. Bu durumda yaklaĢık %15 oranında bir kullanım mevcuttur [17]. 

2.4  Esnek Üretim Sisteminin Bölümleri  

Esnek üretim sisteminin bileĢenlerini 4 ana grup altında toplamak mümkündür. 

Bunlar: 

Sistem 
Kontrolü 

Yükleme ve 
Boşaltma 
İstasyonu 

Materyal 
Maniplasyonu 

Parça 
Taşıma 
Araçları 

Takım 
Tezgahı 

Yardımcı 
Ekipman 

Takım 
Odası 

Depo 

Çevrim İçi Çevrim Dışı 

Malzeme 
Akışı 

Bilgi Akışı 
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2.4.1  ĠĢ Hücreleri  

Esnek üretim sistemlerinde iĢlem merkezleri hücrelerdir. En genel anlamda hücreleri 

tek yada birden fazla NC veya CNC iĢ istasyonlarından oluĢmuĢ, yardımcı 

ekipmanlarla desteklenen, sistemin bilgisayar kontrolü altında tutulduğu son derece 

yüksek esneklik ve otomasyon sahibi üretim birimleri olarak tanımlamak 

mümkündür. ĠĢlem merkezleri yada üretim hücreleri olarak adlandırılan bu bölümleri 

3 ana kısımda incelemek mümkündür. Bunlar sırası ile tek bir NC makinesinden 

oluĢan hücreler, tek bir CNC den oluĢan hücreler ve birden fazla CNC den oluĢan 

hücrelerdir. 

Bunların dıĢında aslında daha sık malzeme taĢıma ve depolama birimlerinden biri 

olarak görünen robotlarında bazı iĢlem merkezlerinde taĢıma özelliğinin dıĢında 

delme, kaynak yapma ...gibi iĢlem amaçlı kullanıldığı da göz ardı edilmemelidir. 

Böyle durumlar üzerine yapılan araĢtırmaların ve uygulamaların da sayısı oldukça 

fazladır. Tabi ki iĢlem amaçlı robot bulunduran hücrelerin tasarımı diğerlerine göre 

daha karmaĢıktır. Bu karmaĢıklığı gidermek için birçok bilgisayar programı hali 

hazırda kullanılmaktadır [18].   

2.4.1.1  Tek Bir NC Makineden OluĢan Hücreler 

Bu tip hücrelerde otomatik takım değiĢtiriciler, sınırlı depolama mekanizmaları ve 

tek bir operatörün tek bir makineye bakması temel özelliktir. Pek çok durumda bu 

tezgahlar belli bir parça ailesinin üretimi için gruplanmıĢlardır. 

2.4.1.2  Tek Bir CNC’ den OluĢan Hücreler 

Tek bir CNC‟ den oluĢan hücreler son derece otomatize olmuĢ istasyonlardır. Tam 

otomatik iĢ değiĢtirme mekanizmaları, sürekli palet akımı, iĢ değiĢimini sağlayan 

robot kolu veya benzer bir sistem, max 200-220 takıma kadar kapasitesi olan takım 

magazini genellikle standart ekipmanlardır. Çok değiĢik ve çok daha fazla özelliğe 

sahip iĢ istasyonları bulmakta mümkündür. Bu tür istasyonlar insansız üretime 

olanak tanımaları, çok esnek bir yapıya sahip olmaları ve oldukça otomatize olmaları 

sebebiyle cazip sistemlerdir. 
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2.4.1.3  Birden Fazla CNC’ den OluĢan Hücreler 

Entegre edilmiĢ birden fazla CNC makinesinden oluĢan hücrelerdir. Genellikle 

makineler arasında taĢıyıcı sistemler mevcuttur.  

Bu tür hücreler son derece ileri teknoloji ve otomasyonla donatılmıĢlardır. Esnek 

üretim sistemleri birden fazla CNC makinesinden oluĢan hücrelerin oluĢturduğu, 

aralarda çeĢitli taĢıma sistemleriyle iletimin sağlandığı ve tüm bu sistemlerin bir 

bilgisayar sisteminin kontrolünde iĢlediği yapılardır. 

CNC iĢ istasyonları Ģayet parçalar, takımlar, iĢ programları yüklendiyse yada ihtiyaç 

duyulduğunda otomatik yüklenebiliyorsa insansız üretim yapabilirler. Bu tür bir 

hücre oluĢtururken insansız üretim amaç edinilmelidir ve hücrenin aĢağıdaki 

özelliklere sahip olmasına özen gösterilmelidir: 

 Parça tanımlamaları otomatik olarak yapılabilmelidir, bu durum CNC 

programları tarafından da desteklenmelidir. 

 Parça büyüklükleri otomatik olarak ölçülebilmelidir. 

 Gerektiğinde örneğin acil durum söz konusu olduğunda sistem ekstra bir fiziki 

etken söz konusu olmadan otomatik olarak durabilmelidir. 

 ĠĢlenen parçalar sistemi oluĢturan makineler arasında otomatik olarak hareket 

edebilmeli ve otomatik yükleme yada boĢaltma yapılabilmelidir. 

 Otomatik takım değiĢtirme yapılabilmelidir. 

 ĠĢlem esnasında oluĢan talaĢların makine tarafından basit bir Ģekilde 

temizlenebilmesi mümkün olmalıdır. ġayet makine bunu gerçekleĢtiremezse 

zaman içersinde biriken talaĢlar iĢlemin yada sistemin bozulmasına sebep 

olabilir. 

2.4.1.4  CNC Tezgahlarının Özellikleri, Avantajları ve Dezavantajları 

CNC tezgahları sahip oldukları üstün özellikler sayesinde günümüzün en önemli 

iĢleme makineleridirler. Bu özellikleri sıralarsak [19]: 
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 Bazı ortak iĢlemler delik açma, delik iç yüzeyi iĢleme gibi  tezgahın hafızasında 

otomatik olarak bulundurulabilir. Yalnızca çeĢitli veriler girilerek operasyonun 

yapılması sağlanabilir. 

 ĠĢlenen parçalara ait programlar hafızada saklanabilir. Bu programların bir kez 

yapıldıktan sonra tekrar tekrar kullanılması mümkündür. 

 ĠĢlenen parçalara ait programda herhangi bir sorun çıkması durumunda program 

çok kısa sürede düzeltilebilir. 

 Benzer parçalar için ortak alt programlar kullanılabilir, alt programların çokluğu 

ve kullanılabilirliği yeni benzer parça programlarının yazılmasını oldukça 

kolaylaĢtırır. 

 Doğal olarak farklı iĢ parçaları farklı kesici uçlar tarafından iĢleme sokulacaktır. 

Parça için program hazırlanırken kullanılacak kesici ucunda ölçülerinin hesaba 

katılması gerekmektedir. Hesaba katılmadığı taktirde uç kırılabilir. Bu tür 

durumlarla karĢılaĢmamak için genelde CNC‟ lerde bir baĢlangıç noktası bulunur 

ve baĢlangıç noktası tekrar tekrar ayarlanabilir. 

 Kullanılan bilgisayar teknolojisi, servo motor ve sürücü teknolojileri sayesinde 

çok hassas ve oldukça hızlı iĢlem görmek mümkündür. Bu iĢin kalitesini ve hızını 

ciddi anlamda etkiler. 

 Birçok CNC tezgahı iĢlem baĢlamadan önce iĢlemin simülasyonunu operatörlere 

gösterir. Bu da hataların operasyon öncesi görülmesine ve çözümlenmesine 

olanak sağlar. 

 Bazı CNC tezgahları için birbirleriyle iletiĢim kurmak parçanın iĢlenmesi için 

önemli olabilir. Bu kullanılan bilgisayar teknolojisi sayesinde mümkün 

kılınmıĢtır. 

 Parça programını yazarken yapılabilecek hatalar CNC tezgahlarının program 

yazma birimi tarafından otomatik kontrol edilirler, mantıksal hatası bulunan 

programlar hiçbir zaman iĢleme sokulamazlar 

 ĠĢlemlerle ilgili tüm bilgiler operasyon sırasında hafızaya alındığından belli 
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öngörülerin yapılması mümkün olur. 

Yukarıda sayılan özelliklerden yola çıkılarak CNC tezgahlarının avantajları Ģöyle 

sıralanabilir: 

 Yüksek kalitede, güvenilir parça üretmek mümkün olur. 

 Parça üretimindeki hız ciddi boyutta artar. 

 Hazırlık süresi kısalır, hazırlık iĢlemi ucuzlar. 

 Çok karıĢık parça Ģekillerinde insan hatası artacaktır, CNC‟ ler için bu söz 

konusu değildir. 

 Benzer parçalar iĢlenecekse programlarda ufak değiĢiklikler yeterli olacaktır. 

 Takım maliyetleri düĢer. 

 CNC‟ ler sayesinde iĢçi maliyeti ya ortadan kalkar yada en aza iner. 

 CNC‟ ler insan psikolojisinin üretime etkisini ortadan kaldırır. 

 Parçalar her defasında aynı formatta çıkar. 

 Doğru bir planlama ile birlikte yaklaĢık iĢlem süreleri bilindiğinden daha verimli 

çalıĢmaya olanak sağlar. 

Tabi ki her sistemin dezavantajları olduğu gibi CNC tezgahlarının da belli baĢlı 

dezavantajları vardır. Bunlar: 

 BaĢlangıç yatırımı çok yüksektir. 

 Bakım ve onarımda uzman ekipler gerektirir. 

 ĠĢlenecek parçaların programları için programcıya ihtiyaç vardır, ya da biri bu 

konuda eğitilmelidir. 

 ĠĢsizliğe sebep olmaktadır. 

 Genelde kullandığı yardımcı ekipmanlar ileri teknoloji ürünü olduklarından 
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pahalıdırlar.  

2.4.2  Malzeme Hazırlama, TaĢıma ve Depolama Sistemleri 

Yüksek hızla çalıĢabilen iĢ hücrelerine zamanında parçaların taĢınması ve bu taĢıma, 

hazırlama sisteminin iĢ hücreleri ile uyumlu çalıĢabilmesi esnek üretim sisteminin 

bütünlüğü açısından oldukça önemlidir. Aslında bilinen bir gerçek, esnek üretim 

sistemlerinde toplam zamanın oldukça büyük bir kısmını taĢıma ve hazırlama 

sistemlerinin oluĢturduğudur. Hazırlama ve taĢıma sistemlerinin önemi maliyetler 

incelendiğinde de görülmektedir, toplam maliyetin üçte biri taĢıma ve hazırlama 

sistemlerine yapılan harcamalardan oluĢmaktadır.  

Doğru bir hazırlama ve taĢıma sisteminin seçilmesinde mamul, yarı mamul, takımlar 

ve alt sistemler ile uyum içersinde olması gereği özellikle göz önünde tutulmalıdır. 

Bir esnek üretim sisteminde farklı durumlar için farklı taĢıma ve hazırlama sistemleri 

kullanılması gerekebilir. TaĢıma ve hazırlama sisteminin oluĢturulabileceği durumlar 

dört Ģekilde gruplandırılabilir. Bunlardan ilki farklı birimler ya da sistemler 

arasındaki taĢımadır, daha sonra aynı sistemde farklı alt sistemler arasındaki taĢıma  

bir grup olarak adlandırılır. Üçüncü olarak alt sistemleri oluĢturan tezgah ya da iĢ 

istasyonları arasındaki taĢıma, son olarak ta tezgah yada is istasyonları arasındaki 

taĢıma ayrı ayrı birer grup oluĢtururlar. 

Tüm bu gruplarda aynı taĢıma ve hazırlama sistemi kullanılabileceği gibi farklı 

yapıdaki sistemlerde kullanılabilir. Ġdeal olanı organizasyonun farklı yapılardan 

oluĢan bir taĢıma sisteminin optimum karıĢımından oluĢmasıdır. Bu durum Ģöyle 

örneklendirildiğinde belki daha açıklayıcı olacaktır. Örneğin belli büyüklükteki 

parçalar taĢınacaksa bu bir robot sistemi tarafından sağlanabilir, fakat parça 

büyüklükleri değiĢik ve farklı geometrilerdeyse ve çevrim zamanları da değiĢkense 

ayaklı sistemler daha uygun olacaktır. Bir organizasyon ömrü boyunca farklı birçok 

parçayı üreteceğinden zaman içersinde her türlü taĢıma  ve hazırlama sistemine 

ihtiyaç duyabilir. Sonuç olarak farklı yapıdaki bir taĢıma ve hazırlama sisteminin 

optimum karıĢımı organizasyonlar için en uygun olanıdır [20]. 
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2.4.2.1  Doğru Bir TaĢıma ve Hazırlama Sisteminin Seçimi 

Bir taĢıma ve hazırlama sistemi iĢ parçaları, takımlar, bağlayıcılar, talaĢlar, bakım 

araçları ve bağlama tertibatları gibi yükleri taĢıyabilmelidir.   

TaĢınacak yüklerin belirlenmesinden sonraki adım önemli ve optimize edilmesi 

gereken faktörlerin kararlaĢtırılmasıdır. Bu faktörler Ģöyle sıralanabilir: 

 TaĢıma hızı, 

 Gerekli yerleĢim hassaslığı, 

  Sistem güvenliği, 

 Yükün bağlanma ihtiyacı, 

 Yükü oluĢturan eleman sayısı, 

 Transfer esnekliği, 

 Rotalama esnekliği, 

 Koruma ve bakım güvenliği, 

TaĢınacak yükün ve yukarıdaki faktörlerin uyumlu bir biçimde yorumlanmasından 

sonra doğru taĢıma ve hazırlama sistemi seçilebilir. 

Tablo 2.2‟ de belli baĢlı taĢıma sistemlerinin yukarıdaki faktörlere göre 

değerlendirilmesi sunulmuĢtur. 

2.4.2.2  TaĢıma ve Hazırlama Sistemlerinin Ġncelenmesi 

Belli baĢlı taĢıma ve hazırlama sistemi elemanları incelenecek olursa: 

a) Robotlar 

Robotlar isimlilerini Çek dilinde köle anlamına gelen “Robota” kelimesinden 

almıĢlardır [20]. Robotlar için Amerikan Robotik Enstitüsü tarafından yapılan resmi 

açıklama “ Endüstriyel bir robot, çeĢitli programlar sayesinde malzemeleri, parçaları,  
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Tablo 2.2: TaĢıma Sistemlerinin Değerlendirilmesi [20] 

TĠP YÜKÜN 

YAPISI 

YÜK 

KAPASĠTESĠ 

HIZ ROTA 

ESNEKLĠĞĠ 

MALĠYET UYARLANABĠLĠRLĠK 

ROBOTLAR Kesikli DüĢük-Orta Orta DüĢük Orta- 

Yüksek 

Orta 

KONVEYÖR Sürekli DüĢük-Orta DüĢük-

Yüksek 

Orta DüĢük- 

Yüksek 

Yüksek 

RAY 

KILAVUZLU 

TRANS. M. 

Kesikli Yüksek Yüksek DüĢük Yüksek DüĢük 

AYAKLI T. Kesikli DüĢük-Orta Orta DüĢük DüĢük- 

Yüksek 

DüĢük 

ELLE 

TAġIMA 

Kesikli DüĢük DüĢük Yüksek DüĢük Yüksek 

OTOMATĠK 

KILAVUZLU 

ARAÇLAR 

Kesikli Yüksek Orta Yüksek Yüksek Yüksek 

FORKLĠFT Kesikli DüĢük-Orta Orta Yüksek DüĢük Yüksek 

 

takımları ve yükleri taĢıyabilecek ya da özel araçları kullanabilecek Ģekilde dizayn 

edilmiĢ çok fonksiyonlu manipülatörlerdir.” 

Robotları diğer otomasyon araçlarından ayıran en önemli özellikleri çok fonksiyonlu 

oluĢları, değiĢik Ģekilde programlanabilmeleri ve tekrar tekrar programlanabilmeleri 

olarak sayılabilir. Günümüzde robot diye adlandırılan otomasyon araçları daha çok 

robot kollarıdır. 

Endüstriyel robotlar genel anlamda üç bölümden oluĢurlar. Bunlar manipülatör, güç 

kaynağı ve kontrol mekanizmalarıdır. Manipülatör bölümü hareket etme özelliğine 

sahip uzanma, alma yerleĢtirme, sıralama, delme ve bunun gibi iĢlemleri 

gerçekleĢtiren bölümdür. Güç kaynağı  robotun kontrol ve manipülatör kısmına 

ihtiyaç duyduğu gücü sağlayan elektrik, hidrolik ve pnomatiksel bölümdür. Son 

olarak kontrol kısmı robotun hareketlerinin kontrol edildiği ve programlarının 

iĢletildiği yada tekrar programlanmasına olanak tanıyan bölümdür. 

Günümüzde kullanılan robotların sağladığı faydalar hiç azım sanamayacak kadar 

çoktur. Bunlar Ģöyle sıralanabilir: 

 Robotlar saate bağımlı çalıĢmazlar, 24 saat aralıksız çalıĢabilirler. 

 Sürekli aynı kalitede üretim yapabilirler. 
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 Ġnsanların kullanılamayacağı tehlikeli noktalarda rahatlıkla kullanılabilirler. 

 Robotlar hastalık, kaza maliyetleri, ücretler ve diğer sosyal yardımlardan tasarruf 

sağlarlar. 

 Toplam verimliliği arttırırlar. 

Özellikle toplam verimliliğin arttırılmasında ilk yatırım maliyeti, üretim miktarı ve 

kullanım esnekliği önemli faktörlerdir.  

Robotların Amerika‟da ilk kullanımı General Motors tarafından 1969 da bir kaynak 

hattı kurulması ile baĢlamıĢ daha sonra otomobil montaj hattı ile devam etmiĢtir. 

Japonlar ise Kawasaki firması  ile 1967‟ den itibaren robotları üretimde 

kullanmaktadırlar.  

Robotlar üretimde birçok alanda kullanılabilirler. Bunlar nokta kaynağı, sprey 

boyama, bileme, malzeme taĢıma, kontrol, montaj, yükleme, boĢaltma, ark kaynağı, 

malzeme ve yük taĢıma, kesme, depolama, nükleer reaktör operatörü, cilalı yüzey 

hazırlama, pasta yapımı ve süslenmesi,  doldurma, paketleme, damgalama, 

yapıĢtırma, sıkıĢtırma ve döküm olarak sayılabilir.  

b) Konveyörler 

Konveyörler robotlara göre daha basit kontrol yapıları ile önem kazanırlar [20]. 

Birçok çeĢitte  konveyör vardır, bunun  en önemli sebebi ucuz ve güvenilir bir taĢıma 

aracı olmalarıdır. Genelde düz hatlarda çalıĢan konveyörler kullanılır fakat bundan 

çok daha karmaĢık çeĢitleri de vardır. KarmaĢık çeĢitleri dıĢındaki konveyör tipleri 

sensörler aracılığıyla uyarılan programlanabilir mantıksal kontrollerle kumanda 

edilirler.  

Esnek üretim sisteminde konveyör kullanılmaya karar verildiyse hangi çeĢidinin 

kullanılacağı, tasarımının  en uygun Ģekilde yapılması oldukça önemlidir. Çünkü 

daha sonradan sistemi değiĢtirmek veya üzerine eklemeler yapmak oldukça zor ve 

pahalıdır. 

Konveyör çeĢitleri tek raylı, üstten tek raylı, bantlı, kovalı, sürükleyici, makaralı, 

zincirli, pnomatik ve yerçekimiyle çalıĢanlar olarak sayılabilir. Tüm bu tipler farklı 
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boyut ve yük kapasiteleri için uyarlanabilirler.  

c) Otomatik Kılavuzlu Araçlar 

Otomatik Kılavuzlu Araçlar sürücüleri olmaksızın belli olan bir yolu yada kendileri 

tarafından belirlenen bir yolu takip edebilen taĢıma sistemleridir. Genelde kullanılan 

otomatik kılavuzlu araçlar büyüktürler ve en az üç tekerlekleri vardır. Ġlk olarak 

Amerika‟da geliĢtirilen bu araçlar depolama ortamlarında basit malzeme iletiminde 

kullanılmıĢladır ve tek kılavuzlu idiler. Daha sonraları ise üretimde malzeme 

taĢınmasında, malzeme taĢıyan araçların yerlerini almıĢlardır.  

Günümüzde sürücüsüz traktörler, paletli taĢıyıcılar ve birim yük taĢıyıcıları olmak 

üzere bilinen üç tipi vardır. Uzun ve az duraklı mesafelerde ağır yükler taĢınacaksa 

sürücüsüz traktörler, daha fazla durak söz konusu ve yükler daha hafifse paletli 

taĢıyıcılar tercih edilir. Esnek üretim sistemleri için ise en çok birim yük taĢıyıcıları 

önemlidir. Çünkü birim yük taĢıyıcıları, yükün değiĢik is istasyonlarında hareketinin 

sağlanması, esnekliği, uyarlanabilirliği ve manevra kabiliyeti ile diğerlerine göre çok 

daha üstündürler. Son on yılda kullanımları oldukça artan otomatik kılavuzlu 

araçların  faydaları Ģu Ģekilde sıralanabilir [21]: 

 Personelde ciddi azalma ve yüksek yada düĢük üretimde dengeli iĢgücü dağılımı, 

 %30‟ a varan kalite ve verimlilik artıĢı, 

 ÇalıĢma ortamının gürültü oranının düĢmesi, 

 Malzeme ihtiyaçlarının planlanmasının izlenmesinde büyük bir etken oluĢu, 

 Envanterin doğru olarak izlenmesi, 

 Teslim süresi ve stok alanında azalma, 

 Kırtasiye iĢlerinde ve memur çalıĢma saatlerinde azalma, 

 Bilgi güncelleme hızında artma, 

 Ġsrafların azalması, 
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 Envanter maliyetlerinde azalma, 

 Alan ihtiyacında azalma, 

 Ürün hasarlarında azalma, 

 Yüksek esneklik, 

 Otomasyona kolay uyarlanabilirlik, 

 Temiz çevre Ģartlarının sağlanması, 

 Rekabette üstünlük sağlanması. 

Tüm bu faydalarının yanında otomatik kılavuzlu araçların bir takım eksileri de 

mevcuttur. Bunlar: 

 Pahalıdırlar, 

 Fabrika dıĢı kullanımı, hava Ģartları sebebiyle çok zor olabilir, 

 Taban yüzeyinin özel olarak planlanması gerekir, 

 Bakım gerektirir ve bakımları pahalıdır, 

 Genellikle uzun metal yüzeylerde yolunu kaybederek durur, 

 ĠĢçilerin bu sisteme bakıĢ açısı çok önemlidir, 

 Sistemin iĢleyiĢinin doğru planlanmaması büyük sorunlara yol açabilir, 

 Uzun teslim zamanı gerektirir. 

Otomatik kılavuzlu araçların tasarımları çok pahalı olduğu için çeĢitli modeller 

kullanılarak yapılır. Tasarım yapılırken asıl amaçlanan farklı parçaların iĢ 

merkezlerine makineler ihtiyaçları doğrultusunda zamanında taĢımanın 

yapılabilmesidir. Bu noktada asıl problemler rotalama ve planlama noktalarında 

oluĢmaktadır [22]. Tasarım modelleri simülasyon modelleri  olabileceği gibi fiziksel 

modellerde olabilir. Katı durum fiziksel modelleme de kullanılan fiziksel 

modellemelerden biridir. Bu modeli kısaca inceleyecek olursak; bu modelde 
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otomatik kılavuzlu sistemi oluĢturan elemanların küçültülmüĢ benzerleri kullanılarak 

sistem oluĢturulur. Belli oranda küçültülmüĢ bu model üzerinde incelemeler 

yapılarak en uygun sonuçlara ulaĢılmaya çalıĢılır. Katı durum fiziksel modelleme 

kullanılarak Ģu faydalar sağlanabilir [23]: 

 Ucuzdur. 

 Alternatif senaryolar için tekrar tekrar Ģekillendirilebilirler. 

 Çok çok karmaĢık senaryolar dahi denenebilir. 

 Emniyetli ve güvenilirdir. 

 Kullanıcıların yüksek uzmanlık bilgisine sahip olması gerekmez.  

d) Ray Kılavuzlu Transfer Mekanizmaları 

Konveyörler ve otomatik kılavuzlu araçlar arasında bir sistem olan ray kılavuzlu 

sistemler tel hatlar yerine ray hatlar üzerinde hareket sağlayan bir yapıya sahiptirler. 

Kontrolleri çok karmaĢık değildir, batarya kullanımı gerektirmezler, oldukça 

güvenilirdirler ve otomatik kılavuzlu araçlardan daha hızlıdırlar. Tüm bu özellikleri 

sayesinde Esnek üretim sistemlerinde kısa bir sürede oldukça önemli kullanım 

oranına ulaĢmıĢlardır [24]. 

e) Ayaklı Yükleyiciler 

Esnek üretim sistemlerinde bazen robot ve konveyörlerden maksimum 

faydalanabilmek mümkün olmaz. Faydalanabilmeyi maksimuma çıkarabilmek için 

ayaklı yükleyiciler geliĢtirilmiĢtir. Bunlar ray üzerine monte edilmiĢ bir robottan 

yüklenecek ekipman üzerindeki raylı bir köprüye konumlandırılmıĢ bir robota kadar 

çok çeĢitli olabilirler. Böylece robotlar çalıĢma alanları düz bir hat üzerinde 

geniĢletilmiĢ olur. Ayaklı yükleyicilerin kullanılmasındaki en büyük sorun, robotun 

ayaklı yükleyiciye kenetlenme tasarımıdır. 

f) Otomatik Depolama Sistemleri 

Ġnsan gücünden minimum faydalanarak maksimum düzeyde envanter tutmaya olanak 
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tanıyan sistemlere otomatik depolama sistemleri denir. Bu sistemlerin geliĢtirilmesi 

envanter yönetim ve kontrolünde köklü değiĢikliklere yol açmıĢtır. Bu sistemlerin 

amacı hammaddeyi karĢılayarak içeri almak, parçaları ve aparatları tanıyarak 

depolamak, sonra doğru malzemenin doğru yere doğru zamanda ulaĢmasını 

sağlamaktır. Yani malzeme elde edilir, görevini yapacağı noktaya mümkün olan en 

yakın zamanda ulaĢtırılır. 

Otomatik depolama sistemleri standart ölçü paletleri olan ve koridorlarla bölünmüĢ 

depo raflarından oluĢmuĢ bir sistemdir. Her koridorda bir robot kolu yada benzer bir 

yapı bulunur, bu yapılar yükü giriĢ istasyonundan alır, kaldırır ve bilgisayarla atanan 

yere yerleĢtirirler, yükün kullanım zamanı geldiğinde depolandığı yerden alırlar ve 

çıkıĢ istasyonuna iletirler. 

Otomatik depolama sistemlerinin faydaları Ģunlardır: 

 Mükemmele yakın envanter yönetim kontrolü sağlarlar. 

 Alan etkinliği yükselir. 

 Anında ve güvenli malzeme sağlanır. 

 KapatılmıĢ, korunmuĢ, stok alanı ve çalmaları önler. 

 Parça kaybolması azalır. 

 ĠĢçi maliyetleri düĢer. 

 Bilgi kesinliği sayesinde envanter azalır. 

 Kulanım potansiyeli artar. 

 Hurda miktarı azalır. 

2.4.3  ÇalıĢanlar  

Esnek üretim sisteminin baĢarısı çalıĢanların eğitimi, deneyimleri, doğru adamın en 

verimli olacağı noktada kullanılması ve iĢ güvenceleri sayesinde oldukça 

arttırılabilirx[25].  
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Tabi ki esnek üretim sistemi ile birlikte iĢletme için verimlilik artacaktır, bu durumda 

iĢletme için çoklu vardiya sistemine geçiĢ söz konusu olacaktır. Bu da her vardiya 

için kalifiye eleman ihtiyaç sorununu ortaya çıkarır.  

Esnek üretim sisteminin bir iĢletme tarafından  uygulamaya alınması o iĢletmenin 

ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman sayısını arttırır, fakat toplam iĢçi ihtiyacında ciddi 

bir azalma  söz konusu olacaktır. Bu istenmeyen bir durum olmasına karĢın sektörde 

varolabilmenin ve rekabeti sürdürebilmenin yolu bu tür üretim sistemlerini 

kullanmaktan geçmektedir. Esnek üretim sisteminin kullanılması ile iĢçiler üç grupta 

incelenebilir: 

1. Tam gün çalıĢan, iĢ güvencesi ve ücretleri görece yüksek, yaptığı iĢle sınırlı 

olarak niteliklerinin geliĢebilmesi söz konusu olan, çok iĢlevli olması, kolay 

uyum sağlayabilmesi beklenen, yeni teknolojilerle donanmıĢ iĢçiler. 

2. Tam gün çalıĢmakla birlikte, birinci gruptakilere göre daha kolay bulunur 

niteliklere sahip olan, çoğunlukla rutin iĢlerde çalıĢan iĢçiler, 

3. Yarı-zamanlı, geçici, sabit süreli sözleĢme kapsamında, esnek uzmanlık 

modelinde çevre ya da taĢeron firmalarda, veya evde parça baĢı iĢ üzerinden 

çalıĢan iĢçilerdir. 

Bir esnek üretim sisteminde varolması mutlak önem taĢıyan sistem elemanları ise Ģu 

Ģekilde sıralanabilir: 

1. Esnek Üretim Sistem Yöneticisi: Ana bilgisayarın sistem komutlarını verir, 

çizelgeleme ve iĢ emirlerini girer. Tüm sistemin iĢlemesinden sorumludur. 

2. Esnek Üretim  Sistemi Sistem Operatörü: Parçaların üretime giriĢten çıkıĢa kadar 

parça kalitesi ve muhasebesinden sorumludur. 

3. Mekanik-Elektronik Bakım Teknisyenleri: CNC birimleri, tezgahlar ve diğer 

ekipmanların muayene ve tamirinden sorumludurlar. 

Esnek üretim sisteminde mutlak bir baĢarı elde edilebilmesi ekip çalıĢması, iletiĢim 

ve katılımın tam anlamıyla sağlanabilmesi ile mümkün olur. Ekip çalıĢmasını 

oluĢturabilmek için belli aralıklarla çalıĢanlarla toplantılar düzenlenmeli, onlara 
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uğraĢılan projeler ve diğer iĢleyiĢler hakkında doğru ve dürüst bilgiler sunulmalıdır. 

Bu toplantılarda iletiĢimin çift taraflı olması çok önemlidir. ÇalıĢanlardan gelen öneri 

yada istekler değerlendirilmelidir. 

Doğru uygulan bir ekip çalıĢmasının faydaları azımsanamayacak kadar çoktur: 

 Vasıflılık ve esneklilik artar. 

 ĠĢletmenin daha dayanıklı bir yapıya sahip olmasına imkan tanır. 

 Ġlgi ve motivasyon canlı kalır. 

 DüĢük operasyon maliyeti sağlanır.  

 Performans düzeyi artar. 

 Problemler daha hızlı çözülebilir.  

 ĠĢçilerin sorumluluğu artar. 

 Kalite artar. 

 ĠĢgücünün bilgisi çoğalır buda doğru kararların artmasına sebep olur. 

 Prosedür bağımlılığı azalır. 

 Ekipler kendilerini denetleyebilirler. 

 Tanımlanan iĢ sayıları azalır. 

 PaylaĢım artar. 

 ĠĢletmeye bağımlılık artar. 

 ÇalıĢanların iĢten çıkarılma sayıları azalır. 

2.4.4  Bilgisayar Kontrol Sistemi 

Esnek üretim sistemlerinde hücre kontrolü, genel amaçlı ana bilgisayarlar ile 

terminaller arasında kurulan dijital hatlar sayesinde kurulur. Bu iletiĢimin sağlıklı 
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yapılabilmesi için belli protokollerin belirlenmesi gerekir. Bu protokolleri belirlemek 

ve düzenlemek için Ģu noktalara dikkat etmek uygun olacaktır: 

 Esnek üretim sisteminde Ģebeke ağı, yıldız, çoklu, zincir, döngü, ağaç tiplerinden 

birine göre düzenlenir. 

 ġebeke ağına uygun protokol oluĢturulur. 

 ĠletiĢim için standart dalga tipi belirlenir. 

 ġebekenin baĢlangıç ve bitiĢ düğümleri tanmlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.7: Esnek Üretim Hücreleri Arasındaki ĠletiĢim Ağı [26] 

 

Veri aktarımı terminal ile ana bilgisayar arasında kurulan iletiĢim ağları ile sağlanır. 

Bazı iletiĢim ağları ġekil 1.9‟ da olduğu gibidir: 

ANA B 

T 

C 

İMİ 

ANA B 

ANA B 

ANA B 

C 

T T 

T 

T 

T T 

T 

T 

T 

T 

İMİ 

İMİ 

İMİ 

İMİ 

EİH 

EİH 
EİH 

İMİ: İnterface Mesaj İşlemci 
ANA B.: Ana Bilgisayar 
C: Uyumlaştırıcı 
T: Terminal 
EİH: Esnek Üretim Hücresi 
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ġekil 2.8: ĠletiĢim Ağları [26] 

Bilgilerin belirli noktalar arasında iletiĢimi kodlanmıĢ halleriyle sağlanır. 

Bilgisayarlar iletiĢimi “0” ve “1” dizilerini kullanarak makine dilinde yaparlar. En 

çok kullanılan çeviri kodları ASCII‟ in kullandığı kodlardır. ASCII ve EBCDIS 

sistemlerinde bir karakter için 8 bit kullanılır. Bu 8 bitten 7‟si veriyi içerir, 8.bit ise 

Yıldız 
Çoklu Zincir 

Ağ 
Döngü 

Ağaç Ağaç Ağı 



 
50 

 

 

tamamlama bitidir [27].    

2.5  Esnek Üretim Sisteminin Yararları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Artık sanayileĢmiĢ ülkelerde esnek üretim sistemlerinin kullanımı hızla artmaktadır. 

Doğru bir Ģekilde planlanır ve uygulanırsa Ģu faydalar elde edilebilir [28]: 

 Üretilen parçalar çok daha sıkı kontrollerden geçtiği, ve son derece hassas 

makinelerle üretim yapıldığı için kalite ciddi anlamda artar. 

 Esnek üretim sistemi sayesinde daha fazla verimi, daha çok ürünü daha düĢük 

maliyetlerle üretmek  mümkün olur. 

 Esnek üretim sistemi sayesinde %45-85 oranında yer kullanımında tasarruf 

sağlanır. 

 Bu  %45-85 oranındaki yer tasarrufu ana kapitalin %5-10 düĢmesini sağlar. 

 Rekabet avantajı artar, parçaların yüksek sayılarda hızlı üretilebilmesine olanak 

tanıması sebebiyle teslim süresi %50-75 azalır. 

 Tüm iĢlemler bilgisayarlarla kontrol edilir, kendi kendine kontrol edilebilen 

sistemler ve geri bildirim sayesinde üretim güvenilirliği artar. 

 Direkt iĢçilik maliyetleri düĢer, indirekt iĢçilik maliyetleri donanımların 

karmaĢıklığından dolayı artabilir. 

 Esneklik ciddi boyutta artar. 

 ĠĢleme prosesi kısa sürdüğünden proses içi envanter miktarı azalır. 

 Her yeni ürün için gerekli makine ve ekipman ihtiyacı minimuma düĢer.  

Tüm bu faydalarının yanında Esnek Üretim Sistemlerinin bazı sakıncaları da olabilir. 

Bunlar da Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Sisteme tam uyum gösterebilecek yazlım geliĢtirmek güçtür. 

 Sistemde çalıĢacak personelin eğitilmesi güçtür. 
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 Sistemin kullanılması ile iĢini kaybedecek kiĢilerin tekrar istihdamı zordur. 

 Sermayesi yetmediği için sistemi kuramayan iĢletmeler rekabet gücünü 

kaybedebilirler. 

 Az yada sıfır stokla çalıĢıldığında, ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar 

iĢletmeyi etkileyebilir. 

 Teknolojideki geliĢme ile birlikte iĢletme sık sık revizyona girmek durumunda 

kalabilir. 

 Kurulacak sistemin maliyeti oldukça yüksektir.  
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3.BÖLÜM: ESNEK ÜRETĠM SĠSTEMĠNE GEÇĠġ SÜRECĠNĠN ANALĠZĠ 

Esnek üretim sistemine, geleneksel yada hücresel bir üretim sisteminden geçiĢte 

yapılması gereken birçok ön hazırlık bulunmaktadır. Çünkü yanlıĢ yönetilen ve zayıf 

olarak organize edilmiĢ bir üretim sisteminin sorunlarını, olduğu gibi esnek üretim 

sistemine geçmek çözmeyecektir. Doğru bir geçiĢ belli baĢlı adımları kavramaya ve 

uygulamaya  bağlıdır. Bu adımlar Ģöyle sıralanabilir: 

1. Esnek üretim sisteminin tasarımı ve simülasyonu. 

2. Bilgi sistemlerinin planlanması. 

3. EĢ zamanlı ürün ve üretim prosesinin kavranması. 

4. Maliyet hesaplarının yapılması. 

5. Tedarikçilerle iliĢkilerin geliĢtirilmesi. 

6. MüĢterilerle iliĢkilerin geliĢtirilmesi. 

7. Organizasyonel satın alma davranıĢının geliĢtirilmesi. 

3.1  Esnek Üretim Sisteminin Tasarımı ve Simülasyonu 

Esnek üretim sistemlerini tasarlamanın en mantıklı yolu bu amaç için hazırlanmıĢ 

simülasyon sistemlerini kullanmaktır. 

Esnek üretim sistemi uygulamada, beĢ önemli faz tüm zorluklarıyla 

organizasyonların önüne çıkmaktadır. Bunlar: 
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 Tasarıma baĢlama 

 Tasarımın detaylandırılması 

 Üretim planının kurulması 

 Yapılacakların programlanması 

 ĠĢleme geçilmesi 

Bu aĢamaların her birinde özel problemlerin yanı sıra, tasarım ve performans 

ölçütlerindeki meydana gelebilecek yanlıĢlıklar büyük sorunlar yaratmaktadır. 

OluĢan bir problem, diğerlerinin de oluĢmasına yardımcı olmakta böylece takip eden 

problemler serisi, sistemi kurmaya çalıĢan organizasyonun önüne bir set örmektedir. 

Tasarım ve iĢleme alma aĢamasında, ürün çeĢitleri, üretim makinelerinin çeĢidi ve 

sayısı, taĢıma araçlarının çeĢidi ve sayısı, yerleĢtirme düzeni, her ürün için gerekli 

ekipmanlar, her ürünün ayrı ayrı izleyeceği rotalar, kapasiteler, sıra kuralları, üretim 

yüzdeleri gibi birçok karmaĢık yapının oluĢturulması gerekir. Bununla beraber bu 

yapılardan bazıları her birkaç yılda bir, bazıları ise gün ve gün yenilenmelidir. Tüm 

bunlar yapılırken de her bir yapı için maliyet hesaplamalarının da yapılması gerektiği 

unutulmamalıdır. 

Kısacası organizasyonların esnek üretim sistemine simülasyon dilleri ve/veya 

simulatörler kullanmadan geçebilmeleri oldukça zordur. 

3.1.1  Simülasyon Dilleri ve Yazılım Paketleri 

Esnek üretim sisteminin simülasyonu amacıyla birçok program yazılmıĢtır. 

Bunlardan SLAM II, SIMAN, GPSS ve SIMSCRIPT II.5 bu amaçla yazılmıĢ 

simülasyon dilleridir. Bunun yanında çeĢitli simülatörlerde mevcuttur. Bunlar 

WITNESS, ProModel, XCELL+, MAST, SIMFACTORY II.5 ve AutoMod II olarak 

sayılabilir. 

Simülatörleri kullanmak simülasyon dillerini kullanmaktan çok daha kolaydır, fakat 

simülasyon dilleri simülatörlere göre çok daha esnektir. Bu noktada simülasyon 

dilleri kullanımlarını kolaylaĢtırmak, simülatörler ise çok daha esnek olabilmek için 
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her geçen gün geliĢmeye devam etmektedirler. 

Son yıllarda bu tür simülasyon programları için yeni bir yön daha çizilmeye 

baĢlamıĢtır.  Günlük yenileme olarak adlandırılan bu yapı marketteki değiĢimlere 

göre üretim yeteneklerini ayarlama olarak tanımlanabilir. Bu yenilik simülasyon 

programlarının etkinliğini daha da arttıracak gibi gözükmektedir. 

Maalesef tüm bu programlar incelendiğinde aralarından herhangi biri için en iyisi 

budur demek mümkün değildir. Her birinin diğerine karĢı avantajları ve 

dezavantajları vardır. Bir simülasyon paketinin iyi olabilmesi için 33 özelliği 

barındırması gerekir. Bunlar 5 kategoride Ģöyle toplanmıĢtır [29]: 

 GiriĢ Özellikleri 

 ĠĢlem Özellikleri 

 ÇıkıĢ Özellikleri 

 Çevre Özellikleri 

 Maliyet Özellikleri 

Bu noktada organizasyonun yapması gereken ihtiyaçlarına uygun simülasyon 

programını kullanmaktır. Bu da hem organizasyon içi hem de programlar arası ciddi 

bir araĢtırma yapılmasını gerektirmektedir. 

3.1.1.1  Simülasyon Projesinin Adımları 

Bu konu üzerine çalıĢan birçok kiĢi simülasyon projelerinin adımları konusunda hem 

fikirdirler. Gerçekte bir simülasyon programı, kültürel sistem analiz hareketinden 

çokta farklı bir yapı değildir. Basitçe adımlar Ģöyle sıralanabilir [30]: 

 Projenin planlanması ve problemlerin formülasyonu 

 Modelin verilerinin toplanması 

 Modelin gerçeklenmesi 
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 Bilgisayar programının oluĢturulması 

 Pilot programlara baĢlama ve analizler 

 Doğrulama 

 Denemelerin tasarlanması 

 Üretimin baĢlaması 

 ÇıkıĢ verilerinin analizi 

 Sonuçların dokümantasyonu ve sunumu 

Sistem operasyonları oldukça karıĢık olduğu için her adımın dikkatli bir Ģekilde 

oluĢturulması ve tanımlamaların detaylandırılması, projenin baĢarı ile sonuçlanması 

açısından oldukça önemlidir.  

3.1.2  ARENA Simülasyon Programının Ġncelenmesi    

Uzel Grubu‟ nda yapılan uygulamada da kullanılan ARENA simülasyon programı 

“System Modelling” firması tarafından geliĢtirilmiĢ bir yazılımdır. 1982 yılında 

oluĢturulmuĢ olan SIMAN simülasyon dili temel alınarak yazılmıĢ olan Arena‟nın ilk 

versiyonu 1993 yılında piyasaya sürülmüĢtür [31].  

Program ilk çalıĢtırıldığında “Welcome to Arena” baĢlığı altında , yeni kullanıcılara 

yönelik bir pencere açar. Bu pencereden temel kullanım bilgilerine ulaĢmak, örnek 

hızlı model oluĢturmak, önceden oluĢturulmuĢ programları çalıĢtırabilmek 

mümkündür. 

Programın görünümü bilindik Windows programlarından çokta farklı değildir. Her 

Windows programında olduğu gibi menü ve araç çubukları, kullanıcılara kullanım 

kolaylığı sağlamak amacıyla oluĢturulmuĢtur. 

ARENA‟da bir simülasyon programı tasarlayabilmek için modüller kullanılır. 

Modüller sayesinde incelenecek sistemin blok akıĢ diyagramları, görsel 

animasyonları oluĢturulur. 
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Modüller “Common”, “Elements”, “Blocks”, “Support” ve “Transfer” olmak üzere 

beĢ Ģablon altında toplanmıĢtır. 

“Common” modül Ģablonunda simülasyon programının oluĢturulabilmesi için 

kullanılan en temel modüller yer alır. Bunlardan bazıları Ģunlardır: 

 Arrive: Arrive modülü gezen elemanların sisteme giriĢ yeri olarak düĢünülebilir. 

Modül içersinde gezen elemanların istasyona geliĢ zaman aralığı, cinsi ile ilgili 

çeĢitli bilgiler bu modülden girilir.  

 Server: Server modülü makineyi, kaynağı, kuyruğu ve parçaların iĢlenmeleri için 

gerekli istatiksel ve süre bilgilerini girmeye olanak tanır. 

 Depart: Depart sistemde gezen elemanların sistemi terk etmesini temsil eden 

modüldür. Yine bu modül sayesinde sistemi terk eden elemanları sayabilmek, 

ileride analiz edilmek üzere çeĢitli özelliklerini kaydedebilmek mümkündür.   

 Simulate: Proje ve yapılacak koĢumlarla ilgili temel bilgilerin girildiği modüldür. 

Ayrıca modül üzerindeki kırmızı kutucuk tıklanarak, modelde gezen elemanların 

Ģekilleri değiĢtirilebilir. 

 Enter-Prosess-Leave: Üç ayrı modül olan Enter, Prosess ve Leave daha esnek 

programlar oluĢturabilmek için kullanılırlar. Enter giriĢleri, Prosess iĢlemleri ve 

Leave‟ de çıkıĢları programlamaya yarayan modüllerdir. Bu üç modülün 

birleĢmiĢ hali daha önce anlatılan Server modülüdür. 

“Blocks” modül Ģablonu daha esnek programlar yazabilmek için çeĢitli modüller 

içerir. Bunlardan bazıları Ģunlardır: 

 Match: Ġki yada daha fazla gezen elemanın birleĢtirilmesi amacıyla kullanılan bir 

modüldür. 

 Queue: Program içersinde kuyruklar oluĢturabilmek için kullanılır. 

“Support” modül Ģablonu çeĢitli yardımcı modülleri bünyesinde bulundurur. Bu 

modüllerden bazıları Ģunlardır: 

 Assign: Belli değiĢkenlere belli verilerin atanması için kullanılan bu modül, 
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program oluĢturulurken en çok ihtiyaç duyulan modüllerdendir. 

 Batch: Genelikle Match modülü ile kullanılır. Match modülünden gelen bilgiler 

doğrultusunda birleĢtirme iĢlemini gerçekleĢtirir. 

 Choose: Bir tür kıyaslama modülüdür. Ġstenilen Ģart oluĢtuğunda, o Ģartın 

sağlandığı yönde, gezen elemanların hareket etmesine olanak sağlar. 

 Signal: Ġstenilen Ģartlar oluĢtuğunda Wait modülü için sinyaller üretir. 

 Wait: Signal modülünden gelen sinyallere göre gezen elemanların hareketine  

olanak sağlar. 

“Transfer” modül Ģablonunda malzeme taĢıma sistemlerinin kontrollerinin 

sağlandığı modüller yer alır. ARENA içersinde malzeme taĢıma ekipmanları kaynak 

kullananlar ve kaynak kullanmayanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kaynak kullanan 

malzeme taĢıma ekipmanlarına el çekicileri, forkliftler, AGV‟ ler örnek verilebilir. 

Konveyörler ise kaynak kullanmayan malzeme taĢıma ekipmanlarındandırlar. 

“Transfer” modülündeki çeĢitli modüllerden bazıları Ģunlardır: 

 Transport: Kaynak kullanan malzeme ekipmanlarının belli baĢlı özelliklerini 

belirlemeye yarayan modüldür. Modül üzerinde yer alan Ģekile tıklandığında, 

malzeme taĢıma ekipmanın Ģekili değiĢtirilebilir. 

 Conveyor: Konveyörlerle ilgili belli baĢlı özellikleri belirlemeye yarayan 

modüldür. 

 Distance: Kaynak kullanan malzeme taĢıma ekipmanlarının uğrayacakları 

istasyonları belirlemeye yarayan modüldür. 

 Access: Gezen elemanların  bir önceki istasyondan çıktıktan sonra hangi 

konveyöre yükleneceğini tayin eden modüldür. 

“Elements” modül Ģablonunda belli tanımlamaların yapılabilmesine olanak sağlayan 

modüller bulunur. Bunlardan bazıları ise Ģunlardır: 

 Pictures: Programda kullanılan Ģekillerin tanımlandığı modüldür. 
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 Queues: Programda kullanılan kuyrukların tanımlandığı modüldür. 

 Sequences: Gezen elemanların rotalarının tanımlandığı modüldür. 

ARENA programında hazırlanan simülasyonun koĢumundan sonra kullanıcıya bir 

rapor sunulur. Bu raporda temel verilerin minimum, maksimum ve ortalama 

değerleri ile güven aralığını sağlayıp sağlamadıklarına dair bilgiler yer alır.  

Ayrıca ARENA simülasyon programının güzel yönlerinden biride giriĢ ve çıkıĢları 

analiz etmeye yarayan iki önemli programı da bünyesinde bulundurmasıdır. 

GiriĢlerin analizinin yapıldığı “Input Analyzer”, elde edilen verileri program 

içersinde kullanabilmeye olanak sağlayan dağılımlara uydurur. “Output Analyzer”  

ise istenilen çıkıĢ bilgilerinin analizinin yapıldığı önemli bir programdır.      

3.1.3  IGRIP Robot ĠĢ Hücresi Simülasyon Programı 

Deneb firmasının çıkardığı IGRIP isimli program robot iĢ hücrelerin simülasyonla 

oluĢturulmasında kullanılan etkili bir yazılımdır [32].  

IGRIP gibi yazılımlar iĢletmeler için ciddi masraflar yapmadan, tüm alternatiflerin 

denenerek en uygun çözümün bulunmasını sağlarlar. Simülasyon modeli çok kolay 

ve hızlı bir Ģekilde değiĢtirilebilir,kullanımı kolaydır ve yeni teknik verileri en kısa 

sürede ulaĢılabilir, Ayrıca simülasyon programları tasarımcılara güvenli bir çevre 

sunarlar, bu çevrede en iyi performans ve testler denenebilir.  

3.1.3.1  IGRIP’ in Tanıtımı 

IGRIP robotlu iĢ hücrelerinin oluĢturulmasını sağlamak için yazılmıĢ bir simülasyon 

programıdır. Program üç ana sisteme ayrılır; IGRIP menu sistemi, grafik simülasyon 

dili ve komut dönüĢtürücü.  

IGRIP‟ in kullanıcı grafik arabirimi simülasyon oluĢturulabilmesi için CAD, araçlar, 

yerleĢtirme, hareket ve programlardan oluĢan bir içeriğe sahiptir. 

IGRIP‟ in grafik simülasyon dili prosedürlerden oluĢan bir yapıdır ve simülasyon 

modelinin davranıĢlarını kontrol eder. Ġleri seviye programlama dilleri ile 

oluĢturulmuĢ olan simülasyon dili hareket ve simülasyon için özel yapıları içersinde 
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barındırır. 

Komut dönüĢtürücü sisteme giriĢ ve çıkıĢları, iletiĢimi ve IGRIP sistemin çalıĢmasını 

kontrol etmek ve yönlendirmek için oluĢturulmuĢ ana yapıdır. 

3.1.3.2  Parça Modellerinin OluĢturulması 

IGRIP içersinde yer alan CAD bölümü üç boyutlu parça modellerinin 

oluĢturulmasına olanak sağlayacak yapıya sahiptir. Kartezyen koordinat sisteminin 

kullanıldığı bölüme dıĢardan parça modelleri de yerleĢtirebilmek mümkündür. Parça 

modelleri görecekleri iĢleme göre farklı pozisyonlara çevrilebilir yada koordinat 

sisteminin değiĢik noktalarına yerleĢtirilebilirler. 

3.1.3.3  Araçların OluĢturulması 

Kullanıcı grafik arabiriminde yer olan araçlar bölümü bu amaç için oluĢturulmuĢtur. 

Araçlar bölümünde robot, masa, konveyör, çeĢitli parçalar... gibi birçok aracın 

modeli bulunmaktadır. Bundan da anlaĢılacağı gibi robot kullanmadan da 

simülasyonlar oluĢturulabilir, bunlara robotik olmayan modeller adı verilir. 

Endüstriyel robotlu simülasyon yapılara ise çoklu parça modeli denir. 

Bir simülasyon modeli oluĢturulurken araçlar bölümünden bir araç seçilir ve 

koordinat sistemi de göz önünde bulundurularak simülasyona yerleĢtirilir. Seçilen 

aracın iletiĢim olanakları ve programlanıp programlanmayacağı da seçim esnasında 

belirtilir. ġayet araç programlanacaksa grafik simülasyon dili kullanılarak uygun 

program oluĢturulur. Seçilen araç bir robot ise serbestlik derecesini de belirtmek 

gerekir. Bu Ģekilde ilk araç yerleĢtirildikten sonra aynı prosedürler tekrarlanarak 

ikinci, üçüncü ve diğer araçlarda simülasyona eklenir. 

Araçların hareket düzeni simülasyona yerleĢtirilen her aracın koordinat sistemindeki 

hareketinin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Kullanıcı tarafından verilen belirli 

bilgiler arasındaki hesaplamalar program tarafından yapılır. Bir aracın hareketi 

diğerine bağlı ise bu gibi durumlar ayrıca belirtilir. 
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3.1.3.4  YerleĢtirme Modülünün Kullanımı 

Kullanıcı grafik arabiriminde yer alan yerleĢtirme modülü sayesinde bir iĢ hücresi 

yerleĢtirme sayfası tanımlanabilmektedir. Bu yerleĢtirme modülü sayesinde araçların 

ve parçaların koordinat sistemine göre yerlerin tanımlanması mümkün olmakta, 

farklı yüzey ve yapılara yerleĢtirme imkanı oluĢmaktadır. 

YerleĢtirme modülünde “etiket nokta” adı verilen x,y ve z koordinat değerlerinden 

oluĢan özel bir yapı mevcuttur. Etiket noktaları sayesinde araçlara yada parçalar için 

belli rotalar öngörülebilir. Rotalar etiket noktalarının birleĢmesinden oluĢurlar ve her 

yeni rota yeni bir isimle anılır. Etiket noktaları manuel yada otomatik olarak 

oluĢturulabilir. 

3.1.3.5xxAraçların DavranıĢları ve YerleĢtirme Modülü Ġçersinde   

xxxxxxx.Programlanması 

Daha önce de belirtildiği gibi grafik simülasyon dili denilen ileri seviyeli 

programlama dilleriyle oluĢturulmuĢ bir yapı zaten IGRIP‟ in içinde yer almaktadır. 

Araçlara yapmaları istenilen hareketler programlanarak yüklenebilir. Programlama 

ile: 

 Araç istenilen noktaya yada noktalara hareket ettirilebilir. “Move joint” bu 

amaçla kullanılan komutlardan yalnızca biridir. Rota program tarafından 

oluĢturulmaz, kullanıcı tarafından zaten öngörülmüĢtür. 

 Araç, baĢlangıç ve bitiĢ noktası verilerek, istenilen hızlanma karakteristiği ile ve 

istenilen hızda hareket ettirilebilir. IGRIP‟ in içersinde mevcut olan programlar 

sayesinde baĢlangıç ve bitiĢ noktası arasındaki rota istenilenlerde göz önünde 

bulundurularak program tarafından hesaplamalar yapılarak oluĢturulur. 

 Araç, tutma, kaldırma, bırakma, itme yada çekme gibi çeĢitli eylemlere 

programlanarak zorlanabilir. 

 Son olarak araçlar arasındaki iletiĢim ve araçların giriĢ/çıkıĢ portları da 

programlanabilir. 
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3.1.3.6  Simülasyonun BaĢlatılması, Analizler ve Sonuçlar 

YerleĢtirme modülüne tüm araç ve parçalar yerleĢtirildikten, rotaları belirlendikten, 

araçlar için programlar hazırlandıktan sonra simülasyon çalıĢtırılabilir. ĠĢlem 

baĢlatılmadan önce kaç adım çalıĢtırılacağı yada ne zaman sonlandırılacağı da 

belirtilmiĢ olmalıdır. Simülasyon çalıĢtırıldığında hareketler sırasıyla birebir 

oluĢmaya baĢlar. Hareketlerle, araçlarla yada parçalarla ilgili bilgiler an ve an ekrana 

dökülmeye baĢlar. Program ve kullanıcı tarafından bu bilgilerin analizleri yapılır. 

ġayet çıkan sonuçlar kullanıcıyı tatmin etmiyorsa simülasyonda değiĢiklikler 

yapılarak en uygun sonuçlara ulaĢılıncaya kadar iĢlem tekrarlanır. Sonuç olarak 

yatırım yapılmadan önce en iyi sonuçların hangi yerleĢtirme düzeninde ve araçlarla 

sağlandığı görülmüĢ olur.  

3.1.4  Üç Önemli Simülasyon Paketinin KarĢılaĢtırılması 

VS7, SIMAN/CINEMA IV ve SIMFACTORY II.5 simülasyon paketleri kavramsal 

modelleme ve detaylı modelleme fazları göz önünde bulundurularak kıyaslanmıĢtır. 

Kavramsal modelleme ve detaylı modelleme kısaca Ģu Ģekilde tanımlanabilir [33]. 

3.1.4.1  Kavramsal Modelleme  

Kavramsal modelleme bir tasarım modeli için baĢlangıç evrelerini kapsar. Bu 

evrelerden ilki tasarımı yapılacak sistemin yapısal bloklarının tanımlanmasıdır. Bu 

tanımlama yapılırken sistemin tümü göz önünde tutulmalı ve fazla detaya 

inilmemelidir. Ġkinci evre, yapıyı oluĢturan ana blokların davranıĢlarının 

belirlenmesidir.  

Kavramsal modelleme açısından karĢılaĢtırılan simülasyon paketlerinde Ģu kriterler 

incelenmiĢtir: 

 Hızlı ve Basit Model Yapısı: Hızlı ve basit blokların oluĢturulabilmesi bir paket 

için oldukça önemli bir avantajdır. Bu sayede hem yapı kolay kurulabilir, hem de 

kullanıcıların paketin kullanımını öğrenmesi kolaylaĢır. 

 Hızlı ÇalıĢma: Hızlı çalıĢma özellikle uzun süreli kullanımlarda çok ihtiyaç 

duyulan bir özelliktir. Böylece daha az zaman harcayarak daha fazla deneme 
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yapılabilir. 

 DüĢük Seviyeli Animasyon: Genellikle seviye 1 yada düĢük seviyeli animasyon 

olarak adlandırılan animasyon Ģeklinin varlığı kavramsal modelleme de aranan 

diğer bir özelliktir. Bu animasyon Ģeklinde iki boyutlu yapı, yalnızca belli baĢlı 

geometrik Ģekiller ve basit renklendirmeler mevcuttur. 

 Toplam Çıktı Miktarı: Simülasyon paketi analiz edilmek üzere ne kadar çok çıktı 

verebiliyorsa bu o kadar iyidir.  

 Hücre ÇeĢitlendirme: Bu toplam çıktı miktarından sonra aranan bir özelliktir. En 

çok çıktının en az çeĢitlendirme ile sağlanabildiği paketler daha çok tercih 

edilirler. 

 Parça YaĢam Süresi: Performansın ölçülebilmesi için kullanılan çok önemli bir 

özelliktir. 

3.1.4.2  Detaylı Modelleme 

Detaylı modelleme, daha önce kavramsal modelleme de oluĢturulmuĢ olan blokların 

detaylandırılması için kullanılır. Hücrelerdeki makine sayısı, her makinede geçen 

süre, makinelerin arıza süreleri, diğer süreler ve içsel  bağlantıların tümü detaylı 

modelleme de Ģekillenir. 

Detaylı modelleme açısından karĢılaĢtırılan simülasyon paketlerinde Ģu kriterler 

incelenmiĢtir: 

 DetaylandırılmıĢ Model Yapısı: Tüm hücre davranıĢlarını karĢılayacak 

bölümlerin simülasyon paketinde yer alması gerekir. DetaylandırılmıĢ model 

yapısı bir paketin güçlü olmasını sağlayan en önemli yapıdır. 

 ÇalıĢma Aralığı: Bir simülasyon programında, alınan sonuçların çalıĢma 

aralığının iki hafta-bir ay arasında olması değerlendirmeler açısından daha 

uygundur.  

 Ġleri Seviyede Animasyon: Simülasyon paketinde uzman olmayan yöneticilere ve 

üretim mühendislerine sonuçların daha iyi aktarılabilmesi için paketlerin ileri 
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seviyede animasyon özelliklerine sahip olması gerekir. 

 Üretim Özellikleri: Simülasyon paketleri, yalnızca hücre içersindeki değil, 

taĢıyıcılar, otomatik kılavuzlu araçlar ve konveyörler gibi diğer üretim 

özelliklerini de yapılarında bulundurmalıdırlar.  

 Toplam Çıktı Miktarı: Bu aĢamada toplam çıktı, aynı detaylandırılmıĢ modelde 

farklı alternatifler için performans karĢılaĢtırılmasının yapılması için gereklidir. 

 Süre ve Sıra Uzunluklarının Ġstatistikleri: Bu özellik sayesinde hangi hücrelere ek 

makineler gerektiği, hangi noktalara yeni taĢıma araçları konulacağı gibi 

ayrıntılar belirlenir.  

3.1.4.3  Sonuçlar 

Kavramsal ve detaylı modelleme yapıları göz önünde bulundurularak yapılan 

inceleme sonucunda Ģunlar elde edilmiĢtir: 

Tablo 3.1: Kavramsal Modelleme Özelliklerine Göre Simülasyon Paketlerinin 

Ġncelenmesi [33] 

PAKETLER SIMAN/CINEMA IV SIMFACTORY II.5 VS7 

HIZLI VE BASĠT MODEL 

YAPISI 

KÖTÜ ĠYĠ ORTA 

HIZLI ÇALIġMA ĠYĠ KÖTÜ ORTA 

DÜġÜK SEVĠYELĠ 

ANĠMASYON 

KÖTÜ ĠYĠ ORTA 

TOPLAM ÇIKTI MĠKTARI ORTA ĠYĠ ORTA 

HÜCRE ÇEġĠTLENDĠRME ORTA ORTA ĠYĠ 

PARÇA YAġAM SÜRESĠ ORTA ĠYĠ KÖTÜ 
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Tablo 3.2: Kavramsal Modellemeye Göre Simülasyon Paketlerinin Dağılımı [33] 

PAKETLER SIMAN/CINEMA IV SIMFACTORY II.5 VS7 

KÖTÜ 2 1 1 

ORTA 3 1 4 

ĠYĠ 1 4 3 

 

Tablo 3.3: Detaylı Modelleme Özelliklerine Göre Simülasyon Paketlerinin 

Ġncelenmesi [33] 

PAKETLER SIMAN/CINEMA IV SIMFACTORY II.5 VS7 

DETAYLANDIRILMIġ 

MODEL YAPISI 

ĠYĠ KÖTÜ ORTA 

ÇALIġMA ARALIĞI ĠYĠ ĠYĠ KÖTÜ 

ĠLERĠ SEVĠYEDE 

ANĠMASYON 

ĠYĠ KÖTÜ ORTA 

ÜRETĠM ÖZELLĠKLERĠ ĠYĠ ORTA KÖTÜ 

TOPLAM ÇIKTI MĠKTARI ORTA ĠYĠ ORTA 

SÜRE VE SIRA 

UZUNLUKLARININ 

ĠSTATĠSTĠKLERĠ 

ĠYĠ ĠYĠ ORTA 

 

Tablo 3.4: Detaylı Modellemeye  Göre Simülasyon Paketlerinin Dağılımı [33] 

PAKETLER SIMAN/CINEMA IV SIMFACTORY II.5 VS7 

KÖTÜ 0 2 2 

ORTA 1 1 4 

ĠYĠ 5 2 0 

 



65 
 

 

Bu sonuçlardan her iki modelleme Ģeklinde de aynı anda yüksek baĢarı sağlayan bir 

paket olmadığı görülmektedir. SIMAN/CINEMA IV detaylı modelleme de yüksek 

baĢarı sağlarken, SIMFACTORY II.5 kavramsal modelleme de daha iyi sonuçlar 

vermiĢtir. Tüm bunlardan Ģöyle bir sonuca varılabilir. Hiçbir simülasyon paketi 

mükemmel değildir. Her birinin üstün yada zayıf olduğu yönler mevcuttur. Bu 

yüzden organizasyonlar önce ihtiyaçlarını belirlemeli sonra ihtiyaçlarına uygun 

simülasyon paketini seçmelidirler.  

3.1.5  Fabrika Simülasyonu 

Son 20 yılda yatırımlardaki en büyük payı ürün dizaynı, mühendislik çalıĢmaları ve 

üretim sistemleri aldı. Bunların içersinde günümüzde dijital yada e-fabrika diye 

adlandırılan yeni bir simülasyon sisteminin adı oldukça fazla duyulur oldu. Bir 

fabrika oluĢturulurken örneğin bir otomobil fabrikasında 177 yada daha fazla 

uygulama kullanılması gerekir. Veyahut normalde bir fabrika ya da üretim hattı 

kurulurken çok ufak ayrıntılar bile yanlıĢ tahminlerle (örneğin bir robot kolunun bir 

sütuna vurması gibi) büyük sorunlar oluĢturabilirler. Yeni oluĢan dijital fabrika 

çözümleri ile gelecekte bu sorunlar yaĢanmaması hedeflenmektedir. En ünlü dijital 

fabrika çözümlerinden Delmia‟ nın Ģefi Philippe Charles günümüzde bir üründe 

modifikasyon yapılmak istendiğinde bunun CAD programları ile birkaç dakika 

içersinde gerçekleĢtirilebildiğini, fakat fabrika alanında uygulamaya geçilmek 

istendiğinde iĢin içinden çıkılamaz sorunlar oluĢtuğunu söylüyor ve bu sorunun 

Delmia gibi dijital fabrika çözümleri ile aĢılabileceğini belirtiyor [34]. Zaten ürün 

dizaynında elde edilen verilerin dijital olması dijital fabrika programlarında 

kullanılabilmelerine olanak tanımaktadır. Üreticiler için iki önemli sorun vardır. 

Bunlar fabrika tasarımındaki karmaĢıklık - yapının yeteri kadar esnek olup olmadığı 

ve etkili – hızlı üretim için stokların hareketidir. Dijital fabrika çözümleri ile tüm 

sorunlar simülasyonu yapılan fabrikada çözümlenir ve sorunlardan arındırılmıĢ 

fabrika tasarımı gerçeğe dönüĢtürülür. Bu sayede oldukça yüksek zaman ve maliyet 

tasarrufu sağlanabilir.  
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ġekil 3.1: Fabrika Simülasyonu [34] 

3.2  Esnek Üretim Sisteminde Bilgi Sistemlerinin Planlanması 

3.2.1  Bilgi 

Esnek üretim sistemleri içersinde bilginin ve bilgisayarların oynadığı rolü 

küçümsemek imkansızdır. Materyal ve bilgi akıĢının bilgisayarlar vasıtasıyla 

sağlanması ile insansız fabrikalara doğru hızla yaklaĢılmaktadır.  

Esnek üretim sisteminde kullanılan bilgiyi Ģöyle tanımlamak mümkündür. Bilgi, 

içersinde kimlik tanımlamaları, hareket tanımlamaları, olay tanımlamaları, karar ve 

performans tanımlamalarını barındıran bir yapıdır. Bu bilgiler değiĢtirilebilir ve karar 

verebilmek için kullanılırlar. ġayet karar vermeye ihtiyaç yoksa bilgi sistemine de 

ihtiyaç yok demektir.  
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ToplanmıĢ bilgi gruplarına dosyalar/veri yığınları denir. Bunlar disklerde, teyplerde 

yada benzeri saklama araçlarında veri tabanı adı verilen özel yapılarda korunurlar ve 

istenildiği an değiĢtirilebilir, yenilenebilirler. Veri tabanı yapılar hem çok verimli 

hem de oldukça hızlı oluĢumlardır. 

Veri tabanı yapıların en etkili Ģekilde kullanılmalarını ve yönetilmelerini sağlayan 

yazılımlar sayesinde veri tabanı sistemleri kurulmuĢtur. Bu yazılımlarla, bilgisayar 

destekli karar verebilme, online ve gerçek zamanlı sistem yada alt sistemlerin 

uzaktan kontrolünün sağlanabilmesi ve farklı terminallerden veri tabanına giriĢ 

yapılabilmesi mümkün olmaktadır. 

TaĢınacak bilginin Ģu karakteristiklere sahip olması beklenir: 

 Miktar ve Kalite: Özellikle bilginin karar vermede kullanılmaya baĢlanmasından 

sonra içeriğinin çok boyutlu ve miktarının mümkün olduğunca fazla olması önem 

kazanmıĢtır. 

 Modern Zamana Uygun: Bilgi mevcut durumları ne kadar iyi tanımlayabiliyorsa, 

doğru kararların verilebilmesi o kadar mümkün olacaktır. 

 Doğru ve Güvenilirlik: Doğru ve güvenilir bilgi doğru sonuçların elde 

edilmesinde en önemli faktörlerdendir. 

 Cevap Verebilirlik ve Adaptasyon: Farklı durumlar karĢısında bilginin duruma 

cevap verebilirliği ve yeni oluĢuma adaptasyonu etkili kararlar verilebilmesi için 

oldukça önemlidir. 

 Değer ve Maliyeti: Bilginin miktarını ve kalitesini yani değerini arttırdığınızda 

yapılan harcamalar, maliyetlerde artar. Bu yüzden bu dengenin dikkatli bir 

Ģekilde kurulması gerekir. ĠĢletme için yeterli değerin en düĢük maliyetle 

sağlandığı durum en uygun olandır. 

3.2.2  Bilgi Sistemleri   

Bilgi sistemi ağ yardımıyla iĢlenen verilerin yada bilgilerin gerçek zamanda ve doğru 

olarak karar verici kiĢileri istedikleri biçimde ulaĢtırıldığı bir yapıdır. Bir bilgi 
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sistemi dört ana parçadan oluĢur [35]. 

1. Donanım 

2. Prosedür ve programlar (Yazılım) 

3. Bilgi 

4. Kullanıcı 

Ġki çeĢit bilgi sistemi mevcuttur. Bunlar: 

1. Yönetim Bilgi Sistemi (MIS): Doğru ve zamanında kararların alınabilmesi, 

iĢletme hareketlerinin doğru planlanabilmesi ve uygulanabilmesi için 

oluĢturulmuĢ olan bilgi sistemidir.  

2. Stratejik Bilgi Sistemi (SIS): En üst seviyedeki yönetim bilgi sistemidir. Yeni 

oluĢmaya baĢlamıĢ bir terimdir. ĠĢletmenin geleceği ile ilgili kararların 

alınabilmesi için kullanılır.  

3.2.2.1  Bilgi Sistemleri Donanım Yapısının Ġncelenmesi 

Bilgi sistemlerinin donanım yapısını dört ana üniteden oluĢan bilgisayar sistemi 

oluĢturur. 

1. GiriĢ Cihazları: Bunlar veri yada bilgilerin dıĢ dünyadan bilgisayar ortamına 

girilmelerini sağlayan araçlardır. 

2. Merkezi ĠĢlem Birimi (CPU): Veri yığınlarının kontrol edildiği, her türlü 

hesaplama ve iĢlemlerin yürütüldüğü birimdir. 

3. Depolama Birimi: Veri, bilgi yada programların saklandığı birimdir. 

4. ÇıkıĢ Cihazları: Kullanıcılara anlayabilecekleri dilde çıkıĢları gösteren 

cihazlardır. 

Bu yapıya Elektronik Veri ĠĢlem Sistemi (EDPS)‟ de denir. 



69 
 

 

3.2.2.2  Bilgi Sistemlerinin Fonksiyonları 

 Veri Toplanması: Üretim sistemi ve çevresi ile ilgili verilerin çeĢitli giriĢ hızları 

kullanılarak toplanması, sınıflandırılması ve içeriklendirilmesidir. 

 Veri Depolama: Verilerin ve bilgilerin tekrar kullanılacağı güne kadar 

saklanmasıdır. 

 Bilginin Geri Çağrılması: Ġstenildiğinde karar vericiler için doğru bilginin doğru 

formada depolama merkezinden alınması iĢlemidir. 

 Veri ĠĢleme: GiriĢ verilerinin iĢlenerek çıkıĢ verileri yada bilgiler haline 

dönüĢtürülmesidir. 

 Veri Aktarımı: KodlanmıĢ bilgilerin coğrafi açıdan yerleri farklı merkezlere 

iletilmesidir. 

 Veri Gösterimi: Ġnsanların anlayabileceği dilde verilerin farklı çıkıĢ cihazları ile 

dıĢ dünyaya sunulmasıdır. 

 

 

  

 

  

  

 

ġekil 3.2: Bilgi Sistemlerinin ĠĢleyiĢi  [35] 

3.2.2.3  Veri ĠĢleme ÇeĢitleri 

 Rutin ĠĢlemler: Bunlar rutin nümerik hesaplama iĢlemleridir. 

 Optimum ĠĢlemler: Ġyi tanımlanmıĢ problemler için en uygun, optimum 

sonuçların üretildiği iĢlemlerdir 

CPU GiriĢ Cihazı 
ÇıkıĢ Cihazı 

Veri tabanı 

1.Veri Toplama 
    4.Veri ĠĢleme 

6.Veri Gösterimi 

2.Veri 

Depolama 

3. Bilginin  Geri 

Çağrılması 

5. Veri 

Ġletimi 
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 Diğer ĠĢlemler:  Ġyi tanımlanamamıĢ problemler için optimuma yakın sonuçların 

üretildiği iĢlemlerdir. 

 ĠliĢkisel ĠĢlemler: Ġnsanlarla bilgisayarlar arasındaki diyalog sonucu oluĢan 

iĢlemlerdir. Karar verici plan yapar. Bu plan bilgisayarın yaptığı hesapları ve 

çıkardığı sonuçları temel almaktadır. Yapılan plan sonucunda elde edilenler 

insanları tatmin ediyorsa, plan uygulanır. Tatmin etmiyorsa yeni planlar üzerinde 

çalıĢılır. 

3.2.2.4  Esnek Üretim Sistemlerinde Bilgi Sistemlerinin Önemi 

Esnek üretim sistemlerinde dinamik çevre değiĢimlerinin yapıya mümkün olan en 

kısa sürede adaptasyonu, doğru kararların zamanında alınabilmesi ve üretim içi bilgi 

ve materyal akıĢının en güvenilir, en hızlı biçimde izlenebilmesi ancak bilgi 

sistemiyle mümkün olabilir. Bilgi sistemindeki baĢarı tüm bu sayılanlardaki 

baĢarının artmasını ve dolayısıyla üretim sisteminin en verimli Ģekilde çalıĢmasını 

sağlar. 

3.2.3  Bilgi Ağları 

3.2.3.1  Yönetim Bilgi Sistemi Ağları 

GiriĢ/çıkıĢ ve veri iĢlemleri otomatik olarak “Mühendislik ÇalıĢma Ġstasyonları 

(EWS) ” adı verilen birimlerde gerçekleĢtirilir. Farklı merkezlere dağılmıĢ olan Bu 

istasyonlar arasında iletiĢim direk olarak “yıldız”, “ring” yada “bus” tipindeki ağlarla 

sağlanır. 

3.2.3.2  On-line/ Real-time Sistem 

Veri ve bilgilerin alımı ve iletimi direk olarak anında yapılır (on-line), verilmesi 

gereken tepkilerde ihmal edilebilecek kadar kısa bir sürede iletilir (real-time). Bu 

sistem yalnızca iĢletme bilgi sistemleri, sipariĢ sistemleri, bankacılık sistemlerinde 

kullanılmaz, ayrıca DNS ve CAD sistemlerinde de sıkça kullanılır. 
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3.2.3.3  Veri Ağ ÇeĢitleri 

Direk bağlantı ile oluĢturulmuĢ, CNC, bilgisayarlar gibi mühendislik veri istasyonları 

arasındaki veri ağlarına yerel ağ alanı (LAN) denir. Bunun biraz daha geniĢletilmiĢ 

hali daha büyük ağ alanı (WAN)  olarak adlandırılır. Açık Sistemler arası Bağlantı 

(OSI) adı verilen daha karmaĢık ve benzer yapıda olmayan sistemler arasındaki 

iletiĢimi sağlayan daha büyük ağ yapılarıda mevcuttur. 

3.2.3.4  MAP/TOP 

Üretim alanına giren ve bilgisayar bağlantısı yapılabilen her cihaz ağa bağlanabilmeli 

mantığı ile OSI ağ yapısı temel alınarak General Motors tarafından Üretim 

Otomasyon Protokolü (MAP) oluĢturulmuĢtur. Zaman içersinde Teknik ve Ofis 

Protokolü (TOP) de buna destek olarak yapıya eklenmiĢtir. Bu iki protokol oldukça 

uyumludur, aralarındaki iletiĢim doğru ve güvenilir bir Ģekilde sağlanmaktadır.  

3.3  Ürün GeliĢtirmede En Yeni Model: Ürün ve ĠĢlem Tasarımın EĢ Zamanlı 

xxxiYapılması (IPPD) 

Ürün tasarımda gelinen, son nokta ürün ve iĢlem tasarımının eĢ zamanlı yürütüldüğü 

sistemlerdir. Ürün ve iĢlem tasarımını eĢ zamanlı yapabilmek ancak esnek üretim 

sistemi ile mümkün olabilir. Esnek üretim sisteminin organizasyona adapte edilmesi 

oldukça zor bir süreçtir. Bu süreç aĢıldıktan sonra bunu IPPD ile birlikte kullanmak 

organizasyona inanılmaz yetiler katmaktadır.  

IPPD genel olarak “ Maliyet ve performans kriteri göz  önünde bulundurularak, ürün 

ve bu ürünün üretim hareketlerinin, kurulan bir çok yönlü takım tarafından sürekli 

olarak optimize edildiği bir yapıdır.” Ģeklinde tanımlanabilir [36]. IPPD‟ de 

odaklanılan nokta müĢteri ve müĢteri ihtiyaçlarıdır. Bir IPPD yapısı ġekil 3.3‟ te 

olduğu gibi tanımlanabilir: 
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ġekil 3.3: Bir IPPD ĠĢlemi [36]           

 Ġhtiyaçlar: IPPD‟ de ilk adımı ihtiyaçlar oluĢturur. Bunlar müĢteriler tarafından 

üretilirler. MüĢterileri anlamak (yapıları, taktikleri, çevresel hareketleri) ciddi bir 

husustur. Tüm bunların içine kullanıcı ihtiyaçları, mantıksal ihtiyaçlar, finansal 

ve planlama ihtiyaçları da  katılmalıdır. 

 Disipline Edilebilir Tutumlar: Bu tutumlar aslında beĢ ana yapıdan oluĢur. Bunlar 

ihtiyaçların anlaĢılması, yaklaĢım taslaklarının oluĢturulması, performansın 

planlanması, kaynakların tayini ve planın iĢletilmesi olarak sayılabilir. Kararların 

verilmesinde bu tutumların kullanılması sistem doğasında ve dönüĢümde ciddi 

değiĢimlerin olmasını sağlar. Yine bu tutumlar sistematik geliĢtirme 

performansından sorumlu olan araçlar, takımlar ve iĢlemlerin yapılandırılmasında 

da oldukça önemlidirler. 

 Araçlar: IPPD iĢleminde araçlar dokümanlardan, bilgi sisteminden, metotlardan 

ve teknolojilerden oluĢur. Bir ürünün geliĢtirme aĢamasından bitiĢ aĢamasına 

kadar her safhasında araçlardan faydalanılır. 

 Takımlar: IPPD iĢleminin merkezi olarakta değerlendirilebilecek olan takımlar, 

ürünün oluĢması için en iyi çözümü, kaynakları en etkili biçimde kullanarak 

sağlamakla görevli birimlerdir. 
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 GeliĢtirme ĠĢlemleri: Hem ürün hem de ürünle bağlantılı üretim iĢlemlerini 

yönetmek, hangi hareketlerin ürün için gerekli olduğuna karar vermek 

görevleridir. Ġhtiyaç analizleri, yönetim Ģekillendirilmesi ve tasarım çizimlerinin 

detaylandırılması bunlardan sayılabilir.  

 Ürün ve Ürünle Bağlantılı ĠĢlemler: Ne üretildiği ve bu üretilenlerin müĢteriye ne 

sağladığı içerir. 

 MüĢteriler: Kullanıcı ve takım üyesi olarak görülmelidirler. MüĢteri 

isteklerindeki en ufak değiĢim ürün/üretim iĢlemlerine direk yansımalıdır.  

3.3.1  IPPD’ nin Anahtar Ġlkeleri 

EĢzamanlı ürün ve üretim prosesi için bazı anahtar ilkeler belirlenmiĢtir. Bunlar: 

 MüĢteri Odaklı Olması: IPPD için en önemli amaç müĢteri ihtiyaçlarının daha 

iyi, daha hızlı ve daha ucuza  karĢılanabilmesidir.  

 Ürün ve Üretim Prosesinin Aynı Zamanda GeliĢtirilmesi: Ürün ve üretim prosesi 

aynı zamanda geliĢtirilmelidir. Bu kritik bir süreçtir. Ürünün tasarımı sırasında 

üretim prosesinin geliĢtirilmesi (yönetim, iĢlemlerin belirlenmesi, testlerin ve 

analizlerin yapılması, destek yapısının oluĢturulması, insanların eğitilmesi) 

oldukça önemlidir. Bu sayede ürün yaĢam süresi ile etkinliği arasında maksimum 

bir fayda sağlanabilmekte ve mümkün olan en düĢük maliyetlerle sonuca 

ulaĢılabilmektedir.  

 Erken ve Sürekli Olarak Ürün YaĢam Döngüsünün Planlanması: Ürününün ve 

üretim prosesinin daha baĢlangıç safhasında oluĢturulması ve ürünün yaĢam 

süresine yayılabilmesi gerekir. Erken yaĢam döngüsünün planlanması, tüm 

evrelerin daha etkili geçirilebilmesine olanak tanır. 

 Esnekliğin Maksimize Edilmesi: Esnekliğin maksimize edilmesi farklı 

alternatifler yaratabilme imkanı sunar. Farklı alternatifler en uygun çözümün 

bulunmasını kolaylaĢtırır. 

 Sağlam Tasarımların Cesaretlendirilmesi ve ĠĢlem Yapabilirliğin GeliĢtirilmesi: 
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Bu yalnızca esnek üretim sisteminin organizasyona adaptasyonu ile olabilir. 

 Geleceğin Planlanması: Belirli kriterler göz önünde bulundurularak  geleceğin 

planlanması oldukça önemlidir. Özellikle risklerin azaltılmasını sağlar. 

 Takım ÇalıĢması: Takım çalıĢması eĢ zamanlı ürün ve üretim prosesinin 

gerçekleĢtirilebilmesi için oldukça önemli bir yapıdır. Doğru kiĢiler doğru 

yerlerde çalıĢtırılmalı ve doğru kararların alınması sağlanmalıdır. Her takım 

üyesinin görevini iyi bilmesi ve ihtiyaç olduğunda diğer üyelere yardım 

edebilmesi gerekir. 

 Yetki Verme: Takım bireylerine sorumluluk verilmesi üzerinde çalıĢtıkları 

projeleri daha içten sahiplenmelerine sebep olacaktır. Projeler kendi iĢleri Ģekline 

dönüĢecektir. Bu sayede risk seviyesini de aĢağılara çekebilmek mümkün 

olmaktadır. 

 Kesintisiz PaylaĢım: Ürün ve üretim prosesinin eĢ zamanlı tasarlanabilmesi her 

aĢamada birimler ve takımlar arasındaki iliĢkilere bağlıdır. Tüm takımların proje 

ile ilgili tüm bilgilere, verilere kesintisiz, olabildiğince hızlı ulaĢabilmesi, onları 

değiĢtirebilmesi yada yenilerini ekleyebilmesi mümkün olmalıdır. 

 Risklerin Tanımlanması ve Yönetimi: Kritik maliyetler, gelecek ile ilgili planlar, 

teknik ve iĢletmesel parametreler kullanıcı ihtiyaçları ve risklere göre tanımlanır. 

Etkin ve etkili bir proje yönetimi için bu risklerin iyi tanımlanması ve 

yönetilmesi Ģarttır. 

3.3.2  Ürün Takımlarının OluĢturulması (IPT) 

Ürün ve üretim prosesinin eĢ zamanlı tasarlandığı yapıda çapraz fonksiyonlara sahip 

ürün takımlarının oluĢturulması oldukça önemlidir. Takım elemanları teknik, üretim, 

örgütsel ve destek fonksiyonları konularında özel yeteneklere sahip kiĢiler 

olmalıdırlar. EĢ zamanlı tasarımda alternatiflerin olabildiğince hızlı değerlendirilmesi 

ve kararların alınması oldukça önemlidir.  

Ürün takımları ile ilgili kritik noktalar Ģunlardır: 
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 Takımların fonksiyonel disiplinleri ürünlerin yaĢam döngüleri direk etkilerler. 

 Takımların amaçlarını, sorumluluklarını iyi anlamaları gerekir. 

 Takımlar kaynakları iyi tanımlamalıdırlar. 

Bunlar takımların baĢarıya ulaĢabilmelerini etkileyen en önemli faktörlerdir. 

Takımların ġekil 3.4‟ teki figürde gösterilen adımlardan sonra kurulması uygun olur: 

 

 

    

ġekil 3.4: Takımların OluĢturulma ĠĢlemi [36] 

Bu adımlar takımın görevinin, amaçlarının, son ürünün tam tanımlanmasının ve 

takım elemanlarının sorumluluklarını iyi anlamasının en uygun Ģeklidir. 

 Ġlk Takımın Kurulması: Bu takımın görevi stratejik yönelimleri belirlemek ve 

yönetmektir. 

 Programa BaĢlanma: Ġlk takımın ihtiyaçları belirlemek amacıyla bir program 

baĢlatmasıdır. 

 IPPD Planın OluĢturulması/Tekrar Gözden Geçirilmesi: ÇeĢitli dokümanlardan, 

ana plandan ve ana sermaye tabanından oluĢan IPPD planının oluĢturulmasıdır. 

Ayrıca bu plan ilk takım ve alt takımlarla ilgili her türlü görev-iliĢki yapısını da 

içersinde barındırır. 

 Alt Takımların OluĢturulması: Bu daha özel karaktere sahip, çoklu disiplinli ve 

sorumlulukları belirlenmiĢ takımlardır. Genelde alt takımların liderleri üst 

takımın üyesi olurlar. 

Ürün takımları diğer organizasyonlardaki gibi sadece bir fonksiyona odaklanmazlar. 

Yine yalnızca ürün ve üretim prosesinin tasarımından sorumlu değildirler, bu yolda 
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tüm planların hazırlanmasından tüm iĢlemlerin yönetiminden de sorumludurlar. 

3.3.3  IPPD’ nin Yararları    

IPPD yönetim felsefesi müĢterilere, organizasyona ve endüstriye oldukça faydalar 

sağlar. Ġlk faydası maliyetlerin düĢürülmesidir, sıklıkla kalite artar. Planlama 

performansında iyileĢmeler görülür.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.5: Geleneksel Seri YaklaĢım Ġle IPPD YaklaĢımın KarĢılaĢtırılması [36] 

IPPD „nin baĢarı ile uygulanması ile Ģu sonuçlar elde edilebilir: 

 Yeni ürünün piyasaya sunulma süresi düĢer. Ürün tasarımı ile üretim prosesi iç- 

içe ve eĢ zamanlı gerçekleĢtirildiğinden toplam sürede azalma olur. 

 ĠĢlemlerin çoğunun tasarım aĢamasında gerçekleĢmesi toplam maliyetlerde 

azalmaya sebep olur. 

 Takım planlaması, maliyet, performans ve üretim prosesinin daha iyi kavranmıĢ 

olması risklerin azalmasına sebep olur. 
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 Takım çalıĢması ve sürekli geliĢme kalitenin de artmasına sebep olur.  

 

3.4  Maliyet Hesaplarının Yapılması 

3.4.1  Genel Maliyet Hesapları 

Fabrikalarda otomasyona verilen önemin artması ve daha ziyade bilgisayar destekli 

üretim metotlarının uygulanmaya baĢlanması, eski üretim yeteneklerinin 

yenilenmesine ve bunun içinde yüksek yatırım gereksinimine ihtiyaç duyulmasına 

sebep olmaktadır. Bu yatırımların gerçekleĢtirilebilmesi ilgili birimlerin ve özellikle 

yönetim kademesinin onayı ile mümkün olmaktadır. Bir yatırım kararı verilmeden 

önce bu yatırımın değerlendirilmesi gerekir. Bunun için bilinen bazı metotlar vardır. 

Bu metotların çoğu (3.1) nolu denklemdeki basit sermaye yatırımı formülü 

kullanılarak oluĢturulmuĢlardır. 

I kadar yatırım yapılarak elde edilen bir makinenin ekonomik ömrü boyunca (H) 

ürettiği kar Pj (j=1, 2, 3, ..., H) ise toplam kar miktarı Ģu Ģekilde gerçeklenir: 

 

Burada r ortalama faiz yada iskonto oranıdır [37]. 

Bu formül kullanılarak oluĢturulan metotlar ise Ģunlardır: 

3.4.1.1  Geri Ödeme yada Geri DönüĢ Periyodu Metodu 

Bu metot yıllar bazında hazırlanan ve yapılan yatırımın sağladığı tasarruf ve getiriler 

ile ne kadar sürede geri ödeneceğini gösterir. Burada P = I  yada P ≥ I için 

hesaplanan süre geri dönüĢ periyodudur(h).  

3.4.1.2  Yatırımın Geri DönüĢ Oranı Metodu 

Bu sermaye yatırımının etkinliğinin değerlendirilmesinde en çok kullanılan metottur.  






H

j

j
rPjP
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Bu yöntemde beklenen yıllık net gelir yapılan sermaye yatırımının oranı olarak 

hesaplanır. ( P/h ) / I .  

Yatırım yapmak için genel yada özel amaçlı makineler, otomatik makineler, ..vb. 

birçok alternatif mevcut olabilir. Tüm alternatifler için yatırımın geri dönüĢ oranı 

hesaplanır ve en yüksek orana sahip olan yatırım seçilir. 

3.4.1.3  Faiz Oranı Metodu 

P = I için hesaplanan iskonto oranı r ise ve bu iskonto oranı iĢletmeyi tatmin edecek 

(r◦) değerinden büyükse bu yatırım alternatifi seçilir. Yada yatırım alternatifleri 

arasındaki en yüksek iskonto oranına sahip alternatif seçilir. 

3.4.1.4  Minimum Maliyet Metodu 

Her yatırım için  tahmin edilen üretim maliyetleri hesaplanır. ĠĢletmeyi tatmin 

edebilecek üretim maliyeti belirlenir. Alternatif yatırımlar arasından en düĢük üretim 

maliyetine sahip olan  yatırım seçilir. ġayet seçilen yatırımın üretim maliyeti 

iĢletmeyi tatmin edecek miktardan yüksekse aradaki farka kayıp maliyet denir. 

3.4.1.5  Net ġimdiki Değer Metodu 

Bu metotta, tüm para akıĢının Ģimdiki değeri gerekli geri dönüĢ oranı ile azaltılarak 

hesaplanır. Net Ģimdiki değer metodu (3.1) nolu denklemdeki formüle ilk para 

yatırımının da dahil edilmesi ile (3.2) nolu denklemdeki haliyle bulunur. Ayrıca (3.2) 

nolu denklemde enflasyon etkiside göz önünde bulundurulmuĢtur. 

 

(3.2) nolu denklemde NPV net Ģimdiki değeri, A0 baĢlangıç maliyetini (gider olduğu 

için negatif olmalıdır), pj  ise j periyodunda tahmin edilen enflasyon oranını 

göstermektedir. Pj  j periyodundaki yıllık net para akıĢıdır.   






H

j

j

j
prPjANPV

1

0
))1/(( (3.2) 



79 
 

 

Projenin baĢlangıcında net para akıĢı negatif gibi gözükür. Ġlk yapılan yatırım A0 en 

temel giderdir. Eğer proje baĢarılı olursa, net Ģimdiki değer pozitif olacaktır. Projenin 

tüm yaĢam evresi boyunca, tahmin edilen tüm para akıĢının net Ģimdiki değer 

toplamı pozitif olursa proje kabul edilebilir [38]. Uzel Grubu‟ nda yapılan 

uygulamada hazırlanan simülasyonların maliyet hesabı da bu metod kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

3.5  Esnek Üretim Sisteminde Tedarikçi ĠliĢkileri 

Esnek üretim sisteminde organizasyon içi akıĢ ne kadar önemli ise organizasyon dıĢı 

akıĢta oldukça önemlidir. Organizasyonlar için tedarikçilerle iliĢkiler de iki önemli 

nokta söz konusudur. Bunlardan ilki, tedarikçinin seçimidir. Tedarikçiler seçilirken 

maliyet bazlı bir seçim yerine kalite ve yapabilirlik yetenekleri göz önünde 

bulundurularak bir seçim yapılmalıdır. Ġkinci olarak, organizasyonlar çok sayıda 

tedarikçilerle iĢ iliĢki kurmak yerine uzun dönemli belli sayıda tedarikçilerle 

çalıĢmalıdırlar [39].  

Tedarikçilerle doğru iliĢkiler kurulamadığında organizasyonlar için gizli maliyetler 

oluĢacaktır. Örneğin, düĢük kaliteli ürün, üretim hattına ulaĢtığında bu hattın 

durmasına sebep olabilir, yada ihtiyaç duyulan ara ürünler hatta geç ulaĢırsa 

organizasyonun üretiminde gecikmeler meydana gelebilir. Bunların hepsi gizli 

maliyetlerdir, hem maddi hem de prestij anlamında kayıplara sebep 

olabilmektedirler. 

Tedarikçilerle iliĢkilerde aĢağıdaki noktalara önem verilmelidir: 

 Tedarikçilerin geliĢtirilmesi için yatırımlar yapılmalıdır: Günümüzde Chrysler, 

GE ve John Deere gibi büyük firmalar tedarikçilerini her anlamda 

desteklemektedirler. Tedarikçilerin maliyet ve üretim süresinde düĢüĢü 

sağlayabilmek, üretim kalitesinde artıĢı mümkün kılmak organizasyonlar içinde 

oldukça önemlidir. Bunları sağlayabilmenin en doğru yolu, tedarikçileri de esnek 

üretim sistemini kullanmaya yöneltebilmektir. 

 Tedarikçilerin, organizasyonun ihtiyaçlarını anlayabileceği bir sistem 

oluĢturmak: Ford Motor Taurus‟ u piyasaya sunduktan sonra oldukça yüksek bir 
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kar elde etti. Bunda tedarikçileriyle geliĢtirdiği yeni bir yöntemin çok etkili 

olduğu görüldü. Bu yöntemde, daha henüz Taurus üretilmeden önce bir prototipi 

tedarikçilere tanıtıldı ve onlardan nasıl birer ara ürün istendiği tam anlamıyla 

gösterildi. Bu örnekten de anlaĢılacağı gibi tedarikçilerin organizasyonun 

ihtiyaçlarını tam anlamıyla kavrayabilmeleri, baĢarının sağlanabilmesi için 

oldukça önemlidir. 

 Tedarikçilerle organizasyon arasındaki mesafenin önemi: Organizasyon ile 

tedarikçi arasındaki mesafe aslında çok önemsenmeyen bir faktördür. Fakat elde 

edilen tecrübeler aslında bu faktörün ne kadar önemli olduğunu açıkça 

göstermektedir. UlaĢtırma sorunlarından meydana gelebilecek aksamalar zamanla 

organizasyonlara yüksek maliyetler yükleyebilmektedirler. 

 Tedarikçilerin bilgi teknolojilerini kullanmalarını destekleme: Tedarikçilerin 

bilgisayar destekli tasarım, barkodlama gibi çeĢitli teknolojik yapıları 

kullanmaları desteklenmelidir. Bu sayede üretim süresinde düĢüĢ sağlanabilir. 

 Gelecek planların ve tahminlerin tedarikçilerle paylaĢılması: Gelecek planlarının 

ve tahminlerin tedarikçi ile paylaĢılması, tedarikçilerin geleceğe iliĢkin hazırlıklar 

yapmalarına olanak tanır. Bu sayede tedarikçiler sürprizlerle karĢılaĢmazlar ve 

tam zamanında hazırlıklarını tamamlayabilirler.  

3.6  Esnek Üretim Sisteminde MüĢteri ĠliĢkileri 

Esnek üretim sisteminde müĢteri iliĢkileri organizasyonlarla tedarikçileri arasındaki 

iliĢkiden çokta farklı değildir. Yalnızca roller değiĢilmiĢtir. Artık organizasyon 

müĢterisinin tedarikçisi olarak görülmelidir. Organizasyonun kendi tedarikçisinden 

istediği her Ģeyi müĢterisine bir tedarikçi olarak sunulabilmesi gerekir. Maliyet, 

düĢük üretim süresi, yüksek kapasite ve kalite sağlanması yapılması gerekenlerin 

baĢında gelirler [39]. 

MüĢteriye esnek üretim sisteminin organizasyonda kullanıldığını anlatabilmek ve 

ona sağladığı avantajları gösterebilmek önem kazanmaktadır. Örneğin organizasyon 

sahip olduğu üretim sistemi sayesinde, müĢterisinin istediği ürünü, istediği zamanda 

ve istediği miktarda ona ulaĢtırabilecektir. Böylece müĢterinin artık stok yapması 
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gerekmeyecek ve stoklama maliyetleri düĢecektir. 

Mümkünse ulaĢtırma sistemiyle ilgili olarak lojistik firmalarıyla anlaĢılmalıdır. Bu 

Ģekilde ulaĢtırma ile ilgili sorunlar minimize edilebilir. 

Önemli etkenlerden bir diğeri müĢterinin ürün tasarımına katılmasını 

sağlayabilmektir. Böylece müĢterinin isteği tam olarak anlaĢılabilir ve ürün eksiksiz 

olarak müĢteriyi tatmin edebilecek Ģekilde tasarlanabilir. Bu yapılırken bire bir 

görüĢmelerin yanı sıra internetten de faydalanmak akıllıca bir davranıĢtır. 

Günümüzde bazı otomotiv üreticileri internet sitelerinde müĢteriye yönelik bu tür 

çalıĢmalar sunmaktadırlar. MüĢteri internet sitesinde sanal arabası üzerinde renk 

yada aksesuar değiĢiklileri yapabilmektedir. Böylece tam anlamıyla bir tatmin 

sağlanmaya çalıĢılmaktadır.  

3.7  Esnek Üretim Sisteminde Organizasyonel Satın Alma DavranıĢı 

3.7.1  Geleneksel Satın Alma DavranıĢı 

Geleneksel satın alma davranıĢında üç önemli aĢama söz konusudur. Bunlar satın 

alma öncesi, satın alma anı ve satın alma sonrası olarak sayılabilir. 

 Satın Alma Öncesi: Bu aĢama iĢletme içi yada iĢletme dıĢı faktörlerden 

ihtiyaçların doğmasıyla baĢlar. Bu iĢletme içi yada iĢletme dıĢı faktörler yeni bir 

ürünü lanse etmeye karar verme, yeni ekipman, yeni yedek parça, reklamlar, 

alıcılar, satıĢ temsilcilerin teklifleri yada fuarlar olabilir. Belli bir ihtiyaç 

belirdikten sonra gereksinimin tanımlanması gerekir. Bu noktada malın 

özellikleri ve gereksinim duyulan miktarlar saptanmaya çalıĢılır. Fiyat, kalite ve 

dayanıklılık gibi bilgileri tanımlayabilmek özellikle önemlidir. Kurulacak bir 

mühendislik ekibi optimal ürün özelliklerini yazılı hale getirirler. Bu sayede 

standartlara uymayan ürünler reddedilebilir.  

 Satın Alma Anı: Bu aĢamada ilk olarak tedarikçi kaynağı araĢtırılmaya baĢlanır. 

Satın alma iĢi ne kadar yeni, karmaĢık ve pahalı ise, bu süreç o kadar çok zaman 

alır. Bundan sonra bulunan tedarikçiler organizasyona davet edilerek ön 

görüĢmeler yapılır. Tedarikçilerle ilgili ilk izlenimler oluĢur. Yapılan görüĢmeleri 
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takiben teklifler alınır. Satın alma merkezi veya sorumlusu, satıcı analizleri 

yaparak Ģartnameye uygun teklifleri değerlendirir. Tedarikçi firmalarla daha iyi 

fiyat ve koĢullar için tekrar müzakereler baĢlatılır. Sonuç olarak bir yada daha 

fazla tedarik kaynağı seçilir. Bu aĢamada sipariĢe iliĢkin formaliteler belirlenir. 

Bunlar ürünle ilgili teknik Ģartlar, miktar, teslim yöntemi, beklenen teslim 

zamanı, iade politikası ve garanti gibi etkenlerdir. Tüm bunlardan sonra sipariĢ 

verilir. 

 Satın Alma Sonrası: Satın alma sonrası performans değerlendirme oldukça 

önemli bir husustur. Çünkü buna göre satıcı ile iliĢkinin devamına, 

geliĢtirilmesine veya bırakılmasına karar verilir. 

3.7.2  Esnek Üretim Sistemi Ġle OluĢan Yeni  Organizasyonel Satın Alma 

xxxxxDavranıĢı 

Esnek üretim sisteminin organizasyonlara adaptasyonu sonucunda satın alma 

davranıĢlarında da bazı değiĢimler meydana gelmiĢtir. Esnek üretim sistemine uygun 

olan bir satın alma davranıĢı sekiz temel faz üzerine kurulmaktadır. Bunlar: 

 Satın Alma BaĢlangıcı 

 Kriterlerin Değerlendirilmesi 

 Bilgi Taraması 

 Uygun Tedarikçi Tanımının Yapılması 

 Miktarların Tanımlanması 

 Müzakerelere BaĢlama 

 Tedarikçi Seçimi 

 Uygulamanın Seçimi 

Satın alma departmanlarının çalıĢanları, satın almacılardan, satın almayı etkileyecek 

kiĢilerden, karar vericilerden ve kilit adamlardan oluĢur. Satın alma departmanı 

çalıĢanları satın alma ile ilgili seçim kurallarını belirlerler ve hangi  kriterler 
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doğrultusunda hangi kararların alınacağını belirlerler. 

Esnek üretim sisteminde risk ve belirsizlik yönetimi çok önemlidir. Satın alma 

davranıĢı da bu yapı üzerine özenle kurulur. Risk özellikle ticari,  tedarikçi ve 

marketle olan iliĢkilerden meydana gelir. Bu aĢamada tedarikçi ile iliĢkiler özellikle 

riskin seviyesini belirleme de önemli bir kriterdir. Kuvvetli tedarikçi iliĢkileri, 

tedarikçinin bilgiyi doğru kullanabilmesi ve doğru adımları zamanında atabilmesi 

organizasyonun riskini azaltır. 

Satın alma davranıĢını etkileyen üç önemli anahtar faktör coğrafi, kültürel ve zaman 

faktörlerdir. Tedarikçi seçiminde özellikle bu faktörlere riayet edilir. 

Satın alma stratejisinin belirlenmesi çok önemlidir, çünkü satın alma stratejisi 

organizasyonun karlılığını direk etkileyen bir faktördür. Satın alma stratejisinin 

görevi, tedarikçi yönetiminin baĢarı ile sağlanabilmesi için gerekli 

değerlendirmelerin ve sınıflandırmaların yapılmasıdır. Sınıflandırma iki ölçü göz 

önünde tutularak gerçekleĢtirilir. Bunlar satın alınacakların önemi ve tedarikçi 

marketin karakteristiğidir. Satın alma stratejisi gereği, farklı tedarikçilerle farklı 

seviyelerde iĢ iliĢkileri kurulmalıdır. Satın alma fonksiyonlarının durumu, görevi ve 

satın alma hareketinin merkezleĢtirilebilme derecesi satın alma stratejisini 

destekleyen önemli faktörlerdir. 

3.7.3  Geleneksel Satın Alma DavranıĢı ile Esnek Üretim Sistemi Satın Alma 

xxxxxDavranıĢının KarĢılaĢtırılması  

Yukarıda anlatılmaya çalıĢılan iki satın alma davranıĢı dikkatlice incelendiğinde 

aslında aralarında dört nokta dıĢında ciddi yapısal farklılıklar olmadığı 

görülmektedir. Farklılıkların oluĢtuğu noktalar Ģunlardır: 

 Tedarikçi Tanımındaki DeğiĢme: Artık tedarikçiler yalnızca ürün satın alınan yer 

olmaktan çıkmıĢ, organizasyonlar için bir anlamda iĢ ortağı konumuna 

gelmiĢlerdir. Birçok büyük organizasyon tedarikçilerinin geliĢimi ile bizzat 

ilgilenmekte ve gerekli desteği sağlamaktadır. Bu da organizasyonlar açısından, 

tedarikçilerle iliĢkilerde oluĢabilecek riski minimize etmektedir. 

 Satın Alma Departmanlarının Güçlenmesi: Esnek üretim sistemi ile satın alma 
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departmanlarına verilen önem artmıĢ ve yapısal olarak güçlenmeleri sağlanmıĢtır. 

 Geleceği de göz önünde tutarak stratejiye verilen önemin artması: Artık satın 

alma stratejileri organizasyonların satın alma yapısının büyük bir bölümünü 

oluĢturmaktadır. Bu sayede gelecekle ilgili belirsizliklere karĢı farklı planlarla 

hazırlıklar yapılır. 

 Outsourcing‟ e verilen önemin artması: Outsourcing organizasyonlara kendi 

konusu üzerine odaklanma imkanı tanır. Organizasyon kendi konusu dıĢında 

konuları dıĢardan satın alır. 
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4.BÖLÜM: UYGULAMA VE UYGULAMANIN GEÇĠġ SÜRECĠNDEKĠ YERĠ 

4.1 Uygulamanın Esnek Üretim Sistemine GeçiĢ Sürecindeki Yeri 

Esnek üretim sistemine geçiĢ süreci birçok adımı bünyesinde bulunduran detaylı bir 

çalıĢmadır. ġekil 4.1‟ de bu geçiĢ sürecine örnek olabilecek bir akıĢ Ģeması 

hazırlanmıĢtır. Bu akıĢ Ģeması incelendiğinde: 

 BaĢlama kararının alınmasından sonraki ilk adım mevcut durumun analizidir. 

Mevcut durumun analizi ile organizasyon sahip olduklarını tanımlayabilir.  

 Ġkinci adım hedeflerin belirlenmesidir. Yapılan mevcut durumun analizi 

sayesinde hedefler daha doğru belirlenebilir. Hedefler belirlenirken dikkat 

edilmesi gereken en önemli nokta ulaĢılabilir ve mantıklı hedeflerin seçilmesidir.  

 Üçüncü adım esnek üretim sistemi hücre yapısının oluĢturulabilmesi için parça-

makine analizlerinin yapılmasıdır. Daha önceden hazırlanmıĢ ve sorunsuz çalıĢan  

bir parça-makine analizi mevcut ise bu adım atlanabilir. 

 Dördüncü adım simülasyon ile hücre tasarımlarının yapılmasıdır. Simülasyon ile 

hücre tasarımlarının yapılması tüm yapının en önemli adımlarından biridir. 

Hedefe yönelik bilgili kiĢiler tarafından hazırlanan projeler en iyi sonuçları 

sağlayacaktır. 

 BeĢinci adım olan bilgi sistemlerinin planlanması, ileride zamanında doğru 

kararların alınabilmesi ve materyal akıĢının en hızlı, en güvenilir biçimde 

izlenebilmesi için mutlak oluĢturulması gereken bir yapıdır.  

 Maliyetlerin hesaplanması yatırım kararının sağlıklı bir Ģekilde verilebilmesi için 

yapılır.  

 Yatırım kararı alındı ise uygulamaya geçilir. ġayet yatırımdan vazgeçildiyse 

proje sonlandırılır. Uygulamaya geçilmesi ile çalıĢanların da eğitilmeye 
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baĢlanması gerekir. Çünkü esnek üretim sistemi daha kalifiye çalıĢanlara ihitiyaç  

duyulan bir yapıya sahiptir. 

 Son aĢamada belirlenen hedeflere ulaĢılıp ulaĢılamadığı incelenir. UlaĢıldı ise 

proje sonlandırılabilir. UlaĢılamadı ise tüm adımlar tekrarlanmalıdır.    
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Uzel‟ de yapılan uygulama ġekil 4.1‟ de sunulmuĢ olan akıĢ Ģemasındaki iki önemli 

adımı kapsamaktadır. Bunlar simülasyon ile tasarımların yapılması ve maliyetlerin 

hesaplanması aĢamalarıdır.  

Uygulamada ana hedef insanlı çalıĢan hücrenin insansız otomatik taĢıma sistemi ile 

çalıĢabilir hale getirilmesi ile elde edilecek sonuçların mevcut durum ile 

kıyaslanmasıdır. Bu sayede uygun görüldüğü taktirde yatırım kararı alınabilir.  

Simülasyonla tasarımının yapılması aĢamasında hedef doğrultusunda mevcut hücre 

incelenmiĢ, gerekli veriler toplanarak hem mevcut hücrenin hemde hedeflenen 

durumun simülasyonu yapılmıĢtır. Simülasyonlar ARENA simülasyon programı 

kullanarak hazırlanmıĢtır. Uygulama için simülasyon ile tasarımının yapılması 

aĢamasının akıĢ Ģeması ġekil 4.2‟ de olduğu gibidir: 
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Uygulamada simülasyonla tasarımların yapılmasından sonra elde edilen sonuç 

verileri kullanılarak ikinci önemli adım olan maliyetlerde hesaplanmıĢtır. 

Maliyetlerin hesaplanmasında “Net ġimdiki Değer Metod”‟ u kullanılmıĢtır. Maliyet 

hesabı mevcut durum, mevcut durumun simülasyonu ve hedeflenen otomatik taĢıma 

sistemli hücrenin simülasyonu için ayrı ayrı yapılmıĢtır. Daha doğru bir analiz 

yapılabilmesi ve baĢa baĢ noktalarının bulunabilmesi için hesaplamalar %5, %10, 

%20 iskonto değerleri için 5, 8, 10 yıllık periyotlarda %0, %1, %2, %5, %6‟ lık 

enflasyon oranları için tekrarlanmıĢtır. Uygulamanın maliyet hesaplarının yapılması 

aĢamasının akıĢ Ģeması ġekil 4.3‟ te olduğu gibidir: 
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4.2 Uygulamanın Amacı 

Simülasyon uygulaması, Uzel Grubu‟ nun Topkapı fabrikasında, Tarım Makineleri 

Ünitesi‟ nin TalaĢlı Ġmalat Bölümü‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir. Hedef olarak seçilen 

hücre, diferansiyel gövde parçasının üretildiği 5 CNC‟ den oluĢan bir yapıya sahiptir. 

Hücrede mevcut durumda 3 çalıĢan bulunmaktadır. 

Uygulamada hücrenin mevcut durumu ve tam esnek üretime uygun olarak, otomatik 

taĢıma sistemi ile oluĢturulabilecek Ģekli simülasyon programı ile incelenmiĢtir. 

ĠĢletme inceleme sonrası alınan veriler ile bu hücre için tam esnek üretime geçip 

geçmeme kararı verebilecektir.  

Ġnceleme esnasında ele alınan performans kriterleri Ģu Ģekildedir: 

 Ürünün çevrim zamanı 

 CNC‟ lerin kullanım oranları 

 CNC‟ lerin önünde oluĢan kuyruklarda iĢ parçaların ortalama bekleme süreleri 

 CNC‟ lerin önünde oluĢan kuyruklarda bekleyen iĢ parçalarının sayısı 

Simülasyon uygulamaları ARENA programı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

4.3 ĠĢletmenin Tanıtımı 

Uzel, dünyanın önde gelen tarım makineleri üreticilerinden birisi olmasının yanı sıra, 

dizel motor üretimi ve otomotiv sistemleri sektörlerinde de önemli bir yere sahiptir. 

Aynı zamanda, Kapital Ünitesi altında finans, turizm ve yapı alanlarında da ürün ve 

hizmetler sunmaktadır.  

Uzel Grubunun temeli, 1878‟ de fayton üretimi yapılmaya baĢlanması ile atılmıĢtır. 

O günün koĢullarında seri üretim bandını kullanan iĢletme,  seri üretim tekniğinin 

Türkiye'de ilk örneğini vermiĢtir.  

1935 yılında Ġbrahim Uzel‟ in Sirkeci‟ de motorlu araçlar için  yaprak yay üretimine 

baĢlaması, iĢletmenin zaman içersinde bu noktaya gelmesinde ilk adımdır.  
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1961 yılında Ġngiliz kökenli Massey Ferguson Group Limited firması ile traktör 

üretimi konusunda lisans anlaĢması yapılarak 1962 yılında  Türkiye‟ de traktör 

üretimine baĢlanmıĢtır. Bundan sonra iĢletme, sırası ile Perkins Engines Limited ile 

dizel motor üzerine, Girling Limited ile fren üretimi üzerine, Burman&Sons firması 

ile direksiyon kutusu üretimi üzerine, Fergat SpA ve Gianetti Route SpA ile de jant 

üretimi üzerine lisans anlaĢmaları yapmıĢtır.  

ĠĢletme 1977 yılında Ahmet Uzel baĢkanlğında holdingleĢmiĢtir.  

1997 yılında ise Tarım Makineleri Ünitesi iĢtirakinin %15‟ini Ġstanbul ve Londra 

borsalarında halka açılmıĢtır.  

Uzel 2002 yılında tarım makineleri, otomotiv sistemleri, tarım ve kapital olmak üzere 

4 iĢ ünitesi altında yapılanarak bugünkü halini almıĢtır.  

Uzel jant, süspansiyon sistemleri ve traktör üretiminde dünyada ve Türkiye‟de 

önemli bir yere sahiptir. Ürettiği jantlar Renault, Volkswagen, Ford ve Hundai gibi 

birçok otomobil üreticisi tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Renault‟ un Fransa‟ 

daki fabrikasına halen jant ihracatı devam etmektedir. Yaprak yay konusunda BMC, 

TofaĢ-Fiat ve Ford Otosan firmaları ile çalıĢılmaktadır. Halen Uzel‟ de 8 ana 

modelde 88 farklı tip traktör üretimi yapılmaktadır. Ayrıca Türk çiftçisinin ekipman 

konusundaki ihtiyacı ithal edilen pulluklar, rotovatörler, rototiller, set makineleri, 

gübre serpme makineleri, mibzerler, pancar hasat makineleri, taĢ toplama aracı gibi 

çeĢitli makineler ile karĢılanmaktadır. 

4.4   Ürünün ve Modellerde Kullanılan Elemanların Tanıtılması 

Hücre içersinde toplam 5 CNC‟de üretilen diferansiyel gövdenin diferansiyel kapak 

ve diferansiyel kutu olmak üzere iki ana iĢ parçası vardır.  

Diferansiyel kapak iĢ parçası sırası ile 1 ve 2. CNC‟ de, diferansiyel kutu iĢ parçası 

ise sırasıyla 3 ve 4. CNC‟ de operasyonlardan geçerek montaj yapılacak hale getirilir. 

Diferansiyel gövdenin oluĢturulduğu, kapak ve kutu iĢ parçalarının montajlanıp son 

operasyonun yapıldığı yer ise 5. CNC‟dir. CNC‟ lerin Uzel‟ deki yerleĢim planı ġekil 

4.4‟ te olduğu gibidir:   
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 ġekil 4.4: CNC‟ lerin Uzel TalaĢlı Ġmalat Bölümü YerleĢim 

Planındaki Yeri 
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Modellerde kullanılan elemanların Ģekilleri Tablo 4.1, Tablo 4.2, Tablo 4.3‟ deki 

gibidir: 

Tablo 4.1: Modellerde Kullanılan GiriĢ, ÇıkıĢ ve CNC‟ lerin ġekilleri  

RESĠM RESĠM ĠSMĠ GERÇEK TANIMI 

 

Kapak_giris ĠĢlenmemiĢ Diferansiyel 

Kapak ĠĢ Parçasının 

Hücreye GiriĢi 

 

Kutu_giris ĠĢlenmemiĢ Diferansiyel 

Kutu ĠĢ Parçasının Hücreye 

GiriĢi 

 

Kapak_islem1 1. CNC (Kapak iĢ parçası 

ilk operasyonu) 

 

Kapak_islem2 2. CNC (Kapak iĢ parçası 

ikinci operasyonu) 

 

Kutu_islem1 3. CNC (Kutu iĢ parçası ilk 

operasyonu) 

 

Kutu_islem2 4. CNC (Kutu iĢ parçası 

ikinci operasyonu) 

 

Montajlama_islemi 5. CNC (Diferansiyel 

gövdenin oluĢturulması)  

 

 



 93 

Tablo 4.2: Modellerde Kullanılan ĠĢ Parçalarının ġekilleri  

RESĠM RESĠM ĠSMĠ GERÇEK TANIMI 

 

Kapak Diferansiyel Kapak ĠĢ 

Parçası 

 

Kutu Diferansiyel Kutu ĠĢ 

Parçası 

 

Gövde Diferansiyel Gövde 

 

Tablo 4.3: Modellerde Kullanılan Otomatik TaĢıma Aracı ve ÇalıĢanların ġekilleri  

RESĠM RESĠM ĠSMĠ GERÇEK TANIMI 

 

AGV Otomatik TaĢıma Aracı 

 

Calısan1 1. ÇalıĢan 

 

Calısan2 2. ÇalıĢan 

 

Calısan3 3. ÇalıĢan 

 

4.5  Modellerde Kullanılan CNC’lerin Yükleme, BoĢaltma ve ĠĢlem Süreleri 

Modellerde kullanılan  CNC‟ lerin yükleme, boĢaltma ve iĢlem süreleri Tablo 4.4‟ te 

olduğu gibidir. Bu veriler Uzel‟ de “TalaĢlı Ġmalat Method Mühendisi” olarak çalıĢan 

Gökhan Deniz Bey tarafından sağlanmıĢtır. Yükleme, boĢaltma süreleri Uzel‟ de 

sürekli yapılan kontroller ve çeĢitli hesaplamalar sonucunda Uzel Mühendislik 

birimleri tarafından elde edilmiĢ verilerdir. ĠĢlem süreleri ise  genel anlamda CNC‟ 

ler için aynı tip parçalarda her defasında sabittir.  
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Tablo 4.4: Modellerde Kullanılan CNC‟ lerin Yükleme, BoĢaltma ve ĠĢlem Süreleri 

CNC ĠġLEM 

SÜRESĠ(DAK) 

YÜKLEME 

SÜRESĠ(DAK) 

BOġALTMA 

SÜRESĠ(DAK) 

Kapak_islem1 2.34 0.24 0.13 

Kapak_islem2 2.26 0.583 0.28 

Kutu_islem1 2.7 0.23 0.275 

Kutu_islem2 6.7 0.52 0.252 

Birlestirme_islemi 12.5 2.12 1.45 

 

4.6  Mevcut 3 ÇalıĢanlı Hücrenin ARENA ile Modellenmesi 

TalaĢlı Ġmalat Bölümünde bulunan hücrede 3 çalıĢan ve 5 CNC bulunmaktadır. 

ÇalıĢanlardan ilki diferansiyel kapak iĢ parçasının alınması, 1. ve 2. CNC „ de 

iĢlenmesi  ardından da 5. CNC‟ ye taĢınmasından sorumludur. ÇalıĢanlardan ikincisi 

ise diferansiyel kutunun alınması, 3. ve 4. CNC‟ de iĢlenmesi ve 5. CNC‟ ye 

taĢınmasından sorumludur. Son çalıĢanın görevi diferansiyel kapak ve kutunun 5. 

CNC‟ de iĢlenmesi ve çıkıĢa iletilmesidir.  

Hazırlanan mantıksal modelde 1., 2., 3., 4. CNC‟ ler benzer Ģekilde 

tasarlanabilmektedirler. Bu CNC‟ ler için, yükleme, boĢaltma ve iĢleme süresi 

girilebilecek yapılar oluĢturulması yeterli olmaktadır. Örnek olarak 1. CNC‟ nin 

mantıksal yapısı ġekil 4.5‟ te gösterilmiĢtir:   

 
ġekil 4.5: 1. CNC‟nin Mantıksal Modeli 
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ġekil 4.5‟ teki mantıksal modelde “Enter” modülünde iĢ parçasının yükleme zamanı 

girilmiĢtir. “Prosess” iĢlem süresinin girildiği ve iĢ parçasının iĢlendiği modüldür. 

Son olarak “Leave” modülü ile iĢ parçasının boĢaltılma süresi girilmiĢ ve taĢıma 

Ģekli olarakta 1. çalıĢan seçilmiĢtir. 2., 3. ve 4. CNC‟ de mantıksal model aynıdır. 

Yanlızca süreler ve taĢıma Ģekli değiĢmektedir. 

ġekil 4.6: 5. CNC‟ nin Mantıksal Modeli 

ġekil 4.6‟ da 5. CNC‟nin mantıksal modeli görülmektedir. 5. CNC yaptığı iĢlem 

itibarıyla diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu CNC‟ ye 2. ve 3. CNC‟ lerden gelen 

iĢlenmiĢ kapak ve kutular öncelikle kendilerine ayrılan “Enter” modülünden (kapak 

iĢ parçası için birlestirme_kapak_giris, kutu iĢ parçası için birlestirme_kutu_giris)   

CNC mantıksal modeline girerler ve kendileri için ayrılmıĢ kuyruklara dizilirler. ĠĢ 

parçalarını kuyruklara dizmekteki amaç, her iki kuyrukta da en az bir iĢ parçası 

olduğunda montaj iĢleminin yapılabilmesini sağlamaktır. Mantıksal modelde montaj 

iĢlemi “Match” ve “Batch” modülleri ile yapılmaktadır. Bu noktadan sonra montajı 

yapılan diferansiyel gövde son olarak iĢlenmek üzere “Prosess” modülüne girer. 

Diferansiyel gövde mantıksal modeli terk etmeden birlestirme_cikis olarak 

adlandırılan “Station” modülünden geçer. “Station” modülü 3. çalıĢanın 

yerleĢtirilebilmesi için modele eklenmiĢtir. Tüm iĢlemleri sona eren diferansiyel 

gövde, mantıksal modeli terk ederek çıkıĢa yönelir. 

5 CNC ve 3 çalıĢandan oluĢan hücrenin tamamının mantıksal modeli ġekil 4.7‟ de 

olduğu gibidir: 
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ġekil 4.7: 3 ÇalıĢan ve 5 CNC‟ li Mevcut Hücrenin Mantıksal Modeli 

ġekil 4.8: 3 ÇalıĢan ve 5 CNC‟ li Mevcut Hücre Modelinin Simülasyon Yapısı 
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Modelin simülasyon yapısı ġekil 4.8‟ de sunulmuĢtur.  

Model  10400 dakikalık bir süre için çalıĢtırıldığında sonuç olarak ġekil 4.9‟ daki 

gibi bir rapor elde edilmiĢtir: Sonuçların hücreye sürekli hammadde geldiği ve 

hücrenin ürettiği ürüne talebin kesintisiz olarak varolduğu varsayımına göre 

oluĢturulduğu unutulmamalıdır.    

ARENA Simulation Results 

LEVENT SEVER - License #6666666 

Summary for Replication 1 of 1 

 

Project:  Difransiyel Kutu                     Run execution date :   8/27/2004 

Analyst:  Levent SEVER                      Model revision date:   8/27/2004 

Replication ended at time      : 10400.0 

 

TALLY VARIABLES 

Identifier                     Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations 

_______________________________________________________________________________ 

kutu_islem2_Q Queue Ti    472.57     (Corr)     .00000     938.21       1552     

kutu_islem1_Q Queue Ti    2.1985     (Corr)     .00000     4.4100       1709     

son_Ta                    2011.7     (Corr)     15.750     4001.5        752     

kapak_islem1_Q Queue T   1.0973     .01171     .00000     2.2000       1227     

birlestirme_islem_Q Qu    1998.1     (Corr)     .00000     3992.9        753     

kapak_islem2_Q Queue T   .18174     .00305     .00000     .54700       1225     

 

DISCRETE-CHANGE VARIABLES 

Identifier                    Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final Value 

_______________________________________________________________________________ 

calisan3 Busy             .17711     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     

calisan2 Busy             .99979     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     

# in kapak_islem2_Q       .02141     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     
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calisan1 Busy             .99985     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     

# in kapak_islem1_Q       .12946     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     

# in birlestirme_islem    234.99     (Corr)     .00000     470.00     470.00     

# in kapak_sira_Q         .00112     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     

# in kutu_islem2_Q        77.461     (Corr)     .00000     155.00     154.00     

# in kutu_islem1_Q       . 36128     (Corr)     .00000     2.0000     .00000     

calisan3 Active           1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

# in kutu_sira_Q          9.2398     (Corr)     .00000     10.000     10.000     

calisan2 Active           1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

calisan1 Active           1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

 

COUNTERS 

                      Identifier                  Count   Limit 

                      _________________________________________ 

                      birlestirme_islem_C           752  Infinite 

                      kapak_islem1_C               1225  Infinite 

                      son_C                         752  Infinite 

                      kapak_islem2_C               1224  Infinite 

                      kutu_islem1_C                1706  Infinite 

                      kutu_islem2_C                1550  Infinite 

 

Simulation run time: 1.50 minutes. 

Simulation run complete. 

ġekil 4.9: 3 ÇalıĢan ve 5 CNC‟ li Mevcut Hücre Modelinin Sonuç Raporu 

Sonuç raporunun “Tally Variables” bölümünde kuyruklarda iĢ parçalarının 10400 

dakikalık periyotta minumum, maksimum ve ortalama bekleme süreleri ile birlikte 

bu verilerin elde edilemesinde kullanılan gözlem sayısı yer almaktadır. Örneğin kutu 

iĢ parçasının iĢlendiği 1. CNC‟ nin kuyruğunda iĢ parçaları minumum 0, maksimum 

4.41 dakika, ortalama 2,1985 dakika beklemiĢtir. Bu veriler 1709 gözlem sonrası 

elde edilmiĢtir. Yine “Tally Variables” bölümünde yer alan son_Ta satırında 
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diferansiyel gövdelerin çevrim sürelerinin minumum, maksimum ve ortalama 

değerleri ile birlikte yapılan gözlem sayısı yer almaktadır. 

“Discrete-Change Variables” bölümünde ilk olarak kuyruklarda dolaĢan iĢ 

parçalarının sayıları ile ilgili veriler yer alır. Örneğin montaj iĢleminin yapıldığı 5. 

CNC‟ nin kuyruğunda 10400 dakikalık periyotta ortalama 234.99, minumum 0, 

maksimum 470 iĢ parçası bulunmuĢtur. 10400. dakikada kuyrukta 470 iĢ parçası 

vardır. Ayrıca bu bölümde çalıĢanların aynı periyottaki çalıĢma oranlarıda 

gösterilmektedir. Örneğin 1. çalıĢan % 99.985 doluluk oranında çalıĢırken, 2. çalıĢan 

% 99.979, 3. çalıĢan % 17.711 doluluk oranında çalıĢmıĢlardır. 

“Counters” bölümünde, mantıksal model içersinde tanımlanan sayıcılardaki 

değerlere yer verilir. Örneğin 10400 dakikalık periyotta hücreden çıkan bitmiĢ 

diferansiyel gövde parça sayısı 752‟ dir. 

4.7  Hücrenin Otomatik TaĢıma Mekanizmalı Esnek Üretim Sistemine    

xxxiDönüĢtürülmüĢ ġeklinin ARENA Ġle Modellenmesi 

Bu modelde hücrenin mevcut üç çalıĢanlı yapısı otomatik taĢıma mekanizması ile 

yenilenerek, hücre esnek üretim sistemine dönüĢtürülmüĢtür. Bu aĢamada 

makinelerin yapısında herhangi bir değiĢikliğe ihtiyaç duyulmamıĢtır. Ġnsanlarla 

yapılan taĢıma Ģekli ise bir otomatik taĢıma aracı (AGV) ile değiĢtirilerek yeni hücre 

oluĢturulmuĢtur. 

ġekil 4.10: Otomatik TaĢıma Aracının Hareket Ağı  
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Yeni yapı ARENA‟ da modellenirken mantıksal modelde köklü değiĢikliklerin 

yapılmasına ihtiyaç yoktur. CNC‟ lerin mantıksal modeli bir önceki modelde 

anlatılanın aynısıdır.  Bunun yanında sisteme bir otomatik taĢıma aracı ağı kurulması 

gerekmektedir. Bu ağ oluĢturulurken AGV‟ nin tüm CNC ve giriĢ-çıkıĢlarda 

karĢılıklı hareket edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ağ ġekil 4.10‟ da 

gösterildiği gibidir. Hücrenin yenilenen simülasyon modeli ise ġekil 4.11‟ deki 

gibidir: 

 

ġekil 4.11: Otomatik TaĢıma Araçlı Hücrenin Simülasyon Modeli  

 Model 10400 dakikalık bir periyotta çalıĢtırılmıĢ ve ġekil 4.12‟ deki sonuç raporu 

elde edilmiĢtir: 
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ARENA Simulation Results 

LEVENT SEVER - License #6666666 

Summary for Replication 1 of 1 

 

Project:  Difransiyel Kutu                     Run execution date :   8/27/2004 

Analyst:  Levent SEVER                         Model revision date:   8/27/2004 

Replication ended at time      : 10400.0 

 

TALLY VARIABLES 

Identifier                           Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations 

_______________________________________________________________________________ 

kutu_islem2_Q Queue Ti    12.607     .55279     .00000     46.581       1465     

kutu_islem1_Q Queue Ti    5.1910     .22889     .00000     19.550       1469     

son_Ta                    2342.4     (Corr)     13.613     4652.0        811     

kapak_islem1_Q Queue T   6.5392     (Corr)     .00000     9.1154       4441     

birlestirme_islem_Q Qu    2331.3     (Corr)     .00000     4642.2        812     

kapak_islem2_Q Queue T   2.8013     .15745     .00000     7.2181       4437     

 

DISCRETE-CHANGE VARIABLES 

Identifier                       Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final Value 

_______________________________________________________________________________ 

# in kapak_islem2_Q       1.1951     .06790     .00000     4.0000     .00000     

robot Active              1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

# in kapak_islem1_Q       2.7926     (Corr)     .00000     4.0000     2.0000     

# in birlestirme_islem    327.47     (Corr)     .00000     652.00     651.00     

# in kapak_sira_Q         9.6947     (Corr)     .00000     10.000     10.000     

# in kutu_islem2_Q        1.7776     .08756     .00000     7.0000     4.0000     

# in kutu_islem1_Q        .73323     (Corr)     .00000     8.0000     .00000     

# in kutu_sira_Q          .00000     .00000     .00000     1.0000     .00000     

robot Busy                .99985     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     
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COUNTERS 

Identifier                  Count   Limit 

_________________________________________ 

birlestirme_islem_C             811  Infinite 

kapak_islem1_C               4438  Infinite 

son_C                           811  Infinite 

kapak_islem2_C               4432  Infinite 

kutu_islem1_C                1469  Infinite 

kutu_islem2_C                1463  Infinite 

 

Simulation run time: 3.37 minutes. 

Simulation run complete. 

ġekil 4.12: Otomatik TaĢıma Araçlı Hücre Modelinin Sonuç Raporu 

4.8   Mevcut Durum ve ARENA ile Hazırlanan Modeller Ġçin Maliyet  

..Hesabının Yapılması 

Yapılacak yatırımla ilgili kararlar alınmadan önce maliyet hesaplarının incelenmesi 

gerekir. Bu amaçla mevcut durum ve ARENA ile hazırlanan modeller için maliyet 

hesaplarının yapılmasına ihtiyaç duyulmuĢtur.  

“Net ġimdiki Değer Metodu” kullanılarak yapılan maliyet hesabında kullanılmak 

üzere CNC‟ lerin ilk maliyetleri, yıllık bakım maliyetleri, çalıĢanların yıllık 

maliyetleri, otomatik taĢıma aracının ilk maliyeti ve yıllık bakım maliyeti, üretilen 

diferansiyel gövdeden elde edilen gelir gibi çeĢitli verilere ihtiyaç duyulmuĢtur.  

Maliyet hesabı yapılırken kullanılacak bu verilerin büyük bir kısmı Uzel‟ de “TalaĢlı 

Ġmalat Method Mühendisi” olarak çalıĢan Gökhan Deniz Bey tarafından 

sağlanmıĢtır. Veriler Tablo 4.5‟ te olduğu gibidir. 
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Tablo 4.5: Uzel‟ den Maliyet Hesabında Kullanılmak Üzere Alınan Veriler 

1.CNC‟ nin yatırım maliyeti(OKUMA 

marka LB15*500 CNC Torna) 

180.000$ 

2.CNC‟ nin yatırım maliyeti(OKUMA 

marka LB15*5000 CNC Torna) 

180.000$ 

3.CNC‟ nin yatırım maliyeti(OKUMA 

marka LB400*850 CNC Torna) 

180.000$ 

4.CNC‟ nin yatırım maliyeti(OKUMA 

marka LB400*850 CNC Torna) 

180.000$ 

5.CNC‟ nin yatırım maliyeti (OKUMA 

marka MX-60HB yatay iĢ merkezi) 

320.000$ 

1.CNC‟ nin yıllık bakım maliyeti( OKUMA 

marka LB15*500 CNC Torna) 

2.000$ 

2.CNC‟ nin yıllık bakım maliyeti(OKUMA 

marka LB15*5000 CNC Torna) 

2.000$ 

3.CNC‟ nin yıllık bakım maliyeti(OKUMA 

marka LB400*850 CNC Torna) 

2.000$ 

4.CNC‟ nin yıllık bakım maliyeti(OKUMA 

marka LB400*850 CNC Torna) 

2.000$ 

5.CNC‟ nin yıllık bakım maliyeti (OKUMA 

marka MX-60HB yatay iĢ merkezi) 

5.000$ 

1. çalıĢanın yaklaĢık yıllık maliyeti 12.000$ 

2. çalıĢanın yaklaĢık yıllık maliyeti 12.000$ 

3. çalıĢanın yaklaĢık yıllık maliyeti 12.000$ 

TaĢıma maliyeti (Vinç ve diğer ekipmanlar) 800$ 

Günlük çalıĢma süresi (Yemek ve çay 

molları çıkarıldıktan sonra) 

520 dak. 

Aylık ortalama çalıĢma günü 20 gün 

Günlük üretilen diferansiyel gövde sayısı 30 Adet 

Diferansiyel gövdeden elde edilen gelir  24,15$ 

 



 104 

Maliyet hesabından daha fazla yarar sağlayabilmek ve çeĢitli karĢılaĢtırmalar 

yapabilmek amacıyla “Net ġimdiki Değer Metodu” 5, 10 ve 20 iskonto değerleri için 

5, 8, 10 yıllık periyotlarda tekrarlanmıĢtır.  

Kullanılacak otomatik taĢıma sisteminin maliyeti ile ilgili bir araĢtırma yapılmıĢtır. 

Bu araĢtırma sonucunda otomatik taĢıma sistemlerinin 600.000$ ile 6.000.000$ 

arasında değiĢen fiyatlara mal olduğu görülmüĢtür. 5 CNC‟ li bir yapının ise 

ortalama 1.200.000$ civarında bir maliyeti olmaktadır [40]. Bu sebeple otomatik 

taĢıma sistemi için maliyet hesabı yapılırken 1.200.000$‟ lık baĢlangıç maliyeti 

kullanılmıĢtır. Uzel‟den alınan veriler incelendiğinde ilk dört CNC‟ nin yıllık 

ortalama bakım maliyetlerinin baĢlangıç maliyetlerine oranının yaklaĢık %1.11, 

5.CNC‟ nin ise ortalama bakım maliyetinin baĢlangıç maliyetine oranının yaklaĢık 

%1.56 olduğu görülmektedir. Otomatik taĢıma sisteminde ise ortalama yıllık bakım 

maliyeti % değer olarak CNC‟lerin ortalama yıllık bakım maliyetlerinden daha fazla 

olmalıdır. Çünkü otomatik taĢıma sistemi için kurulacak bilgisayar ağının bakımıda 

gözöününde bulundurulmalıdır. Bu sebeple otomatik taĢıma sisteminin ortalama 

bakım maliyeti baĢlangıç maliyetinin %2‟ si olarak alınmıĢtır. 1.200.000$‟ ın %2‟ si  

24.000$‟ dır.   

4.8.1 Mevcut Durum ve ARENA ile Hazırlanan Modeller Ġçin BaĢlangıç 

Maliyetlerinin Hesaplanması 

Mevcut durum için baĢlangıç maliyeti yoktur. Çünkü yeni yatırım yapılmamaktadır. 

ARENA ile hazırlanan ilk modelde mevcut durumun simülasyonudur. Bu sebeple ilk 

model içinde baĢlangıç maliyeti olmayacaktır.   

ARENA ile hazırlanan ikinci modelin yani mevcut durumdan otomatik taĢıma 

sistemli hücre yapısına geçiĢin baĢlangıç maliyeti hesaplandığında, baĢlangıç 

maliyeti yeni yapılan yatırımları ve değiĢimleri kapsamalıdır. Bu da otamatik taĢıma 

sisteminin baĢlangıç maliyeti ve hücrenin değiĢtirilmesinden kaynaklanan taĢıma 

maliyetidir. TaĢıma iĢlemi Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleĢtirileceğinden ayrıca 

ikame bir maliyet oluĢmamaktadır.  

ARENA ile hazırlanan ikinci model (Otomatik taĢıma sistemli) için baĢlangıç 

maliyeti (A0) Ģöyledir: 
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A0 = xOtomatik TaĢıma Sistemi BaĢlangıç Maliyeti + TaĢıma Maliyeti 

A0 = 1.200.000$ + 800$ 

 A0 = 1.200.800$‟ dır. 

ġayet mevcut durum ve modeller için CNC‟ lerde yeni alınıyor olsaydı baĢlangıç 

maliyetleri Ģu Ģekilde olacaktı: 

Mevcut durum ve ilk model için: 

A0 = 1. CNC BaĢlangıç Maliyeti + 2. CNC BaĢlangıç Maliyeti + 3. CNC BaĢlangıç     

xxxxxMaliyeti + 4. CNC BaĢlangıç Maliyeti + 5. CNC BaĢlangıç Maliyeti  

A0 = 180.000$ + 180.000$ + 180.000$ + 180.000$ + 320.000$ +  

 A0 = 1.040.000$‟ dır. 

Ġkinci model için (Otomatik taĢıma sistemli): 

A0 = 1. CNC BaĢlangıç Maliyeti + 2. CNC BaĢlangıç Maliyeti + 3. CNC BaĢlangıç     

xxxxxMaliyeti + 4. CNC BaĢlangıç Maliyeti + 5. CNC BaĢlangıç Maliyeti + 

xxxxxOtomatik TaĢıma Sistemi BaĢlangıç Maliyeti 

A0 = 180.000$ + 180.000$ + 180.000$ + 180.000$ + 320.000$ + 1.200.000$ 

 A0 = 2.240.000$‟ dır. 

4.8.2 Mevcut Durum ve ARENA ile Hazırlanan Modeller Ġçin Yıllık Net Para 

AkıĢlarının Hesaplanması 

Mevcut durum için yıllık net para akıĢı: 

Pj = (Yıllık Satılan Diferansiyel Gövde x Diferansiyel Gövde SatıĢ Fiyatı) – 1.CNC‟ 

xxxxnin Yıllık Bakım Maliyeti + 2.CNC‟ nin Yıllık Bakım Maliyeti + 3.CNC‟ nin 

xxxnYıllık Bakım Maliyeti + 4.CNC‟ nin Yıllık Bakım Maliyeti + 5.CNC‟ nin Yıllık 

xxxxBakım Maliyeti + 1. ÇalıĢanın Yıllık Maliyeti + 2. ÇalıĢanın Yıllık Maliyeti + 3. 

xxxxÇalıĢanın Yıllık Maliyeti 

Pj = ((30*20*12)*24,15$) - 2.000$ - 2.000$ - 2.000$ - 2.000$ - 5.000$ - 12.000$ - 
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xxxx12.000$ - 12.000$    

Pj = 124.880$ 

ARENA ile hazırlanan ilk model (Mevcut durumun simülasyonu) için yıllık net para 

akıĢı: 

Ayda 20 gün, günde 520 dakika çalıĢıldığı düĢünüldüğünde aylık çalıĢma süresi 

10400 dakikadır. ARENA ile hazırlanan ilk model 10400 dakikalık bir periyot için 

çalıĢtırıldığında üretilen diferansiyel gövde sayısı 752 olmaktadır. 

Pj = (Yıllık Satılan Diferansiyel Gövde x Diferansiyel Gövde SatıĢ Fiyatı) – 1.CNC‟ 

xxxxnin Yıllık Bakım Maliyeti + 2.CNC‟ nin Yıllık Bakım Maliyeti + 3.CNC‟ nin 

xxxnYıllık Bakım Maliyeti + 4.CNC‟ nin Yıllık Bakım Maliyeti + 5.CNC‟ nin Yıllık 

xxxxBakım Maliyeti + 1. ÇalıĢanın Yıllık Maliyeti + 2. ÇalıĢanın Yıllık Maliyeti + 3. 

xxxxÇalıĢanın Yıllık Maliyeti 

Pj = ((752*12)*24,15$) - 2.000$ - 2.000$ - 2.000$ - 2.000$ - 5.000$ - 12.000$ - 

xxxx12.000$ - 12.000$    

Pj = 168.929$ 

ARENA ile hazırlanan ikinci model (Otomatik taĢıma sistemli) için yıllık net para 

akıĢı: 

ARENA ile hazırlanan ikinci model 10400 dakikalık bir periyot için çalıĢtırıldığında 

üretilen diferansiyel gövde sayısı 811 olmaktadır. 

Pj = (Yıllık Satılan Diferansiyel Gövde x Diferansiyel Gövde SatıĢ Fiyatı) – 

xxxxxOtomatik TaĢıma Sisteminin Yıllık Bakım Maliyeti + 1.CNC‟ nin Yıllık 

xxxxxBakım Maliyeti + 2.CNC‟ nin Yıllık Bakım Maliyeti + 3.CNC‟ nin Yıllık 

xxxxxBakım Maliyeti + 4.CNC‟ nin Yıllık Bakım Maliyeti + 5.CNC‟ nin Yıllık 

xxxxxBakım Maliyeti 

 Pj = ((811*12)*24,15$) - 24.000$ - 2.000$ - 2.000$ - 2.000$ - 2.000$ - 5.000$  

Pj = 198.027$ 
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4.8.3 Mevcut Durum ve ARENA ile Hazırlanan Modeller Ġçin Net ġimdiki 

Değerlerin Hesaplanması 

“Net ġimdiki Değer Metodu”‟ nda kullanılmak üzere hesaplanmıĢ verilerin 

düzenlenmiĢ hali Tablo 4.6‟ da gösterilmiĢtir: 

Tablo 4.6: Net ġimdiki Değer Metodunda Kullanılacak Verilerin DüzenlenmiĢ Hali 

Mevcut Durum  1. Simülasyon 

Modeli  

(Mevcut Durumun 

Simülasyonu) 

 2. Simülasyon 

Modeli  

(Otomatik TaĢıma 

Sistemli) 

Yıl Sonu Net Para 

AkıĢı($) 

 Yıl Sonu Net Para 

AkıĢı($) 

 Yıl Sonu Net Para 

AkıĢı($) 

0 0  0 0  0 -1.200.800 

1 124.880  1 168.929  1 198.027 

3 124.880  3 168.929  3 198.027 

4 124.880  4 168.929  4 198.027 

5 124.880  5 168.929  5 198.027 

6 124.880  6 168.929  6 198.027 

7 124.880  7 168.929  7 198.027 

8 124.880  8 168.929  8 198.027 

9 124.880  9 168.929  9 198.027 

10 124.880  10 168.929  10 198.027 

Tablo 4.6‟ daki veriler denklem (3.2)‟ de yerlerine konularak maliyet hesabı “Net 

ġimdiki Değer Metodu” 5, 10 ve 20 iskonto oranı için 5, 8, 10 yıllık periyotlarda 

hesaplanmıĢtır. Hesaplamalar farklı enflasyon oranları için tekrarlanmıĢtır.  

Örneğin ikinci model için 5 yıllık periyotta %10‟ luk iskonto oranı ve %1‟lik 

enflasyon oranı için hesaplama Ģu Ģekilde yapılmıĢtır: 
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% 0 (sıfır) enflasyon oranı için hesaplanan net Ģimdiki değerler Ģu Ģekildedir: 

Tablo 4.7: % 0 (sıfır) Enflasyon Oranı Ġçin Hesaplanan Net ġimdiki Değerler 

 Mevcut Durum 1.   Simülasyon Modeli 

(Mevcut Durumun 

Simülasyonu) 

2. Simülasyon Modeli 

(Otomatik TaĢıma 

Sistemli) 

 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 

NPV(%5) 541.000 807.000 964.000 731.000 1.092.000 1.304.000 -343.000 79.000 328.000 

NPV(%10) 473.000 666.000 767.000 640.000 901.000 1.038.000 -450.000 -144.000 15.000 

NPV(%20) 373.000 479.000 524.000 505.000 648.000 708.000 -608.000 -440.000 -370.000 

 

% 1‟ lik enflasyon oranı için hesaplanan net Ģimdiki değerler Ģu Ģekildedir: 

Tablo 4.8: % 1‟ lik Enflasyon Oranı Ġçin Hesaplanan Net ġimdiki Değerler 

 Mevcut Durum 1.   Simülasyon Modeli 

(Mevcut Durumun 

Simülasyonu) 

2.xSimülasyon Modeli 

(Otomatik TaĢıma 

Sistemli) 

 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 

NPV(%5) 526.000 775.000 919.000 711.000 1.049.000 1.243.000 -366.000 28.000 256.000 

NPV(%10) 461.000 642.000 735.000 624.000 869.000 994.000 -468.000 -181.000 -34.000 

NPV(%20) 365.000 465.000 506.000 494.000 629.000 684.000 -621.000 -463.000 -397.000 

 

% 2‟ lik enflasyon oranı için hesaplanan net Ģimdiki değerler Ģu Ģekildedir: 

Tablo 4.9: % 2‟ lik Enflasyon Oranı Ġçin Hesaplanan Net ġimdiki Değerler 

 Mevcut Durum 1.   Simülasyon Modeli 

(Mevcut Durumun 

Simülasyonu) 

2.xSimülasyon Modeli 

(Otomatik TaĢıma 

Sistemli) 

 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 

NPV(%5) 512.000 745.000 877.000 692.000 1.008.000 1.186.000 -388.000 -18.000 190.000 

NPV(%10) 450.000 620.000 705.000 608.000 839.000 954.000 -486.000 -217.000 -81.000 

NPV(%20) 357.000 451.000 489.000 483.000 611.000 662.000 -633.000 -484.000 -423.000 
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% 5‟ lik enflasyon oranı için hesaplanan net Ģimdiki değerler Ģu Ģekildedir: 

Tablo 4.10: % 5‟ lik Enflasyon Oranı Ġçin Hesaplanan Net ġimdiki Değerler 

 Mevcut Durum 1.   Simülasyon Modeli 

(Mevcut Durumun 

Simülasyonu) 

2.xSimülasyon Modeli 

(Otomatik TaĢıma 

Sistemli) 

 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 

NPV(%5) 473.000 666.000 767.000 640.000 901.000 1.037.000 -450.000 -144.000 15.000 

NPV(%10) 418.000 560.000 626.000 566.000 758.000 847.000 -536.000 -312.000 -206.000 

NPV(%20) 335.000 415.000 445.000 454.000 562.000 603.000 -668.000 -541.000 -493.000 

 

% 6‟ lık enflasyon oranı için hesaplanan net Ģimdiki değerler Ģu Ģekildedir: 

Tablo 4.11: % 6‟ lık Enflasyon Oranı Ġçin Hesaplanan Net ġimdiki Değerler 

 Mevcut Durum 1.   Simülasyon Modeli 

(Mevcut Durumun 

Simülasyonu) 

2.xSimülasyon Modeli 

(Otomatik TaĢıma 

Sistemli) 

 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 5 Yıl 8 Yıl 10 Yıl 

NPV(%5) 461.000 642.000 735.000 624.000 869.000 994.000 -468.000 -181.000 -34.000 

NPV(%10) 408.000 542.000 603.000 553.000 733.000 816.000 -552.000 -340.000 -243.000 

NPV(%20) 329.000 404.000 432.000 445.000 547.000 585.000 -678.000 -559.000 -514.000 

 

 Tablo 4.7‟ den Tablo 4.11‟ e kadar farklı enflasyon oranları için hesaplanan net 

Ģimdiki değerler sunulmuĢtur. Bu tabloların daha iyi anlaĢılabilmesi ve tüm durumlar 

için baĢa baĢ noktalarının daha net görülebilmesi için ġekil 4.13‟ ten, ġekil 4.21‟ e 

olan grafikler hazırlanmıĢtır. Bu grafiklerde x ekseninde enflasyon oranı, y ekseninde 

ise net Ģimdiki değerler yer almaktadır. 
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ġekil 4.13: Mevcut Durumda %5‟ lik Ġskonto Oranı Ġçin Net ġimdiki Değer-

Enflasyon Oranı Grafiği 

 

ġekil 4.14: 1. Simülasyon Modelinde (Mevcut Durumun Simülasyonu) %5‟ lik 

Ġskonto Oranı Ġçin Net ġimdiki Değer-Enflasyon Oranı Grafiği 
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ġekil 4.15: 2. Simülasyon Modelinde (Otomatik TaĢıma Sistemli) %5‟ lik Ġskonto 

Oranı Ġçin Net ġimdiki Değer-Enflasyon Oranı Grafiği 

 

ġekil 4.16: Mevcut Durumda %10‟ luk Ġskonto Oranı Ġçin Net ġimdiki Değer-

Enflasyon Oranı Grafiği 

 

 

-600.000

-500.000

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

0 2 4 6 8

Enfla syon O ra nı

N
e

t 
Ş

im
d

ik
i 

D
e

ğ
e

r 
($

)

5 Y ıllık  P eriy ot

8 Y ıllık  P eriy ot

10 Y ıllık  P eriy ot

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

0 2 4 6 8

Enfla syon O ra nı

N
e

t 
Ş

im
d

ik
i 

D
e

ğ
e

r 
($

)

5 Y ıllık  P eriy ot

8 Y ıllık  P eriy ot

10 Y ıllık  P eriy ot



 112 

 

ġekil 4.17: 1.Simülasyon Modelinde (Mevcut Durumun Simülasyonu) %10‟ luk 

Ġskonto Oranı Ġçin Net ġimdiki Değer-Enflasyon Oranı Grafiği  

 

ġekil 4.18: 2.Simülasyon Modelinde (Otomatik TaĢıma Sistemli) %10‟ luk Ġskonto 

Oranı Ġçin Net ġimdiki Değer-Enflasyon Oranı Grafiği  
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ġekil 4.19: Mevcut Durumda %20‟ luk Ġskonto Oranı Ġçin Net ġimdiki Değer- 

Enflasyon Oranı Grafiği  

 

ġekil 4.20: 1.Simülasyon Modelinde (Mevcut Durumun Simülasyonu) %20‟ luk 

Ġskonto Oranı Ġçin Net ġimdiki Değer-Enflasyon Oranı Grafiği 
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ġekil 4.21: 2.Simülasyon Modelinde (Otomatik TaĢıma Sistemli) %20‟ luk Ġskonto 

Oranı Ġçin Net ġimdiki Değer- Enflasyon Oranı Grafiği 

4.9     Sonuçlar 

Uzel‟ de günlük çalıĢma süresinde üretilen diferansiyel gövde sayısı 30‟ dur. 

ARENA ile yapılan ve mevcut durumun simüle edildiği ilk modelde ise günlük 

üretilmesi gereken diferansiyel gövde sayısı 36 olarak bulunmuĢtur. O halde Uzel‟ de 

%83.3‟ lük bir verim ile çalıĢıldığı söylenebilir. Bu verim değeri “TalaĢlı Ġmalat 

Method Mühendisi” Gökhan Deniz Bey ile görüĢülmüĢ ve daha önceden kendi 

yaptıkları hesaplamalar çerçevesinde Gökhan Bey tarafından da doğrulanmıĢtır.  

Maliyet hesabı dikkat edilirse mevcut durum, mevcut durumun simülasyonu ve 

otomatik taĢıma sistemli yeni hücre modeli için ayrı ayrı yapılmıĢtır. Mevcut durum 

ve mevcut durumun simülasyonu için elde edilen net Ģimdiki değerler baĢlangıç 

maliyeti olmadığından sürekli pozitif olmuĢtur. Mevcut durum ve mevcut durumun 

simülasyonu için yapılan hesaplamada %83.3 „lük verim oranının elde edilen net 

kazançlarda oluĢturduğu fark açıkça gözlenebilmektedir. ĠĢletme yanlızca verimi 

arttıracak tedbirler alarak kazançlarında büyük arttıĢlar sağlayabilir. 
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Mevcut durumda aylık üretilen diferansiyel gövde sayısı 600‟ dür. Otomatik taĢıma 

sistemine geçilmesi ile aylık üretim 811‟ e çıkacaktır. Bu durumda otomatik taĢıma 

sistemli hücre yapısına geçilmesi ile üretimde yaklaĢık %35‟ lik bir artıĢ sağlanabilir. 

Otomatik taĢıma sistemli yeni hücre modeli için yapılan maliyet hesapları 

incelendiğinde Ģu sonuçlar elde edilmektedir: 

 Ġskonto oranının %20 olduğu durumda hiçbir periyotta pozitif net Ģimdiki değer 

mevcut değildir. 

 %0.3‟ lük enflasyon oranı,  %10‟ luk iskonto oranında 10 yıllık periyot için 

baĢabaĢ noktasıdır. %10‟ luk iskonto oranı için 5 ve 8 yıllık periyotlarda pozitif 

net Ģimdiki değer mevcut değildir. 

 %1.6‟ lık enflasyon oranı,  %5‟ lik iskonto oranında 8 yıllık periyot için 

baĢabaĢ noktasıdır.  

 %5.3‟ lük enflasyon oranı,  %5‟ lik iskonto oranında 10 yıllık periyot için 

baĢabaĢ noktasıdır. 

 % 5.3‟ ün üzerindeki bir enflasyon oranında, 10 yıl  ve 10 yılın altındaki 

periyotlarda  %5 ve daha büyük iskonto oranları için pozitif net Ģimdiki değer 

mevcut değildir.   
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5. BÖLÜM: SONUÇLAR  

Geleneksel ve hücresel üretim sistemlerinden esnek üretim sistemlerine geçiĢte 

üretim sisteminin tasarımı yapılırken mutlaka simülasyon programlarından 

yararlanılmalıdır. Bu sayede hem çevrim süreleri, hem hücrelerin kaplayacağı 

alanlar, hem de maliyetler daha sistem kurulmadan görülebilir. Farklı senaryolar 

hazırlanarak istenene en yakın, en uygun çözümler üretilebilir. Dördüncü bölümde 

yapılan uygulama, simülasyon programlarının faydalarını açıkça göstermektedir. 

Burada değinilmesi gereken bir baĢka önemli noktada hazırlanan bu senaryoların 

aslında insanlar tarafından planlandığıdır. Simülasyon programlarından mümkün 

olduğunca fazla verim alabilmek için programları kullanacak, senaryoları 

hazırlayacak bireylerin bu konularda oldukça tecrübeli olmaları gerekir.  

EĢ zamanlı ürün-üretim prosesinin organizasyonlar için önemli bir avantaj 

sağlayacağı görülmektedir. EĢ zamanlı ürün-üretim prosesi kullanılarak ürün ve 

üretim tasarımları karĢılıklı olarak eĢ zamanlı yapıldığından ürünün piyasaya sürülme 

süresi düĢer. ĠĢlemlerin çoğu tasarım aĢamasında yapıldığından test, üretim, destek 

aĢamalarındaki maliyetler azalır. Bu yüzden toplam maliyet düĢer. EĢ zamanlı ürün-

üretim prosesi yaklaĢımı kullanılarak çoğu zaman kalitenin arttığı ve performansın 

yükseldiği görülmüĢtür. 

Esnek üretim sistemine geçiĢte müĢteri ve tedarikçilerle kurulacak iliĢkilerin de 

geliĢtirilmesi gerekir. Organizasyonlar tedarikçi seçimlerinde kalite ve yapabilirlik 

temeline dayanan belli sayıda tedarikçi ile çalıĢmalıdırlar. Böyle olmadığı taktirde 

ara ürünlerin kalitesinin düĢüklüğü sebebiyle üretim hattına alınamaması yada 

zamanında getirilmemesi dolayısıyla üretimde gecikmeler gibi gizli maliyetler ortaya 

çıkabilir. Organizasyonların kendilerini, müĢterilerinin tedarikçileri gibi görmeleri 

felsefesi oldukça önemlidir. Bu sayede tedarikçilerden beklenen, zamanında iĢlerin 

yapılması , maliyet ve kalite gibi kriterler müĢteriler için daha dikkatlice sağlanabilir. 
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Esnek üretim sistemine geçiĢ kararı oldukça büyük yatırımlara ihtiyaç duyulmasını 

sağlayacaktır. Bu noktada yatırımların maliyetlerinin çok iyi hesaplanması gerekir. 

Farklı durumlar için, yapılan hesaplamaların tekrarlanması karar verme aĢamasında 

daha doğru kararların alınmasını sağlayacaktır. 

Esnek üretim sistemleri içersinde bilginin ve bilgi sistemlerinin oynadığı rol oldukça 

büyüktür. Dinamik çevre değiĢimlerinin yapıya mümkün olan en kısa sürede 

adaptasyonu, doğru kararların zamanında alınabilmesi ve üretim içi bilgi ve materyal 

akıĢının en güvenilir, en hızlı biçimde izlenebilmesi ancak bilgi sistemiyle mümkün 

olabilir. 

GerçekleĢtirilen uygulamada hem Uzel Grubu “ Tarım Makineleri Ünitesi” TalaĢlı 

Ġmalat Bölümünde bulunan 3 çalıĢanlı ve 5 CNC‟ li hücre mevcut haliyle, hemde 

esnek üretim sistemine dönüĢtürülmüĢ otomatik taĢıma araçlı haliyle simüle 

edilmiĢtir. Hücrenin mevcut halinin simülasyonu, Uzel‟ den alınacak veriler ile 

kıyaslama yapılabilmesi amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Mevcut durumun simülasyonu 

sayesinde Uzel‟ de %83.3‟ lük bir verimle çalıĢıldığı sonucuna varılmıĢtır. Maliyet 

analizi,  yapılacak verim iyileĢtirme çalıĢmalarının gelirlerde büyük kazanımlar 

sağlanabileceğini göstermektedir. 

Mevcut hücre yapısı CNC‟ lerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi ve sisteme 

otomatik taĢıma aracı adapte edilmesi ile esnek üretime uygun bir hale 

dönüĢtürülebilir. Bu dönüĢüm sayesinde üretimde yaklaĢık %35‟ lik bir artıĢ 

sağlanabilir. Bunun yanında otomatik taĢıma aracının baĢlangıç maliyetinin oldukça 

yüksek olması, bazı durumlar dıĢında bu yatırımın karlı olmayacağını 

göstermektedir. Yatırımın karlı olduğu durumlar Ģöyle sıralanabilir: 

 %10‟ luk iskonto oranında 10 yıllık periyot için enflasyon oranının %0.3‟ ün 

altında olması durumunda. 

 %5‟ lik iskonto oranında 8 yıllık periyot için enflasyon oranının %1.6‟ nın altında 

olması durumunda. 

 %5‟ lik iskonto oranında 10 yıllık periyot için enflasyon oranının %5.3‟ ün 

altında olması durumunda. 



 118  

Yatırımın karlı olduğu durumlarda ise 5, 8 ve 10 yıllık periyotlarda kar oranı mevcut 

duruma göre oldukça düĢük olmaktadır. Açıkça görülmektedir ki, daha sistem 

kurulmadan yanlızca simüle edilerek ve maliyet analizi yapılarak gelecek ile ilgili 

çok doğru kararlar alınabilir.   
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