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ÇELİK YAPILARIN TASARIM, ÜRETİM VE MONTAJ SÜRECİNDE 

KAYNAK DENGELEME 

ÖZET 

Ülkemizde hala çelik malzeme hakkında bilincin güçlenmemesi nedeniyle çok düĢük 

kullanım oranına sahip olan malzeme aslında süresel ve mali açıdan 

değerlendirildiğinde diğer birçok yapı malzemesine göre avantajlı duruma 

geçmektedir. Maliyet hesabı yapılırken sadece yapım maliyeti göz önünde 

bulundurularak pahalılık karĢılaĢtırılması yapılmakta ve bu durumda doğal olarak 

çelik yapı maliyetleri yüksek çıkmaktadır. Ancak yalnızca yapım maliyetinin değil 

de iĢletme ve bakım maliyetleri de hesap edildiğinde ise son derece ekonomik olan 

çelik malzemesi kendisini ön plana çıkarmaktadır. 

Süresel olarak değerlendirildiğinde ise son derece kısa ve temiz yapım yöntemlerine 

sahip olan çelik birçok Avrupa ülkesinde bu özelliği ile tercih sebebi olmaktadır. 

Çelik yapılarda ana prensip tüm imalatların fabrika ya da atelye ortamında 

gerçekleĢtirilmesidir. ġantiyede ya da sahada ise bu elemanların sadece montajı 

yapılmaktadır. Çelik yapıların inĢaat sürecinde ise iyi bir tedarik zincirinin kurulduğu 

durumda, kolay monte edilebilme, zayiatının az ve temiz bir malzeme olması gibi 

nedenlerle tam zamanlı üretim sistemine en iyi Ģekilde örnek olabilecek bir 

malzemedir. Bu nedenle çelik yapıların tasarım sürecinden, nakliye ve montaj 

sürecine kadar geçen her süreç dikkatlice incelenmeli, ihtiyaç duyulan imalat 

miktarlarına göre kaynak tedarikleri çok iyi bir Ģekilde organize edilmelidir.  

Bu çalıĢmada, çelik yapılara ait  üretimin  tedarik zincirinin kapsamı incelenerek, 

farklı kaynak dengeleme yöntemleri ile denemeler yapılmıĢ ve sonuçlarının 

karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu amaca yönelik olarak, bir firmadan edinilen 

gerçek veriler ile örnek bir endüstriyel tesis projesi için iĢ akıĢ Ģeması hazırlanmıĢ ve 

bilgisayar ortamında planlamaları yapılan örnek proje için reel veriler kullanılarak 

farklı kaynak dengeleme yöntemleri uygulanmıĢtır. Uygulanan yöntemlere göre çok 

çeĢitli kaynak diyagramları elde edilmiĢ ve çıkan farklı sonuçlar karĢılaĢtırmalı 

olarak incelenmiĢtir. 
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RESOURCE LEVELLING AT DESIGN, PRODUCTION AND 

ASSEMBLAGE PROCESS OF STEEL STRUCTURES 

SUMMARY 

Because of lack of information about steelwork , steel has a low rate of use even 

though it could take advantage in terms of time and cost when compared to other 

construction materials. Cost calculation is done by considering only the construction 

cost and in this case steelwork cost appears with high cost rates. However, when 

taken into account not only of the construction costs but also operation and 

maintenance costs , steel material shows up with its specialty of being economic. 

When evaluated in terms of planning, steel has extremely clear and useful 

construction methods , so it has been preferred in many European countries.  

The main principle of steel is that it has been produced in the factory or workshop 

environment. It has been realized only the assemblage of these elements in the 

worksite. When established a well organized supply chain of steel structures, they 

have possibility of being mounted easily and they have a low loss material ,so they 

are very good examples of full time production system. Therefore, the design process 

of steel, shipping and installation process must be examined and resource 

procurement should be well organized according to needed production rates.  

In this study, it is aimed to examine the scope of supply chain of the production of 

steel structures and it is also aimed to make and compare the results of resource 

levelling by different methods. For this purpose, firstly, they have  been prepared 

work breakdown structure of a sample industrial plant project according to the real 

datas and also time schedule has been prepared by soft planning methods, finally 

different resource levelling methods have been applied to this stucture. Many kind of 

resource diagrams have been occured and the results have been examined 

comparatively.  
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1.  GİRİŞ 

Çelik yapı kullanımının uzun yıllar endüstriyel tesislerle sınırlandırılmıĢ olmasına 

karĢın projelendirme, üretim ve montaj hızının betonarme yapılara göre daha yüksek 

olması çelik yapıları inĢaat sektöründe tercih edilebilir kılmaktadır. Ayrıca yüksek 

maliyet nedeni ile birçok yapı malzemesinin gerisinde kalan çelik yapılar, büyük 

açıklıkları geçmede sunduğu kolaylıklar, istenilen geometri ve forma adaptasyon 

kolaylığı ve bir deprem bölgesi olan ülkemizde depreme karĢı gösterdiği performans 

sebebi ile kullanımı gün geçtikçe yaygınlaĢan bir malzemedir. 

1.1 Tezin Amacı 

Çelik yapılarda ana prensip tüm imalatların fabrika ya da atelye ortamında 

gerçekleĢtirilmesidir. ġantiyede ya da sahada ise bu elemanların sadece montajı 

yapılmalıdır. Bu çalıĢmada, çelik yapılara ait  üretimin  tedarik zincirinin kapsamı 

incelenerek, çeĢitli yöntemler ile kaynak dengelemenin yapılması ve sonuçlarının 

karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu amaca yönelik olarak, seçilen bir firmadan 

edinilen gerçekçi veriler ve bilgiler doğrultusunda iĢ akıĢ Ģeması hazırlanacaktır. 

Hazırlanan iĢ akıĢ Ģemasından yola çıkarak ve süresel planlama yazılımlarından 

birini kullanarak iĢ programı hazırlanacak, iĢ programına kaynaklar atanacak ve 

sonucunda kaynak diyagramları elde edilecektir. Ortaya çıkacak kaynak 

diyagramlarına göre, kaynak dengeleme iĢleminin öncelikli olarak hangi kaynaklarda 

ihtiyaç duyulduğu tespit edilecektir. Yazılımlarda var olan otomatik kaynak 

dengeleme, Yığılma Oranı ve Mutlak Sapma değerlerini dengeleme ve Genetik 

Algortima gibi çeĢitli kaynak dengeleme yöntemleri ile kaynak kullanımında 

optimizasyon yapılacaktır.  
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2.  YAPISAL ÇELİK 

2.1 Çelik Hakkında Genel Bilgiler 

Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir ve kabuğun yaklaĢık olarak % 4,5 unu 

teĢkil eder. Meteorlar haricinde serbest bir eleman olarak bulunmaz. Doğada demir 

cevheri; 

- Oksitler [magnetit (Fe3O4) ve hematit (Fe2O3)], 

- Hidroksitler [götit (FeO(OH)) ve limonit (FeO(OH)·nH2O)], 

- Karbonatlar [siderit(Fe2CO3)] 

halinde bulunur (ġekil 2.1). Hemen tüm cevher türleri Silisyum Oksit (Si2O) ihtiva 

etmektedirler. Çoğu cevher türleri az miktarda Fosfor, Alüminyum, Kükürt, vb. 

elementler içermektedir. 

 

Şekil 2.1 : Demir cevherleri. 

(a) Magnetit, (b) Hematit, (c) Geotit, (d) Limonit, (e) Siderit 

Demir cevheri, yüksek fırında kok kömür ile yakılıp ergitilerek ham demir elde 

edilir. Kok kömürünün iki fonksiyonu vardır; birincisi gerekli sıcaklığı sağlamak, 

ikincisi ise demir ile kimyasal reaksiyona girmektir. Kok kömürdeki karbon, demir 

ile alaĢım meydana getirir, ayrıca bu alaĢım yani ham demir cevherden gelen 

Silisyum, Alüminyum, Kükürt gibi maddeleri de ihtiva eder. ĠĢlem sonunda cüruf ve 

yüksek fırın gazları da ortaya çıkar. Cüruf, yoğunluğu az olduğundan ergimiĢ ham 

demirin üzerinde toplanır ve yüksek fırındaki cüruf deliğinden dıĢarıya atılır. Elde 

edilen ham demirin karbon oranı yüksek (%3-5) olduğundan Ģekil değiĢtirmeye ve 

kaynaklanabilmeye elveriĢli değildir. Bu nedenlerle ham demir iĢlenerek, kullanılan 
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yöntem ve katkılara bağlı olarak çelik veya dökme demir üretilebilir. Dökme demir 

kupol fırınında üretilir. Ġçeriğinde yaklaĢık olarak %2~4 oranında karbon vardır. 

Çelik ise Siemens-Martin, Elektrik Arkı, Oksijen Üfleme gibi yöntemlerle elde 

edilebilir. Bu yöntemler sonucunda dökme çelik, dövme çelik veya hadde ürünü çelik 

elde edilir.  

Isıl iĢlem sırasında eriyik hale gelmiĢ çeliğin bünyesinde karbon monoksitten dolayı 

gaz habbecikleri bulunur. Bu haldeki çeliğe gazı alınmamıĢ çelik denir. Silisyum, 

Alüminyum, Manganez, Kalsiyum gibi maddeler eklenerek, eriyik halde bulunan 

çelikteki oksijen bağlanarak gaz habbeciklerinin oluĢumu engellenir. Böyle çeliğe ise 

gazı alınmıĢ çelik denir. Gazı alınmıĢ çelikte kükürt ve fosforun yoğunlaĢtığı yerler 

(yığılma bölgeleri) daha az oluĢtuğundan, bu çelik kaynaklanma, yorulma ve 

bükülme bakımından daha elveriĢlidir.  

Üretilen çelik haddeleme adı verilen Ģekillendirme iĢlemine tabi tutulursa istenilen 

Ģekli alan ürünler elde edilir (ġekil 2.2). Haddeleme belirli bir sıcaklığın üstündeki 

çelikte yapılabildiği gibi göreceli olarak daha düĢük sıcaklıktaki çelik malzemeye de 

uygulanabilir. Dolayısıyla; haddeleme yöntemi sıcak veya soğuk olarak adlandırılır. 

Soğuk haddeleme, görece düĢük sıcaklıkta malzemeye verilen plastik deformasyonun 

derecesine bağlı olarak çeliğin mekanik özelliklerini değiĢtirir, oysa metalin plastik 

Ģekil değiĢtirmesi belirli bir sıcaklığın üzerinde yapılırsa, mekanik özelliklerinde 

herhangi bir değiĢiklik olmaz. Sıcak haddeleme sırasında kalıplara döküm yapılarak 

çelik katı eriyiğinden elde edilen slab, kütük veya blum denilen mamüller merdaneler 

yarımıyla Ģekillendirilir. Genelde haddeleme iĢlemi sırasında sıcaklık 12000ºC-

8000ºC aralığında değiĢmektedir (Özhendekçi, 2009). 
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Şekil 2.2 : ÇeĢitli ürünlerin haddelenme aĢamaları (Özhendekçi, 2009). 

Çeliğin Ģekil değiĢtirmesi suretiyle elde edilen bazı hadde ürünleri aĢağıdaki gibidir: 

i) Profiller 

● I Profilleri 

 

       Normal I            Orta GeniĢlikte I         GeniĢ BaĢlıklı I     GeniĢ BaĢlıklı Ağır I 

     (I veya IPN)                 (IPE)                   (IPB veya HEB)      (IPBv veya HEM) 
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Şekil 2.3 : I profil çeĢitleri ve tipik I kesit boyutları. 

● U ( [  ) Profilleri 

 

Şekil 2.4 : U profil ve tipik U kesit boyutları. 

● L Profilleri (Korniyerler) 

EĢit kollu korniyer 

 

Şekil 2.5 : EĢit kollu korniyer ve tipik korniyer boyutları. 

Farklı kollu korniyer 

 

Şekil 2.6 : Farklı kollu korniyer ve tipik korniyer boyutları. 
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● Boru Profilleri                                       ● Tüp Profilleri (Kutu, Dikdörtgen) 

             

Şekil 2.7 : Boru, kutu ve dikdörtgen profiler. 

● T Profilleri  

● Z Profilleri 

● Özel Profiller 

ii)Lamalar 

 

Şekil 2.8 : Lama kesiti. 

Enkesiti dikdörtgen olan çubuklar      

Dar Lamalar b=10~250 mm t=5~60 mm 

Ġnce Lamalar b=151~1250 mm t=5~60 mm 

GeniĢ Lamalar b=12~360 mm t=0,1~5 mm 

(Örnek : □ 200.10 ) 

iii) Levhalar 

Ġnce Levhalar t ≤ 2,75 mm; b=530~1250 mm; ℓ=760~2500 mm 

Orta Levhalar 3 mm ≤ t ≤ 4,75 mm; b≤ 2500 mm; ℓ≥ 7000 mm 

Kaba Levhalar t ≥5 mm; b≤ 3600 mm; ℓ≤ 8000 mm 

(Örnek : Lev.6.1000.5000 veya Lev.6) 

19. ve 20. yüzyıldaki endüstriyel geliĢmenin lokomotif malzemesi olan çelik, 

günümüzde mimari tasarım için de önem kazanmıĢtır. Çelik, geniĢ kullanım alanı, 
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Ģekillendirme imkanı (boru, profil, yuvarlak demir, yassı çelik gibi) ve teknik 

özellikleri sayesinde, 21. yüzyılın en önemli inĢaat malzemesi olmuĢtur. Bütün 

bunlara ek olarak, çelik, dünya üzerinde geri dönüĢümü en yaygın olan malzeme 

olarak kaynak ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. 

ĠnĢaat sektöründe çelik, genellikle büyük binaların (köprü, ofis binaları, alıĢveriĢ 

merkezleri, fuar binaları, stadyum gibi), inĢaatında kullanılmaktadır. Amerika, 

Kanada, Avustralya, Almanya, Finlandiya, Japonya gibi ülkelerde çelik kullanım 

yoğunluğu, ülkemizle kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Özellikle son on yıllık 

dönemde, ana yapı malzemesi olarak çelik kullanılması, gittikçe yaygınlaĢmıĢtır. 

Standart dıĢı biçimlere kolaylıkla uyum sağlayabilmesi, iĢçiliğin çok daha kısa 

sürede tamamlanması, binaların iĢletmeye daha kısa sürede açılması, küçük kesitlerle 

büyük açıklık yükleri taĢıması nedeniyle özellikle sanayi yapıları gibi düzensiz 

yapılarda mühendisler çeliği yapı malzemesi olarak benimsemiĢlerdir. 

 

Şekil 2.9 : Çelik endüstri yapıları örnekleri. 

Çeliğin mukavemetinin yüksekliğinden dolayı, taĢıdığı yükün ağırlığına oranının 

yüksek olması, kaynak tekniğinin ilerlemesi ile daha sağlam birleĢme yerlerinin 

yapılması, değiĢik çelik alaĢımlarının kullanılması ile çelik yapıların mukavemetinin 

daha yüksek ve dıĢ tesirlere daha dayanıklı olması her nekadar betonarmeye göre 

daha pahalı olsa da çeliğin köprülerde kullanımını arttırmıĢtır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kaynak
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Şekil 2.10 : Çelik köprü örnekleri. 

Betona göre daha hafif ve sünek bir malzeme olması, deprem bölgesi olan ülkemizde 

güvenilirliğinin yüksek olması, form verilebilirlik açısından sınır tanımaması, beton 

gibi kalıp gerektirmemesi, sanat yapılarında da mimarların birinci tercih nedeni 

olmasını sağlamıĢtır.  

 

Şekil 2.11 : Çelik sanat yapıları örnekleri. 

Betonarme yapı sistemlerinin uygulandığı çok katlı binalarda; döĢeme ve kiriĢ 

maliyetlerindeki küçük artıĢlara karĢın, kolon maliyeti yapıdaki kat sayısı ile doğru 

orantılı olarak artmaktadır. Yükseklikle artan rüzgar ve ağırlıkla artan deprem gibi 

yatay yük etkilerine karĢı kullanılan betonarme elemanların maliyeti ise hızla artarak 

genel yapısal maliyet içinde büyük oranlara ulaĢmaktadır. Çok katlı çelik çerçeveli 

binalarda ise; döĢeme ve kiriĢlerin özel yöntemlerle azaltılan maliyetlerindeki 

artıĢlar, betonarme yapılardakinden daha küçük olmaktadır. Rüzgar ve deprem 

yüklerinin bir bölümü veya tamamının hafif çelik çerçeveli sistemlerle 

karĢılanabilmesi nedeniyle çok katli binalarda çelik kullanımı tercih sebebi 

olmaktadır (Url -4). 

http://www.sektorler.com/insaat,firmalari/genel/cok,katli,bina,yapiminda,celik,.htm
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Şekil 2.12 : Çok katlı çelik yapı örnekleri. 

Yapı malzemesi olarak çelik; demirin karbon, silisyum, manganez, alüminyum, 

bakır, krom, nikel, molibden, bor, vanadiyum, vb. gibi elementler ile teĢkil ettiği 

alaĢımdır. Bu katkı maddelerinin çeĢitleri ve oranları çelik cinsine göre 

değiĢmektedir. En önemli katkı malzemesi karbon, çeliğin sertliğini ve 

mukavemetini arttırır, ancak iĢlenebilirliğini diğer bir deyiĢle Ģekil değiĢtirme ve 

kaynaklanabilme özelliklerini azalttığı için belli bir oranı geçmemesi gereklidir. 

Alman DIN normuna göre çelik, herhangi bir iĢlemden geçmeden dövülebilen ve 

genellikle %1,7‟den fazla karbon ihtiva etmeyen bir demir-karbon alaĢımıdır. 

ĠnĢaatta kullanılan çeliklerde karbon %0,16-%0,22 aralığındadır. 

            

Şekil 2.13 : Karbon yüzdesinin çeliğin çekme mukavemetine ve kopma 

uzamasına olan tesiri (Özhendekçi, 2009).  
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Üretim sırasında kullanılan demir cevherinin ve katkılarının kimyasal yapısı ham 

demirin bileĢimini etkiler. Ayrıca çelik üretimi sırasında kullanılan yöntem ve ilave 

edilen hurda demirin özellikleri de çeliğin kimyasını etkiler. Bu nedenle, türlü 

çeliklerin, türlü bileĢenleri vardır. Öte yandan üretim sürecinin bir parçası olarak, 

mümkün olduğunca azaltıcı tedbirler alınmasına rağmen bazı zararlı bileĢenler de 

(belirli sınırları aĢmamak koĢuluyla) çeliğin yapısında bulunabilmektedir. AĢağıda 

bazı çelik bileĢenleri ve özellikleri verilmiĢtir: 

Silisyum: Mukavemeti arttırır, kaynaklanabilme özelliğini ve paslanmaya karĢı 

direnci arttırır. %0,55‟i aĢmamalıdır, çünkü iĢlenebilirliği azaltır. 

Alüminyum: Fosforun zararlı etkisini ortadan kaldırır. Darbeli kuvvetlere karĢı 

dayanıklılığını arttırır. 

Manganez: Mukavemeti arttıran bu eleman, çeliğin dövülebilme ve kaynaklanabilme 

özelliklerine olumlu etkide bulunur. Ayrıca paslanmaya, aĢınmaya ve az oranda ısıya 

karĢı olan dayanıklılığını iyileĢtirir. 

Bakır: Korozyon mukavemetini ve sünekliği arttırır. 

Krom: Mukavemeti arttırır, korozyona, sürtünmeye karĢı direnci arttırır. 

Nikel: Mukavemeti ve plastikliği arttırır. 

Molibden ve Bor: Mukavemeti ve plastikliği arttırırlar. Çok kalın yüksek 

mukavemetli levha üretiminde önemleri büyüktür. 

Vanadiyum: Isıya ve aĢınmaya karĢı dayanıklılığını arttırır. 

(Krom, Nikel, Molibden, Bor ve Vanadiyum yüksek mukavemetli çeliklerin 

üretiminde kullanılırlar.) 

Bu faydalı elementlerin yanı sıra, içerdiği zararlı elementler; kükürt, fosfor ve 

azottur. Kükürt çeliğin kızıl derecede gevrek olmasına ve kolayca kırılmasına sebep 

olur. Fosfor çeliğin normal sıcaklık derecelerinde çok gevrek olmasına ve çabuk 

kırılmasına sebep olur. % 0,2 fosfor ihtiva eden çelik sert bir yere düĢtüğü zaman 

cam gibi kırılır ve parçalanır. Her birinin miktarı genellikle %0,04‟ ü geçmemeli ve 

asla %0,05‟den çok olmamalıdır. Azot çeliği gevrekleĢtirir; çelik cinsine göre 

%0,007 veya %0,009‟u aĢmamalıdır. 
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Kristalli bir malzeme olan çeliğin uygulamadaki davranıĢlarını belirleyen mekanik 

özellikleri çekme deneyi ile belirlenir. Çekme deneyinde, çubuk biçiminde bir çelik 

numune yavaĢ yavaĢ ve giderek artan çekme kuvvetine maruz bırakılır. Bu esnada bir 

yandan artan kuvvet etkisiyle çubuğun boyu uzarken, bir yandan da en kesiti daralır 

ve numune kopuncaya dek kuvvet arttırılmaya devam edilir (ġekil 2.14.a). Deney 

boyunca çubukta meydana gelen boy değiĢimi ve gerilme değerleri ölçülerek 

gerilme-Ģekil değiĢtirme grafiği hazırlanır (ġekil 2.14.b). Çubuk elastiklik sınırına 

ulaĢıncaya kadar (elastiklik sınır gerilmesi : σE ) meydana gelen Ģekil değiĢtirmeler 

elastiktir; diğer bir deyiĢle elastik bölgede tesir eden kuvvet kaldırılırsa çubuk 

baĢlangıç Ģekline döner. Hatta bu bölge içinde orantılı sınır gerilmesi (σP ) diye 

adlandırılan değerden daha küçük gerilme değerlerinde, gerilmeler ve Ģekil 

değiĢtirmeler arasındaki iliĢki lineerdir yani Hooke Kanunu geçerlidir: E = σ / ε . 

ġekil 2.14.b‟ de görüldüğü gibi Hooke Kanunu‟nun geçerli olduğu orantılı bölge 

Hooke doğrusu olarak da adlandırılabilir. Doğrunun eğimi elastiklik modülünü 

vermektedir. Elastiklik sınır aĢıldığında ise artık kaçınılmaz olarak çubukta bazı 

kalıcı hasarlar yani plastik Ģekil değiĢtirmeler meydana gelecek demektir. Elastik 

olmayan bölgede kuvvet arttırılmaya devam edilirse malzeme akma sınırına (σF ) 

ulaĢır. ġekil 2.14.b‟de de görüldüğü gibi akma durumu, sabit gerilme etkisindeki bir 

elemanda Ģekil değiĢtirmede meydana gelen artıĢ olarak tanımlanabilir. Akma 

durumunda meydana gelen büyük deformasyondan sonra malzeme kendini toparlar 

ve gerilme yeniden artmaya baĢlayarak maksimum gerilme (σB ) değerine ulaĢır. 

Akmadan sonra gerilmenin yeniden artmasına pekleĢme denir. 
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Şekil 2.14 : (a) Çekme deneyinin aĢamaları (b) Çekme deneyinde gerilme-

Ģekil değiĢtirme grafiği (Özhendekçi, 2009). 

Maksimum gerilme değerine ulaĢtıktan sonra mühendislik gerilmesi azalmaya baĢlar, 

çünkü çelik boyun verme bölgesine girmiĢtir ve neticede numune kopma gerilmesine 

ulaĢır.  

Çelik malzeme plastik bölgede bir C noktasına kadar yüklendikten sonra, yük 

kaldırılıp gerilme sıfırlanırsa, gerilme deformasyon iliĢkisi ġekil 2.14.(b)‟deki 

grafikte |OP| doğrusuna paralel |CC‟| doğrusunu takip eder. Bu durumda Ģekilden de 

görüleceği gibi yük altında var olan gerilmenin elastik olan kısmı kaybolurken, 

plastik olan kısmı kalıcı olmaktadır.  

C noktasına kadar yüklenip, yükü boĢaltılmıĢ numune yeniden yüklenirse, bu kez bir 

önceki yüklemeden ötürü plastik deformasyon (kalıcı hasar) mevcut olduğundan 

gerilme Ģekil değiĢtirme iliĢkisi |C‟CB| yolunu izler. Bu durumda malzeme σ C 

gerilme noktasına kadar lineer elastik karakter gösterir. Bu olaya pekleĢme denir. 

PekleĢme olayı sonucunda metalin sertliği, akma sınır gerilmesi artar, sünekliği ise 

|OC‟| (plastik deformasyon) kadar azalmıĢ olur. Bu deneyde olduğu gibi tatbik edilen 

soğuk iĢlemler malzemenin pekleĢmesine ve sünekliğinin azalmasına 

(gevrekleĢmesine) yol açarlar. Malzemeye baĢlangıçtaki yumuĢaklığının ve 

sünekliğinin geri verilmesi istendiğinde, malzeme uygun sıcaklığa kadar ısıtılıp 

yavaĢ yavaĢ soğutulur. Bu iĢleme tavlama denir ve malzemenin gerilme deformasyon 
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iliĢkisi yeniden |OPEFB| haline gelir. Özet olarak metalin plastik Ģekil değiĢtirmesi 

kristalleĢme sıcaklığının üzerinde yapılırsa, mekanik özelliklerinde herhangi bir 

değiĢiklik olmaz (Özhendekçi, 2009). 

Çeliğin bazı mekanik özellikleri aĢağıdaki gibidir: 

Elastiklik modülü, E = 2,1x10E6 kg/cm2 

Kayma Modülü, G=E/2(1+ν ) = 810000 kg/cm2 

Poisson Oranı, ν = 0,3 

Isıl genleĢme katsayısı (α ) = 0,000012 

Çeliğin uygulamada geçerliliği olan bir diğer özelliği, fiziksel özellik doğrudan 

uygulama gereklerine bağlı olarak önem kazanır. Fiziksel özellikler, genelde, ısıl, 

elektriksel, mıknatıs ve yoğunluksal özellikler olarak alt bölümlere ayrılırlar.  

Isının önemli bir değiĢken olduğu uygulamalarda, çeliğin türüne bağlı olarak, ısıl 

iletkenliğinin bilinmesi ve tasarımda göz önüne alınması gereklidir. Bununla iliĢkili 

ikinci bir önemli özellik ısıl genleĢmedir. Örneğin alüminyum gibi çeliğin iki katı 

genleĢen bir metal, çelik ile birlikte kullanılacaksa, tasarımda bu özelliğin çok iyi 

değerlendirilmesi gerekir. Elektrik ve mıknatıs özellikler trafo sacı gibi uygulamalar 

için yapılan çelik seçimlerinde önem kazanır. Fiziksel özellikler çelik seçiminde çok 

özel uygulamalar için önem kazanırlar (Url -5). 

2.1.1 Çeliğin üstün özellikleri 

Yüksek dayanımlı olup, öz ağırlığının taĢıdığı yüke oranı çok küçüktür; dolayısıyla, 

yapının tümsel ağırlığı azalmaktadır. Elastisite modülü, diğer yapı malzemelerininki 

ile karĢılaĢtırıldığında, çok yüksektir. Bu nedenle, stabilite sorunlarına, dinamik 

yüklere, titreĢimlere uygun bir davranıĢ göstermekte ve sehim problemi olan taĢıyıcı 

elemanların boyutlandırılmasında daha ekonomik kesitler elde edilmektedir. 

Çekme dayanımı basınç dayanımına eĢit, hatta burkulma olayı düĢünülürse daha 

yüksektir. Bu niteliği, çeliğe mimari açıdan tasarımı özellik gösteren yapılarda bir 

avantaj sağlamaktadır. 

Sünek olduğu için büyük bir Ģekil değiĢtirme kapasitesi bulunmakta, dolayısıyla, 

beklenmeyen olağan dıĢı yük durumlarında, çürük zeminlerde oluĢabilecek 

oturmalarda ve deprem bölgelerinde çok önem kazanmaktadır ve bu sebeplerle 

oluĢabilecek deformasyonlarda optimum çözümler sunmaktadır (Yardımcı, 2005a). 
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TaĢıyıcı elemanların atölyelerde iĢlenmeleri, inĢaatın montaj aĢamasında hava 

koĢullarından fazla etkilenmemesine neden olmakta ve dolayısıyla yapım süresi 

kısalmaktadır. DeğiĢtirme ve takviye olanağı çok kolay olduğu için, elemanlar 

söküldüklerinde yeniden az bir kayıpla veya yeniden kullanılmaları önceden 

planlanmıĢ ise hiç kayıpsız kullanılabilmektedir. Hatta yapının tümüyle sökülüp 

baĢka bir yere taĢınması olanağı vardır. Restorasyona açıktır ve diğer tür yapıların 

restorasyonunda da pek çok olanaklar sunar. 

Elemanlar yerlerine monte edildiklerinde iĢletme yükü ile çalıĢabildiklerinden, yapım 

süresi kısalmakta ve iyi bir planlama ile de az iskeleli inĢaat mümkün olmaktadır. 

Çelik dünyanın en çok ve tam olarak geri dönüĢtürülen malzemesidir. Çelik hurda 

%100 çeliğe dönüĢür ve doğru yapılırsa kalite ve güvenirlik kaybı olmaz. 

Mimari açıdan çelik yapı tasarımı estetik ve yaratıcılığa açıktır. Kolon sayısı en aza 

indirilebilir; kiriĢ boyutları betonarmeye göre düĢük olduğundan, geniĢ açıklıklara 

karĢın döĢemeler incedir. Aynı yapı yüksekliği için daha fazla kat yapılabileceği gibi, 

temiz kat yüksekliği de daha fazladır. DöĢeme iç hacimleri boĢ olduğundan bu 

boĢluk, tüm tesisatı geçirmek için kullanılır ve böylece kullanılabilir kat 

yüksekliğinden kayıp olmaz. 

Çelik taĢıyıcılı yapı yüksek kaliteli endüstriyel bir üründür. TaĢıyıcı sistemin tüm 

parçaları fabrika ortamında üretilir ve endüstriyel kalite güvencesi içerir. ġantiye 

üretimleri ve tüm uygulamaları da benzer Ģekilde kontrol edilir. 

DönüĢümlü bir malzeme olması ve inĢaat sırasında zararlı atıkların bulunmaması ve 

kuru yöntemlerle yapılması, küçük Ģantiye alanlarıyla ve hızlı temiz bir inĢaatın 

gerçekleĢtirilebilmesi nedenleriyle çevreye zarar vermeyen bir malzeme 

konumundadır. Çelik yapı söküldüğü zaman bile geriye atık malzeme bırakmaz. 

Yaygın düĢüncenin aksine çelik yapı ekonomiktir. Genelde, yapıların maliyetlerinin 

karĢılaĢtırması, yalnızca, taĢıyıcı sistemlerin birim alan veya hacmine karĢıgelen ve 

yapı malzemelerinin maliyeti kullanılarak yapılmaktadır. Ancak, böyle bir yaklaĢım 

ile, yapının tümsel maliyetini etkileyen bir çok etken gözardı edilmiĢ ve yapım 

maliyeti olarak yalnızca üst yapı ve temel maliyeti hesaba katılmıĢ olur. Bu tür bir 

maliyet karĢılaĢtırması yapıldığında, aynı mimari plan ve aynı fonksiyonlu iki 

yapıdan, çelik konstrüksiyon olanının maliyeti, betonarme yapıya göre % 5 ~ 12 

daha pahalı olmaktadır. Eğer maliyetlerin karĢılaĢtırılmasında kredi maliyeti, kira 

gelirleri, kullanım alanı, geri kazanım, yeniden kullanım, çevre kirliliği ve deprem 

etkisi gibi etkenler de kapsam içine alınarak değerlendirme yapılırsa, aradaki farkın 
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azaldığı görülecektir. Ekonomikliği anlamak için projeye bütünsel bakıĢ ile doğrudan 

ve dolaylı tüm yarar ve kazançların projenin tüm ömrü boyunca değerlendirilmesi 

gerekir. Yüksek mukavemetli çelik kullanılması halinde yapının tümsel çelik ağırlığı 

azalır. Bu durumda çelik üreticisinden çelik konstrüksiyon imalatçısına ve çelik 

konstrüksiyon imalatçısından montaja taĢıma maliyetlerinde azalma sağlanır. 

TaĢıyıcı sistemi az sayıda elemanla tasarlamak, imal edilecek farklı eleman sayısını 

azaltmak ve birleĢimleri basitleĢtirmek gibi yollarla imalat maliyetlerini aza indirmek 

mümkün olmaktadır. Atölyede imalat, yıl boyu daha kontrollü bir ortamda çalıĢma 

olanağı sağladığı için, Ģantiyede yapılacak montaj daha problemsiz olur ve montaj 

maliyeti düĢer. Çelik yapıların kuru yapı yöntemleri ve hızlı yapım metodları 

kullanılarak çok kısa zamanda yapılması, bu nedenle yapım süresinin alıĢılmıĢ 

yöntemlere göre yarıya hatta üçte bire inmesi, çok büyük zaman kazancı sağlar. 

Ayrıca hava koĢullarından ve mevsimlerden bağımsız, kıĢ Ģartları da dahil inĢaat 

yapılabiliyor olması, yapım hızını artırır. Sonuçta, dolaylı maliyetlerin (Ģantiye, 

iĢçilik, kira, vb) hepsi de belirgin bir Ģekilde azalır. Çelik yapıda kolon sayısı ve 

kesitlerinin çok küçük, döĢeme kalınlıklarının düĢük olması, net kullanım alanının 

%3-%5 artmasına neden olur.Bu da daha fazla kira geliri veya satıĢ değeri demektir. 

Çelik taĢıyıcı sistem çok hafiftir, temel maliyetleri yaklaĢık %15 - %25 azalır. Bina 

taĢıyıcı sisteminin ömrü 50 - 100 yıl olduğu halde, tesisat ömrü ortalama 10 yıl, 

bilgisayar kabloları, haberleĢme sistemleri gibi diğer teknolojik donanımın ömrü 2-3 

yıl kadardır. Çelik yapıda tesisat bölgelerine kolay ulaĢıldığından, tesisat montajı, 

bakımı ve yenilemesi çok kolay yapılır. Ayrıca döĢemede istenilen yerden çıkıĢlar 

için delik açılabildiğinden teknolojik donanımların yer değiĢtirmeleri sağlanabilir. 

Çelik, %100 geri kazanımlı ve tekrar kullanılabilen bir malzemedir ve çeliğin bu 

avantajı, tümsel yapı maliyetinin hesabında mutlaka göz önünde tutulmalıdır 

(Özhendekçi, 2009). 

2.1.2 Çeliğin sakıncalı özellikleri 

Yanıcı bir malzeme olmamakla birlikte, yüksek sıcaklık derecelerinde 

mukavemetinde hızlı bir düĢüĢ olur. Ayrıca ısıyı iyi ilettiğinden mukavemet düĢüĢü 

hızlı gerçekleĢir. 6000C‟ dan sonra kullanılamaz hale gelir. Yangına karĢı tedbirler 

alınması gereklidir. (Yüzeyi iletken olmayan bir elemanla kaplanırsa veya yanmaz 

boyalarla boyanırsa dayanıklılığı artar, vb.) 



 
17 

Paslanmaya karĢı dayanıksızdır. Sürekli bakım gerektirir. Boyama, betona gömme, 

korozyona dayanıklı özel alaĢımlı çelik kullanma, vb. alınacak tedbirlerdendir. Asit, 

baz ve tuza karĢı dayanıksızdır. Ses ve ısıyı iyi iletir, dolayısıyla yalıtım 

gerektirebilir. Çelik yüksek mukavemetli bir malzeme olduğundan seçilen kesitler 

narindir. Burkulma yerel burkulma gibi olası stabilite problemleri hesaplar sırasında 

dikkate alınır. Ayrıca narinliğin derecesine bağlı olarak elemanların basınç taĢıma 

gücü çekmeye oranla bir miktar daha küçüktür (Özhendekçi, 2009). 

2.2 Çeliğin Tarihsel Gelişimi 

Çeliğin yapılara uygulanması ilk olarak 1676 yılında, fizikte lineer elastik 

malzemelerin bozunumunun, bozunuma sebep olan kuvvetle yaklaĢık doğru orantılı 

olduğunu açıklayan Hooke kanunu ile olmuĢtur. 1774 lere gelindiğinde L. Euler 

tarafından çubukların burkulma yükleri tanımlanarak çeliğin yapılara uygulanma 

aĢamasının temelleri atılmıĢtır. Font kullanılarak inĢa edilen ilk köprü Ġngiltere‟de 

Coalbrookdale Kasabası civarında, Severn Nehri üzerindeki yol köprüsüdür. 

                     

Şekil 2.15 : Ġlk Font Köprü Coalbrookdale Köprüsü (Ġngiltere). 

1786 yılında dökme çelikten imal edilmiĢ olan bir kemer köprü modelinin Pain 

tarafından test edilmesi, 1820 yılında çok katlı olarak inĢa edilecek olan Philadelphia 

binasının kolonlarında dökme çelik malzemenin kullanımında etken faktör olmuĢtur. 

1823 yılında levhaların burkulmasına karĢı gelen diferansiyel denklemin Navier 

tarafından formülize edilmesi de 1828 yılında Viyana‟ da (Avusturya) yapılan bir 

köprüde çeliğin ilk kez kullanımına dayanak oluĢturmuĢtur. ABD „de ilk demir kafes 



 
18 

kiriĢin inĢası Baltimore ve Ohio Demiryolu‟nda 1840 yılında gerçekleĢmiĢtir. 1843 

yılında Block Iceland‟da çelik malzemesi bir deniz fenerinin inĢasında kullanılmıĢtır. 

1853‟de inĢa edilecek olan demir kafes kiriĢ için 1847 yılında Squire Whipple 

tarafından kafes sistemler için gerilme analizi geliĢtirilmiĢtir. 1853-58 yılları arasında 

6 katlı Cooper Union‟a ait ofis binası çerçeveli ilk yapı olarak New York‟da inĢa 

edilmiĢtir. 1856 yılında çeliğin ilk kez ABD de üretimi ile çelik malzemesinin 

yapılarda kullanılabilirliği önemli bir aĢamaya gelmiĢtir. Köprülerde çeliğin 

kullanımı ilk kez 1862 yılında Hollanda‟da Bessemer konvertöründe üretilen çelik ile 

baĢlamıĢ ve 1869-74 yıllarında ilk büyük köprü unvanına sahip çift katlı St. Louis'de 

Mississippi üstünde yapılan ve her biri 152 m uzunluğunda üç kemeri bulunan Eads 

köprüsünde çelik profillerin kullanımı ile devam etmiĢtir. 1873 yılında haddelenmiĢ 

ürünler ile ilgili geometrik ve karakteristik mukavemet değerleri ilk kez 

tablolaĢtırılmıĢır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan çelik yerine demirden inĢa 

edilmiĢ olan Eiffel kulesi 300 m yüksekliği ile çelik yapıların ilk önemli 

örneklerinden biri olarak gösterilmektedir.  

 

Şekil 2.16 : Eiffel Kulesi yapım aĢamaları (Fransa). 

1877-1900 yılları arasında uzun çalıĢmalar neticesinde çeĢitli müĢavir mühendisler 

ve demiryolu Ģirketleri tarafından ilk Amerikan yönetmelikleri yürürlüğe girmiĢtir. 

1879 yılında tümüyle Bessemer Konvertörü‟nde imal edilen çelikten demiryolu 
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köprüsü (Glaskow;Missouri) inĢa edilmiĢtir. 19. yüzyılın sonlarına kadar sadece 

demircilerin kullandığı ısıtma ve dövme yolu ile metallerin birleĢtirildiği kaynak 

yöntemi biliniyordu, 1880 yılında ilk kez elektrik arkı yöntemi ile kaynak 

yapılmıĢtır. Tamamlandığı zaman dünyanın en geniĢ asma köprüsü ünvanına sahip 

olan, Roebling ve Hildenbrand tarafından tasarlanarak boyutlandırılan Brooklyn 

Köprüsü‟nde (New York) galvaniz kaplama çelik malzemeler kullanılmıĢtır. Cooper 

Union‟a ait 6 katlı ofis yapısından sonra çelik çerçeve sistemli inĢa edilen ilk çok 

katlı yapı W.Jenney tarafından tasarlanan Home Insurance ġirket Binası (Chicago) 

olmuĢtur. Perçinli birleĢimin ilk uygulaması ise 1888 yılında Chicago‟da Tacoma 

Binası‟nda olmuĢtur. 19.yy‟ın sonlarına doğru Ġskoçya‟da inĢası tamamlanan Firth of 

Forth Köprüsü, yedi yıl sonra Brooklyn Köprüsü‟nün rekorunu kırarak en uzun 

köprü ünvanına sahip olmuĢtur. 20. yüzyılın baĢlangıcında çelik yapıların tarihsel 

geliĢimine ait ilk adım 1907 yılında Bethlehem‟de çelik fabrikasının üretime 

baĢlaması ve bu fabrikada ilk olarak haddelenmiĢ geniĢ baĢlıklı profillerin üretilmesi 

olmuĢtur. 1909 yılında ise American Optical Firması‟na ait bina (Worchhester, 

Massachusetts) geniĢ baĢlıklı profillerle inĢa edilen ilk yüksek çelik yapı olmuĢtur. 

Macaristan‟da 1914 yılında “Plastik Mafsal”a yönelik olarak Kazinczy tarafından ilk 

test gerçekleĢtirilmiĢtir. 1921‟de ABD‟de ilk kez Çelik Yapılar Enstitüsü AISC 

(American Institude of Steel Construction) kurulmuĢ ve 2 yıl sonra çelik yapıların 

kaleme alındığı ilk AISC Yönetmeliği yayınlanmıĢtır. 20.yüzyılın ilk yarısında çelik 

yapıların tasarımına dair birçok çalıĢma yapılmıĢ ve 1946 yılında Amerikan Demir 

ve Çelik Enstitüsü (American Iron and Steel Institute) tarafından ilk kez AISI 

standardı yayınlanmıĢtır. 1940 yılında 6.4 milyon dolara yapımı tamamlanan ancak 7 

Kasım 1940‟da köprüye etkiyen rüzgar yükü nedeniyle yıkılan Tacoma Narrows 

Köprüsü çelik yapılarda hesaplamanın önemini gözler önüne sermiĢtir (Deren ve 

diğ., 2008). 
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Şekil 2.17 : Tacoma Narrows Köprüsü (ABD). 

Çelik yapıların hızlı inĢa edilebilmesi nedeniyle birinci dünya savaĢı sonrasında, 

ikinci dünya savaĢı sırası ve sonrasında çelik yapı inĢası yaygın olarak gözlenmiĢtir. 

Birinci dünya savaĢı sonrasında dağılan sanayinin yeniden üretime geçebilmesi 

amacıyla çelik inĢası tercih edilmiĢtir. Ġkinci dünya savaĢı sırasında ise Alman 

ordusunun Volga Nehri‟ne kadar onlarca devletin arazilerini iĢgal ederek, sanayi 

binalarının donanımlarını söküp yeni arazilere taĢıması ve bu arazilerde hızlı sanayi 

üretimine geçebilmesi ancak çelik taĢıyıcı sistemlerin kullanılması ile mümkün 

olmuĢtur. SavaĢ sonrasında ise, sanayi, sosyal-spor tesisleri, okul ve konut 

binalarının hızla yapılması ihtiyacı, ancak çelik kullanımı ile mümkün olabilmiĢtir. 

Böylelikle çelik yapı taĢıyıcı sistemlerinin hesaplama yöntemlerinin ve tasarım 

esaslarının geliĢmesi mümkün olmuĢtur. Bu süreçte kaynak teknikleri de geliĢmiĢtir 

(Özhendekçi, 2009). 

20.yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde plastik teoriye dayanılarak yapılan tasarımlar 

artmıĢ, 1960‟dan günümüze plastik hesabın kullanılması yaygınlaĢmıĢ ve birçok 

ülkede çelik yapıların plastik hesabıyla ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle, 

bütün bu ülkelerde plastik hesap yaygın bir Ģekilde kullanılır hale gelmiĢtir. Önceleri 

sürekli kiriĢler ve az katlı yapıların hesabında kullanılan bu yöntemlerden, 1970‟de 

önce Amerika BirleĢik Devletleri, Meksika ve Ġngiltere‟de, çok katlı yapıların 

hesabında da yararlanılmaya baĢlanmıĢtır (Yardımcı, 2005b). 
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3 yıl ara ile yapımları tamamlanan New York'taki Dünya Ticaret Merkezi (World 

Trade Center) ve Chicago'daki Sears Tower binaları zamanın en yüksek gökdelenleri 

olarak çelik malzemesinin kullanıldığı örnek yapılar olarak tarihe geçmiĢtir.  

1955'de Japonya‟da 100 çocuk taĢıyan bir feribotun baĢka bir feribotla çarpıĢması ve 

168 kiĢinin ölmesi üzerine köprü inĢası için politik baskılar artmıĢ, Akashi-Kaikyo 

Köprüsü‟nün inĢaatı 1988'de baĢlamıĢ, 10 yıl sürmüĢtür ve halen dünyanın en uzun 

çelik asma köprüsü olarak literatürde yer almaktadır. 

1974 yılında Ġstanbul Boğazı'nda karayolu geçiĢini sağlamak için 1074 metre 

açıklıklı ilk çelik asma köprünün (Boğaziçi Köprüsü) ve 1988 yılında 1090 metre 

açıklıklı ikinci asma köprünün (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü)  inĢasında taĢıyıcı 

ayakların ve halatların çelik malzemesinden yapılması Türkiye‟de yapısal çeliğin 

kullanımına örnek teĢkil etmiĢtir. 

 

Şekil 2.18 : Boğaziçi Köprüsü (Türkiye) 

Yakın geçmiĢe gelindiğinde 1998‟de 806 milyon dolara mal olan ve 1624 metre 

açıklıklı Great Belt asma köprüsü Avrupa‟nın en uzun asma köprüsü olarak 

Danimarka'da inĢa edilmiĢtir (Deren ve diğ., 2008). 

Günümüze gelindiğinde ise, teknolojinin geliĢimi ile yeni kullanım tekniklerinin 

ortaya çıkması çeliğin birçok yapıda, ana yapı malzemesi olarak tercih edildiğini 

göstermektedir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1955
http://tr.wikipedia.org/wiki/1988
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2.3 Çeliğin Ülkemizdeki Gelişimi 

Demir çelik sektörü ülke ekonomilerinin kalkınmasında lokomotif sektörler içinde 

yer alıyor. Sektörün baĢta inĢaat, otomotiv ve demiryolu olmak üzere tüm mamul 

eĢya üretimine doğrudan katkısı bulunmaktadır. 

Türk ekonomisinin geliĢmesinde büyük rolü bulunan sektörün, modern anlamda 

temelleri 1930‟larda atıldı. Türkiye‟de demir çelik üretimine ilk kez Kırıkkale‟de 

1928‟de savunma sanayinin çelik ihtiyacını karĢılamak üzere Askeri Fabrikalar 

Müdürlüğü‟ne bağlı olarak baĢlandı. 

1937‟de, Atatürk‟ün direktifleriyle, Türkiye‟nin ilk entegre demir çelik tesisi olan 

Karabük Demir Çelik Fabrikaları‟nın (KARDEMĠR) temeli atıldı. 1939‟da 150.000 

ton çelik üretimi gerçekleĢtiren Ģirket uzun dönem, “ilk ve tek olma” özelliğini 

korudu. Kardemir‟in geliĢmekte olan Türkiye‟nin demir çelik ihtiyacına cevap 

verememesi ve yassı ürün talebini karĢılamak için, ikinci entegre tesis olan Ereğli 

Demir Çelik Fabrikaları (ERDEMĠR) 1965‟de 470.000 ton kapasite ile üretime 

baĢladı. 1977‟de, uzun ürün ve yarı mamul talebini karĢılayabilmek amacıyla, 

Türkiye‟nin üçüncü entegre tesisi, Ġskenderun Demir Çelik Fabrikaları (ĠSDEMĠR) 

iĢletmeye açıldı. 

Öte yandan 1960‟lı yılların baĢında demir çelik özel sektörün de ilgisini çekmesiyle 

ilk elektrikli ark ocaklı tesis Ġzmir‟de faaliyete geçti. Bunu takip eden 4 ark ocaklı 

kuruluĢun iĢletmeye açılması ile 1980‟de Türk Demir Çelik Endüstrisi, yıllık 4,2 

milyon ton ham çelik üretim kapasitesine ulaĢtı. 

24 Ocak Kararları ile kalkınma stratejisini değiĢtiren ve ihracata dayalı kalkınma 

modelini benimseyen Türkiye‟de 1980‟ler sektörün geliĢimi açısından önemli bir 

dönem oldu ve yeni elektrik ark ocaklı tesisler kuruldu. Özellikle inĢaat sektöründe 

ve çeĢitli imalat sanayilerinde canlanma ve altyapı yatırımlarının hız kazanması uzun 

ürün talebinde artıĢı beraberinde getirdi (Url –3). 

1970‟lere kadar sadece 2-3 fabrikanın üretimi ile geliĢmeye çalıĢan demir-çelik 

sektöründe, son 30 yılda kurulan fabrikalar geliĢimi olumlu yönde etkilemiĢtir. ġekil 

2.19‟da görülen demir-çelik fabrikalarının çoğu son 30 yılda kurulmuĢ ve zaman 

içerisinde büyük ilerleme kaydederek ülkemizi dünyada üst sıralara çıkartmıĢtır. 

Ülkemizdeki çelik üretiminin büyük kısmını karĢılayan Erdemir 2009 yılında 
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yaklaĢık 9milyon ton üretim ile ilk sırada yer almıĢtır. Erdemir‟i ise diğer büyük 

üreticiler olan ĠçdaĢ, Kardemir, Kroman takip etmektedir. 

 

Şekil 2.19 : Türkiye Çelik Haritası (Url -6). 

2000‟de 14,3 milyon ton olarak gerçekleĢen Türkiye‟nin demir-çelik üretimi, 

2007‟de 25,3 milyon tona çıktı ve Türkiye dünya çelik üretiminde 10‟uncu, 

Avrupa‟da 4‟üncü sıraya yükseldi. Ancak 2009 yılında kriz nedeniyle üretimde 

gerileme yaĢandı (Url -6). 

2009 yılındaki gerileme ile 2007 yılı üretimi ile aynı miktarı yakalayan ülkemiz buna 

rağmen dünyada 10.sırada bulunuyor. Çizelge 2.1‟de sıralanan ülkelere göre çelik 

üretim miktarlarında ilk sıraları Çin, Japonya ve Rusya alıyor. Çin ilk defa 2009 

yılında üretim kapasitesini, 2008 yılına göre %12,75 arttırarak, 550 milyon tonun 

üzerine çıkartmıĢtır. BeĢ büyük Asya ülkesi olan Çin, Japonya, Hindistan, Güney 

Kore ve Tayvan‟ın üretim miktarlarının yüksekliği gözlemlenirken, Avrupa 

ülkelerinin üretim miktarının ortalaması çok yüksek olmadığı tespit edilmiĢtir.  
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Çizelge 2.1 : Ülkelerin 2009 yılı ham çelik üretim sıralaması (Dünya Çelik Birliği). 

SIRA  ÜLKE 

TONAJ 

SIRA ÜLKE  

TONAJ 

(milyonton) (milyonton) 

1 ÇĠN 567,8 24 AVUSTRALYA 5,25 

2 JAPONYA 87,5 25 HOLLANDA 5,19 

3 RUSYA 59,9 26 S.ARABĠSTAN 4,7 

4 AMERĠKA 58,1 27 ÇEK C. 4,6 

5 HĠNDĠSTAN 56,6 28 KAZAKĠSTAN 4,15 

6 GÜNEY KORE  48,6 29 ARJANTĠN  4,1 

7 ALMANYA  32,7 30 VENEZUELA 3,83 

8 UKRAYNA 29,8 31 SLOVAKYA 3,75 

9 BREZĠLYA  26,5 32 FĠNLANDĠYA 3,1 

10 TÜRKĠYE 25,3 33 ĠSVEÇ 2,81 

11 ĠTALYA 19,74 34 ROMANYA 2,7 

12 TAYVAN 15,75 35 BEYAZ RUSYA 2,42 

13 ĠSPANYA 14,3 36 LÜKSEMBURG 2,16 

14 FRANSA 14,17 37 YUNANĠSTAN  2,1 

15 MEKSĠKA 12,84 38 MACARĠSTAN 1,4 

16 ĠRAN 10,9 39 ġĠLĠ 1,3 

17 ĠNGĠLTERE 10,08 40 SIRBĠSTAN 1,1 

18 KANADA 8,97 41 KAMBOÇYA 1,08 

19 GÜNEY AFRĠKA 7,48 42 KATAR 1,03 

20 POLONYA 7,21 43 ĠSVĠÇRE 0,98 

21 AVUSTURYA 5,66 44 LĠBYA 0,91 

22 BELÇĠKA 5,64 45 YENĠ ZELANDA 0,77 

23 MISIR 5,51 46 DĠĞERLERĠ 98,14 

    DÜNYA TOPLAM 1219,72 

Dünya Çelik Birliği‟nin 66 ülkeyi kapsayan dünya ham çelik üretimi verilerinin yer 

aldığı raporunda geçen yılın Ocak ayı üretimine göre bu yıl Ocak ayında %25, Aralık 

ayına göre ise %2 artıĢ olduğu kaydedilmiĢtir. (Çizelge 2.2) Bütün bölgelerde geçen 

yıl ekonomide yaĢanan durgunluk nedeniyle oluĢan verilere göre keskin artıĢlar 

olduğu tespit edilmiĢtir.  

Çin 2009 yılında zamanın en yüksek üretim kapasitesini göstermiĢ olmasının yanı 

sıra bu yıl Ocak ayı artıĢına göre 2010 yılı sonunda 2009 yılı toplam üretim miktarını 

geride bırakacağı tahmin edilmektedir. Tayvan ve Brezilya‟da en yüksek artıĢ 

oranları belirlenirken Türkiye en düĢük artıĢ oranı ile Ocak ayı üretim miktarını 

2,059 milyon tona çıkartmıĢtır (Url -6). 
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Çizelge 2.2 : Ocak 2010‟da en fazla ham çelik üreten ülkeler („000 ton) 

    2010 2009 Değişim 

1. Çin Halk C. 48.694 41.192 18,2% 

2. Japonya 8.723 6.378 36,8% 

3. A.B.D. 6.075 4.082 48,8% 

4. Hindistan 5.420 4.720 14,8% 

5. Rusya 5.190 3.903 33,0% 

6. G.Kore 4.512 3.408 32,4% 

7. F.Almanya 3.402 2.663 27,7% 

8. Ukrayna  2.726 2.123 28,4% 

9. Brezilya 2.693 1.616 66,6% 

10. TÜRKİYE 2.059 2.019 2,0% 

11. İtalya 1.876 1.601 17,2% 

12. Tayvan 1.710 1.001 70,9% 

13. İspanya 1.358 899 51,1% 

14. Meksika 1.300 958 35,7% 

15. Fransa 1.134 857 32,3% 

  TOPLAM 96.872 77.420 25,0% 

Türkiye‟deki ham çelik kapasitesinin yüzde 20,6‟sına karĢılık gelen miktarı entegre 

tesislerde, yüzde 79,4‟üne karĢılık gelen miktarı ise 21 adet elektrik ark ocaklı 

tesislerde üretiliyor. 

Türkiye‟de demir çelik sektörünün kapasite kullanımı, ekonomideki geliĢmelere 

paralel olarak yıllar itibarıyla dalgalı bir seyir izlemekle birlikte (2009 yılında 

yaklaĢık %19 gerileme olmuĢtur.) yüksek olarak nitelendirilebilir (Url -3). 

Ülkemizde çelik malzemesinin yapılarda kullanım oranlarına bakıldığında ise 

ağırlıklı olarak endüstriyel tesislerde oran yüksektir. 

Türkiye jeolojik ve topoğrafik yapısı itibariyle yıkıcı depremlere oldukça sık maruz 

kalmaktadır. Ülkemiz topraklarının %92'si deprem bölgelerinde bulunmakta ve 

halkımızın %95'i bu bölgelerde yaĢamaktadır. 100.000‟den fazla insanın ölmesine ve 

420.000 evin yıkılmasına sebep olan 1903 yılından 1999 yılına kadar 58 büyük 

deprem, Türkiye‟nin tehdit altında olduğu deprem felaketinin boyutlarını göz önüne 

sermektedir. Dolayısıyla, günümüzde, depreme dayanıklı yapıların tasarımı ve 

özellikle yeni yapılacak olan yapılardaki yapısal sistemler hem yapım grupları 

(mühendisler, mimarlar vb.) hem de yapıları kullanan insanlar için büyük önem arz 

etmektedir. Fakat ülkemizde çelik malzemesi konutlardan çok özellikle endüstriyel 

binalar ve bunun yanı sıra büyük açıklıklı köprüler, spor salonları, sergi ve konferans 

salonları gibi yapılarda kullanılmaktadır. Ancak, son on yıldaki depremler sonrası 
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konutlarda çelik kullanımına olan ilginin artmıĢ olması önemli bir geliĢmedir (Altay 

ve Güneyisi, 2005). 

Ülkemizde çelik yapıların tüm yapılar içindeki payı yaklaĢık %5 oranındadır. 

Ekonomik büyüme oranının %6-8 arası olacağı var sayılarak, yapısal çelik 

sektöründeki büyüme oranında 1-2 puan bir artıĢ düĢünülebilir. Ancak bu artıĢın 

yeterli olduğu söylenemez. ġekil 2.20‟de görüldüğü üzere üretilen yapıların yaklaĢık 

%60‟ı endüstri yapılarıdır. Buna kuleler ve enerji alt yapıları da eklendiğinde bu oran 

%90‟a ulaĢıyor. Geri kalan %10‟luk pay da konut, ticari yapılar ve köprülere aittir. 

Çelik inĢaatlarına ait yatırımların %80‟i özel sektör kaynaklı olmakla beraber 

yatırımların amaçları %50 ticari, %30 sanayi, %15 sağlık-sosyal-kültürel, %5 

diğerleri olarak ayrılabilir (Yardımcı, 2005a). 

                  

Şekil 2.20 : Türkiye‟de çelik yapıların dağılımı (Altay ve Güneyisi, 2005). 

Çelik üretiminde ülkemiz dünyada ön sıralarda yerini almasına rağmen, bu üretim 

potansiyeli inĢaat sektörüne aynı düzeyde yansımamaktadır. Endüstri yapıları göz 

ardı edildiğinde, Türkiye‟de yapılarda çelik kullanımı oldukça düĢük seviyededir. 

GeliĢmiĢ ülkeler tarafından tercih edilen çelik yapım sisteminin ülkemiz koĢullarında 

kullanımının tespiti, ülkemizde de kullanılır hale gelebilmesi için gerekli ortamın 

tespit edilmesi önem kazanmaktadır. Türkiye‟nin yapım sistemlerindeki yeniliklere 

ve teknolojik geliĢimlere ayak uydurması, bu geliĢim aĢamalarından geçmiĢ ülkelerin 

deneyimlerinden yararlanması gerekmektedir. Teknolojik geliĢimlerin artmasıyla, 

dünyadaki yapısal çelik kullanımının giderek arttığı gözlenebilen bir durum olmasına 



 
27 

karĢın bu olumlu değiĢimlere ülkemizde yeteri kadar rastlanamamaktadır (Kurtay ve 

Badem, 2004). 

Ülkemiz çelik üretimi açısından Avrupa‟da 4. sırada yer almasına rağmen çeliğin 

yapılarda kullanımında maalesef birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kalmaktadır. 

Çizelge 2.3‟de çeĢitli Avrupa ülkelerinde çok katlı, tek katlı (endüstri yapıları ve 

endüstri yapıları dıĢındakiler) yapılar, tarım yapıları ve köprülerde çelik kullanım 

oranı listelenmiĢtir. Ġngiltere ve Ġsveç‟te özellikle çeliğin yapılarda kullanımının 

yaygın olduğu kaydedilmiĢtir. 

Çizelge 2.3 : Avrupa ülkelerine ait yapı çeliği kullanımı 

  A
V

U
S

T
U

R
Y

A
 

B
E

L
Ç

ĠK
A

 

D
A

N
ĠM

A
R

K
A

 

F
ĠN

L
A

N
D

ĠY
A

 

ĠT
A

L
Y

A
 

N
O

R
V

E
Ç

 

P
O

R
T

E
K

ĠZ
 

R
O

M
A

N
Y

A
 

S
L

O
V

E
N

Y
A

 

ĠS
V

E
Ç

 

ĠS
V

ĠÇ
R

E
 

ĠN
G

ĠL
T

E
R

E
 

F
R

A
N

S
A

  

A
L

M
A

N
Y

A
 

ÇOK KATLI 

YAPILAR 4% - 12% - - 50% - 5% 1% 65% 25% 68% - - 

TEK KATLI  

FABRĠKA 
DEPO 22% - 45% - - 55% - 80% 35% 80% 23% 95% - - 

TEK KATLI 

END. DIġI - - 15% - - 25% - 10% 1% 70% - 80% - - 

TARIM 

YAPILARI 10% - 75% - - 28% - - 5% - - 50% - - 

KÖPRÜLER 20% - 20% - - 25% - 5% 1% 50% 20% 30% - - 

 

Türkiye‟de genelde çelik yapılarda entegre tesisler tarafından üretilen çelikler 

kullanılmaktadır. Çizelge 2.4„de 2004 ve 2007 yıllarında kullanılan ve 2012‟de 

kullanılması beklenen  yapısal çelik  miktarlarları listelenmiĢtir. 2004 yılından 2007 

yılına kadar her yıl ortalama %20 artıĢ olmuĢken 2012 yılında planlanan değer 

ekonomik durgunluk göz önünde bulundurularak her yıl %10 artıĢ oranına göre 

hesap edilmiĢtir (Altay ve Güneyisi, 2005). 
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Çizelge 2.4 :  Türkiye‟de kullanılması beklenen yapısal çelik miktarı.  

    2004 2007 2012   

Üretim Profil 300 500 800 

bin 

ton 

  Sac 70 75 120 

  Boru 20 50 100 

Ġthalat Profil 150 300 600 

  Sac 50 75 100 

  Boru 10 25 50 

TOPLAM 600 1025 1770 

Özet olarak, çelik yapıların tüm inĢaat pazarı içindenki yeri son zamanlara kadar 

çoğunluğu endüstriyel yapılar olmak kaydıyla %5 civarındadır. Bu oran, sadece 

endüstriyel yapılar düĢünüldüğünde %20 oranına çıksa bile Avrupa ülkelerininkiyle 

karĢılaĢtırıldığında çok düĢüktür. Türkiye‟de çelik yapıların yapılması için gerekli 

tüm teknoloji ve ekonomik olabilirliği vardır. Son depremlerde çelik yapılar tüm 

özelliklerinin yanı sıra can ve mal kurtarır özelliğini de göstermiĢtir. Ancak yine de 

yapısal çelik taĢıyıcılı yapılara karĢı Türk inĢaat sektöründe büyük bir direnç vardır.  

Bugün Türkiye‟de inĢaat kültürü tümüyle betona bağlı bir seçeneksizlik içindedir. 

Türkiye betona 1940 yıllarında dönmeye baĢlamıĢ ve ahĢap, kerpiç, taĢ, tuğla gibi 

geleneksel tüm yapı malzemelerini bu yolda dıĢlamıĢtır. Türkiye bugün dünyanın en 

büyük çimento üreticilerindendir. Bu durum da betona büyük bir teknik lobi olanağı 

sağlamaktadır. 

Türkiye‟de çelik yapılmamasının söylenen hemen tüm nedenleri önyargılara 

dayanmaktadır. Bu önyargıların ortadan kaldırılması önemlidir. Aslında ülkemizde 

yatırım yapmaya yetecek kadar çelik iĢleme kapasitesi ve çelik üretimi vardır (Url -

7). 

 



 
29 

3.  YALIN ÜRETİM 

3.1 Yalın Üretim Tanımı 

Yalın üretim; yapısında hiçbir gereksiz unsur taĢımayan ve hata, maliyet, stok iĢçilik, 

geliĢtirme süreci, üretim alanı, fire, müĢteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza 

indirgendiği üretim sistemi olarak tanımlanmaktadır (Yüksel, 2007). 

Temelde seri üretime alternatif olarak ortaya çıkan ve Japon üretim tekniklerini bir 

bütün olarak bünyesinde toplayan üretim yöntemi olarak da tanımlanabilir. Bu üretim 

sistemine “yalın üretim” denmesinin sebebi, gerçekten de üretim için kullanılan 

faktörlerin birçoğunda ekonomiklik sağlayarak üretimi basitleĢtirmesi, yalın hale 

getirmesidir.  

Yalın üretim en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi (sıfır hatalı üretim), müĢteri 

talebine de uyabilecek Ģekilde en az israfla (israfsız) ve nihayet tüm üretim 

faktörlerini en esnek Ģekilde kullanıp kaynakların tümünden yararlanarak nasıl 

gerçekleĢtirileceği arayıĢının bir sonucudur. Yalın üretimin kilit özelliği stoksuz 

üretimdir. Çünkü stok gereğinden önce ve fazla üretmektir ki bu da maliyetleri 

arttırır. 

Günümüze kadar, tarihi geliĢimi içerisinde kimi zaman “Tam Zamanında Üretim”, 

kimi zaman “Toyota Üretim Sistemi” ve kimi zaman da “Stoksuz Üretim” olarak 

adlandırılan üretim tekniği artık yeni bir boyut kazanmıĢ ve “Yalın Üretim” olarak 

adlandırılan modern bir üretim yönetimi felsefesi haline gelmiĢtir (Baraçlı, 2008). 

Yalın üretimi karakterize eden altı baĢarı faktörü vardır. Bunlar; proje yöneticisi, 

ekip çalıĢması, bilgi kültürü, tedarikçilerle entegrasyon, eĢzamanlı mühendislik,  

tüketici oryantasyonudur. Bunlardan ekip çalıĢması, proje yöneticisi ve tüketicilerle 

entegrasyon,yalın üretim kavramını daha az rekabetçi diğer üretim kavramlarından 

ayıran faktörlerdir. 
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Şekil 3.1 : Yalın üretim baĢarı faktörleri. 

Yukarıdaki altı faktörü baĢarılı bir Ģekilde uygulamayı öngören bu yaklaĢım tarzının 

kökeninde, kalite anlamı ve sistemini değiĢtiren Toplam Kalite Kontrol Sistemi 

bulunmaktadır. Çünkü yalın üretimde hedef; kaliteli mallar üretmek suretiyle ilk 

anda iĢi doğru yapmaktır. Özetle yalın üretim kalite anlayıĢına yeni boyutlar 

kazandırmıĢtır. 

3.2 Yalın Üretimin Gelişimi 

Yalın üretim diye adlandırdığımız üretim ve yönetim sisteminin temel ilkeleri, ilk 

kez 1950‟lerde Toyoda ailesinin bireylerinden mühendis Eiji Toyoda ve beraber 

çalıĢtığı deha, mühendis Taiichi Ohno‟nun öncülüğünde, Japon Toyota firmasında 

atılmıĢtır. Bu ikili Eiji Toyoda‟nın 1950‟de Ford firmasını incelemek üzere 

Amerika‟ya yaptığı gezisinde edindiği bilgilerin de ıĢığında Ford‟un yüzyılın 

baĢlarından itibaren öncülük ettiği “kitle üretim” sisteminin (mass production) 

Japonya için hiç de uygun olmadığına karar verirler ve bu karar yepyeni bir üretim 

ve yönetim anlayıĢının ilk adımlarının atılmasına yol açar (Yüksel, 2007). 

Taiichi Ohno ve takım arkadaĢları, daha sonra Toyota Üretim Sistemi olarak 

adlandırılacak verimlilik, etkinlik ve kaliteyi iyileĢtirme-geliĢtirme çalıĢmalarına 

baĢlarlar. 
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ĠĢletmelerin hayatında kısa olarak kabul edilecek bir süre içinde önemli sonuçlar elde 

etmeye baĢlarlar. 

Elde edilen sonuçlardan birkaç örnek Ģunlardır: 

- Toyota Motor Company 1980‟li yıların baĢında, piyasaya sürdüğü 3.5 milyon 

otomobille Batı‟daki en büyük rakiplerinden yaklaĢık 10 kat daha az iĢçiyle dünya 

üreticileri arasında bir anda ikinci sıraya yerleĢmiĢtir. 

- 1987 yılında, General Motors tesislerinde bir otomobil 31 saatte monte edilirken, 

Toyota‟da bir otomobilin montajı 16 saati bile bulmuyordu. Üstelik hata oranı da 

üçte ikiden azdı. 

- General Motors‟da her yüz otomobilde 145 hata ortaya çıkarken, Toyota‟da hata 

sayısı 45‟ti. 

- Altı çizilmesi gereken en önemli baĢarı da büyük preslerde kalıp değiĢtirme 

süresinin inanılmaz düzeyde azaltılmasıdır. Bu süre 8 saatten 3 dakikaya indirilmiĢtir 

(Dağada, 2009). 

Özetle, bu sistemin oluĢturulmaya baĢladığı 50‟li yıllarda Japon otomotiv 

Ģirketlerinin genel durumu Amerikan devleri ile kıyaslandığında her açıdan yaklaĢık 

10 kat daha kötü durumda iken, kendi üretim yöntemi ile Toyota, 70‟li yılların 

baĢlarına gelindiğinde durumu tersine çevirmeyi baĢarmıĢ ve bu yıllarda tüm 

dünyada etkisini hissettiren 1973 Petrol Krizi‟nden nerede ise hiç etkilenmeden 

kârlılığını koruyabilmiĢtir (Zaman, 2010). 

Toyota Üretim Sistemi‟nin temelinde; iĢ basitleĢtirme, hatalar ve israflar için detay 

sorgulama yatmaktadır. Kitle üretiminde ise her üretim faktörü ya da unsuru 

olabildiğince çok sayıda kullanılıp, üretim pek çok gereksizlik ya da israf 

(Japonca‟da muda) içermektedir. Ġsrafın kaynağı, sistemin aĢırı bir iĢ bölümüne 

dayanması, yani gerek makinalar gerek de iĢçilerin çoğu kez sadece tek bir ürün için 

tek bir operasyon gerçekleĢtirecek Ģekilde organize edilmeleri, literatürdeki 

deyimiyle, tek bir iĢe/operasyona adanmıĢ olmalarıdır. Hatta, makinalar özellikle bu 

tür bir adanmıĢlık sağlayacak Ģekilde tasarlanmıĢlardır. Üretim organizasyonuna bu 

Ģekilde yaklaĢılması, bir yandan üretim faktörlerinin gereksiz yere kitlesel boyutta 

kullanılmalarına yol açmakta öte yandan da, üretime aĢırı bir rijidite ve hiyerarĢi 

getirip, üretimde esnekliğe set çekmektedir. Sonuç olarak üretim faktörlerinin 

olabilecek azami potansiyellerinden yararlanılmamaktadır (Yüksel, 2007). 

Ġsraf, bilinen anlamının ötesinde ürün ya da hizmetin kullanıcısına herhangi bir fayda 

sunmayan, müĢterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği herĢeydir. Toyota 
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Üretim Sistemi‟nde aĢağıda belirtilen yedi israfın azaltılmasına odaklanan bir 

yönetim felsefesidir (Url -2). 

·    Hurdalar  

·    Fazla üretim  

·    Gereksiz malzeme taĢımaları  

·    Yarımamül ve bitmiĢ ürün stokları  

·    Gereksiz, katma değer yaratmayan operasyonlar  

·    ĠĢçinin makine zamanı içinde beklemeleri  

·    Gereksiz iĢçi hareketleri  

1970‟lerin ortalarına kadar ekonominin hızlı bir büyüme trendi yakalamıĢ olması ve 

talebin yeterliliği nedeniyle firmalar maliyetlerini fazlasıyla kurtaracak fiyatlarla 

ürünlerini satabiliyorlardı. Ohno‟nun sisteminde çok sayıda çeĢitten az miktarlarda 

üretilmek suretiyle hem mudalardan arınmıĢ yalın hem de yavaĢ büyüyen bir 

ekonomideki düĢük talepleri karĢılayabilecek esneklikte bir üretim sistemi geliĢmiĢtir 

(Pabuçcu, 1999). 

Toyota Üretim Sistemi‟nin sanayi dünyasına kattığı en temel ilke her Ģeyi ancak 

müĢterinin istediği anda ve miktarda üretmek, gereksiz stokları tümüyle ortadan 

kaldırmak olmuĢtur. Stok bir israf olarak algılanıyordu ve sistemde hiçbir israfa yer 

yoktu. Her üretim adımı ancak bir sonraki adımın ihtiyaç duyduğu zamanda ve 

miktarda üretim yapmak üzere Kanban adı verilen kartlarla tetikleniyordu. Bu mantık 

tedarikçi firmalar zincirinde de uygulanarak talep edildikçe üreten, stokları asgariye 

indirilmiĢ ve bu sayede kaynaklarını çok daha etkin kullanabilen bir sistem 

yaratılmıĢtı. Devasa makinelerde zamanından önce ve ihtiyaçtan büyük lotlar halinde 

yapılmakta olan üretim, çok hızlı kalıp değiĢtirme teknikleri sayesinde, çok küçük 

partilar halinde, sadece müĢterinin istediği kadar yapılabilir hale gelmiĢti. 

Makinelerin yerleĢim planı da ürünlerin iĢlemler arasındaki akıĢ sırasına uyacak 

Ģekilde yeniden düzenlenip, ürünlerin iĢlemler arasında hiç beklemeden hızla 

akabilmesi sağlanıyordu. Genellikle U Ģeklinde olan bu makine yerleĢim düzeninde 

bir iĢçi birden çok makineden sorumlu tutuluyor, böylece hem iĢ monotonluğu 

önleniyor hem de iĢçilikten tasarruf ediliyordu. Emniyet stokları en düĢük seviyede 

olduğundan tüm iĢlemlerin hatasız yapılması ve makinelerin bozulmaması 

gerekiyordu. ÇalıĢma ortamında düzen ve temizliğin sağlanması ise hem hataları 

hem de zaman israfını engellemenin bir yoluydu. 
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Yüzde 100 hatasızlık gereği iĢçiye hata çıktığı anda hatanın nedenlerini bulabilmek 

için üretimi durdurma inisiyatifi tanınmıĢtı. Çoğu kez hatayı iĢçinin keĢfetmesi 

yerine üretim hatlarında "poka-yoke" denilen sensörler ve hata yakalayıcı donanım 

kullanılıyor, bu mekanizmalar hatayı oluĢtuğu anda otomatik olarak saptayarak 

ileriye gitmesini önlüyordu. 

Sistemde hataya yer bırakmamak için geliĢtirilen bir baĢka yöntem de iĢ 

standartlaĢmasıydı. Yapılan tüm iĢler birimlerine ayrılıyor ve iĢçinin göreceği Ģekilde 

çizimler halinde panolara asılıyordu. ĠĢçi tüm hareketlerini standart iĢ prosedürüne 

göre yapıyor; iĢ emniyeti, üretim hızı ve kalite yönünden tutarlılık sağlanıyordu. ĠĢ 

standartlaĢması aynı zamanda iĢ rotasyonu gibi durumlarda da yeni iĢçinin iĢine 

çabuk adapte olmasına da olanak tanıyordu. 

Toyota Üretim Sistemi'nin en kilit özelliklerinden birisi de insana gösterdiği 

saygıydı. Bu saygı hem ücretlerde hem de çalıĢanları sistemin daha da yetkinleĢmesi 

için en önemli aktörler olarak devreye almasında kendini gösteriyordu. ÇalıĢanların 

emniyeti ve güvenliği, iĢ ortamının düzgünlüğü, temizliği, iĢlerin standartlarına bağlı 

çalıĢması ve ergonomi göze batan unsurlardır. ÇalıĢanların hem kendi iĢlerini 

eksiksiz yapmalarını, hem de sürekli geliĢim faaliyetlerinde rol almaları için her Ģey 

yapılmaktadır (Url -1). 

Kısacası Ģudur: Yalın üretim, “en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız 

üretimi, müĢteri talebine de bire bir uyabilecek/yanıt verebilecek Ģekilde, en az 

israfla (daha doğrusu israfsız), ve nihayet tüm üretim faktörlerini en esnek Ģekilde 

kullanıp, potansiyellerinin tümünden yararlanarak nasıl gerçekleĢtiririz?” arayıĢının 

bir sonucudur. Yalın üretim, bu hedeflerin tümünü aynı anda gerçekleĢtirme ilkesine 

dayanır ve Batı‟da 1900‟lerin baĢlarından beri hakim olmuĢ konvansiyonel kitle 

üretimi yaklaĢımını tersyüz eden, bir anlamda her Ģeye alıĢılmıĢın tam tersi yönünde 

yaklaĢan bir sistemdir. Genel geçer kabul edilmiĢ tüm kural ve ilkeleri sorgulayan, 

hiçbir yerleĢik kanıyı mutlak görmeyen Ģüpheci bir yaklaĢımın, ya da felsefenin 

ürünü olarak doğmuĢ ve geliĢmiĢtir (Yüksel, 2007). 

3.3 Yalın Üretimin Özellikleri 

Yalın üretimin özellikleri aĢağıda sıralanmaktadır: 

1. Toplamdır. Çünkü; 

* Firmanın tüm hiyerarĢik kademelerinde çalıĢanların katılımını, hedef ve fikirlerinin 
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birliğini içerir. 

*  Firmanın tüm alan ve faaliyetlerine uygulanır. 

2. Kalitedir. Çünkü; 

*  Yönetimin, çalıĢanların yapılan iĢlerin kalitesini kapsar. 

*   Ürün veya hizmet kalitesini kapsar. 

3.Kontroldür. Çünkü: 

*   Hataların ayıklanması yerine hata yaratan faktörlerin belirlenmesini 

*   Ana noktaların kontrolünü 

*   Hataların tekrarlanmasını önlemeye yönelik sistemlerin geliĢtirilmesini 

*   Uygulamaların mutlaka yerinde incelenmesini ,tüm verilerin sağlıklı, sayısal ve 

görsel olarak ifade edilmesini içerir. 

Yalın üretim; iĢletmede gereksiz aĢamaları elimine etmek, sürekli akan faaliyetlerin 

tüm aĢamalarını sıraya dizmek , iĢleri ile ilgili çapraz fonksiyonel ekiplerde yeniden 

kombine etmek ve iyileĢme için sürekli faaliyetlerde bulunmaktır. Ürün tasarımında, 

fabrika organizasyonunda ve iĢletilmesinde, ikmal zincirinin koordinasyonunda, 

müĢteri iliĢkilerinde, yönetim kademelerinde vs. yalın üretimin fonksiyonel anlamda 

çalıĢan öğeleri vardır. Bu nedenle yalın üretim; gerçekte liderlik, ekip çalıĢması, 

iletiĢim gibi yönetsel konularla yakından iliĢkilidir (Yüksel, 2007). 

Yalın üretimde bir fabrikanın iĢleyiĢi; 

1) BaĢta insan olmak üzere tüm kaynakları en verimli Ģekilde kullanıp, gereksiz tüm 

operasyonların, yani gereksiz yere maliyetleri yükselten ama katma-değer etkisi 

olmayan tüm faktörlerin (non value-adding activities) adım adım eliminasyonuna 

dayanır. Buna kısaca, “toplam israf eliminasyonu” (total waste elimination) 

diyebiliriz. 

2) Kalitede “hata payı” anlayıĢı yoktur; sıfır hata (zerodefect) üretimini hedefler ve 

baĢarır. 

3) Kalite yükseltici, maliyetleri düĢürücü, israfları (muda) ortadan kaldırıcı çabaların 

sürekliliğini esas alır (continuous improvement), 

4) Tüm çalıĢanlar ve yan sanayilerin, bir “takım çalıĢması” anlayıĢı içinde, bu 
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çabalara entegre edilmelerini hedefler ve uygular, 

5) Üretimin, müĢteri talebinin esnekliğine bire bir uyacak, talebe anında yanıt 

verecek Ģekilde ayarlanması ilkesine dayanır. 

Ünlü uzman ve deha Shigeo Shingo‟ya göre, yalın üretimde tüm bu hedefleri 

kucaklayan, gerçekleĢmelerini sağlayan; sistemin sürekli bir iyileĢtirme (kaizen) 

anlayıĢı etrafında geliĢip, ilerlemesini teĢvik eden ve nihayet yalın üretimi 

alternatiflerinden ayıran kilit özellik ise, bu sistemin “stoksuz üretim” (non-stock 

production) ilkesi üzerine kurulmuĢ olmasıdır. Onun sözleriyle: “stok, üretimdeki 

tüm kötülüklerin kaynağıdır” (inventory is the root of ali evil) (Yüksel, 2007). 

Stokların, bir Ģirketin baĢka alanlara yöneltebileceği büyük miktarlardaki parayı 

bağlayan bir sermaye yatırımı olduğu dikkate alınırsa, büyük miktarda stok yatırımı 

yapmayan bir Ģirket daha iyi ekipmanlar satın alabilir, yeni ürün hatları oluĢturabilir 

hatta çalıĢanların ücretlerini arttırabilir. Yani gereksiz miktarlardaki stoklar Ģirketin 

çok daha yararlı alanlarda kullanabileceği parayı bir anlamda çalmaktır (Pabuçcu, 

1999). 

Yalın üretim sistemi, dayandığı temeller arasında ilk sırada bulunan stokları azaltma 

(hatta stoksuz üretim) politikasının yanısıra çok daha fazla prensibe sahiptir. 

Temelde iĢletmeler için verimliliği ve karlılığı arttırmaya yönelik olan sistemin 

temelleri arasında aĢağıdaki birkaç unsur da bulunmaktadır; 

Ürünleri ekonomik üretime yönelik dizayn etmek : Sistemin üretim-montaj araçlarını 

ve süreçlerini gözönünde bulunduran, en az maliyetle üretecek, basit ve modüler 

yapıda dizaynlar yapmak. 

Ġmalat akıĢını kolaylaĢtırmak için iĢyeri düzenlemesi yapmak : Malzeme 

hareketlerini en aza indirecek veya ortadan kaldıracak düzenlemeler yapmak. 

ÇalıĢanların katılımın sağlayıcı programlar oluĢturmak : Ġmalat sürecine çalıĢanların 

bilgisini katan ve onları motive edici programlar oluĢturmak. 

Doğru veriyi elde etmeye yönelik çalıĢmalar yapmak : Verilerin doğruluğu ve 

kesinliğini sağlamak için kalifiye elemanlar atamak ve doğruluğu ölçmek için 

programlar oluĢturmak. 

Kağıt çalıĢmasını azaltmak : Zamanla güncelliğini yitirecek ve karar vermeyi 

zorlaĢtıracak gereksiz raporlamaları azaltmak. 
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Iskartayı azaltma : Kapasite , iĢgücü ve malzemenin israfını azaltmak. 

Bütün alanlarda sürekli geliĢmeyi sağlamak : Gerçek problemler ve çözümleri ile 

sistemi geliĢtirmek (Demiröz, 2009). 

Aslında birçok sistem için de geçerli olabilecek genel nitelikli bu prensipler 

iĢletmelerin kaliteli, verimli, maliyetleri ve üretim süresini minimize eden, karlı 

üretim politikaları için vazgeçilmez unsurlardır. 

Yalın üretimin bir diğer özelliği de, iĢ yapma Ģeklimizdeki problemleri ortaya 

çıkararak ve daha etkin çalıĢma yollarını göstererek hem kuruluĢlar hem de ülke için 

rekabet avantajı sağlamasıdır. Büyüyen veya gümrük duvarlarıyla korunduğu için 

tatminkar kar marjları ile satıĢ yapılabilen pazarlarda Ģirketler sadece daha fazla 

üretebilmeye odaklanmıĢlardır. Bu dönemde ortaya çıkan kitle üretimi mantığı hala 

sürdürülmeye çalıĢılmaktadır ve bugün yaĢanan problemlerin temel nedeni en 

baĢarılı uygulama örneği bile olsa “kitle üretimi”nin kendisidir.  

Kitle üretimi her bir iĢ parçasının olabildiğince büyük miktarlarda yapılmasına 

dayanır. Büyük parti üretimi stokları arttırmakta, bu stoklar maliyet kaynağı olmanın 

yanı sıra problemlerin giderilmesi açısından bir rehavet kaynağı olarak kalitenin 

yükseltilmesi önünde engel teĢkil etmektedir.  

Detaylı iĢ bölümünün sonucu olarak insanlar tek bir ürünün tek bir iĢlemini yapacak 

Ģekilde organize edilmiĢlerdir. Ekipmanlar büyük hacimli üretim yapmak üzere 

tasarlanmıĢlardır ve model değiĢtirme süreleri çok uzundur. Bu nedenlerle ürün 

çeĢitliliği, teslim süresi, üretimin planlanması ve müĢteri taleplerindeki değiĢmelere 

uyum yönünden esneklik sağlanamamaktadır. 

Kitle üretimi aynı tip iĢlerin aynı yerde yapıldığı “proses adalarını”, bununla uyumlu 

olarak da fonksiyonel organizasyonları yaratmıĢtır. Bunun neticesinde bütünü 

görebilen kimse kalmaz. Ġyi niyetli yöneticilerin maliyet ucuzlatma çabaları en iyi 

ihtimalle kendi birimlerinde lokal iyileĢtirmeler olarak kalır ve genellikle Ģirket iĢ 

sonuçlarına yansımaz. Çünkü müĢterinin “değer algılaması” yerine Ģirketin iç 

kaynaklarına odaklıdır. Yalın üretim yaklaĢımı ise her Ģeyden önce herkesin sistemin 

bütününü görmesini sağlayacak ortak bir dil oluĢturur ve sistemin bütününe etkisine 

göre iyileĢtirmeler yapar. Bu nokta firma sınırlarını aĢan tüm tedarik zinciri göz 

önüne alındığında daha da çok önem kazanır. Kitle üretimi mantığı pazarı sınırlar. 

Bunun en tipik örneği minimum sipariĢ miktarıdır. Minimum sipariĢ miktarı büyük 
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hacimli kitle üretimine göre çalıĢan bir firmanın maliyetini optimize eden miktardır. 

Ama bu aynı zamanda daha küçük miktarlardaki talebi dıĢlar ve pazarınızı sınırlar. 

Firmaların çoğu müĢterilerinin sürekli sipariĢlerini değiĢtirmesinden Ģikayetçidir. 

Oysa bu durum günümüzün bir gerçeğidir. MüĢteriden Ģikayetçi olmak yerine bu 

esnekliği nasıl kazanırız diye bakmak gerekir. Yalın yaklaĢım bu esnekliğin 

anahtarıdır ve satıĢ kabiliyetini arttırır. Bugünün müĢterilerinin kalite, hız ve düĢük 

fiyat beklentilerinin kitle üretimi mantığı ile karĢılanması mümkün değildir (Kulaç, 

2009). 

3.4 Türkiye’de Yalın Üretim 

Son yıllarda önemli ölçüde değiĢiklik gösteren üretim sistemlerinin baĢlangıcı 

tartıĢmasız olarak Toyota'nın 1960'larda kendi içinde baĢlattığı ve ihtiyaçları 

dolayısıyla geliĢtirdiği Toyota Üretim Sistemi veya dünyaya tanıtıldığı adıyla Yalın 

Üretim Sistemi idi.  

Bu, Kitlesel Üretim anlayıĢının üreticinin kral olduğu dönemde ürün çeĢidinin azlığı, 

rekabetin düĢüklüğüyle desteklenen itme tarzı üretime sermayesi sınırlı olan ve 

rekabet yaratabilmek için ürün çeĢidini arttırmaya, satıĢ fiyatını ve dolayısıyla 

maliyetini düĢürmeye ve tedarik süresini kısaltmaya mecbur kalan bir üreticinin 

bulduğu alternatif bir yol idi. Bu anlayıĢ ile geliĢen çekme mantığının faydaları, 

stoksuz üretim ile oluĢan müĢteriye kulak verme ihtiyacı, verimlilik artıĢı ve 

dolayısıyla mali kazanç Toyota'ya bu sistemi daha da geliĢtirme imkânı verdi. 

Böylece 70'li yıllar Toyota'nın geliĢtiği ve klasik sistemle üretim yapan firmaların ne 

olduğunu anlamadıkları ve petrol kriziyle de Ģoka girdikleri bir dönem oldu. Bu 

dönemde bu anlayıĢ ağırlıklı olarak Japon otomotiv firmaları arasında geliĢti. 

80'li yıllarla beraber bu sistemi gören ve / veya yazılı kaynaklardan öğrenen firmalar, 

önce bir inanmayıĢ ve direnç, daha sonra bu sistem sadece Japon kültüründe 

uygulanabilir söylemlerinin ardından Amerika'daki Japon transplantların benzer 

uygulamaları Amerikalılarla yapması ve benzer baĢarıları elde etmesiyle inanmaya 

ve gerçek faydalarının gösterilmesine imkân tanımaya baĢlandı (Özdoğan, 2010). 

Türkiye‟de ise Yalın Üretim Sistemi 1990‟lardan beri bilinmekte ve uygulama 

örnekleri giderek artmaktadır. Önceleri sadece bağımsız tekniklerin kullanılması 

Ģeklinde ortaya çıkan uygulamalar, giderek bütünlüklü bir sistem yaklaĢımına 
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dönüĢmektedir. Ekonomik krizlerin ve ihracat pazarlarına açılmanın da etkisiyle 

firmalar mevcut iĢ yapma yöntemlerini değiĢtirmek zorunluluğunu daha fazla 

hissetmektedirler.  

Türkiye‟de otomotiv sektörü Yalın Sistem uygulamalarında daha aktif 

görünmektedir. Yalın uygulamaların baĢarısını kültürel faktörlere bağlamak 

eğilimine karĢı en güzel cevap, Adapazarı‟nda kurulan Toyota otomobil fabrikasında 

Türk iĢçilerinin kısa süre içinde Japonya‟daki Toyota Japon iĢçilerinin üretkenlik 

seviyesini yakalamıĢ olmaları ve son birkaç yıldır tüm Toyota fabrikaları arasında 

kalitede birinci seçilmeleridir. Diğer büyük üreticiler de (Ford, Renault, Bosch, TofaĢ 

ve Hugo BOSS gibi) Yalın Üretim Sistemi'ni hem kendi iĢletmelerinde hem de yan 

sanayi iĢletmelerinde uygulamaya baĢlatmıĢlardır. 

Yalın uygulamalar, tek tek firmalarda önemli maliyet tasarrufları sağlamıĢ olmakla 

birlikte, değer zincirine yaygınlaĢtırılmadığı için hem bu firmalar potansiyel 

tasarrufun tamamını elde edememiĢler hem de ülke geneline etkisi yeterince yüksek 

olamamıĢtır.  

Sermayenin kısıtlı ve maliyetinin yüksek olduğu ülkemizde büyümenin lokomotifi 

verimlilik artıĢı olmak zorundadır. Yalın Üretim Sistemi israflar yüzünden 

tüketilmekte olan kaynakları verimli kullanabilmenin yollarını göstermektedir. 

Tasarruf edilen kaynaklar daha fazla değer yaratmaya yönlendirildiğinde, hem 

mevcut pazarlarda daha geniĢ ekonomik imkanlar bulunabilir hem de yeni pazarlara 

doğru büyüme gerçekleĢtirilebilir. Bu da ancak Yalın Üretim Sistemi‟nin temel iĢ 

felsefesi olarak benimsenmesi ile olur (Url -1). 

 

 

 

 

 

 



 
39 

4.  ÇELİK YAPILARDA TEDARİK ZİNCİRİ 

4.1 Çelik Yapılar Hakkında Genel Bilgiler 

Çelik yapılar, tüm taĢıyıcı sistemlerin çelikten üretildiği, özellikle deprem tehdidi 

taĢıyan coğrafi bölgelerde tercih edilen, çoğunlukla fabrika binaları, hangar, spor 

tesisleri, depo ve atölyelerde kullanılan, geniĢ açıklıklara ve yüksekliğe sahip 

sistemlerdir. 

TaĢıyıcı sistemde bilinen en güçlü ve en esnek malzeme olan çelik, taĢıma gücüne 

göre ağırlığı çok az olduğu için geliĢmiĢ ülkelerde betonarmenin yerini almıĢtır. 

Ülkemizdeki kentleĢmenin büyük çoğunluğu 1. ve 2. derecede deprem bölgesinde 

yoğunlaĢmıĢtır. Buna rağmen çelik konstrüksiyon yapı sistemlerine olan tercih 

oldukça azdır. Çelik yapılar  diğer taĢıyıcı sistemlere göre çok üstün mekanik 

özelliklere, statik yeteneklere ve uygulama kolaylığına sahiptir. Çelik konstrüksiyon, 

hızlı, güvenli ve ekonomik olması ve  belirli standartlara sahip olması  nedeniyle 

hızla yaygınlaĢan yapı sistemleridir (Url -8). 

Çelik taĢıyıcı sistemlerin özelliklerini incelendiğinde ayrıcalıklı bir yapı malzemesi 

olduğu belli olmaktadır. Mimari açıdan bakıldığında, tasarımı estetik ve yaratıcılığa 

açık bir malzemedir. TaĢıyıcı yapıda çok çeĢitli Ģekillerde kullanılabilen çelik, 

fabrikalarda çok değiĢik Ģekillerde iĢlenebildiğinden tasarımcılar için sınırsız yaratıcı 

olanaklar sağlar. 

Statik açıdan çelik sistemler değerlendirildiğinde ise yine birçok artısı ortaya 

çıkmaktadır. Çelik yapılarda küçük kesitler ile büyük açıklıklar geçilebildiği için ara 

kolonsuz, duvarsız ve kesintisiz, ferah, büyük açıklıklı, iĢlevsel mekanlar dizayn 

edilebilir. Örnek verilecek olursa betonarmede 100*100 cm olan bir kolonun çelik 

karĢılığı 40*40 cm‟dir. Bu da daha fazla net kullanım alanı, ofis binaları için yaklaĢık 

%3-5 net kullanım alanı kazancı demektir.  

Çelik yapıların taĢıyıcısının ömrü 50-100 yıldır. Çelik yapılarda tesisat bölgelerine 

kolay ulaĢıldığından bakım ve yenileme çok kolay yapılır. Bina ömrüyle 

karĢılaĢtırıldığında diğer yapı katmanlarının ömürleri daha kısadır. Örnek olarak 
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tesisat ömrü ortalama 10 yıl kadardır. Çelik yapıda tesisat montajı çok kolay yapılır 

ve gerektiğinde çok da rahat yenilenir. Bilgisayar kabloları, haberleĢme sistemleri 

gibi diğer teknolojik donanımın ömrü 2-3 yıl kadar kısadır. Çelik yapılarda bu tür sık 

yenilemeler sorunsuzca gerçekleĢtirilebilir. Bu anlamda çelik göz önünde tutulması 

gereken, özel bir yapı malzemesidir. Çelik yapılar değiĢiklik isteklere sonsuz 

çözümler sağlar. 

Çelik yapılar genelde çerçeveler, kabuklar ve asma sistemler olmak üzere üç ana 

grupta toplanabilir. 

i) Çerçeveler : Yapıların çoğu bu grupta yer alır. Çok katlı yapılar genellikle rijit 

veya stabilitesini sağlayacak çaprazlar kullanılmıĢ olan mafsallı çerçevelerden 

oluĢur. Bu yapılar üç boyutlu olmalarına karĢın, çoğu kez bir doğrultuda daha rijit 

olacak Ģekilde tasarlandıklarından, bir seri çerçeve olarak düĢünülebilirler. Böyle 

olmakla beraber, bir doğrultudaki elemanlar diğer doğrultudaki elemanların davranıĢı 

üzerinde etkili olduğundan, üç boyutlu olarak ele alınmaları daha gerçekçi 

olmaktadır. Endüstri yapıları ve tek katlı yapıların taĢıyıcı sistemi, genelde tamamen 

veya kısmen çerçevelerden oluĢur, çatıları da düzlem veya uzay kafes sistem veya 

kubbe olabilir. Bu yapılar düz veya kırık tek katlı çerçeve sistemlerle de 

tasarlanabilirler (Yardımcı, 2005b).  

Deprem etkileri altında bir yapının enerji yutması isteniyorsa yapı malzemesinin 

sünek davranıĢı gereklidir. Çeliğin, kopmadan büyük deformasyon yapabilme 

özelliği yani büyük bir Ģekil değiĢtirme sığası olması ve yüksek dayanımı, 

malzemeyi deprem bölgelerinde inĢa edilecek olan yapılar için ideal bir malzeme 

durumuna getirmektedir (Kıymaz, 2003). 

Deprem yükleri genellikle 3 tip çerçeve sistem (ġekil 4.1) ile binaya taĢıtılır. 
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Şekil 4.1 : TaĢıyıcı çerçeve sistemler. 

Moment aktaran rijit çerçeve sistemler (1); deprem dayanımını moment aktaran 

çerçeveler ile sağlandığından, yatay yükler öncelikle kolon-kiriĢ birleĢimleri ile 

taĢınır. Bu birleĢim noktalarında oluĢacak gerilmeler oldukça fazla olur ve bu 

nedenle birleĢim hesap ve detaylandırması hassasiyetle yapılmalıdır. Moment aktaran 

çerçeve sistemin çalıĢma prensibi çerçevenin taĢıma sınır durumundan önce deprem 

enerjisini yutacak Ģekilde deformasyona uğramasıdır. Bu deformasyonların emniyetli 

sınırlar içinde olabilmesi özellikle birleĢim bölgesindeki sünek davranıĢa bağlıdır.  

 

Şekil 4.2 : Moment aktaran rijit çerçeve sistem birleĢimi. 

Moment aktaran çerçeve sistemler ile oluĢturulan binalar, iç mahal ve cephelerinde 

herhangi bir perde yada çapraz olmaması nedeniyle mimari avantajlar sağlarken,  

kolon-kiriĢ birleĢimlerinde oluĢan detaylar nedeniyle diğer sistemlere nazaran daha 

pahalıya mal olmaktadır.  

Merkezi çaprazlı taĢıyıcı sistemler (2); çapraz elemanların merkez çizgileri ana 

çerçevenin birleĢim noktaları ile düzenli bir konfigürasyon içerisinde birleĢerek 

düĢey taĢıyıcı sistem içinde bir tür düĢey kafes sistem oluĢturan sistemlerdir. Yatay 

deprem ve rüzgar yükleri bu düĢey kafes sistem ile taĢınır.  
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Şekil 4.3 : Merkezi çaprazlı taĢıyıcı sistem birleĢimi. 

Merkezi çaprazlı sistemler yüksek elastik yatay rijitiğe sahip yatay yük taĢıyıcı 

sistemlerdir. Bu sistemlerde ana iki unsur diagonal elemanlar ve bu elemanların 

çerçeve elemanlarına olan birleĢimleridir.  

DıĢmerkez çaprazlı taĢıyıcı sistemler (3); çapraz elemanının en az bir ucunun kiriĢte 

link elemanı olarak anılan bir parçayı oluĢturacak Ģekilde bağlı olan sistemlerdir. 

Ġnelastik davranıĢ bu bağlantı elemanı üzerinde sınırlandırılır. Bu özelliği sebebiyle 

bu eleman bir tür sünek sismik sigortadır.Yani, mükemmel bir süneklik ve enerji 

yutma kapasitesine sahiptirler (Kıymaz, 2003). 

 

Şekil 4.4 : DıĢmerkez çaprazlı taĢıyıcı sistem birleĢimi. 

ii) Kabuklar: Eğilme gerilmeleri oluĢturmayacak kadar ince, fakat yükleri basınç, 

kayma ve çekme ile taĢıyabilecek kalınlıkta olan iki boyutlu eğrisel taĢıyıcılardır. 

Kabuklar, kubbe ya da diğer biçimlerdeki eğrisel çatıların çeĢitli biçim ve estetikte 

yüksek dayanım ve ekonomi sağlayarak yapılmalarına olanak sağlarlar. Bu tür 

sistemler, çağdaĢ yapı projelerinin en geliĢmiĢ örnekleri arasındadır. Bir çok yapının 
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taĢıyıcı sisteminde kabuk ve çerçeve elemanları birlikte kullanılır. Bu tip yapılara 

örnek olarak tanklar da gösterilebilir. 

iii) Asma sistemler: Bu sistemlerde kablolar ana taĢıyıcıları oluĢturur. Örnek olarak 

çatılar veya asma köprüler verilebilir. Büyük açıklıklı sanayi tesisleri, geniĢ alanları 

örtebilen, gelecekte büyüyebilme özelliklerine sahip, hızlı yapılan, ağır çalıĢma 

Ģartlarına dayanımlı, mimarlık ve mühendislik açısından yapım sistemlerini zorlayan 

yapılardır. Asma sistemlerin taĢıyıcı elemanları ankraj noktaları arasına asılı kablolar 

olan bir sistemdir. Eğri biçimlerin yarattığı strüktürel üstünlüklere ek olarak 

kabloların yalnızca çekme etkisinde olmaları asma sistemlerin büyük açılıkların 

kolon gerektirmeden geçilmesinde en etkili sistemlerden biri durumuna 

getirmektedir. Alt sistemleri yine çerçevelerden oluĢan sistemlerin ana taĢıyıcıları 

kablolardır (Url -8). 

                               

Şekil 4.5 : Askı sistem halatları bağlantı detayı. 

TaĢıyıcı sistemlerin hepsi yapılarda oluĢan düĢey yükler ile rüzgar ve deprem gibi 

yatay yüklerin taĢınması esasına dayanmaktadır. Yapılarda taĢıyıcı sistem, düĢey 

yükler sonucunda oluĢan basınç ve yatay yükler sonucunda oluĢan eğilme etkileri 

altında zeminden ankastre bir kolona benzetilmektedir. Deprem bölgelerinde çelik 

çaprazlı çerçeveler, yapısal elemanlara deprem enerjisini aktarır. Dikdörtgen 

çerçevenin stabilitesi gerekli olan diagonel elemanlar X çaprazlamalar, dikmeler vb. 

çaprazlı çerçeveler için kullanılmaktadır. Çelik çaprazlı sistemler özellikle deprem 

bölgelerinde yanal kuvvetlere dayanımları bakımından sıkça kullanılmaktadır (EĢsiz, 

2005).  

Maliyet, süre, malzeme temini ve ulaĢım, iĢçilik ve yapım tekniği özellikleri, yangın 

güvenliği, dıĢ hava Ģartlarına dayanım, depreme karĢı davranıĢ, tasarımın esnekliği, 

denetlenebilirliği, uygulama alanları, malzemenin geri dönüĢümü ve çevreyle iliĢkisi 
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gibi ölçütler taĢıyıcı sistem seçimini etkiler. Ġyi bir yapı tasarımı için tüm yapı 

malzemelerinin üstün ve sakıncalı yönlerinin nitelikli olanaklarının iyi bilinmesi 

gerekir. KoĢullara, yapım sistemine ve mimari kurguya uygun taĢıyıcı sistem ve 

malzemesi seçilmelidir. Bir taĢıyıcı sistemin etkinliği sistemin türüne malzemenin 

cinsine ve yükleme Ģekline göre değiĢir. Bu değiĢkenlerin dikkate alındığı bir yapı 

tasarımında dayanıklılık, ekonomiklik, açıklık, yükseklik olanakları en yüksek 

düzeye ulaĢabilir. TaĢıyıcı sistemlerde çelik, hem bu etkenler göz önüne alındığında 

hem de diğer yapı malzemeleri ile yapma olanağı olmayan yapılarda öne çıkan bir 

yapı malzemesi olmaktadır (Koç ve diğ., 2009). 

4.2 Çelik Yapılarda Üretim Süreci 

4.2.1 Tasarım ve projelendirme 

Yapıların tasarımı genel olarak yinelemeli (iteratif) bir çalıĢma olup aĢağıdaki 

aĢamalardan oluĢmaktadır ; 

1) Yapı malzemesinin ve taĢıyıcı sisteminin belirlenmesi, 

2) Yüklerin belirlenmesi 

3) Yapısal analizlerin gerçekleĢtirilmesi 

4) Elemanların boyutlandırılması 

5) Servis koĢullarının kontrolleri 

6) Bağlantı detayları 

TaĢıyıcı sistem malzemesi olarak ülkemizde ağırlıklı olarak beton, bunun yanı sıra 

çelik ve çelik+beton (kompozit) tercih edilmektedir. 

TaĢıyıcı sistem elemanlarının tasarlanması yapıyı ayakta tutacak elemanların bir 

düzen içerisinde yerleĢtirilmesidir. Yani sadece kolon, kiriĢ, perde, döĢeme veya 

merdiven gibi elemanları boyutlandırmak tek baĢına yeterli değildir. Bu elemanların 

düĢeyde ve yatayda nasıl birleĢtikleri ve birleĢim noktalarının nasıl detaylandırıldığı, 

büyük bölümünün Ģiddetli depremler yaratabilecek faylar üzerinde yer alan 

ülkemizde dinamik deprem yükleri altında inĢa edilecek yapılarda daha da önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle depreme dayanıklı yapı tasarımı taĢıyıcı sistem 

tasarımında önem kazanmaktadır.  

Yapı tasarımında sağlanması gereken koĢullar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Dayanım 

Rijitlik, sınırlı yanal ötelenme 
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Süneklik 

Stabilite 

TaĢıyıcı sistemin dayanımı belli bir hasar seviyesine (kalıcı deformasyon ya da 

göçme gibi) ulaĢmadan, sistemin taĢıyabileceği yük miktarıdır, yani birçok elemanda 

hasar oluĢmasına rağmen yapının yük taĢımaya devam edip ayakta kalabilmesidir. 

Rijitlik, yük altında sistemin herhangi bir bölgesinde görülen ötelenme; süneklik, 

taĢıma gücünde önemli bir azalma olmadan enerji tüketebilme yeteneğidir. Stabilite 

ise sistemin Ģeklini ve pozisyonunu korumasıdır. TaĢıyıcı sistemin bu koĢulları 

sağlaması en önemli kural olmasına rağmen taĢıyıcı sistemi oluĢturan elemanların ve 

bunların malzemelerinin de yukarıdaki koĢulları sağlaması çok önemlidir. 

TaĢıyıcı sistemin belirlenmesinde, yapıların kullanım amacı, ekonomik zorunluluklar 

(malzeme ve iĢçilik maliyetleri), servis/iĢletme durumu gereklilikleri, mimari ve 

statik sistem uyumu (estetik), yapım süresi, iĢveren istekleri, standart ve 

yönetmelikler göz önüne alınır. 

TaĢıyıcı sistem ve malzeme belirlendikten sonraki aĢama olan yüklerin belirlenmesi 

standart ve yönetmeliklere uygun takip edilmesi gereken süreçtir. Çelik yapı 

tasarımında dikkate alınan yükler, 

Sabit Yükler (Yapıda kullanılan tüm sabit malzemelerin oluĢturduğu kalıcı yükler) 

Hareketli Yükler (Ġnsanların, mobilya, eĢya veya taĢıtların oluĢturduğu kısa veya 

uzun süreli yükler) 

Kar Yükü 

Sıcaklık Farkı Etkileri 

Rüzgar Yükleri 

Deprem Yükleri 

Yüklerin ve taĢıyıcı sistemin belirlenmesinden sonra yapının matematiksel modeli 

oluĢturularak bilgisayar programlarının yardımı ile iç kuvvetler ve deformasyon 

değerleri elde edilir ve yapısal analizler yapılır. Analiz sonucunda bulunan kuvvetler 

göz önüne alınarak çelik elemanların gerilme ve stabilite kontrolleri yapılır. Çekme, 

basınç, eğilme, burkulma etkilerine maruz kalan elemanların boyutlandırması bu 

safhada yapılır ve sonrasında iĢletme koĢullarına uyum ve kullanılabilirlik olarak da 

isimlendirilen servis kontrolleri yapılır. Sehim, titreĢim, yorulma, yangına dayanım, 

korozyon limitleri test edilir. Son aĢama olarak da taĢıyıcı sistemi, malzemesi ve 

kesitleri belirli projenin bağlantı detayları hazırlanır. Bağlantı için kullanılan 
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malzemelere kaynak, bulon (civata), somun ve ankraj bulonları örnek olabilir 

(Çobanoğlu ve Fenercioğlu, 2008). 

TaĢıyıcı sistemi çelik olan yapılarda kaliteye etki eden en önemli faktör imalat ve 

uygulamaya baĢlamadan önce tüm projelerin hazırlanma gereğidir. MüĢterinin ya da 

iĢverenin talep ve istekleri doğrultusunda her türlü tasarımın yapılarak projelerin 

hazırlanması ve üretime hazır hale getirilmesi çelik yapı üretim sürecinin ilk 

adımıdır. Projelerde yapıda kullanılacak tüm malzemelerin tanımlanması, uygulama 

detaylarının ve taĢıyıcı sistem ile bağlantı detaylarının hazırlanması çelik yapı üretim 

sürecinde süreyi etkileyen en kritik faktörlerden biridir.  

TaĢıyıcı sistemle ilgili statik projelerde tüm elemanların imalat ölçüleri, kullanılacak 

çelik malzemelerin kalitesi, montaj için gerekli birleĢim elemanları ve kalitesi 

tanımlanmalıdır. Ayrıca proje yanında iĢin teknik Ģartnameleri de hazırlanmalıdır. 

Hazırlanacak teknik Ģartnamelerde imalat ve montaj esasları, boya kalitesi ve 

uygulama esasları, kalite test ve prosedürleri ayrıntılı Ģekilde yer almalıdır.  

TaĢıyıcı sistem haricindeki yapı elemanlarının taĢıyıcı sistemle bağlantı detayları 

mimari projelerde yer almalı ve bu detaylara göre taĢıyıcı sistem üzerinde bulunacak 

bağlantı elemanları statik projelerde yer alarak bu imalatlarında fabrika ortamında 

yapılması sağlanmalıdır. Aynı Ģekilde mekanik ve elektrik tesisatı uygulaması için 

taĢıyıcı sisteme yapılacak mesnetlemeler için gerekli detaylar projelendirme 

esnasında düĢünülmeli ve Ģantiyede çözüme fırsat verilmemelidir.   

Çelik yapıda kalite ve sürat, yapılacak projenin kalitesine önemli ölçüde bağlıdır (Url 

-9). 

4.2.2 Üretim 

Yapılarda kullanılan çelik malzemesinin üretim aĢamaları ham demir üretiminin 

yapıldığı imalathanelerde ve projesine uygun, montaja hazır hale getirildiği 

fabrikalarda olmak üzere 2‟ye ayrılır. 

4.2.2.1 Çelikhane üretimi 

Çelik üretimi iki türlü yapılmaktadır. Bunlardan ilki Yüksek Fırın yardımı ile 

cevherden çelik üretimi, ikincisi ise Elektrik Ark Ocakları yardımı ile hurdadan çelik 

üretimidir. Ġlk yöntemin yatırım maliyetinin yüksek olması nedeniyle dünya çelik 

üretimine bakıldığında ağırlıklı üretim yönteminin Elektrik Ark Ocağı yöntemi ile 

olduğu görülmektedir (Korkmaz, 2005). 

http://www.e-celikyapi.com/clkkul.htm
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EAO yöntemi demir-çelik üretiminde sıcak metal kullanmadan tamamen soğuk 

metaller (hurda) ile çelik üretimi yapan bir alternatiftir.  

Hurda çelik EAO‟ya üstten vinçle boĢaltılır, ardından ocağın kapağı örtülür. Bu 

kapak ark ocağına indirilen üç tane elektrod taĢır. Elektrodlardan geçen elektrik bir 

ark oluĢturur ve açığa çıkan ısı hurdayı eritir. Bu iĢlemde kullanılan elektrik miktarı 

100.000 kiĢilik bir Ģehrin ihtiyacını karĢılayacak kadar fazladır. Eritme sürecinde 

diğer metal alaĢımlar gerekli kimyasal kompozisyonu sağlamak için ilave edilir. 

Çeliği saf hale getirmek için ayrıca oksijen de üflenir. Kimyasal kompozisyonun 

kontrolü için örnekler alındıktan sonra ark ocağı yana yatırılıp erimiĢ çeliğin 

üzerinde yüzen cüruf dökülür (Url -10). 

 

Şekil 4.6 : Elektrik ark ocağı üretim platformu. 

Hemen sonra sıvı haldeki çelik, ark ocaklarından pota ocaklarına aktarılarak burada 

hedeflenen kaliteye uygun hale getirilmesi için gerekli alaĢımlandırma iĢlemleri 

tamamlanır. Sıvı çelik son aĢamada, pota ocaklarından sürekli döküm makinelerine 

aktarılarak, istenilen ebatlarda yarı mamul çelik kütük haline getirilir. Kalite kontrol 

analizleri değerlendirilerek onayı alınan yarı mamul çelik kütükler, haddehanelere 

sevk edilirler. Ġstenilen haddeleme ısısına ulaĢabilmek için çelik kütük, haddeleme 

standına iletilmeden önce tekrardan ısıtma fırınına Ģarj edilir. Isıtma iĢlemi, gereken 

mekanik özellikleri elde etmede bu sürecin bir bölümüdür. Materyalin tavlama 

ısısına kadar soğutulması yeri olan soğutma yatağından sonra, mekanik ve kimyasal 

laboratuarı testlerinin tamamlanması ile çubuklar istenilen uzunluklara kesilir ve 
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sevk edilmek üzere demetler halinde ambalajlanır (Url -11). 

Yüksek fırınlar ise ilk kez 1350li yıllarda ilkel ekipmanlar ile pik demir üretimine 

baĢlamıĢtır. 1800lü yıllara gelindiğinde ise çelik üretiminde büyük ilerlemeler 

kaydedilmiĢtir. Özellikle, 1855 yılında uygulanmaya baĢlanan Bessemer yöntemi ve 

daha sonra uygulanan Siemens-Martin yöntemi sayesinde çelik üretiminde büyük 

artıĢlar sağlanmıĢtır. Yüksek fırınlar, kok tüketimini azaltmak ve günlük üretim 

kapasitesini artırmak amacıyla sürekli olarak geliĢtirilmektedir. GeliĢen teknoloji ile 

birlikte artan çelik talebini karĢılamak amacıyla büyük hacimli yüksek fırınlar 

yapılmıĢ olup, bu fırınlarda günde 5000 tonluk üretime ulaĢmıĢtır. 

Yüksek fırınlar çoğunlukla pik demir üretiminde kullanılan, üstten Ģarj edilen ve 

alttan boĢaltılan dikey bir eritme fırınıdır. Hava (veya diğer gazlar) fırın tabanına 

yakın yerden, alttan fırına üflenip, Ģarj kitlesi arasından yukarı doğru yükselir. 

Yukarıdan inen katı Ģarj maddesi ile yukarıya yükselen gazlar arasında kimyasal 

reaksiyonlar olur. Fırına yakıt verildiğinde, o da Ģarj ile birlikte üstten doldurulur. 

Yüksek fırınlarda yakıt olarak kok kullanılır. Fırındaki Ģarjın ergiyip, taban 

kısmındaki haznede toplanması ve alttan alınması tercih edilir. Genellikle fırının en 

sıcak kısmı, hava borularının bulunduğu düzeyin biraz yukarısına rastlar. Bu bölgeye 

ergitme zonu denir. Yüksek fırınların termik randımanları yüksektir. Yüksek 

fırınların en iyi örneğini demir ve çelik ergitme tesislerinde kullanılan düĢey fırın 

teĢkil eder ve ortalama 28-30 metre yüksekliktedir. Demir-çelik üretiminde 

kullanılan yüksek fırının içi ateĢe ve ergiyen maddelerin etkilerine dayanabilen 

tuğlalarla örülmüĢ ve tersine kapatılmıĢ iki kesik koni (ġekil 4.7) Ģeklindedir (Url -

12). 

 

Şekil 4.7 : Yüksek fırın üretim sistemi. 

Bütün fırın ayrıca çelik bir konstrüksiyonun içerisine yerleĢtirilmiĢtir. Sıcak hava, 
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yüksek fırın gazı ve yüklemeye ait bütün donanımlar çelik yapı içerisinde yer alır. 

Çelik yapı tavanının ise, tamir ve montaj iĢlerinde kullanılmak üzere hareketli bir 

vinç yerleĢtirilmiĢtir. 

Yüksek fırınları 4 üretim bölmesine ayırdığımızda; ilk aĢama olan üst kısımda, silo, 

çan ve çan kapağı bulunur. Ayrıca yüksek fırın gazları borularla buradan dıĢarı 

çekilir. ġarj çan kapakları vasıtası ile yüksek fırın gazı kaçmayacak Ģekilde fırına 

boĢaltılır. Ġkinci kısım olan gövde, fırının uzun ve aĢağı doğru geniĢleyen kısmıdır. 

Bu kısımda kömür-cevher karıĢımı aĢağı doğru hareket eder. Üçüncü kısım olan 

karın kısmı, fırının alt tarafında yeniden daralmaya baĢlayan kısımdır. Kısmi ergime 

nedeniyle bu kısımda fırın hacmi küçülür. Son bölme olan hazne, cüruf ve demirin 

toplandığı fırının alt tarafındaki silindirik kısımdır. Haznenin üst bölümünde 24 adet 

bakırdan mamul üfleme borusu yerleĢtirilmiĢtir. Bunlar su soğutmalıdır ve havayı 

fırına üflerler. Biraz daha aĢağıda, yine su soğutmalı bakır borulardan yapılmıĢ cüruf 

akıtma delikleri bulunur. Deliklerden devamlı olarak cüruf boĢaltılır. Haznenin en alt 

kısmında ise, ham demirin boĢaltıldığı delik yer alır. Bu delik her boĢaltma iĢleminin 

ardından ateĢe dayanıklı maddeyle tıkanır.                                           

HesaplanmıĢ miktarlardaki cevher, gang ve diğer ilave maddelerden oluĢan karıĢıma 

fırın Ģarjı denir. ġarjın bileĢimini ayarlarken amaç, düĢük ergime noktalı ve bazik 

karakterli bir cüruf elde etmektir. Ancak bu tip bir cüruf, asit yapıcı kükürdü bağlar 

ve kükürtçe fakir bir ham demir üretimini sağlar. Ġlave madde olarak bu nedenlerle 

en iyi kireç taĢı (CaCO3) veya yanmıĢ kireç (CaO) kullanılır. 

Sıcak hava 600
o
~1000

o
C arasına ısıtılır ve 1~1,5 atmosfer basınç ile fırına üflenir. 

Üflenecek havanın miktarı kullanılacak kok miktarına göre ayarlanır. Bir ton kok 

baĢına 3000 m³ hava kullanılır. 

Hava ısıtıcı sobalar, çelik saçtan yapılmıĢ 35 m yükseklik ve 8,5 m çapta olan 

silindirlerdir. Sobanın içi ısı izolatörleri ile iyice korunmuĢ, büyük bir yüzeye sahip 

olan, tuğladan örülmüĢ bir ızgaradan oluĢmuĢtur. Bir metreküp tuğla duvarın yüzeyi 

yaklaĢık olarak 30 m²‟dir. Soba duvarı ilk olarak yüksek fırından çıkan gazlarla 

yaklaĢık bir saat kadar ısıtılır. Duvarların ısınma iĢlemi sona erdikten sonra sobaya 

hava üflenir. Duvarların sıcaklığı sayesinde soğuk hava maksimum 1100
o
C‟a kadar 

ısınır. ġayet havanın sıcaklığı bir süre sonra istenilen sıcaklığın altına düĢerse ikinci 

bir sobadan geçirme iĢlemi ile bir daha ısıtılır. Bir yüksek fırın için iki hava ısıtıcı 
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sobaya ihtiyaç vardır. Bir üçüncüsü ise yedekte hazır olarak bekletilir. Hava ısıtıcıları 

ilk defa Cowper tarafından inĢa edildiği için (1858) bu isimle de tanınır. 

Yüksek fırında kullanılan kok yoğun ve basınca dayanıklı olmalıdır. Bu nedenle kok 

nakliye sırasında kırılmaması için, tercihen tesis tarafından üretilir. Tane büyüklüğü 

80~120 mm civarında olmalıdır. Kok sarfiyatı eskiden bir ton ham demir için 1000 

kg kadardı. Bugün, cevher hazırlama usullerindeki ilerlemeler ve yüksek fırının 

geliĢtirilmesi sonucu bu miktar bir ton ham demir için 650 kg‟a düĢürülmüĢtür. 

Yüksek fırın ürünlerine bakıldığında ise sadece çelik ile sınırlı kalmamaktadır. Hatta 

büyük miktarda oluĢan cüruf birincil yan üründür. Ortalama olarak 1000 ton ham 

demir için 800 ton cüruf oluĢur. Fakir cevherlerde bu miktar 1000 tona çıkar. DüĢük 

yoğunluğu nedeni ile cürufun hacmi, ham demirinkinden hemen hemen 3 defa daha 

büyüktür. Özel cüruf değerlendirme tesislerinde cüruf ayrıca iĢlenir. Kireç 

bakımından zengin cüruflar iĢlenerek yüksek fırın çimentosu veya demir portland 

çimentosu haline getirilir. 

Köpüklü cüruf, yüksek fırın taĢı denilen gözenekli bir taĢ meydana getirir. TaĢ blok 

olarak veya beton olarak kullanılabilir. ElveriĢli cüruflardan buhar üflemek suretiyle 

cüruf yünü de üretilebilir. Bu yün cam yünü gibi iyi bir ısı izolatörüdür. Ham demir, 

yüksek fırının ana ürünüdür ve belli aralıklarla fırın delinerek boĢaltılır. BoĢaltma 

iĢleminden önce haznedeki delik yakılarak açılır. 

Ham demir, açılan delikten zemindeki kum içerisine dökülür. Kum, yüzeyinde açılan 

döküm kanallarından geçtikten sonra ham demir tavalarına dolar. Bu sırada sıvı ham 

demir üzerine kürekle soda atılarak kükürdü giderilir. Çelik sıvı halde çelikhaneye 

gönderilir. Çelikhanede ham demir, ham demir mikserleri denilen silindirik kaplarda 

toplanır. Kapların hacimleri 500~2000 t arasındadır. Yana doğru devrilecek Ģekilde 

yapılmıĢ olan bu kaplar yüksek fırın ve çelikhane arasında ara istasyon vazifesi 

yaparlar. Sıvı ham demir çelikhanelerde kalıplara dökülerek kütük çelikler haline 

getirilir (Url -13). 

Kütük çeliklerin yapılarda kullanılabilir profiller haline gelmesi ise haddehanelerde 

Ģekillendirme ile olur. Ġki tane döner merdanenin basma kuvvetinin etkisiyle araya 

giren malzemeye soğuk ya da sıcak olarak plastik Ģekil verme iĢlemine haddeleme 

denir. Haddeleme yoluyla; kare, yuvarlak, yassı, çokgen, kesit, köĢebent, T demiri, I 

demiri, U demiri, ray gibi mamuller üretilir. Haddeleme düzeneğini ilk olarak güçlü 



 
51 

bir motor (400 – 1500 BG) harekete geçirir. Önce yavaĢ hızla dönerek volan‟ı belli 

bir kritik hıza getirir. Böylece volan dönme enerjisi ile yüklenmiĢ olur. Merdaneler 

arasında haddelenecek malzemenin geçmesinde bu enerjiden istifade edilir. Motor 

devri haddeleme olayı için çok yüksek olduğundan düĢürülmesi gerekir. Küçük diĢli, 

büyük diĢli ikilisinde bu istek yerine getirilir. Hareket ileten diĢlilerin her birinde 

aynı devir ve güç bulunur. Hareket, millerle merdanelere iletilir. Böylece merdaneler 

çalıĢır. En sondaki üçlü merdaneye ayak denir. Genellikle tekli, ikili, üçlü ayaklarla 

çalıĢıldığı gibi on, on bir ayaklı düzeneklerde mevcuttur. Çeliğin istenilen ebatlarda 

ve Ģekilde profil haline dönüĢtürülmesi ise merdaneler üzerine açılan kalibre adı 

verilen boĢluklar ve karĢılıklı iki merdanenin bir araya gelmesi ile oluĢan ve paso adı 

verilen Ģekiller ile olur (Ay, 2009). 

 

Şekil 4.8 : H profilin haddehanede üretim aĢamaları 

4.2.2.2 Fabrika üretimi 

Çelikhanede üretim ve ardından haddehanede Ģekil verme iĢlemlerinden sonra 

yapılarda kullanılacak olan çelik malzemesinin fabrika üretim süreci baĢlar. Üretime 

dair ağırlıklı iĢler ilk aĢamada yapıldığı için fabrikada yapılan iĢlemler yalnızca proje 

bazlı iĢlerdir. Yani yapılacak olan yapının projesine uygun olarak profil ve bağlantı 

elemanlarının hazırlanması iĢidir. Genellikle 6 ya da 12 m boylarında üretilen 

profiller imalathanelerden fabrikalara yurtdıĢından sevk edilir. SipariĢ üzerine gelen 

profiller fabrika ilk olarak belirli noktalara depolanır (Profil tipleri, bağlantı elemanı 

cinsine göre). Projeler esas alınarak ilk olarak profil boyları ayarlanır. Kesilerek ya 
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da birleĢim elemanları ile birleĢtirilerek istenilen boya getirilen profillere ikinci 

olarak eğer isteniyorsa montaj öncesi fabrikada kumlama iĢlemi yapılır. Ayrıca 

bulonlu ya da perçinli birleĢim yapılacaksa bulon delikleri de fabrika da açılır. 

Profiller üzerinde yapılabilecek iĢlemlerin çoğunluğunu fabrikada yapmak montaj 

için büyük avantaj sağlar çünkü Ģantiyede iĢlem yapmak fabrikada yapmaktan daha 

zordur. Örneğin birleĢim levhalarının fabrikada taĢıyıcı elemanlara kaynaklanması 

Ģantiyedeki montaj sürecini ciddi anlamda kısaltır. 

Ġstenilen boylara getirilen, birleĢim delikleri açılan ve boya vb. iĢlemler isteniyorsa 

onlar da yapıldıktan sonra montaja hazır hale getirilen elemanlar nakliye için uygun 

bir yerde depolanır. 
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5.  VAKA ÇALIŞMASI 

Ülkemizde yaygın olarak tercih edilen yapı sistemlerinden olan betonarme yapıların 

tam zamanlı üretim sistemine uygunluğu çok zordur. Beton malzemesinin özelliği 

gereği, belli bir bekleme, test ve deney süresi gerektirmesi ve betonarme yapıların 

yapım aĢamasında birçok belirsizliğin olması nedeniyle tam zamanlı üretim modeline 

adaptasyonu çok zordur. Fakat önceki bölümlerde açıklandığı gibi çelik yapılar 

önceden hazırlanan elemanlar ile (yani fabrikasyon malzemeler ile) inĢa edildiği için, 

üretim ve uygulama süreçleri bakımından iyi bir planlama ve tedarik zinciri ile belki 

de inĢaat sektöründe tam zamanlı üretim sistemine en uygun yapı sistemidir Ayrıca 

ekipman ve iĢçi kapasitesinin iyi belirlenip iyi organize edildiği durumda fabrikada 

üretimi tamamlanan yapı elemanlarının montajı için hiçbir engel bulunmamakta 

böylelikle seri bir Ģekilde yapım devam etmektedir. Bu nedenle çelik yapı 

elemanlarının fabrikada  üretim sürecinden, montaj sürecine kadar geçen her süreç 

dikkatlice incelenmeli, imalat sırasına göre kaynak tedarikleri çok iyi bir Ģekilde 

organize edilmelidir.  

Tezin bu bölümünde, uzun yıllardır çelik sektöründe birçok projeye imza atmıĢ bir 

firmanın yapısı incelenmiĢtir. Vaka çalıĢmasına ait yapılan tüm araĢtırmalar, 

incelemede bulunulan firmanın teknik ofis ve yapım grubu ile beraber hazırlanmıĢ, 

tüm üretim ve yapım aĢamalarına ait gerçekçi veriler temin edilmiĢtir. Edinilen saha 

verilerine göre örnek bir çelik endüstri yapısı için üretim ve uygulama planları 

hazırlanmıĢ ve bilgisayar ortamında planlaması yapılan proje için gerçekçi veriler 

kullanılarak model oluĢturulmuĢtur. Yapılan modelleme sonucunda üretim 

süreçlerine ve kullanılan kaynaklara ait raporlar alınarak çeĢitli sonuçlara 

ulaĢılmıĢtır. Sıradaki bölümlerde vaka çalıĢmasına ait tüm süreçler ve açıklamalar 

adım adım yer almaktadır. Vaka çalıĢması için incelemede bulunulan ve yapımı 

üstlenen Ģirket bundan sonraki bölümlerde “Firma” olarak, iĢin sahibi ise “ĠĢveren” 

olarak adlandırılacaktır. 
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5.1 Vaka Çalışması Yapılan Firmanın Tanıtımı 

1975 yılında kurulan ARISAN Çelik Ltd. ġti. firması yılların verdiği tecrübe ile 35 

yıldır gerek yurt dıĢında gerekse yurt içinde çelik sektöründe müĢterilerine hizmet 

etmektedir. 1997 yılında Yukarı Dudulu Organize Sanayi Bölgesi‟nde kurduğu 3000 

m² açık ve 3000 m² kapalı alanı ile inĢaat sektöründe çelik konstrüksiyon dalında 

kendini kanıtlamıĢ ve bu sektörde önce gelen kuruluĢlardan birisi olmuĢtur. Genelde 

endüstriyel çelik yapılar ve akaryakıt istasyonları yapımında uzmanlaĢan firma, 35 

yıllık süreçte çelik köprü, geçit, konut ve yüksek yapılara da imza atmıĢtır. Bu 

çalıĢmada bundan sonra ARISAN, Firma olarak tanımlanacaktır. 

Makina Parkı: Firmanın ekipmanları fabrikada kullanılanlar ve seyyar olanlar 

(Ģantiyelerde kullanılanlar) olarak Çizelge 6.1.a ve 6.1.b‟de listelenmiĢtir. 

Çizelge 5.1 : Firmanın fabrika makine parkı 

CNC OPTĠK KESĠM ( 300 x 12000 mm ) 

CNC GĠYOTĠN (20 x 4000 mm )  

CNC KURTAĞZI BORU KESME MAKĠNESĠ 

CNC ABKANT (4000 mm ) 

Ø 1200 HĠDROLĠK AÇILIR ġERĠT TESTERE 

Ø 400 HĠDROLĠK AÇILIR ġERĠT TESTERE 

Ø 300 HĠDROLĠK AÇILIR ġERĠT TESTERE 

VĠDALĠ KOMPRESSÖRLER 

ÇOK KADEMELĠ SABĠT KOMPRESSÖRLER 

SAC KIVIRMA SĠLĠNDĠRĠ ( 12 mm x 2000 mm ) 

BORU KIVIRMA 

TOZ ALTI KAYNAK HATTI VE MAKĠNESĠ ( 12 m ) 

PUNCH ( 115 ton ) 

PUNCH ( 85 ton ) 

GAZ ALTI KAYNAK MAKĠNELERĠ 

PUNTA KAYNAKLAR 

DAĠRESEL TESTERELER 

MONORAY VĠNÇLER ( 2 ton ) 

MONORAY VĠNÇLER ( 5 ton ) 

MONORAY VĠNÇLER ( 10 ton ) 3 ADET 
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Çizelge 5.2 : Firmanın seyyar makine parkı 

SEYYAR KOMPRESSÖRLER 

SÜTUNLU MATKAPLAR 

MUHTELĠF KAPASĠTEDE SEYYAR MANYETĠK MATKAPLAR 

ELEKTRONĠK VĠNÇ KANTARI 

AIRLES PANOMATĠK BOYA TABANCALARI 

MUHTELĠF KAPASĠTEDE KIRICI DELĠCĠLER 

NĠVOLAR 

METAL - PLASTĠK DETEKTÖRÜ 

RUTĠL TĠP KAYNAK MAKĠNELERĠ 

KAMYON ÜSTÜ HĠAB VĠNÇ ( 25 ton )  

MANYETĠK KALDIRICILAR ( 2 TON ) 

MANYETĠK KALDIRICILAR ( 500 kg )  

KAMYON ÜSTÜ ÇALIġMA PLATFORMU 

SEPETLĠ PLATFORM 

TIR 2 ADET 

KAMYON 10 ADET 

MUHTELĠF EL TAKIMLARI VE ÖLÇÜM CĠHAZLARI 

Fabrika ve Saha Ekipleri : Firmaya ait fabrikada fiili olarak sabit çalıĢan düz iĢçi 

sayısı 103‟dür. Bunlara ek olarak 1 usta, 1 kalite kontrol mühendisi ve teknik kadro 

bulunmaktadır. Bu çalıĢma kapsamındaki projenin saha iĢleri için 1 Ģantiye Ģefi, 2 

supervizor, 1‟er montaj, kaynak ve boya ustasından oluĢan toplam 4 ekip ve 1 

yardımcı eleman atanmıĢtır. 

5.2 Çelik Endüstri Yapısı Vaka Çalışması 

Yapılan vaka çalıĢmasında, özel bir ġirket‟e ait Çerkezköy tesislerinin yetersiz 

kalması ve mevcut binaya ek yapılmasına yönelik talepler doğrultusunda ihalesine 

çıkılan 48 mt eninde, 208 mt boyunda, 8 mt yüksekliğinde, 16 mt kolon açıklığına 

sahip, mevcut tesis ile benzer yapı elemanlarından (yapma kolon, makas çatı ve 

makas aĢıklar) oluĢan çelik endüstri yapısı için, ihale aĢamasından, imalatların 

tamamlanmasına kadar bir firmaya ait üretim planı oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan 

üretim planına göre binanın temel ankrajlarının yerleĢtirilmesinden son kat boyası 

yapılıp iĢveren Karbosan‟a teslim edilmesine kadar tüm imalatlar, kaynaklar ve 

süreleri bilgisayar ortamında planlanarak, sonuçları incelenmiĢtir. ġekil 5.1 ve 5.2‟de 

vaka çalıĢması için modellenen binaya ait plan ve kesitleri görülmektedir.  
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Şekil 5.1 : Modellenen çelik yapıya ait kolon yerleĢim planı. 
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Şekil 5.2 : Modellenen çelik yapıya ait cephe görünüĢü. 
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Modellenen bu çelik yapıya ait metrajlar aĢağıdaki çizelge 5.3‟de hesaplanmıĢtır. 

Çizelge 5.3 : Modellenen çelik yapıya ait metraj tablosu. 

 Profil Cinsi Adet Ağırlık(ton) 

Taban Levhası Sac 83 25,0 

Ana TaĢıyıcı Kolon Yapma 45 320,0 

Makas KöĢebent 45 140,0 

Boru Makas Boru 246 182,0 

DıĢ Cephe Kolonları HEA 38 15,0 

5.2.1 İhalenin kazanılması ve imalatlara başlanılması arasındaki süreç 

Daha önceki bölümlerde de sıkça değindiğimiz gibi ülkemizde çelik yapı oranı çok 

düĢük olmakla birlikte, az olan bu yapı tipine genellikle endüstri yapılarında 

rastlanmaktadır. Çelik yapı talebi, genellikle özel kuruluĢlar tarafından fabrika ya da 

depo amaçlı kullanılacak olan tesislerde oluĢmaktadır. Kamu kuruluĢları ise 

neredeyse yok denecek kadar az çelik yapı talebinde bulunmaktadır. Özel sektör 

tarafından talep edilen yapılarda, ihale sürecinden sözleĢme imzalanması ve imalata 

baĢlanmasına kadar geçen süreç kamu ihalelerine göre çok daha kısa ve akıcıdır. 

Vaka çalıĢmamız kapsamında özel bir ġirket tarafından yaptırılacak olan endüstri 

tesisinin ihalesine çıkılması ve ihale sonucunun  açıklanmasına kadar geçen süreç 15 

gün olarak belirlenmiĢtir. ĠĢveren tarafından davet mektuplarının ihaleye katılacak 

olan firmalara verilmesi en fazla 2 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Davet 

mektubunun alınması ile firmaların teklif süreci baĢlamıĢ olduğu için ihaleye 

katılacak firmaların en kısa zamanda teklif dosyası ve eklerini ĠĢveren‟den alması 

gerekmektedir. Ġhaleye katılmaya karar veren yüklenici adayları ivedilikle iĢin 

yapılacağı yeri görmeye giderler ve teklif vereceklere iĢe ait araziyi ve arazi 

koĢullarını gördüklerini teyid eden yer görme tutanağını imzalayıp ĠĢveren‟e teslim 

ederler. Bu süreç ortalama 1 gündür.  
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Teklif dosyalarının alınması ile baĢlayan 1 haftalık teklif hazırlama süreci içerisinde 

teklif haricinde ĠĢveren‟in istemiĢ olduğu diğer zorunluluklar yerine getirilir. Bu 

çalıĢma kapsamındaki ihale kapalı zarf usulü olduğu için iki adet zarf ile yüklenici 

adayları ihaleye katılır. Ġki zarfın da üzerine firma ya Ģahsa yönelik hiç bir tanımlama 

yazılmaz. Bir zarfın içerisine teklif  konulup üzerine “Teklif Mektubudur” yazılır ve 

kapatılır. Ġkinci bir zarfa ise ĠĢveren tarafından istenilen Geçici Teminat Mektubu, 

Ticaret Odası Belgesi, Davet Mektubu, Ġmza Sirküleri veya Noter tasdikli 

Vekaletname, Yer Görme Belgesi, Kanuni Ġkametgah Belgesi, Makina ve Teknik 

Kadro Taahhütnamesi, her sayfası teklif sahibince imzalanmıĢ ve kaĢe vurulmuĢ 

sözleĢme ve ekleri konularak kapatılır ve iki zarf aynı anda teslim edilir. Teklif için 

yüklenici adaylarına tanınan 1 haftalık süre genellikle tüm adaylar tarafından sonuna 

kadar kullanılır. Bu 1 hafta içerisinde teknik ofisce metrajlar ve malzeme listesi 

çıkartılır, stok kontrolleri yapılır, tedarikçilerden teklifler alınır, iĢ durumuna göre 

ekipman ve iĢçilik giderleri tespit edilir. Teknik ofiste yapılan teklif çalıĢmalarında 

en fazla süreyi metraj çıkartmak ve malzeme listesini oluĢturmak alır. Ortalama 4 

gün projeler incelenip malzemeler belirlendikten sonra tedarikçilerden malzeme 

fiyatı teklifi almak en fazla 2 gün ortalama 1 gün sürmektedir. Mali ve idari iĢler 

tarafından ise ikinci zarfa eklenecek olan belgelerin hazırlığı yapılır ki bu iĢlemler de 

en az 2 gün, en fazla 4 gün, ortalama 3 gün içerisinde tamamlanır. 

Teklif zarflarının ĠĢveren‟e tesliminden sonra 8 gün karar verme süreci baĢlar. Bu 

sırada ĠĢveren, gerekli gördüğü yüklenici adaylarından ĠĢ Programı ve Birim Fiyat 

Analizleri‟ni ister. Bu sürecin sonlarına doğru en iyi teklifleri veren son iki firma ile 

karĢılıklı görüĢmeler de yapılabilir. Pazarlık süreci iĢler. Teklifler revize edilecek ise 

1 gün içerisinde revize teklifler verilir ve ĠĢveren‟in nihai kararı beklenir. 

8 gün sonunda ihale sonucu tüm yüklenici adaylarına yazılı olarak bildirilir. Ġhaleyi 

kazanamayan tüm firmalara ihaleye katılımları için teĢekkür yazısı gönderilir ve 

geçici teminatlarının iadesi baĢlar. Kazanan firmaya ise kabul yazısı yollanır ve 

sözleĢme için çağrı yapılır. Kazanan firma en geç 3 gün içerisinde ĠĢveren‟e dönüĢ 

yapıp sözleĢmeyi imzalamalıdır, aksi durumda ĠĢveren ihale sonucunu feshedebilir. 

ĠĢveren‟in teklif Ģartnamesine göre ihaleyi kazanan firmaya bildirim yapıldıktan 

sonra, firma 7 gün içerisinde Geçici Teminat Mektubu‟nu Kati Teminat Mektubu ile 

değiĢtirmek ile yükümlüdür.  



 

 

 
60 

5.2.2 Fabrikada imalat ve şantiyeye nakil 

SözleĢmenin imzalanmasından sonra öncelikli olarak ofis ve saha iĢlerinde birbirine 

paralel olarak iki iĢ baĢlar. Yüklenici yapım grubu tarafından ilk olarak mobilizasyon 

iĢleri baĢlar, teknik ofis tarafından ise nihai uygulama projelerine göre malzeme 

sipariĢi için  metrajlar çıkartılmaya baĢlanır.  

Yer teslimi yapılana kadar geçen süreçte teknik ofis tarafından ihtiyaç duyulacak 

malzeme metrajlarının hesabı yapılır. Aynı zamanda ambar görevlisi tarafından 

stoklar kontrol edilir. Tüm bu araĢtırmalar sonucunda ihtiyaç duyulacak noksan 

malzemeler için ilgili tedarikçilerden teklifler istenir. Ġhale aĢamasında zaten aynı 

firmalardan fiyat teklifleri alındığı için tedarikçiyi kesinleĢtirmek için yapılan bu 

teklif süreci ilkine göre daha kısa sürer ve ortalama 4 saatte tedarikçi kesinleĢir ve 

malzeme sipariĢlerine geçilir. ġekil 5.3‟de de görüldüğü üzere öncelikli olarak 

temelde lazım olan plaka ve ankrajlar satın alınır. Plaka için yapılması gereken 

iĢlemler sırasıyla kumlama, astar boya, kesim ve nakliyedir. Ankrajlar için ise 

deneyler, bükme ve somun vb. bağlantı elemanlarının takılmasıdır. Plakalar ve 

ankrajlar tedarikçiye sipariĢ verildiği gün içerisinde fabrikaya ulaĢmaktadır. Ankraj 

ilk temin edildiği anda 1 metrelik numunesi KOSGEB‟e deneye gönderilir ve sonucu 

ulaĢana kadar hiçbir iĢlem görmez. Bu yaklaĢık 6 saatlik bir süreçtir. Test sonuçları 

ulaĢtıktan sonra sonuçlar olumlu ise ankrajlar imalata girer, olumsuz ise yeni ankraj 

talebinde bulunulur. Olumlu sonuç alınan ankrajlar öncelikli olarak CNC Abkant 

denilen büküm yapan makinada 1 operatör ve 2 düz iĢçi eĢliğinde imalata girer. 

YaklaĢık 1 günde projemizde kullanılacak olan 45 ana kolon ve 38 ara kolona ait 

ankrajların bükümü yapılır. Aynı zamanda temel plakaları kumlamaya gönderilir ve 

firmanın anlaĢmalı olduğu kumlama Ģirketi tarafından çok kısa bir sürede kumlama 

tamamlanıp fabrikaya nakledilir. Kumlamadan gelen malzeme firmanın stok alanında 

stoklanır ve kısmi olarak boyutlandırma iĢlemine geçilir. Plakalar, CNC Optik 

makinasıyla 1 operatör ve 2 düz iĢçi eĢliğinde kesilir. Ortalama 6 saatte tüm 

plakaların kesimi tamamlanır ve yine 2 düz iĢçi tarafından ortalama 3 saatte astar 

boyaları yapılır ve Ģantiyeye nakledilmek için ankraj ile beraber tıra yüklenir.  
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ÖNCELİKLE YAPILACAK OLAN

TEMEL MALZEMELERİNİN

SATINALINMASI

KUMLANAN MALZEMELERİN

FABRİKAYA NAKLİ

TEST İÇİN ANKRAJ

NUMUNESİNİN KOSGEBE

GÖNDERİLMESİ ve TEST

MALZEME TEDARİKÇİLERİNİN

KESİNLEŞMESİ

TEMEL  PLAKALARININ

TEDARİKÇİDEN KUMLAYA

GÖNDERİLMESİ

KUMLAMADAN GELEN

PLAKALARIN MONTAJA

UYGUN KESİMİ ve DELİNMESİ

TEST SONUÇLARININ

ALINMASI

FABRİKADA ANKRAJLARIN

MONTAJA HAZIR HALE

GETİRİLMESİ

HAYIR

EVET

SONUÇLAR
OLUMLU MU?

Y
E

N
İ 

A
N

K
R

A
J
 T

A
L

E
B

İ

TEMEL PLAKALARININ

ASTAR BOYASININ

YAPILMASI

TEMEL PLAKALARI ve

ANKRAJLARIN ŞANTİYEYE

NAKLİ

1 KK

1 KK

2 Dİ

2 Dİ
1 TR

2 Dİ

2 Dİ

2 Dİ
1 TR

2 Dİ
1 TR

 

Şekil 5.3 : Temel için gerekli malzemelerin akıĢ Ģeması. 
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ġantiye tesislerinin kurulumu için Firma tarafından sözkonusu iĢ için atanan Ģaniye 

Ģefi görevlidir. Fiili olarak aslında iĢin ilk baĢlangıcı bu aĢamadır. ĠĢin yapımı 

esnasında ihtiyaç duyulabilecek büro, iĢçi yatakhaneleri, tuvalaetler, yemekhane, 

ambar vb. tüm tesisler 3 gün içerisinde kurulur. Gerekli tüm Ģantiye tesisleri 

prefabrik olduğu için ekipman olarak 1 tır ile nakliyesi yapılır ve 1 vinç ile yerleĢimi 

sağlanır. ġantiyede tesisler kurulduktan sonra temel imalatına baĢlanır. Çelik 

yapılarda genellikle temeller betonarme olduğu için temel imalatları çelik iĢleri 

yüklenicisinin kapsamı dıĢında olur. Bu çalıĢmada da betonarme temel imalatları 

ĠĢveren tarafından fakat Yüklenici ile koordineli olarak yapılmaktadır. Çünkü 

neticede betonarme temel içerisinde binanın ana taĢıyıcıları olan kolonlar ile 

bağlantıyı sağlayacak olan ankrajlar bulunmaktadır. ġekil 5.4‟de gösterildiği üzere 

betonarme temelleri hazırlamak ĠĢveren kapsamındadır, fakat bu esnada Firma da 

sahada 1 supervisor, topoğraf ve iĢçilerini bulundurmaktadır. Temel betonu 

imalinden once ĠĢveren ile koordineli olarak firma topoğrafı tarafından ankraj üst 

kotları verilir ve temel plakası ile ankrajlar projeye uygun yerleĢtirilir.  

 

Şekil 5.4 : Çelik yapıya ait betonarme temel kesiti. 

Yukarıda görülen temel kesitinden her bir kolon için hazırlanıp, Firma tarafından da 

anrajlar ve temel plakaları da yerleĢtirildikten sonra beton imali baĢlar. Tüm 

temellerin beton imali bittikten sonra da üzerine çelik yapı gelecek standartlara ve 

dayanıma ulaĢması için beklenir. Bu da yaklaĢık 8 günlük bir süreçtir. Ancak bu 

sürecin sonunda ĠĢveren yer teslimi yapar. 
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ġaniyede temel imalatı devam ederken bir yandan da fabrikada yapı elemanlarının 

imalatına geçilir. Öncelikli olarak tek aĢamada gerekli tüm malzemeler sipariĢ edilir 

ve tamamı kumlamaya yollanır. Kumlamaya gidecek olan malzemeler direkt olarak 

tedarikçiden kumlamaya gideceği için firma tarafından kontrol yapılması gerekir.  

 

 

Şekil 5.5 : Malzemelerin sipariĢ formlarına göre kontrolu. 

SipariĢ formuna ve istenilen stardardlara uygun olarak gelen malzemelerin öncelikli 

olarak kontrolu yapılır. Her bir malzemenin üzerine özelliklerini, cinsini, boyunu, 

ağırlığını vb. özelleklerini gösteren etiketler yapıĢtırılır. Bu etiketler doğrultusunda 

kontroller yapılır. Bunun yanında gözle de malzemenin genel olarak düzgünlüğü 

kontrol edilir. Tüm bu kontroller yapıldıktan sonra malzeme kumlama ünitesine 

alınır. Kumlama yapılacak malzemenin yüzey hazırlığı yapılır ve malzemenin yüzey 

pürüzlülüğü kontrol iĢlemi yapılır. 

Kumlama, çelik malzemelerin imalatına baĢlanmadan önce yüzeyi temizlemek için 

yapılan bir çeĢit yüzey hazırlama prosesidir. Solvent veya alkali çözelti, makina ya 

da el aletleri kullanılarak da yüzey temizliği sağlanabileceği gibi kumlama ile de 

malzeme üzerindeki kir, pas ve yabancı maddeler arındırılabilir. 

Kumlama diğer adıyla raspa, temizlenmesi istenen metal yada malzemeye, basınca 

dayanıklı bir  kazanın içine doldurulmuĢ olan kum malzemesinin, basınçlı hava ile 

kazanın içindeki kum malzemesinin karıĢıp bir hortumdan yüksek basınçla 

püskürtülmesi iĢlemidir. Kumlama ismini ise ilk zamanlar malzeme olarak kum 

kullanılmasından dolayı kumlama olarak adlandırılmaktadır. Kumlama, metalin 

zamanla pas ve korozyona uğramasından dolayı üzerindeki pas ve korozyonu 

kaldırıp boyama iĢlemi ile metalin kullanım ömrünü uzatmak için önemli bir 

adımdır. 
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Şekil 5.6 : Kumlama ekipmanları ve kabini. 

Bu iĢlem için çeĢitli makinalar kullanılmaktadır Açık alanda yapılacak mobil 

kumlama iĢlemi için kumlama kazanları kullanılır. Kumlama kazanları ile 

tersanelerdeki gemilerin kumlanması, büyük konstrüksiyonların kumlanması gibi 

iĢler yapılabilir. Küçük ve çok parçaların kumlanması ise; türbinli kumlama 

makinelerinde gerçekleĢtirilir. ġekil 5.6‟te de görülen, orta boy parçaların manuel ya 

da otomatik olarak kumlanması için kumlama kabinleri kullanmaktadır. Kumlama 

makinelerinde kumlama makinesine kumlanacak malzemeye göre çeĢitli kumlama 

sarf malzemeleri (kumlama kumları) kullanılmaktadır.  

 

Şekil 5.7 : Kumlamadan çıkan malzeme. 

Firmanın anlaĢmalı olduğu kumlama fabrikasına tüm malzemeler tedarikçiden 

aktarılır. Toplam 4 günde projenin tamamı için gerekli tüm malzemeler kumlanır ve 

2 tır ile parçalı olarak fabrikaya nakledilir.  

Bu esnada firma tarafından 1 hi-up ve malzemelerin indirilmesine yardımcı olmak 

için 4 düz iĢçi kullanılmaktadır. 

http://www.asalmetal.com/kumlama_kazani.html
http://www.asalmetal.com/kumlama_kazani.html
http://www.asalmetal.com/turbinli_kumlama_makinesi.html
http://www.asalmetal.com/turbinli_kumlama_makinesi.html
http://www.asalmetal.com/kumlama_kabini.html
http://www.asalmetal.com/paslanmazcelik.html
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Kumlamadan malzemelerin fabrikaya gelmesi ile asıl fabrika imalat aĢaması 

baĢlamıĢ olur. Fabrikada eĢ zamanlı olarak kolon, ara kolon, makas ve aĢık olmak 

üzere 4 elemanın kesim iĢlerine baĢlanır. 

Ana kolon fabrika imalatı :  Projemiz kapsamında 6 tip ana kolon bulunmaktadır. 

Kolon yerleĢim planında da görüldüğü üzere; D aksı üzerinde SD-1 tipi 14 adet, E 

aksı üzerinde SE-1 tipi 14 adet, F aksı üzerinde SF-1 tipi 14 adet, G aksı üzerinde 

SG-1,2,3 tiplerinde 3 adet yapma kutu kolon bulunmaktadır. Kolonların hepsi aslında 

sacdan yapma kutu kolonlar olmasına rağmen, farkları yükseklikleri ve bağlantı 

elemanlarıdır. Çatının eğimi dolayısıyla kolon boyları 8,65 metreden baĢlayarak 7,65 

metreye kadar değiĢkenlik göstermektedir. 1,2 mm kalınlığında saclardan imal edilen 

kolonların imalat sonrası ağırlığı ortalama 2300 kg‟dır. 

CNC OPTİK ve GİYOTİN ile

MALZEMELERİN KESİMİ

ÇATIMI TAMAMLANAN KOLON

ve BAĞLANTI LEVHALARININ

KAYNAKLANMASI

KUMLANAN MALZEMENİN

FABRİKAYA GELMESİ

KESİLEN ELEMANLARIN ÇATIM

İŞLEMİNİN YAPILMASI

İMALATI TAMAMLANAN

KOLONLARIN FABRİKA

İÇERİSİNE STOKLANMASI

KOLONLARIN TEMİZLİĞİNİN

YAPILMASI

KOLONLARIN ŞANTİYEYE

NAKLİ

KOLONLARIN ASTAR

BOYALARININ YAPILMASI

4 Dİ

2 TR

2 Dİ

2 Dİ

2 Dİ

1 Dİ

4 Dİ

4 Dİ

2 Dİ

1 TR

 

Şekil 5.8 : Ana kolonların fabrika imalatının akıĢ Ģeması. 

Kolonların imalatı ilk olarak sacların kesimi ile baĢlar. CNC optik ve giyotin 

makineleri ile hassas sac kesimi yapılır. Plaka kesim tezgahlarında imalatlar seri 

olarak yapılacağı için ilk imalat sonrasında ölçülerin kontrol edilmesi, boyların 

tolerans sınırları içinde kalıyor olması önemlidir. 
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Şekil 5.9 : CNC optik kesim aleti. 

Projemizde bulunan kolonların imalatı esnasında kolonu oluĢturan ana sacların 

kesimi ġekil 5.9‟da gösterilen ve düz kesim yapabilen CNC optik ile bağlantı 

elemanlarının kesimi ise ġekil 5.10‟da görülen ve farklı Ģekillerde de kesim 

yapabilen giyotin ile ortalama 1.5 saatte 2 düz iĢçi ile gerçekleĢmektedir. 

 

Şekil 5.10 : CNC giyotin kesim aleti. 
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Kesimi tamamlanan parçalar birleĢtirilmek üzere imalat tezgahlarına alınır. Ġmalat ile 

ilgili imalat resimlerinde yer alan tüm malzemeler çatıma baĢlanmadan önce sac 

kesim ve delik ekibinden eksiksiz olarak teslim alınıp tezgahın yakınına istiflenir. 

Ġmalat için gerekli temizlik ve kontroller yapıldıktan sonra ilk olarak tezgahta ana 

malzemeler bir araya getirilir. Kutu kolonumuzu oluĢturulan saclar puntolanır. Saclar 

tamamlandıktan sonra birleĢim elemanları projeye uygun olarak yerine puntolanır. 

Kaynağa baĢlamadan önce son bir kez daha levhaların projeye uygun yerleĢtirilip 

yerleĢtirilmediği kontrol edilir ve sorun yok ise puntolar sağlamlaĢtırılıp kaynak 

tezgahına aktarılır. Çatım iĢlemi her bir kolon için 2 iĢçi ile ortalama 6 saatte 

tamamlanmaktadır. Çatım iĢlemi tamamlanan ve kaynak tezgahına aktarılan  her bir 

kolonun kaynağı 6 saat sürmektedir. Kaynağı tamamlanan kolonlar stok alanına 

alınmadan önce kaynak kontrolu öncelikli olarak gözle kalite kontrol mühendisi 

tarafından yapılmaktadır. Sorunsuz olanlar fabrika stok alanına alınmakta ve orada 

tel fırça, zımpara gibi el aletleri ile boya öncesi temizliği yapılmakta, kaynak sonrası 

kir, pas, gres yağı vb. artıklardan temizlenip pürüzsüz hale getirilmektedir. 

 

Şekil 5.11 : Çelik elemanların zımpara ile temizlenmesi. 

Yapı elemanlarının montajı öncesi paslanmasını ve dıĢ etkenlerden zarar görmesini 

engellemek amacıyla 1 kat astar boya yapılır. Boya iĢlemi çelik elemanlarda 

püskürtme, sprey ya da elle uygulanabilir. Kaynak iĢlemi bittikten sonra kolonlar 

fabrika içerisinde yere temas etmeyecek Ģekilde, genelde ahĢap parçalar üzerine, 

stoklanır ve boya iĢlemi burada yapılır. Bu çalıĢma kapsamında boya iĢi elle her bir 

kolon için 4 düz iĢçi ile 2,5 saatte tamamlanmaktadır. Boya yapıldıktan sonra 

elemanları nakletmeden önce belli bir bekleme süresi vardır. 2,5 saat olarak 

tanımladığım boya süresine bekleme süresi de dahildir. 
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Şekil 5.12 : Çelik elemanların rulo ile boyanması. 

Boya iĢlemi tamamlanıp kuruma süresi de bittikten sonra elemanların nakliyesi için 

son kontroller yapılır ve markalama iĢlemine geçilir. Markalama, elemanın projenin 

hangi kısmına ait olduğunu belirlemek ve Ģantiye çalıĢanlarını bilgilendirme ve 

iĢlerini kolaylaĢtırma amacıyla yapılan, proje üzerindeki o parça için yazılmıĢ kodun 

parça üzerine yazılması ile yapılan sınıflandırma iĢlemidir. ġekil 5.13‟deki gibi 

markalaması yapılan elemanların gruplandırılması ve paketlenmesi proje ve montaj 

sırasına göre yapılır. Fabrikada yükleme için görevlendirilen sevkiyat elemanları son 

kontrollerini yapar ve araçların Ģantiyeye gitmesi için çıkıĢına izin verir.  

 

Şekil 5.13 : Çelik elemanların markalanması. 

Ana kolonların Ģantiyeye nakli tırlar ile yapılmaktadır. Her bir tır maksimum 25 ton 

taĢımaktadır. Dolayısıyla, projemiz kapsamında kolonları 10‟arlı setler halinde 

naklediyoruz. Ġmalatı tamamlanan kolonlar fabrika içerisinde stoklanır, nakliye için 

tır fabrika içerisine girerve tıra elemanların yüklenmesi fabrika içerisindeki monoray 

vinçler ile rahatlıkla yapılır. Yükleme iĢlemi sırasında 1 monoray vinç operatörü ve 2 

düz iĢçi çalıĢmaktadır ve yükleme toplam 10 kolon için ortalama 30 dakika 

sürmektedir.  



 

 

 
69 

  

Şekil 5.14 : Vinç ile araca yükleme. 

Çelik yapılarda elemanların nakliyesi çok çeĢitli araçlar ile yapılmaktadır. Ġmalat ve 

montajı aynı ülke sınırlarında olan yapılarda genellikle kamyon ve tır kullanılırken, 

ülkemizde sıkça rastlanan bir durum olan, malzemelerin yurtdıĢından gelmesi 

durumunda deniz yolu tercih edilmektedir. Bunların dıĢında demiryolu ve 

havayolları da çelik malzeme nakliyesi için kullanılmaktadır.  

Bu çalıĢma kapsamında nakliye tır ile yapılmaktadır ve yükleme tamamlanıp tır yola 

çıktıktan sonra Ümraniye‟deki fabrikadan Çerkezköy‟deki Ģantiye alanına ortalama 3 

saatte ulaĢmaktadır.  

ġantiyede kolonların stok alanına indirilmesi tır üzerinden mobil vinç ile 

yapılmaktadır. Mobil vinçler kapasitelerine göre her türlü yükü kaldırma, her yöne 

dönerek veya hareket ederek malzemeyi istenildiği Ģekilde aktarma, yer değiĢtirme, 

yükleme, boĢaltma iĢlemlerini yapabildiği için tercih edilen ekipmanlardır. Tırın 

üzerinden kolonların indirilmesi bir vinç ve operatörü, 2 düz iĢçi ile yaklaĢık 1 saatte 

yapılmaktadır. Böylece, nakliyesi tamamlanan kolonlar Ģantiyede uygun bir yerde 

montaj sırasına göre ve zarar görmeyecek Ģekilde istiflenir ve montaj için beklemeye 

alınır. 
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Şekil 5.15 : Vinç ile araçdan indirme. 

Sonuç olarak Çizelge 5.4‟de de ana kolonun montajı hariç tedarik aĢamasından 

Ģantiyeye nakline kadar geçen süreçte kullanılan kaynaklar özetlenmiĢtir. 

Çizelge 5.4 : Ana kolon kaynak listesi. 

Kolon İmalatı Kaynakları 

  ĠĢçi Ekipman 

Kumlama 4 düz 2 Tır, 2 Mobil Vinç 

Kesim  2 düz CNC Optik, Giyotin 

Çatım  2 düz Punta Kaynak Makinası 

Kaynak  2 düz Gazaltı Kaynak Makinası 

Fabrikada Stoklama 1 düz Monoray Vinç 

Temizlik  4 düz Zımpara vb. El Aletleri 

Boya 4 düz Fırça vb. El Aletleri 

Nakliye  2 düz 1 Tır 

ġantiyede Stoklama  2 düz 1 Mobil Vinç 

 

Ara kolon fabrika imalatı :  Projemiz kapsamında 3 tip ara kolon bulunmaktadır. 

Kolon yerleĢim planında da görüldüğü üzere; 1 aksı üzerinde S1-1 tipi 6 adet, 14 aksı 

üzerinde S14-1 tipi 6 adet, F aksı üzerinde SF-7 tipi 26 adet olmak üzere toplamda 

38 adet HEA-240 profilinden yapılan ara kolon bulunmaktadır. Kolonların hepsi 

aslında aynı profilden imal edilmiĢ olmasına rağmen, farkları yükseklikleri ve 

bağlantı elemanlarıdır. Çatının eğimi dolayısıyla kolon boyları 9,20 metreden 

baĢlayarak 8,40 metreye kadar değiĢkenlik göstermektedir. HEA-240 profillerden  

imal edilen kolonların imalat sonrası ağırlığı ortalama 650 kg‟dır. 
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Ara kolonların fabrika imalat süreci ana kolonlarınkine kıyasla daha basit ve kısa 

sürelidir. Hazır profilden yapılacak olmaları nedeniyle fabrikada yapılan tek iĢlem 

kesim iĢidir. 38 adet kolonun kesim iĢi Ø1200 Testere kullanılarak 2 düz iĢçi ile 1 

saatte gerçekleĢmektedir. Söz konusu testereden fabrikada 1 adet olması nedeniyle 

kesintisiz olarak 1 tezgahta kesim iĢlemi yapılmakta günde 9 adet kolon imal 

edilmekte ve tüm ara kolonların kesimi yaklaĢık 4 günde tamamlanmaktadır. Kesim 

iĢlemi tamamlanan kolonlara aynı zamanda fabrika stok alanına alındığında astar 

boyası yapılmaktadır. 

Ġmalatı tamamlanan ara kolonların nakliyesi ana kolonlar ile tamamen aynıdır. 1 tır 

genelde 10 kolonun nakliyesini yapabilmekted dolayısıyla toplam 4 sevkiyat ile ara 

kolonların nakliyesi tamamlanmakta ve Ģantiye stok alanına alınmaktadır. 

Makasların fabrika imalatı : Projemiz kapsamında tek tip makas bulunmaktadır. 

Çatı planında da görüldüğü üzere; tüm akslar arasında 16,0 metre açıklık boyunca 

MK-1 tipinde toplamda 45 adet çeĢitli kesitlerde köĢebent profillerden yapılan 

makaslar bulunmaktadır. KöĢebent profillerden imal edilen makasların imalat sonrası 

ağırlığı ortalama 2200 kg‟dır. 

ġekil 6.16‟da da görüldüğü üzere makaslarımız her bir aksın kısa boyutu boyunca 

yerleĢtirilmekte ve köĢebentlerden kafes olarak imal edilmektedir. Her bir eksen 

boyunca köĢebentler çift yüz kullanılmıĢ ve bağlantıları kaynaklı levhalar ile 

sağlanmıĢtır. Alt ve üst profillerde L120*11 tipinde köĢebent, makasın ana kolonlar 

ile birleĢim noktalarına yakın yerlerde ve tam orta açıklıkta  L80.8 köĢebent, makas 

açıklığı boyunca diğer tüm eğik parçalarda L70.7, dikmelerde ise L60.6 tipinde 

profiller kullanılarak imal edilmiĢtir. 

ġekil 5.18‟de görüldüğü üzere, fabrikadaki imalat süreci ilk olarak makaslara ait 

profiller kumlamadan geldikten sonra, kolonlara benzer Ģekilde kesim ile baĢlar. 

Ø400 Testere ile herbir makasa ait köĢebent kesimi 2 düz iĢçi ile ortalama 1,5 saatte 

tamamlanır. Bu esnada giyotin makinasında da makas birleĢimlerini sağlayacak olan 

plaka kesimleri yapılır. ĠĢ programı aksatılmadığı ve araya iĢ girmediği sürece günde 

6 makasa ait kesim iĢlemi tamamlanır ve 45 makasın kesimi toplamda 7,5 günde 

biter.  
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Tüm elemanların kesimi tamamlandıktan sonra 1 usta eĢliğinde makas Ģablonu 

kurulur. ġablon kurulması makas türünde, benzer parçaların değiĢik geometride 

birleĢiminden oluĢan yapı elemanları imalatında üretimi hızlandırmak amacıyla 

yapılan en verimli çalıĢmadır. Her bir makas imalatı için tek tek ölçüm alıp imal 

etmek yerine bir Ģablon üzerinden seri üretim yapılması süreyi oldukça kısaltır. 1 

usta ve 1 düz iĢçi ile ortalama 1 günde kurulan tipik yapı elemanı Ģablonu aslında 

sonraki makas imalatları için süreyi oldukça kısaltmaktadır. Tipik Ģablonlar, bir 

imalat tezgahı üzerinde parçaların geleceği noktaların iĢaretlenerek referans 

noktalarının belirlenmesi ile oluĢturulur. 

 

 



 

 

 
73 

MK1
MK1

MK1

S
D
-1

S
E
-1

S
F
-1

 

Şekil 5.16 : Makas kesiti. 
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Şekil 5.17 : Tipik makas detayı.
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Q400 TESTERE ile

MALZEMELERİN KESİMİ

ÇATIMI TAMAMLANAN MAKAS

ELEMANLARININ

KAYNAKLANMASI
KUMLANAN MALZEMENİN

FABRİKAYA GELMESİ

KESİLEN ELEMANLARIN

ÇATIM İŞLEMİNİN

YAPILMASI

İMALATI TAMAMLANAN

MAKASLARIN FABRİKA

İÇERİSİNE STOKLANMASI

MAKASLARIN TEMİZLİĞİNİN

YAPILMASI

MAKASLARIN ŞANTİYEYE

NAKLİ

MAKASLARIN ASTAR

BOYALARININ YAPILMASI

4 Dİ

2 TR

2 Dİ

1 Uİ

1 Dİ

4 Dİ

3 Dİ

3 Dİ

4 Dİ

4 Dİ

MAKAS İMALATI İÇİN ŞABLON

KURULMASI

2 Dİ

1 TR

 

Şekil 5.18 : Makasların fabrika imalatının akıĢ Ģeması. 

Bu çalıĢma kapsamında makas imalatları 2 Ģablonlu tezgahta eĢzamanlı olarak 

devam etmektedir. Bu da imalat süresini oldukça kısaltmaktadır. Ġlk Ģablon 

kurulduktan sonra 1 tezgah baĢında 4 düz iĢçi ile ilk makasın çatım iĢlemi baĢlar ve 

aynı zamanda yine 1 usta ve 1 düz iĢçi ile 2. Ģablon kurulumu devam eder. Çatım 

iĢleminde, imalat tezgahının yanına sadece bir makas için gerekli olacak profil, levha 

ve bağlantı elemanları getirilir, böylelikle fabrika içerisinde fazla malzeme 

yığılmasına engel olunur. Bir makas için çatım iĢlemi 4 düz iĢçi ile ortalama 3 saat 

sürmekte, bu esnada tüm makas elemanları punta kaynak makinası ile birbirlerine 

bağlanmaktadır. Ġlk imalatta çatım iĢlemi tamamlandıktan sonra Ģablonun 

doğruluğunu bir kez daha teyit etmek amacıyla ortaya çıkan ilk makasın boyutları 

metre ile ölçülür. Ġmalatın doğruluğundan emin olunduğunda makasın kaynak 

iĢlemine baĢlanır. 
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Aynı imalat tezgahında 3 düz iĢçi kaynak iĢlerine baĢlanır ve gazaltı kaynak 

makinası ile ortalama 4 saatte bir makasın kaynak iĢlemi biter. Kaynak iĢlerinin 

bitmesi ile bir makasa ait imalat aĢamaları fiili olarak son bulmuĢ olur, monoray vinç 

yardımı ile makas fabrika içersinde stoklanır ve boya öncesi temizlik iĢine baĢlanır. 4 

düz iĢçi ile ortalama 1,5 saatte el ile temizlik iĢlemi yapılır ve yine aynı iĢçiler ile 

ortalama 2 saatte astar boyası yapıldıktan sonra bir makasın Ģantiyeye nakli için 

engel kalmaz ve tüm fabrikasyon imalatları son bulmuĢ olur. Fakat maliyeti 

arttırmaması açısından makaslar da kolonlar gibi tırın kapasitesinin dolmasını 

beklemektedir. 10 adet makas 1 tır ile nakledilmekte, dolayısıyla imalatı 

tamamlanmıĢ olsa dahi, tır kapasitesi dolmadığı sürece bazı makaslar fabrika 

içerisinde beklemeye alınmaktadır. 1 tır kapasitesini dolduracak kadar makasın 

imalat tamamlandığında ise yine kolon nakliyesine benzer Ģekilde fabrika içerisine tır 

girerek yükleme yapılmakta ve Ģantiyeye çıkıĢına izin verilmektedir. Ortalama 3 saat 

süren sevkiyat sonunda Ģantiyedeki mobil vinç ile tır üzerinden makaslar Ģantiye stok 

alanına alınıp montaj sürecine dahil olmaktadır. 

Sonuç olarak Çizelge 5.5‟de de makasların montajı hariç tedarik aĢamasından 

Ģantiyeye nakline kadar geçen süreçte kullanılan kaynaklar özetlenmiĢtir. 

Çizelge 5.5 : Makas kaynak listesi. 

Makas İmalatı Kaynakları 

  İşçi Ekipman 

Kumlama 4 düz 2 Tır, 2 Mobil Vinç 

Kesim  2 düz Ø400 Testere 

Şablon Kurulması 1 düz, 1 usta İmalat Tezgahı 

Çatım  4 düz Punta Kaynak Makinası 

Kaynak  3 düz Gazaltı Kaynak Makinası 

Fabrikada Stoklama 3 düz Monoray Vinç 

Temizlik  4 düz Zımpara vb. El Aletleri 

Boya 4 düz Fırça vb. El Aletleri 

Nakliye  2 düz 1 tır 

Şantiyede Stoklama  2 düz 1 Mobil Vinç 
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Aşıkların fabrika imalatı : Projemiz kapsamında üç tip aĢık bulunmaktadır. Çatı 

planında da görüldüğü üzere; tüm makaslar arasında uzun akslar doğrultusunda 16,0 

metre açıklık boyunca 198 adet MB-1 tipi, 24er adet MB-2 ve MB-3 tipinde olmak 

üzere toplamda 246 adet çeĢitli kesitlerde boru profillerden yapılan boru makas 

olarak da adlandırılan aĢıklar bulunmaktadır. Boru profillerden  imal edilen 

makasların imalat sonrası ağırlığı ortalama 700 kg‟dır. 

ġekil 5.19‟da da görüldüğü üzere aĢıklar her bir aksın uzun boyutu boyunca makaslar 

arasına yerleĢtirilmekte ve boru profillerden kafes olarak imal edilmektedir. Boru 

aĢık imalatı hafif ve çelik yapıda sadece rüzgar yüklerini almak için en son çatıya 

monte edilen imalatlar olmasına rağmen açıklığı fazla olan binalarda belki de 

tasarımına en çok dikkat edilmesi gereken yapı elemanıdır. Bu çalıĢma kapsamındaki 

yapıda da geniĢ açıklıklar geçildiği için sadece tek tip profil olarak aĢık imali statik 

yönden binayı tatmin etmemiĢ ve bu yüzden aĢıkların boru makas olarak imaline 

karar verilmiĢtir. ġekil 5.21 AĢık Detay çizimlerinde de görüldüğü üzere üçgen kafes 

olarak imal edilen aĢıkların alt profili 4” boru, üstteki iki ana profilleri 3” boru, bu 

üçgen kafesi birbirine çapraz olarak bağlayacak ara profiller ise 1” ile 1,5” arasında 

değiĢken olan boru profillerdir.  

ġekil 5.20‟de görüldüğü üzere, aĢıkların fabrikadaki imalat süreci makaslar ile 

benzer olarak kumlamadan gelen malzemelerin kesim ile baĢlar. Boru profiller 

kesimi en kolay malzemeler olduğu için Ø300 Testere ile kesime baĢlanır, makas ve 

ara kolon kesimini yapan Ø400 ve Ø1200 testerelerin kesim iĢlemi bittiğinde aĢık 

kesimine aktarılmaktadır. Herbir aĢıka ait boru profillerin kesimi 2 düz iĢçi ile 

ortalama 1 saatte tamamlanır. 4 gün sadece Ø300 Testere ile kesim yapıldıktan sonra 

5.gün ara kolon kesim iĢini tamamlayan Ø1200 testere ve 8.gün de makas kesimini 

tamamlayan Ø400 testere boĢalır ve aĢık kesimine bir yanda da bu ekipmanlar ile 

devam edilir. Bu esnada ilk 3 günde kesimi tamamlanan MB-3 tipi 24 adet aĢıkın 

Ģablonu kurulur ve çatım imalatına baĢlanır. MB-3 tipi Ģablon kurulumu 1 usta ve 1 

düz iĢçi ile 1 günde kurulur ve aynı ekip hemen ardından MB-1 tipi Ģablon 

kurulumuna baĢlar. ĠĢ programı aksatılmadığı ve araya iĢ girmediği sürece toplam 14 

günde 3 ayrı ekipman ile kesim iĢlemi tamamlanır. 

Kesim iĢlemi devam ederken Ģablonu kurulan ve çatım iĢlemine baĢlanan aĢıkların 

çatımı ve kaynağı 4 düz iĢçi ile 1er saatte yapılır. Fabrika içersinde stoklanan 

aĢıkların temizliği ve boyası ise 2 düz iĢçilik ekipler ile 1er saatte tamamlanır.  
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Şekil 5.19 : Çatı planı ve aĢık yerleĢimi. 
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Q300 TESTERE ile

MALZEMELERİN KESİMİ

ÇATIMI TAMAMLANAN AŞIK

ELEMANLARININ

KAYNAKLANMASI
KUMLANAN MALZEMENİN

FABRİKAYA GELMESİ

KESİLEN ELEMANLARIN

ÇATIM İŞLEMİNİN

YAPILMASI

İMALATI TAMAMLANAN

AŞIKLARIN FABRİKA

İÇERİSİNE STOKLANMASI

AŞIKLARIN TEMİZLİĞİNİN

YAPILMASI

AŞIKLARIN ŞANTİYEYE

NAKLİ

AŞIKLARIN ASTAR

BOYALARININ YAPILMASI

4 Dİ

2 TR

2 Dİ

1 Uİ

1 Dİ

4 Dİ

4 Dİ

4 Dİ

2 Dİ

2 Dİ

AŞIK İMALATI İÇİN ŞABLON

KURULMASI

2 Dİ

1 TR

 

Şekil 5.20 : AĢıkların fabrika imalatının akıĢ Ģeması. 

AĢıklar hem sayıca en fazla olan hem de en son monte edilecek elemanlar olması 

nedeniyle imalatı fabrikada en son tamamlanan iĢtir. AĢık imalatını hızlandırmak için 

diğer imalatlardan artan tüm ekip ve ekipmanlar buraya yönlendirilmekte ve 

böylelikle birçok tezgahta imalat yapılmaktadır. Ġmalatlar tamamlandıktan sonra 

diğer elemanlar ile benzer Ģekilde maliyeti arttırmaması açısından aĢıklar da tırın 

kapasitesinin dolmasını beklemektedir. 12 adet aĢık 1 tır ile nakledilmekte, 

dolayısıyla imalatı tamamlanmıĢ olsa dahi, tır kapasitesi dolmadığı sürece bazı 

aĢıklar fabrika içerisinde beklemeye alınmaktadır. 1 tır kapasitesini dolduracak kadar 

aĢıkın imalat tamamlandığında ise yine kolon ve makas nakliyesine benzer Ģekilde 

fabrika içerisine tır girerek yükleme yapılmakta ve Ģantiyeye çıkıĢına izin 

verilmektedir. Ortalama 3 saat süren sevkiyat sonunda Ģantiyedeki mobil vinç ile tır 

üzerinden aĢıklar Ģantiye stok alanına alınıp montaj sürecine dahil olmaktadır. 
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Poz No : 1 3" Boru
Poz No : 2 4" Boru
Poz No : 3 1 1/2 " Boru
Poz No : 4 1 1/4 " Boru

 

Şekil 5.21 : Tipik aĢık detayı. 
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Sonuç olarak Çizelge 5.6‟da da aĢıkların montajı hariç tedarik aĢamasından Ģantiyeye 

nakline kadar geçen süreçte kullanılan kaynaklar özetlenmiĢtir. 

Çizelge 5.6 : AĢık kaynak listesi. 

Makas İmalatı Kaynakları 

  İşçi Ekipman 

Kumlama 4 düz 2 Tır, 2 Mobil Vinç 

Kesim  2 düz Ø400 Testere 

Şablon Kurulması 1 düz, 1 usta İmalat Tezgahı 

Çatım  4 düz Punta Kaynak Makinası 

Kaynak  3 düz Gazaltı Kaynak Makinası 

Fabrikada Stoklama 3 düz Monoray Vinç 

Temizlik  4 düz Zımpara vb. El Aletleri 

Boya 4 düz Fırça vb. El Aletleri 

Nakliye  2 düz 1 tır 

Şantiyede Stoklama  2 düz 1 Mobil Vinç 

5.2.3 Montaj ve iş teslimi 

Çelik yapılarda projelerin imalatı %90 oranında fabrika ya da atölyelerde gerçekleĢir, 

Ģantiyede sadece montaj yani çelik elemanın birleĢtirilmesi kalır. ġantiyeye 

nakledilen ve düzgünce istiflenen çelik elemanların montajı bulon ya da kaynak 

birleĢimleri ile yapılır. Ancak, çoğunlukla bağlantıların bulonlu birleĢimler olması 

tercih edilir, çünkü Ģantiyede kaynak ancak el ile yapılır ve fabrikada otomatik 

makinalar ile yapılan kaynak daha kaliteli ve sağlıklıdır. Ayrıca kaynak hava 

koĢullarından etkilendiği için Ģantiyede tercih edilmez. 

Montaj baĢlamadan önce çelik elemanların ve ekipmanların hazırlanması bu 

iĢlemdeki ilk safhadır. Fabrikadan nakledilen ve Ģantiyede stoklanan elemanların 

imalat resimlerine uygunluğu ve montaj sırasına göre konumu kontrol edilir. 

Elemanların kaldırılmasında gerekli olan aks ve ağırlık merkezlerinin iĢaretlenmiĢ 

olması gerekir. Montaj için kullanılacak ekipmanların yapı elemanlarına ve binaya 

eriĢimi düĢünülerek Ģantiye ulaĢım yolu hazırlanır. Yapı elemanlarının istifinin 

toprak ya da su ile temas etmeyecek ve koruyucu astar boyayı bozmayacak Ģekilde 

olmasına dikkat edilmeli, gerekirse ahĢap takozlar üzerine konulmalıdır. 
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Şekil 5.22 : Uygun Ģekilde istiflenmiĢ çelik elemanlar. 

ġekil 5.22‟de görülen Ģekilde istiflenmiĢ elemanların montajına ilk olarak kolonlar 

ile baĢlanır. ġekil 5.23‟de gösterilen organizasyon Ģeması firma tarafından iĢin 

baĢında bu iĢ için oluĢturulmuĢ ve ĠĢveren‟e bildirilmiĢtir. 

İNŞAAT MÜH

SUPERVISOR

SUPERVISOR

MONTAJ USTASI MONTAJ USTASI

KAYNAK USTASI

MONTAJ USTASI

KAYNAK USTASI KAYNAK USTASI

BOYACI

MONTAJ USTASI

KAYNAK USTASI

BOYACIBOYACI

YRD. ELEMAN

1 2 4

1 2 3 4

1 2

1

3

3

   

Şekil 5.23 : ġantiye organizasyon Ģeması. 

Kolon Montajı : Kolonların montajına gerekli tüm kaynakların temini ile baĢlanır. 

Kolonlar, civatalar, somunlar, rondelalar, cıvata sıkma anahtarı, kaynaklı birleĢimler 

için kaynak makinası, kaynakçı ekipmanları, elektrot vb. yardımcı malzemeler, 

Ģantiye organizasyon Ģemasında da görülen 2 adet montaj ekibi, 1 mobil vinç ve 1 

sepetli platform hazırlanır.  

Çelik yapılarda kolonların alt uçları yüklerini naklettikleri elemana bağlıdır. 

Kolonların ayakları en altta betonarme temele ankre edilmiĢ plakalara bağlıdır. 

Kolonlar daha önce belirlenen yerlerinden sapanlarla bağlanarak monte edileceği 

temelin üzerine vinç ile dik Ģekilde kaldırılır. 
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Şekil 5.24 : Kolonların vinç ile kaldırılarak yerine montajı. 

Temel üzerine getirilen kolonlar, önceden yerleĢtirilmiĢ olan ankraj civatalarına 

bağlanır. Projesinde belirlenen cıvata, rondela, somun vb. elemanlar ile tam bağlantı 

sağlanır ve 1 ölçüm ekibi ile kolonun tam dikliğinin sağlandığı kontrol edilir ve 

sonrasında ankrajlar tam olarak sıkılır. 

Çizelge 5.7 : Kolon montajı için gerekli kaynak listesi. 

Kolon Montajı Kaynakları 

ĠĢçi Ekipman 

2 montaj ustası 1 Mobil vinç 

2 kaynak ustası 1 Sepetli platform 

1 boyacı 1 Kaynak Makinası 

1 topoğraf   

1 yardımcı eleman   

Bu çalıĢma kapsamında kolon montajı için 2 ekip ayrılmıĢtır. Çizelge 5.7‟de 

gösterilen kaynaklar ile 1 ana kolonun montajı 1 saatte tamamlanmaktadır. 45 adet 

ana kolon ve 38 adet ara kolonun montajı yaklaĢık 9 günde tamamlanmaktadır. 

Kolonların montajı tamamlandıktan sonra, kolon ile temel arasında kot farkından 

dolayı boĢluk kaldığı durumlarda, grout harcı ile dolgu yapılmaktadır, fakat bu iĢlem 

Firma kapsamında değildir. 
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Şekil 5.25 : Montajı tamamlanmıĢ kolonlar. 

Makas Montajı : Çelik yapılarda kiriĢler çeĢitli Ģekillerde projelendirilebilir. Bu 

çalıĢma kapsamında çok geniĢ açıklıklar geçildiği için statik hesaplar neticesinde 

kiriĢlerin köĢebentlerden imal edilen makaslar olması uygun bulunmuĢtur. Nakliye 

sonucunda uygun istiflenen makasların imalatına ancak kolonlardan sonra 

baĢlanabilir. Çünkü makasların bağlantısı ikiĢer kolon arasında olacak ve makaslar 

aldığı yükleri bağlantıları ile kolonlara aktaracaktır. 

Makaslar önceden belirlenen ağırlık merkezlerinden sapanlar ile bağlanır ve vinç ile 

yatay olarak kaldırılır. Montaj için gerekli ekip ve ekipmanlar ise sepetli platform ile 

montaj noktasına kaldırılır ve montaj yapılır. 

 

Şekil 5.26 : Makasların vinç ile kaldırılarak yerine montajı. 
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Projemiz kapsamında ilk 3 akstaki 9 kolonun montajından sonra makasların 

montajına baĢlanmaktadır. Makas montajı için 3 aksın imalatının tamamının 

bitmesinin beklenmesindeki amaç, ekipmanları arasında çalıĢmak için gerekli alanı 

sağlamak ve çakıĢmayı önlemektir. Herbir makasın montajı Çizelge 5.8‟de gösterilen 

kaynaklar ile ortalama 2 saatte, toplam 45 makasın montajı ise Ģantiye koĢullarının 

uygun olduğu durumda ortalama 10 günde tamamlanmaktadır. 

Çizelge 5.8 : Makas montajı için gerekli kaynak listesi. 

Makas Montajı Kaynakları 

ĠĢçi Ekipman 

1 montaj ustası 1 Mobil vinç 

1 kaynak ustası 1 Sepetli platform 

1 boyacı 1 Kaynak Makinası 

1 topoğraf   

1 yardımcı eleman   

Aşık Montajı : Çelik yapılarda aĢıklar rüzgar yükünü taĢıyan elemanlardır ve 

makasın üzerine monte edilirler. Bu çalıĢma kapsamında çok geniĢ açıklıklar 

geçildiği için statik hesaplar neticesinde aĢıkların boru profillerden imal edilen boru 

makaslar olması uygun bulunmuĢtur. Nakliye sonucunda uygun istiflenen aĢıkların 

imalatına ancak makaslardan sonra baĢlanabilir. Çünkü aĢıkların bağlantısı 2Ģer 

makas arasında olacak ve aĢıklar aldığı yükleri bağlantıları ile makaslara oradan da 

kolonlara ve temele aktaracaktır. 

AĢıkların montaj aĢamasının makaslardan hiçbir farkı yoktur. Önceden belirlenen 

ağırlık merkezlerinden sapanlar ile bağlanır ve vinç ile yatay olarak kaldırılır. Montaj 

için gerekli ekip ve ekipmanlar ise sepetli platform ile montaj noktasına kaldırılır ve 

montaj yapılır. AĢıkların montajı sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, 

elemanların zedelenmemesidir. Çünkü aĢıklar en hassas elemanlar olan boru 

profillerden oluĢmakta ve kaldırıp indirme sırasında eğrilme, yamulma riski 

taĢımaktadır.  

AĢıkların sayıca fazla olması nedeniyle kolon ve makasların montajı tamamlandığı 

anda tüm ekip ve ekipmanlar aĢık montajına kaydırılmaktadır. Bu yüzden, aĢık 

montajı kapsamında çok fazla kaynak kullanımı olmaktadır. 
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Şekil 5.27 : AĢıkların vinç ile kaldırılarak yerine montajı. 

Projemiz kapsamında ilk 3 aksdaki 9 kolon ve makasların montajından sonra 

aĢıkların montajına baĢlanmaktadır. Her bir aĢıkın montajı 1 montaj ekibi ile 

ortalama 1 saatte, toplam 246 makasın montajı ise Ģantiye koĢullarının uygun olduğu 

durumda 3 montaj ekibi ile ortalama 15 günde tamamlanmaktadır. 

Çizelge 5.9 : AĢık montajı için gerekli kaynak listesi. 

Aşık Montajı Kaynakları 

ĠĢçi Ekipman 

3 montaj ustası 1 Mobil vinç 

3 kaynak ustası 1 Sepetli platform 

3 boyacı 3 Kaynak Makinası 

1 topoğraf   

1 yardımcı eleman   

Tüm elemanların montajının yani ilk kolonun montajından son aĢık montajına kadar 

geçen süre toplamda 17 gündür. Montak sırasında eĢ zamanlı olarak boya da 

yapıldığı için montajdan sadece 1 gün sonra kontroller yapıldıktan sonra bina uygun 

ise ĠĢveren‟e teslimi gerçekleĢmektedir. 

ĠĢveren‟e bina teslim yapıldıktan sonra süren evraksal iĢlemler ve Ģantiyedeki 

demobilizasyon iĢlemleri bu çalıĢma kapsamında incelenmediği için burada yer 

verilmemektedir. 
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6.  ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Önceki bölümde ayrıntılı olarak bahsedilen 48,0 * 208,0 metre boyutunda tek katlı  

çelik endüstri yapısının, ihale sürecinden baĢlayarak fabrika imalatı ve Ģantiyede 

montajı tamamlanana kadar geçen süreçlerini tüm kaynakları ile beraber nicel olarak 

araĢtırdık. Hangi aĢamalarda, ne kadar, ne miktarda, ne sıklıkta, ne kadar sürede 

imalatlar yapıldığına değindik. Bu bölümde ise, tüm bu nicel araĢtırmaların sonucunu 

nitel olarak değerlendirecek, özellikle kaynak kullanımları hakkında incelemeler 

yapacak ve en uygun çözüm nasıl olabilir sorusunun cevabını arayacağız. 

6.1 Kaynak Toplama ve İş Ayrışım Yapısı Oluşturma 

Bu çalıĢma kapsamında amacımız çelik bir yapıya ait tüm süreçleri incelemek ve 

bunun yalın üretim tekniğine uygunluğunu irdelemek olduğu için öncelikli olarak 

yapılan çalıĢma bir proje belirlemek oldu. 

Önceki bölümde de detaylı olarak belirttiğim gibi özel bir Ģirket tarafından 

Çerkezköy‟de yapımı planlanan çelik endüstri yapısına teklif veren yüklenicilerden 

biri olan ve ihaleyi kazanan Arısan ile görüĢmeler yapıldı ve çalıĢma kapsamında 

Firma‟dan edinilen gerçek verilerden faydalanıldı.  

Veri toplamaya ilk olarak ihale dosyasını inceleyerek baĢlandı. Ġhale aĢamasında 

verilen kesin projeleri ve Ģartnameleri inceleyerek ön bilgi sahibi olundu. Sonraki 

aĢamada, nihai projeleri alarak metraj çalıĢması yapıldı ve böylelikle proje hakkında 

her türlü detay bilgi edinildi. 

Proje kapsamındaki yapı elemanlarını detaylı olarak tanıdıktan sonra elemanların 

fabrika imalat süreci için teknik ofis Ģefi ve fabrika imalat ustası ile görüĢüldü ve 

imalatın satınalmasından yapımına, Ģantiyeye nakline kadar geçen süreçte oluĢan iĢ 

kalemleri, bunların sırası, süresi, gerekli ekip ve ekipmanları öğrenildi. Ayrıca 

fabrikada bulunan ekipmanlar hakkında detaylı bilgi edinildi. Teknik ofiste çalıĢan 

fakat daha önceki Ģantiyelerde Ģantiye Ģefliği yapmıĢ olan mühendisden ve 

ustabaĢından ise montaja ait süreler ve kaynaklar öğrenildi.  
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Tüm veriler toplandıktan sonra çelik yapımız için ĠĢ AyrıĢım Yapısı ya da ĠĢ Döküm 

Yapısı olarak adlandırılan projemizin iĢ akıĢını ve dallanmasını gösteren Ģema 

oluĢturuldu. 

Ek A.1‟de fabrikadan edinilen gerçek veriler doğrultusunda oluĢturulan, tüm iĢ 

kalemlerinin iliĢkilerini, sorumlularını, minimum, maksimum, ortalama sürelerini, 

ekipman ve iĢçi sayılarını gösteren iĢ akıĢ Ģeması bulunmaktadır. 

ĠĢ akıĢ Ģemasının oluĢturulmasındaki en önemli iki etmen, daha sonraki bölümde 

bahsedeceğimiz iĢ programını hazırlamak için zemin oluĢturmak ve tüm süreçlerin 

(imalat ve montaj) yalın üretim sistemine uygunluğunu tespit etmek idi. 

Çelik yapılarda, yapı elemanlarının %90‟ının fabrikasyon üretimi olduğu ve 

Ģantiyede sadece montaj yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, inĢaat sektörüne 

çok da uygulanabilir olmayan Yalın Üretim Sistemi‟nin çelik yapılarda efektif olarak 

kullanılabileceği anlaĢılmaktadır. Bölüm 3‟de de detaylı olarak bahsettiğim gibi, 

Yalın Üretim Sistemi‟nin amacı, üretim akıĢında kullanılan kaynaklarda israfı 

minimize etmek hatta sıfır hatalı üretim (israfsız ve stoksuz üretim) yapmaktır. Bu 

sistemin çıkıĢ noktasından da anlaĢılacağı üzere, en yaygın kullanım alanları 

fabrikalar olmakla beraber, inĢaat sektörünüdeki imalat mantığı ile ters düĢen 

konumlarda sistemde stok yığılmaları olmakta ve Yalın Üretim Sistemi‟nin çelik 

yapılara uygulanabilirliği zorlaĢmaktadır.  

Vaka çalıĢması kapsamında çelik endüstri yapısının ĠĢ AyrıĢım Yapısı, gerçek veriler 

ile fiili uygulama sırasına göre oluĢturulmuĢtur. Fakat oluĢturulan bu yapı 

incelendiğinde Yalın Üretim Sistemi ile çeliĢen, sistemde stok oluĢturan ve 

dolayısıyla gecikmelere neden olan bazı noktalar tespit edilmiĢtir. AĢağıda çelik 

yapımızın iĢ ayrıĢım yapısı bölümlere ayrılarak incelenmiĢ ve Yalın Üretim 

Sistemi‟ne göre aksaklıkları ve çözüm önerileri sunulmuĢtur. 

Ġhale süreci incelendiğinde, ihale dosyasının ĠĢveren‟den alınmasından sözleĢmenin 

imzalanmasına kadar geçen sürede oluĢan aktiviteler genelde bürokratik iĢlemler 

olduğu için ve aktivite süreleri çoğunlukla ĠĢveren tarafından belirlenen ve Firma‟nın 

müdahalesi dıĢında sabit süreler olduğu için Yalın Üretim Sistemi kapsamında 

incelenememektedir.  

ġantiye tesisleri kurulumundan temel üretimine kadar geçen süreç incelendiğinde ise 

iki nokta göze çarpmaktadır. Birincisi, temel için gerekli olan plaka ve ankraj 
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malzemeleri aynı anda sipariĢ edilmekte ve aynı anda üretime girmektedir. Fakat iki 

yapı elemanının imalat süreci eĢit olmadığı için ankrajlar montaja hazır hale 

getirildikten sonra plakaların montaja hazır hale getirilmesini ve sevkiyatı 2 gün 

fabrika stok alanında bekler. Bu da temel imalatı için atık zamandır. 

Ġkincisi ise, Ģantiye tesislerinin kurulumundan sonra oluĢan ekip stoğudur. ġantiye 

tesislerinin kurulumu Firma tarafından atanan ġantiye ġefi ile gerçekleĢtirilir. 

Tesisler kurulduktan sonra Ģantiyeye ilk malzeme sevkiyatı olan temel 

malzemelerinin (plaka ve ankraj) nakliyesine kadar Ģantiyede baĢka iĢ olmayacak ve 

böylelikle ġantiye ġefi açıkta beklemeye alınacaktır. Bu da Yalın Üretim Sistemi‟ne 

aykırı durumlardan birisidir. 

Bu aĢamada dikkati çeken baĢka bir riskli nokta ise, numunelerin test edilmesidir. Bu 

çalıĢma kapsamında teste gönderilen numunelerden olumlu sonuçlar alındığı ve geri 

dönüĢüm yapılmadığı varsayılmıĢtır. Genelde de gerçekleĢen durumlarda olumsuz 

sonuç alınma olasılığı çok düĢüktür. Fakat olumsuz deney sonuçları alınması durumu 

ise, iĢ akıĢ Ģemasında ciddi bir aksaklık oluĢturabilir. Bunun en basit çözümü ise, iki 

farklı malzeme setlerinden birer numune alınarak iki ayrı parçanın teste tabi olması 

ve dolayısıyla olumsuz deney sonucu olasılığını azaltmak olabilir. 

Fabrika imalat süreci incelendiğinde ise Yalın Üretim ilkelerinin dıĢına en çok bu 

bölümde çıkıldığı tespit edilmektedir. Çoğunlukla maliyet ile bağlantılı olarak, 

Firma‟nın yıllardır süregelen üretim stratejisi sonucunda beklemeler oluĢmaktadır. 

Bunlardan en belirgini tüm yapı elemanlarında rastlanan sevkiyat için bekleme, stoğa 

alınma durumudur. Sevkiyatlar, Ģantiyeye nakliye ekipmanları (tır, kamyon) tam 

kapasite doldurulmadan yapılmadığı için, imalatı tamamlanan eleman kapasitenin 

dolmasını beklemekte ve stoksuz üretim sistemi bu noktalarda sıkla aksamaktadır. 

Yalıtım Üretim Sistemi mantığında bu aĢamada yapılması gereken birinci iyileĢtirme 

Tedarik-Üretim-Sevkiyat dengesini sağlamaktır. Yapım iĢlerinde ilk olarak maliyet 

planlaması göz önüne alınmakta ve bu yüzden süresel planlama arka plana 

atılmaktadır. Oysa ki dolaylı olarak bu durum incelendiğinde maliyeti arttıran 

etmenler gibi görünen bazı iĢlemler üretim sistemine girdiğinde süreyi kısaltmakta ve 

doğal olarak maliyete de pozitif yönde katkıda bulunmaktadır. 

Projemiz kapsamında bu durumu incelersek, malzemelerin tedarik süreci ile stoklu 

imalatın baĢladığını gözlemleyebiliriz. Malzemeler sipariĢ edilir ve tamamı 
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kumlamaya yollanır. Kumlanan malzemeler 4 gün süresince fabrikaya nakledilir. En 

uzun bekleme süresine örnek olarak aĢıklara ait boru elemanlarının imalatı 

beklemesini verelim. ĠĢ akıĢ Ģeması incelendiğinde ve en iyi koĢullar göz önüne 

alındığında 4 gün sonunda fabrikaya son nakledilen malzemelerin imalata girecek 

son aĢık elemanına ait boru elemanlar olduğunu düĢünürsek, aĢık elemanlarının 

fabrikaya ulaĢıp stoklanması ile imalata girmesi arasındaki bekleme süresi 11 gün 

olarak tespit edilmekte bu da tam zamanlı üretim mantığı ile tamamen çeliĢmektedir. 

Sonuç olarak, incelediğimiz proje kapsamında Firma tarafından malzemelerin 

tamamının tedarikinin aynı anda yapılması ve kumlanıp aynı anda fabrikada 

stoklanması uygun görülmüĢtür. Yalın Üretim Sistemi‟nce yapılması gereken iĢlem 

ise, malzemelerin imalata girmeden hemen önce tedarik edilip fabrikaya gelmesi, 

yani fabrikada stoklanan malzeme miktarının sıfır olmasıdır. Stoklu üretimin bir 

dezavantajı da fırsat maliyetinden yoksun kalmaktır. Yani bu Ģekilde projemiz 

kapsamındaki yaklaĢık 800 ton malzemenin tedarikinin ve ödemesinin bir anda 

yapılıyor olması, Firma‟nın stoğa yatırdığı nakiti, bankada ya da üretken baĢka 

giriĢime yatırıp getirisinden yoksun kalmasına neden oluyor. 

Tedarik ile üretim süreçleri arasında yaĢanan ve yukarıda bahsi geçen bekleme 

sürelerinin haricinde, fabrikadaki tezgahlar arası geçiĢlerde ya da fabrikada üretim 

sonrası beklemeler de olmaktadır. Bunların sebebi de genellikle fabrikasyon 

imalatlarda en yoğun kullanılan kaynaklar olan ekip ve ekipman kısıtlarıdır. 

Fabrika üretiminde ilk olarak ana kolon imalatlarını incelediğimizde yine iĢ 

kalemlerinin sürelerinde bollukların olduğunu ve stokların oluĢtuğunu 

gözlemleyebiliriz. Ana kolonlar, temel imalinden sonra montajı baĢlatacak ilk 

elemanlar olması nedeniyle imalat zincirinin önemli bir halkasıdır. Fabrikada kolon 

imalatı için 2 imalat tezgahı ve 2 ekip ayrılmıĢtır. Oysa ki, montaj hattında ilk aksta 3 

tip kolonun montajı yapılmalıdır. 2 tezgahta 2 tip kolon imalatı yapıldıktan sonra, 

montaja geçilemeyecek, imalatı tamamlanan kolonlar 3.tip kolon imalatını beklemek 

durumunda kalacaktır. BaĢka bir bekleme süreci de sevkiyat esnasında olacaktır. 

Tırların kapasitesi dolmadan Ģantiyeye gönderilmeyecek dolayısıyla imalatı 

tamamlanan ilk kolon en az 4 gün fabrika stok alanında bekleyecektir. Kolonlara ait 

sacların kesiminin tamamlanmasından sonra da stok oluĢmaktadır. Bu da yine imalat 

tezgahı ve ekip eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Kesilen saclar fabrika stok 

alanında imalat tezgahlarının boĢalması için beklemeye alınmaktadır. Son kolona ait 
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sacların kesiminden yaklaĢık 15 gün sonra ancak o kolonun imalatına baĢlanmakta 

bu da ciddi bir kayıp zaman oluĢturmaktadır. 

Ara kolonların fabrika imalatı incelendiğinde ise, yine sevkiyat için tır kapasitesinin 

beklenmesinden dolayı kayıp zamanlar oluĢmaktadır. Ara kolonlar, hazır profiller 

olması nedeniyele fabrika imalatı en kısa süren ve Ģantiyeye ilk nakledilen yapı 

elemanlarıdır. Fakat bu kolonlar Ģantiyeye gönderildiğinde, ana kolon montajı 

yapılmamıĢ olduğu için montaj için beklemeye ve stok alanına alınmaktadırlar. 

Makasların fabrika üretimleri de ana kolonlar gibi 1 adet kesim tezgahında baĢlar. 

Ġmalatına ise kolonlarınkinden farklı olarak, hemen baĢlanmaz, tüm makaslara ait 

profillerin kesiminin tamamlanması beklenir. Bu da Yalın Üretim felsefesi ile çeliĢen 

bir yöntemdir. Çünkü makasların kesimi 8 günde tamamlanır, sonrasında imalata 

geçilir ve ilk gün kesilen makas elemanları en az 8 gün stokta beklemek zorundadır. 

Makasların kesiminden sonra hazırlanan Ģablon ise 1 gün sürmektedir ve sonraki tüm 

imalatlara esas teĢkil edeceği için fabrika imalat ustası tarafından yapılmaktadır. 1 

usta olması nedeniyle de 2 Ģablon eĢzamanlı kurulamamakta ve bu nedenle imalat 1 

gün gecikmektedir. ġablonların kurulmasından sonra da, 2 imalat tezgahında 

makasların imalatı devam etmektedir. Ana kolon imalatı ile benzer olan bu 

aĢamalarda yine sevkiyat nedeniyle stokta beklemeler olmaktadır. 10 makas 1 tır ile 

nakledilmekte, ilk makas imalatı tamamlandıktan sonra en az 4 gün stokta nakliye 

için beklemektedir. Makas imalatında da tezgah sayısını arttırmak ve en azından gün 

bazında imalatı tamamlanan makasları Ģantiyeye nakletmek Yalın Üretim Sistemi‟ne 

uygunluk açısından önemli adımlardır. 

Fabrika üretim hattında aĢıklar Yalın Üretim Felsefesi açısından üretim süresini en 

çok öteleyen yapı elemanıdır. Sayıca çok fazla olmaları ve borudan kafes Ģeklinde 

imal ediliyor olmaları nedeniyle üretimin her aĢamasında aksaklıklar ile 

karĢılaĢılmaktadır. 

AĢık imalatına kesim iĢi ile baĢlandığı anda bu iĢlemi yapacak tek bir ekipmanın 

olması süreyi uzatmaktadır, sonrasında kolon ve makas kesimlerini bitirip boĢa çıkan 

elemanlar aĢık kesimi için kullanılmaktadır. Oysa ki, kesim ekipmanların arttırılması 

durumunda imalat süresi kısalabilecek ve Ģantiyeye sevkiyat daha hızlı 

yapılabilecektir. 
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Üretim sırasında her bir elemanın imalatı için belirli ekipler ayrılmıĢtır. Örneğin 

aĢıkların kesim, kaynak ve fabrika içi stoklama iĢini bir ekip yapmakta ve tüm bu 

iĢlemler ortalama 2,5 saat sürmektedir. Ardından temizlik ve boya iĢleri için 2 kiĢilik 

bir ekip ayrılmıĢ ve bu iĢler bu ekip ile 2 saatte tamamlanmaktadır. Buradan da 

anlaĢılacağı üzere, aĢıkların kesim-kaynak iĢleri ile temizlik-boya iĢleri arasındaki 

süre farkı yarım saattir ve bu sürede temizlik-boya ekibi boĢta kalmaktadır. 

Diğer yapı elemanlarında olduğu gibi sevkiyat hattında bekleme burada da karĢımıza 

çıkmaktadır. 12 adet aĢık 1 tır ile sevkedilmekte, dolayısıyla imalatı tamamlanan ilk 

aĢık fabrika stok alanında 4 gün beklemektedir. 

AĢıkların imalatı da 2 tezgahta eĢzamanlı olarak baĢlamakta, ancak makasların 

imalatı tamamlanıp ekipler boĢa çıktığında 3 tezgah ile imalata devam edilmektedir. 

Burada da ekip kısıtı sonucu oluĢan aksaklıklar oluĢmaktadır. 

Sonuç olarak, bu aĢamaya kadar fabrika üretim sürecinde oluĢan beklemelerin ve 

kayıp zamanların nedenlerini inceledik. Bu irdelemeleri yaparken üretimde 

oluĢabilecek fireleri, arıza kayıplarını, parça değiĢim zamanlarını, iĢçilerin hatalarını, 

hız ve dinlenme kayıplarını çok fazla göz önünde bulundurmadık. Buna rağmen 

Yalın Üretim Felsefesi ile çeliĢen birçok noktaya rastlanmıĢtır. 

Montaj süreci incelendiğinde ise buradaki aksaklıkların ve beklemelerin genel olarak 

bir önceki aĢama olan fabrika üretiminden kaynaklandığı görülmektedir. Fabrikada 

imalatı tamamlanıp Ģantiyeye nakledilen yapı elemanları hemen monte edilmemekte, 

dolayısıyla Ģantiyede stoklanmaktadır. Montaja baĢlandığında ise, ekip ve ekipman 

sayısının kısıtlı olması nedeniyle, ardısıra montaj yapılamamakta ve yine Yalın 

Üretim Sistemi‟ne aykırı durumlar oluĢmaktadır. 

Montaja ilk olarak 3 tip ana kolonun imalatlarının tamamlanıp, tamamının Ģantiyeye 

nakledilmesi ile baĢlanır. Daha önce de belirttiğimiz gibi 3 farklı imalat tezgahında 

kolon imalatlarının yapılması ve günlük olarak nakledilmesi durumunda bu süreç 

ciddi anlamda kısaltılabilir. Her bir kolon montajı için Ģantiyede 2 montaj ekibi 

çalıĢmaktadır. Toplamda ise 4 montaj ekibimiz bulunmakta, kolonların ardından 

makas montajına baĢlanacağı için de 4 ekip aynı anda kolonlara yönlendirilemiyor. 

Makas montajı için ise sahada en az 3 aks boyunca kolon montajının bitmiĢ olması 

gerekmektedir. Dolayısıyla, montaja baĢlandıktan sonra en az 1 gün daha makaslar 

montaj için beklemektedir. Makasların montajı için 1 ekip yeterli olmaktadır. Kolon 
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montajı 2 ekip ile devam ederken 1 ekip ile de makas montajı devam etmekte fakat 1 

ekip boĢta beklemektedir. BoĢtaki bir ekip, kolon montajı için yeterli olmamakla 

beraber, yeterli sayıda kolon monte edilemediği için makas montajına da 

yönlendirilememektedir. 

AĢıkların montajı ise, makasların montajına bağlı olarak baĢlamaktadır. 3 aks 

boyunca montajı tamamlanan makasların ardından aĢık montajı baĢlamaktadır. 

Böylelikle yukarıda bahsi geçen beklemedeki 1 montaj ekibi aĢık montajında görev 

almaktadır. 

AĢıkların sayıca fazla olmaları, fabrika üretim sürecindekine benzer olarak montaj 

hattında da beklemelere neden olmaktadır. Sadece 4 montaj ekibinin olması 

nedeniyle sevkiyatı tamamlanan aĢıklar stokta beklemek zorundadır. Kolon ve makas 

montajı tamamlandıktan sonra 3 ekip ile eĢzamanlı olarak aĢık montajına devam 

edilmektedir. Bu aĢamada montaj süreci biraz hız kazanmaktadır.  

Sonuç olarak, bu çalıĢma kapsamında çelik yapı ihale, imalat ve montaj süreçlerinde 

Yalın Üretim Sistemi ile aykırılık oluĢturan durumlar incelendi. Firmanın mevcut 

üretim sistemi ile Yalın Üretim Sistemi arasındaki farkların genel olarak ekip, 

ekipman ve tezgah sayılarındaki eksikliklerinden ve maliyeti düĢürmek amacıyla 

tercih edilen yöntemlerden kaynaklandığı gözlemlenmiĢtir. Dolayısıyla, üretimi 

Yalın Üretim Sistemi‟ne tam anlamıyla uyarlamak için öncelikli olarak ekip, 

ekipman ve tezgah sayılarını arttırmak, sevkiyatları bekletmeden yapmak yeterli 

olabilecektir. 

Ġlk bakıĢta, kaynakları arttırmak ya da yıllardır süregelen yöntemlerden vazgeçmek 

firmalar için hem mali hem süresel kayıp gibi görünse de, bu iĢlemler stok miktarını 

düĢürecektir ve dolayısıyla sermaye dönüĢüm hızını ve karlılığı arttıracaktır.  

Firma, bugün yaptığı bir yatırımı ne kadar kısa sürede geri alabilirse, karlılığı o kadar 

yükselir, çünkü yatırımı üretken bir Ģekilde kullanmıĢ demektir. Bir baĢka deyiĢle, 

bir yatırım, bir mali dönem içinde ne kadar sık gelir olarak geri dönmüĢse, karlılık o 

kadar yüksek olacaktır. Stok da bir yatırım türüdür, ve fakat bu yatırım stok süresi 

boyunca geri gelmeyen, ölü bir yatırımdır, dolayısıyla yalın üretime göre sadece 

kaçınılması gereken bir maliyet ögesi olarak algılanır (Yüksel, 2007). 
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6.2 MS Project ile İş Programı Hazırlama 

Firmadan edinilen ve bu doğrultuda oluĢturulan iĢ akıĢ Ģemasındaki tüm iĢ analizleri 

ve kaynaklar kullanılarak MS Project‟de bir iĢ programı oluĢturuldu. Ġlk etapta iĢ akıĢ 

Ģemasında bulunan toplam 2554 analiz üzerinden çalıĢma yapıldı. Bu aktivitelerin 

ortalama süreleri esas alındı ve iĢ programı hazırlandı. 

Sonraki bölümlerde kaynak dengeleme için kullanacağımız Genetik Algoritma için 

ise 2554 analizin tamamını içeren iĢ programının gerekli olmadığı ve sürelerin 

dakika bazında alındığında GA programının çalıĢmasında sorunlar yaĢandığı tespit 

edildi. Sonuç olarak, iĢ akıĢ Ģemasından farklı olarak, ihale aĢaması dahil edilmeden 

ve dakika bazlı aktiviteler saate dönüĢtürülerek programalar yapıldı. 

Bu esaslar doğrultusunda, tüm analizlerin süreleri, iliĢkileri tanımlandı ve tamamına 

kaynaklar atandı. 

Çizelge 6.1 : Tüm kaynak listesi. 

Tüm Kaynaklar 

Ekip Ekipman Kapasite 

Genel Müdür (1) CNC Optik (1) Kesim tezgahı (6) 

Mali Müdür (1) CNC Giyotin (1) Ġmalat tezgahı (6) 

Teknik Ofis Mdr. (1) CNC Abkant (1)   

Teknik Ofis ġefi (1) Ø1200 Testere (1)   

Supervisor (2) Ø400 Testere (1)   

ġantiye ġefi (1) Ø300 Testere (1)   

Fabrika Ġmalat Ustası (1) Monoray Vinç (3)   

Düz ĠĢçi (103) Punta Kaynak Mkn. (4)   

Usta ĠĢçi (8) Gazaltı Kaynak Mkn. (6)   

Boyacı (3) Elektrod Kaynak Mkn. (10)   

Topoğraf (1) Tır (2) ve Kamyon (10)   

Yardımcı Eleman (1) Mobil Vinç (1)   

  Sepetli Platform (1)   

Çizelge 6.1‟de el aletleri gibi kısa süreli kullanılan kaynaklar haricindeki genel iĢ 

akıĢını önemli ölçüde etkileyen tüm kaynaklar ve miktarları listelenmiĢtir. Tüm 

kaynaklar, iĢ programına da atanmıĢ ve kaynak diyagramları alınmıĢtır. 
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Ekip kısmında bulunan ve adedi 1 olan kaynaklarda, imalatın her aĢamasında 

bulundukları ve kaynak aĢımı gibi değerlendirmeler yapılamayacağı için kaynak 

diyagramı oluĢturulmamıĢtır. Ekip kısmında bulunan ve en çok dalgalanmaları 

gösteren kaynaklar olan düz iĢçi ve usta iĢçi için oluĢturulan kaynak diyagramları ise 

aĢağıdaki Ģekillerde gösterilmektedir. Ekipman ve tezgahlar için de kaynak 

diyagramları ayrıca gösterilmiĢtir. 

Usta iĢçi kaynak dağılım diyaramı (ġekil 6.1) incelendiğinde, kaynağın ilk kullanımı 

32.güne bu da Ģantiyede montajın ilk baĢladığı güne denk gelmektedir. Usta iĢçi 

kullanımı Ģantiyede montaj iĢleri ile baĢlamakta ve montaj bitimi yani iĢ sonu ile son 

bulmaktadır. Toplamda 16 gün usta iĢçi kullanılmaktadır. 

ġantiye organizasyon Ģemasında belirtildiği üzere toplamda 8 usta iĢçimiz 

bulunmaktadır. Kaynak diyagramı incelendiğinde de kaynak kapasitesinin aĢılmadığı 

yani aĢırı yükleme olmadığı tespit edilmektedir. 

Düz iĢçi kaynak dağılım diyagramı (ġekil 6.2) incelendiğinde ise, kaynağın ilk 

kullanımının 2.gün ile baĢladığı ve 48.gün ile sona erdiği görülmektedir. Düz iĢçi 

kullanımı, ilk olarak kumlamadan gelen malzemeleri fabrikada stoklamak için 

baĢlamıĢtır, son olarak ise imalatı biten son aĢıkların sevkiyatında araca yükleme için 

kullanılmıĢtır. 

Fabrika kapasitesine göre düz iĢçi sayısının 103 olduğu daha önceki bölümlerde 

belirtilmiĢti. Fabrika bünyesindeki tüm iĢçilerin bu proje için çalıĢmadığı ve bu 

esnada firmanın elinde bulunan en büyük tonajlı iĢin söz konusu projemiz olduğu 

gözönünde bulundurulduğunda fabrika iĢçi kapasitesinin yarısının projemiz 

kapsamına ayrıldığı varsayılmıĢtır. Düz iĢçi kaynak diyagramı incelendiğinde de 

maksimum düz iĢçi sayısının 19 ve 27.günlerde 44 olduğu görülmektedir. Böylelikle, 

düz iĢçi kullanımında da aĢırı yükleme olmadığı tespit edilmektedir. 
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Şekil 6.1 : Usta iĢçi kullanımının günlere göre dağılımı. 
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Şekil 6.2 : Düz iĢçi kullanımının günlere göre dağılımı. 



 

 

 
98 

 

Şekil 6.3 : Fabrika kesim ekipmanları kullanımının günlere göre dağılımı. 
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Şekil 6.4 : Fabrika ekipmanları kullanımının günlere göre dağılımı. 
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Şekil 6.5 : Ġmalat ve kesim tezgahları kullanımının günlere göre dağılımı.



 

 

 
101 

6.3 Kaynakların Dengelenmesi 

Kaynakların düzgünleĢtirilmesi olarak da bilinen kaynak dengelemesi, projelerin 

tamamlanma sürelerini değiĢtirmeden, kaynak kullanımındaki dalgalanmaları 

mümkün olduğunca en aza indirgemeye çalıĢan bir yöntemdir. Diğer bir ifadeyle, 

kaynak dengelemenin amacı, boĢta bekleyen kaynak miktarını mümkün olduğunca 

azaltmaya çalıĢmaktır. Özetle, kaynakları dengeleyebilmek için kritik olmayan 

aktivitelerin süreleri bollukları oranında değiĢtirilebilir  (Damci ve Polat, 2010). 

Bir projede iĢgücü, makine gücü, malzeme, para, süre gibi baĢlıca kaynaklar üretim 

sürecinde kullanılmaktadır. Burada adı geçen temel kaynaklar inĢaat projelerinde 

değiĢik biçimlerde karĢılıklı etkileĢim içindedirler. ĠĢlerin tanımlanması ve 

planlaması safhasında varsa belirlenmiĢ kısıtlamalar ile dengelenmesi istenmektedir. 

ġekil 6.6 ile verilen grafikte kaynak kullanımlarının süreye bağlı olarak değiĢimi 

görülebilir.  

 

Şekil 6.6 : Kaynak kullanım diyagramı. 

Kaynak dengelemesinde yer alan amaçları proje kısıtlarına bağlı olarak 3 durum için 

değerlendirebiliriz.  

Sürenin Sınırlı, Kaynağı Serbest Olması Durumunda; kaynak kullanılması veya elde 

edilmesi ile ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir ancak projenin toplam 

süresi sabittir. 

Sürenin Serbest, Kaynağın Kısıtlı Olması Durumunda; proje üretim sürecinin 

planlamasında kaynakların elde edilmesi ve/veya üretimde kullanılması ile ilgili 
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kısıtlamalar mevcuttur. Bu kısıtlamalar toplam yatırım süresini etkileyebilmektedir 

ve gerektiğinde bu süre artabilmektedir. Kaynak dengelenmesi ile ilgili hesaplamalar 

neticesinde sonuçta ortaya çıkan kaynak profilinden de görüleceği gibi kaynaklar 

kısıtlamalarını aĢmamaktadır. Kısıtlamalar üretim sürecinde sabit, değiĢken veya 

periyodik olabilir. 

 

Şekil 6.7 : Kaynağın kısıtlı, sürenin serbest olması durumu. 

Sürenin ve Kaynağın Serbest Olması Durumunda; yapılan kaynak dengelenmesi ile 

hedeflenen esas amaç minimum giderli yatırım süresini bulmaktır. Yatırımlarda 

üretim süreci paralelinde zamana bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı giderlerin en aza 

indirilmesine çalıĢır. Kısaca üretim süreci hızlandırılmaktadır. Süre ve kaynak ile 

ilgili hiçbir kısıtlama göz önüne alınmaz.  

Kaynak dengelemesi için yapılan çalıĢmalar neticesinde analog, analitik ve bulgusal 

olmak üzere 3 farklı çözüm tekniğinden bahsedilmektedir 

Analog Yöntemlerde çözüme sezgisel olarak yaklaĢılır. Fiziksel yöntemler 

(problemin maketi) gibi yöntemlerden yararlanılmaktadır fakat bu yöntemlerin 

herzaman uygulanması mümkün değildir. 

Analitik Yöntemlerde problemin kısıtlayıcıları ve amaç fonksiyonun belirlenebildiği 

durumlarda matematiksel modellerden faydalanabilmektedir. Ancak büyük 

problemlerin tanımlanması ve çözümlenmesi nerdeyse imkansızdır. 

Bulgusal Yöntemlerde yukarıda anlatılan kaynak dengelemede amaçlar konusunda 

yer alan denklemler aracılığıyla problemin çözümüne bulgusal (sezgisel, önkabul, 

heuristic) olarak yaklaĢılmaktadır. ÇalıĢmalarda özellikle bir algoritma yapısı mevcut 

olup, faaliyetler önceden belirlenen kabullere göre sıralanır ve/veya atanır ardından, 

planlama çalıĢmalarına bilgisayar destekli olarak devam edilir (Karakaya, 2007). 
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Bu çalıĢma kapsamında bir önceki bölümde, kaynak dağılım diyagramları gerçek  

veriler ile oluĢturulmuĢ ve en çok dalgalanmanın düz iĢçide olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bu bölümde düz iĢçi diyagramının dengelenmesi için yapılan çalıĢmalardan 

bahsedilecektir. Kaynak dengelenmesi sonucunda varılmak istenen nokta ise kaynak 

diyagramlarının daha tekdüze bir hal almasıdır. 

Düz iĢçi diyagramının dengelenmesi konusunda yapılan ilk çalıĢmamız, MS Project 

programında otomatik olarak kaynak dengelemesinin yapılıp yapılamayacağı 

hakkında araĢtırma yapmak oldu. Fakat MSP‟de kaynak aĢımı olmadığı sürece 

otomatik kaynak dengeleme yapılamayacağı tespit edilmiĢtir. 

Ġkinci olarak ise, yine MSP‟de erken baĢlangıç, geç baĢlangıç ve ortalama bolluk 

anındaki saatlere göre çalıĢtırılan programlar sonucu kaynak diyagramları 

incelenmiĢtir.  

Kaynak seviyelemede hedef, projenin süre ve maliyet kısıtları gözönünde tutularak, 

birim zamanda kullanılacak kaynak miktarının proje süresi boyunca Ortalama 

Kaynak Düzeyi‟nde (OKD) seyretmesinin sağlanmasıdır. Bu da OKD‟den 

sapmaların minimize edilmesi ile mümkündür. Kaynak seviyeleme Ģu aĢamaları 

içerir: 

Kaynak dağıtımının yapılması: Projenin planlanan sürede bitirilebilmesi icin her 

aktiviteye gerekli  olan kaynak miktarlarının belirlenmesi aĢamasıdır. Belirlenen 

kaynak miktarlarına ve aktivite sürelerine göre projenin iĢ programı ve kaynak 

histogramı çıkarılır.  

OKD değerinin belirlenmesi: OKD değeri çok farklı eĢitlikler ile elde edilebilir. 

Fakat bu çalıĢma kapsamında OKD, aritmetik ortalama değeri olarak alınmıĢtır. 

OKD değerine göre kaynak seviyelemenin yapılması: Bu aĢamada kaynak  dağıtımı 

OKD değerine göre yapıldığında proje süresinin uzayıp uzamayacağı analiz 

edilebilir. Proje  süresinin  uzaması istenmiyorsa bazı zaman dilimlerinde kullanılan 

kaynak miktarı OKD‟den sapabilecektir (Oral ve diğerleri, 2003).  

Bu aĢamada proje bitiĢ süresinin değiĢmemesi için bu çalıĢma kapsamında OKD ve 

maksimum kaynak sayısına göre yığılma oranı ve mutlak sapma değerlerini bularak 

kaynak dengeleme yapılıp yapılamayacağı araĢtırıldı. 

Yığılma oranı (Y.O), maksimum kaynak miktarının OKD‟ye oranı ile 

bulunmaktadır. Bu oran 1‟e yaklaĢtıkça kaynak dağılım grafiği daha düzgün bir hat 
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boyunca oluĢur. Oranın 1‟e eĢit olduğu durum ise, OKD‟nin maksimum kaynak 

değerine eĢit olması yani kaynak dağılım grafiğinin sabit bir hatta olması, tüm 

günlerde eĢit miktarda kaynak kullanımı anlamına gelir. ĠnĢaat projelerinde bu değeri 

1‟e eĢitlemek oldukça güçtür, dolayısıyla amacımız, kaynak dağılımında yığılma 

oranı değerinin 1‟e en yakın olacak Ģekilde üretim programı alternatifleri oluĢturmak 

olacaktır. 

Yığılma oranının yanında, kaynak dengelemede yardımcı olacak baĢka bir değer de 

Mutlak Sapma (M.S) değeridir. M.S, günlük olarak kullanılan kaynak miktarları ile 

OKD‟nin farklarının mutlak toplamıdır. Bu değerin de minimize edilmesi kaynak 

dengeleme açısından önemli bir adımdır. Çünkü kaynak miktarları ile OKD 

arasındaki farkın 0‟a eĢit olması her gün aynı miktarda kaynak kullanıldığı yani 

dengeli bi dağılım olduğu anlamına gelir. Mutlak sapmayı, bu çalıĢma kapsamında 

sıfır yapmak mümkün olmamakla beraber, yine amaç bu değeri minimize ederek 

kaynakları dengelemek olacaktır. 

Bu bölüm kapsamında, MSP yardımı ile 3 farklı baĢlangıç süresine göre 3 alternatifli 

iĢ programı ve dolayısıyla kaynak diyagramları elde edeceğiz. 

Erken baĢlangıç, geç baĢlangıç ve erken-geç baĢlangıç ortalama (ortalama bolluk) 

sürelerine göre iĢ programları oluĢturuldu ve MSP sonuçlarına göre kaynakların 

günlere göre dağılımları sayısal olarak Çizelge 6.2, 6.4 ve 6.6‟da gösterilmiĢtir. 3 

alternatif sonucu ortaya çıkan Yığılma Oranı ve Mutlak Sapma Değerleri de Çizelge 

6.3, 6.5 ve 6.7‟de gösterilmiĢtir 
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Çizelge 6.2 : Erken BaĢlangıç Sürelerine Göre Düz ĠĢçi Dağılımı. 

Sıra 

No 

Kaynak  

Miktarı 
Ortalama Mutlak Fark 

Sıra 

No 

Kaynak  

Miktarı 
Ortalama Mutlak Fark 

(n) (A) (B)= ΣA / n (C)= ІA-BІ (n) (A) (B)= ΣA / n (C)= ІA-BІ 

1 0 26,146 26,146 25 32 26,146 5,854 

2 4 26,146 22,146 26 38 26,146 11,854 

3 6 26,146 20,146 27 44 26,146 17,854 

4 6 26,146 20,146 28 41 26,146 14,854 

5 6 26,146 20,146 29 38 26,146 11,854 

6 8 26,146 18,146 30 38 26,146 11,854 

7 14 26,146 12,146 31 38 26,146 11,854 

8 20 26,146 6,146 32 32 26,146 5,854 

9 21 26,146 5,146 33 30 26,146 3,854 

10 29 26,146 2,854 34 30 26,146 3,854 

11 32 26,146 5,854 35 30 26,146 3,854 

12 32 26,146 5,854 36 28 26,146 1,854 

13 32 26,146 5,854 37 28 26,146 1,854 

14 32 26,146 5,854 38 21 26,146 5,146 

15 32 26,146 5,854 39 20 26,146 6,146 

16 32 26,146 5,854 40 18 26,146 8,146 

17 35 26,146 8,854 41 18 26,146 8,146 

18 39 26,146 12,854 42 20 26,146 6,146 

19 44 26,146 17,854 43 20 26,146 6,146 

20 36 26,146 9,854 44 18 26,146 8,146 

21 35 26,146 8,854 45 18 26,146 8,146 

22 40 26,146 13,854 46 20 26,146 6,146 

23 40 26,146 13,854 47 16 26,146 10,146 

24 36 26,146 9,854 48 8 26,146 18,146 

Çizelge 6.3 : Erken BaĢlangıç Sürelerine Göre Özet Kaynak Kullanımı. 

ERKEN BAġLANGIÇ 

Ortalama kaynak değeri B = ΣA / n 26,146 

Max.kaynak kullanımı max(A) 44 

Yığılma oranı Y.O = max(A) / B 1,68 

Mutlak Sapma M.S = ΣC 481,83 
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Çizelge 6.4 : Geç BaĢlangıç Sürelerine Göre Düz ĠĢçi Dağılımı. 

Sıra 

No 

Kaynak  

Miktarı 
Ortalama 

Mutlak 

Fark 

Sıra 

No 

Kaynak  

Miktarı 
Ortalama 

Mutlak 

Fark 

(n) (A) (B)= ΣA / n (C)= ІA-BІ (n) (A) (B)= ΣA / n (C)= ІA-BІ 

1 4 16,69 12,69 26 23 16,69 6,31 

2 4 16,69 12,69 27 24 16,69 7,31 

3 4 16,69 12,69 28 20 16,69 3,31 

4 4 16,69 12,69 29 18 16,69 1,31 

5 4 16,69 12,69 30 18 16,69 1,31 

6 2 16,69 14,69 31 22 16,69 5,31 

7 4 16,69 12,69 32 19 16,69 2,31 

8 4 16,69 12,69 33 19 16,69 2,31 

9 4 16,69 12,69 34 20 16,69 3,31 

10 6 16,69 10,69 35 20 16,69 3,31 

11 8 16,69 8,69 36 19 16,69 2,31 

12 8 16,69 8,69 37 22 16,69 5,31 

13 8 16,69 8,69 38 19 16,69 2,31 

14 10 16,69 6,69 39 19 16,69 2,31 

15 11 16,69 5,69 40 20 16,69 3,31 

16 14 16,69 2,69 41 20 16,69 3,31 

17 14 16,69 2,69 42 19 16,69 2,31 

18 16 16,69 0,69 43 22 16,69 5,31 

19 16 16,69 0,69 44 24 16,69 7,31 

20 16 16,69 0,69 45 24 16,69 7,31 

21 16 16,69 0,69 46 24 16,69 7,31 

22 16 16,69 0,69 47 28 16,69 11,31 

23 16 16,69 0,69 48 28 16,69 11,31 

24 16 16,69 0,69 49 85 16,69 68,31 

25 17 16,69 0,31         

Çizelge 6.5 : Geç BaĢlangıç Sürelerine Göre Özet Kaynak Kullanımı. 

GEÇ BAġLANGIÇ 

Ortalama B = ΣA / n 16,69 

Max.kaynak kullanımı max(A) 85 

Yığılma oranı Y.O = max(A) / B 5,09 

Mutlak Sapma M.S = ΣC 351,31 

 

 

 

 



 

 

 
107 

Çizelge 6.6 : Ortalama Bolluk Sürelerine Göre Düz ĠĢçi Dağılımı. 

Sıra 

No 

Kaynak  

Miktarı 
Ortalama 

Mutlak 

Fark 

Sıra 

No 

Kaynak  

Miktarı 
Ortalama 

Mutlak 

Fark 

(n) (A) (B)= ΣA / n (C)= ІA-BІ (n) (A) (B)= ΣA / n (C)= ІA-BІ 

1 4 25,12 21,12 22 35 25,12 9,88 

2 4 25,12 21,12 23 39 25,12 13,88 

3 4 25,12 21,12 24 35 25,12 9,88 

4 4 25,12 21,12 25 47 25,12 21,88 

5 4 25,12 21,12 26 45 25,12 19,88 

6 2 25,12 23,12 27 45 25,12 19,88 

7 6 25,12 19,12 28 59 25,12 33,88 

8 8 25,12 17,12 29 58 25,12 32,88 

9 8 25,12 17,12 30 47 25,12 21,88 

10 8 25,12 17,12 31 31 25,12 5,88 

11 11 25,12 14,12 32 41 25,12 15,88 

12 13 25,12 12,12 33 45 25,12 19,88 

13 16 25,12 9,12 34 45 25,12 19,88 

14 16 25,12 9,12 35 44 25,12 18,88 

15 16 25,12 9,12 36 34 25,12 8,88 

16 18 25,12 7,12 37 32 25,12 6,88 

17 18 25,12 7,12 38 20 25,12 5,12 

18 22 25,12 3,12 39 24 25,12 1,12 

19 29 25,12 3,88 40 28 25,12 2,88 

20 30 25,12 4,88 41 10 25,12 15,12 

21 25 25,12 0,12         

 

Çizelge 6.7 : Ortalama Bolluk Sürelerine Göre Özet Kaynak Kullanımı. 

ORTALAMA BOLLUK 

Ortalama B = ΣA / n 25,12 

Max.kaynak kullanımı max(A) 59 

Yığılma oranı Y.O = max(A) / B 2,35 

Mutlak Sapma M.S = ΣC 583,36 

 

Sonuç olarak, üç alternatif karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. Erken baĢlangıca göre 

çıkan kaynak dağılımında, yığılma oranının 1‟e en yakın olduğu gözlemlenmesine 

rağmen, Mutlak Sapma değeri en düĢük sonucu yakalayamamıĢtır. 

Geç baĢlangıca göre oluĢturulan alternatifte tüm aktiviteler için bolluklar 0 olarak 

alınmıĢtır, yani tüm yollar kritik yol olmuĢtur. Sonuç olarak da kaynak dağılımından 



 

 

 
108 

da anlaĢılacağı üzere, üretim süreci boyunca dengeli bir dağılım olmasına rağmen 

son günde kaynak yığılması olmuĢ ve maksimum kaynak kullanımı bu gün de tespit 

edilmiĢtir. Yığılma oranına baktığımızda ise, değerin 1‟den çok uzak olduğu, bunun 

sebebinin ise son gün ortaya çıkan kaynak yığılmasından kaynaklandığı tespit 

edilmiĢtir. Mutlak sapma ise, en düĢük değerine bu alternatif ile ulaĢmıĢtır, çünkü 

son gün hariç kaynakların kullanıldığı diğer 48 günde genel olarak OKD‟ye çok 

yakın kaynak kullanımları mevcuttur. 

Ortalama bolluk değerlerine göre oluĢturulan alternatif sonucunda, Mutlak 

Sapma‟nın en yüksek değeri elde edilmiĢtir, bu da kaynak dengeleme açısından çok 

verimsiz bir sonuçtur. Yığılma oranının da 1‟den oldukça uzak olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

6.4 Genetik Algoritma ve Genetik Algoritma İle Kaynakların Dengelenmesi 

Günümüzün karmaĢık ve zor koĢulları problemlere hızlı ve kolay çözüm veren yeni 

çözüm yöntemleri arayıĢına neden olmuĢtur. Özellikle sert (hard) optimizasyon 

teknikleri yerine, yumuĢak hesaplama (soft computing) ve evrimsel algoritma 

(evolutionary algorithm) kullanımı ön plana çıkmıĢtır. Evrimsel yaklaĢımlardan olan 

genetik algoritmalar da, bu arayıĢlar içinde önemli bir yer tutmaya baĢlamıĢtır. 

Uygulama baĢarıları artan ve sürekli geliĢtirilmeye çalıĢılan genetik algoritmalar 

diğer yumuĢak hesaplama yöntemleri ile birlikte kullanılarak hibrid (hybrid) 

çözümler geliĢtirilmesine çalıĢılmaktadır.  

Genetik algoritmalar, doğal seçim ilkelerine dayanan bir arama ve optimizasyon 

yöntemidir. Temel ilkeleri John Holland tarafından ortaya atılmıĢtır. Genetik 

algoritmaların, fonksiyon optimizasyonu, çizelgeleme, mekanik öğrenme, tasarım, 

hücresel üretim gibi alanlarda baĢarılı uygulamaları bulunmaktadır. Geleneksel 

optimizasyon yöntemlerine göre farklılıkları olan genetik algoritmalar, parametre 

kümesini değil kodlanmıĢ biçimlerini kullanırlar. Olasılık kurallarına göre çalıĢan 

genetik algoritmalar, yalnızca amaç fonksiyonuna gereksinim duyar. Çözüm 

uzayının tamamını değil belirli bir kısmını tararlar. Böylece, etkin arama yaparak çok 

daha kısa bir sürede çözüme ulaĢırlar (Goldberg, 1989).  
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6.4.1 Genetik algoritma tanımı 

Genetik algoritmalar yapay zekanın gittikçe geniĢleyen bir kolu olan evrimsel 

hesaplama tekniğidir. Adından da anlaĢıldığı üzere, genetik algoritma Darwin‟in 

evrim teorisinden esinlenerek oluĢturulmuĢtur. Herhangi bir problemin GA ile 

çözümü, problemi sanal olarak evrimden geçirmek suretiyle yapılmaktadır. GA 

geleneksel yöntemlerle çözümü zor veya imkansız olan problemlerin çözümünde 

kullanılmaktadır. GA, son yıllarda artan bir yoğunlukta mühendislik problemlerinde 

optimizasyon amaçlı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Rao, 1996).  

Problemlerin hemen hemen hepsi için, çok geniĢ bir çözüm uzayının tanımlanması 

gerekmektedir. Bu çözüm uzayının geleneksel yöntemlerle incelenmesi çok uzun 

sürmesine karĢın genetik algoritmayla kısa bir sürede kabul edilebilir sonuçlar 

alınabilmektedir (Deliktas ve diğerleri, 2009). 

Gen, genetik algoritmanın en küçük birimidir ve bir değiĢkene ait matematiksel bir 

değerdir. Genlerin bir serisi bir kromozomdur (Birey). Bu bir problem için mümkün 

olan bir tam çözüm kümesini göstermektedir. Kromozomların bir seti bir nesildir 

(Popülasyon) (Karakaya, 2007).  

Algoritma ilk olarak popülasyon ismi verilen ve birden fazla çözüm içeren bir grup 

ile baĢlatılır. Bir popülasyondan alınan sonuçlar, bir öncekinden daha iyi olacağı 

beklenen yeni bir popülasyon oluĢturmak için kullanılır. Yeni popülasyon 

oluĢturulması için seçilen çözümler uygunluklarına göre tercih edilir. Çünkü uygun 

olanların daha iyi sonuçlar üretmesi olasıdır. Bu, istenen çözüm sağlanıncaya kadar 

devam ettirilir. 
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Başlangıç

N adet kromozom içeren populasyon oluşturulur.

x

Her kromozom için uygunluk hesaplanır.

Rastgele 2 kromozom seçilir.

Çaprazlama olasılığına göre (P) yeni

kromozomlar elde edilir.

Mutasyon olasılığına göre (P) çaprazlanan

kromozom bilgileri değiştirilir.

Yeni populasyona oluşturulan son

kromozomlar yerleştirilir.

Sonuç tatmin edici mi?

Hayır

Evet

Yeni populasyon N adet

kromozom içeriyor mu?

Hayır

Evet

Yeni populasyona oluşturulan son

kromozomlar yerleştirilir.

1, x2,.................... xn

f(x ),1 f(x ),............2 f(x )n

C

M

Bitiş

 

Şekil 6.8 : Genetik algoritma akıĢ Ģeması. 
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Genetik Algoritmanın aĢamalarından ġekil 6.8‟de de görüldüğü gibi kısaca aĢağıda 

bahsedilmiĢtir : 

Başlangıç : Olası çözümlerin kodlandığı bir çözüm grubu oluĢturulur. Çözüm grubu 

populasyon, çözümlerin kodları da kromozom olarak adlandırılır. Ġkili alfabenin 

kullanıldığı kromozomların gösteriminde, ilk populasyonun oluĢturulması için rastsal 

sayı üreticileri kullanılabilir. Rastsal sayı üreticisi çağrılır ve değer 0,5‟den küçükse 

konum 0‟a değilse 1 değerine ayarlanır (Yeo ve Agyel, 1998). Birey sayısının ve 

kromozom uzunluğunun az olduğu problemlerde yazı-tura ile de konum değerleri 

belirlenebilmektedir. Genetik algoritmalarda ikili kodlama yöntemi dıĢında, çözümü 

aranan probleme bağlı olarak farklı kodlama yöntemleri de kullanılmaktadır 

(Goldberg, 1989). 

Uygunluk : Çözümü aranan her problem için bir uygunluk fonksiyonu mevcuttur. 

Verilen belirli bir kromozom için uygunluk fonksiyonu, o kromozomun temsil ettiği 

çözümün kullanımıyla veya yeteneğiyle orantılı olan sayısal bir uygunluk değeri 

verir. Bu bilgi, her kuĢakta daha uygun çözümlerin seçiminde yol göstermektedir. Bir 

çözümün uygunluk değeri ne kadar yüksekse, yaĢama ve çoğalma Ģansı o kadar 

fazladır ve bir sonraki kuĢakta temsil edilme oranı da o kadar yüksektir (Yeniay, 

2001). 

Sonlandırma : Eğer sonuç tatmin ediyorsa, algoritma sona erdirilir ve popülasyonun 

en uygun kromozomu çözüm olarak sunulur, değilse yeni popülasyon için aĢağıdaki 

adımlar izlenir. 

Yeni popülasyon için;  

Seçim : BaĢlangıç popülasyonu fazladır ve bazı iteratif adımların uygulanması 

gerekir. Kromozom olarak en uygun olanı hayatta kalmalı diğerleri de yok olmalıdır. 

Doğal seçim, algoritmanın her bir iterasyonunda (jenererasyonunda) meydana gelir. 

Kromozomlarda gelecek nesil içerisinde yer alma mücadelesi baĢlamaktadır. 

Popülasyon içerisinde bütün kromozomların seçilmesinin gelecek nesile çok fazla 

katkısı olmamaktadır. GA‟da rastgele, ağırlıklı, ağırlıklı rastgele, eĢik değer, rulet 

tekerleği, turnuva seçimi ve seçkinlik gibi değiĢik seçim metotları vardır (ÇunkaĢ, 

2006).  

Bu seçim metodlarından herhangi biri ile yapılan yöntemin amacı, ortalama 

uygunluğun üzerindeki değerlere çoğalma fırsatı tanımaktır. Bir dizinin kopyalanma 
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Ģansı, uygunluk fonksiyonuyla hesaplanan dizinin uygunluk değerine bağlıdır (Jang, 

1997)  

Çaprazlama : Mevcut gen havuzunun potansiyelini araĢtırmak üzere, bir önceki 

kuĢaktan daha iyi nitelikler içeren yeni kromozomlar yaratmak amacıyla çaprazlama 

operatörü kullanılmaktadır (Jang, 1997). Genetik algoritmanın performansını 

etkileyen önemli parametrelerden biri olan çaprazlama operatörü doğal 

populasyonlardaki çaprazlamaya karĢılık gelmektedir. Çoğalma iĢlemi sonucunda 

elde edilen yeni populasyondan rastsal olarak iki kromozom seçilmekte ve karĢılıklı 

çaprazlama iĢlemine tabi tutulmaktadır. Çaprazlama iĢleminde dizi uzunluğu L 

olmak üzere, 1 ≤ k ≤ L-1 aralığında k tamsayısı seçilmektedir. Bu tamsayı değerine 

göre dizi çaprazlamaya uğratılır. En basit çaprazlama yöntemi tek noktalı çaprazlama 

yöntemidir. Tek noktalı çaprazlama yapılabilmesi için her iki kromozomun da aynı 

gen uzunluğunda olması gerekir. Ġki noktalı çaprazlamada ise kromozom iki 

noktadan kesilir ve karĢılıklı olarak pozisyonlar yer değiĢtirilir (Fığlalı, 2002). 

 

Şekil 6.9 : Tek noktalı çaprazlama. 

Mutasyon : Çaprazlama mevcut gen potansiyellerini araĢtırmak üzere kullanılır. 

Fakat populasyon gerekli tüm kodlanmıĢ bilgiyi içermez ise, çaprazlama tatmin edici 

bir çözüm üretemez. Bundan dolayı, mevcut kromozomlardan yeni kromozomlar 

üretme yeteneğine sahip bir operatör gerekmektedir. Bu görevi mutasyon 

gerçekleĢtirir. Yapay genetik sistemlerde mutasyon operatörü, bir daha elde 

edilemeyebilir iyi bir çözümün kaybına karĢı koruma sağlamaktadır (Goldberg, 

1989). Ġkili kodlama sisteminin kullanıldığı problemlerde mutasyon, düĢük bir 
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olasılık değeri altında bir bit değerini (0 veya 1 olabilir) diğer bit değerine 

dönüĢtürür. Ġkili kodlama sisteminin kullanılmadığı problemlerde ise daha farklı 

mutasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, 

mutasyonun genel amacı, genetik çeĢitliliği sağlamak veya korumaktır (Braysy, 

2001). 

Değiştirme : Yeni kuĢak çoğalma, çaprazlama ve mutasyon iĢlemlerinden sonra 

tanımlanmakta ve bir sonraki kuĢağın ebeveynleri olmaktadırlar. Süreç yeni kuĢakla 

çoğalma için belirlenen uygunluk ile devam eder. Bu süreç, önceden belirlenen kuĢak 

sayısı kadar veya bir hedefe ulaĢılıncaya kadar ya da baĢka bir durdurma kriteri 

sağlanana kadar devam eder (Yeo ve Agyel, 1998).  

Döngü : Ġstenen hassasiyet derecesine göre de maksimum iterasyon sayısı 

belirlenebilmekte ve iterasyon bu sayıya ulaĢtığında döngü durdurulabilmektedir. 

Durdurma kriteri iterasyon sayısı olabileceği gibi hedeflenen uygunluk değeri de 

olabilmektedir (Fung ve diğerleri, 2001). 

Görüldüğü üzere genetik algoritmanın yapısı oldukça geneldir ve herhangi bir 

probleme uygulanabilir. ĠnĢaat mühendisliği alanında değiĢik problemlerin optimum 

çözümlerinin GA ile bulunması araĢtırmacılar tarafından incelenegelmiĢtir. Bu 

çalıĢma kapsamında GA Uygulaması kaynak dengeleme amacıyla kullanılacaktır. 

6.4.2 Genetik algoritma ile kaynak dengeleme 

Yapım  projelerinin  hedeflenen  süre,  maliyet  ve  kalitede  tamamlanması,  projeyi  

yürütmek icin gereken kaynakların yapım süreci öncesi gerçekçi analiz ve planlaması 

ile mümkündür. Kaynak analizi/planlaması, eldeki kaynakların projenin ilgili  

faaliyetlerine projenin süre/maliyet kısıtları göz önünde tutularak tahsis edilmesini 

içerir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken diğer önemli unsur ise kaynak 

seviyelerinin proje süresince tüm birim zamanlarda aynı seviyede tutulmasıdır. 

Geleneksel analitik ve heuristik yaklaĢımlar yapım projeleri için kaynak seviyeleme 

problemlerinin çözümünde yetersiz ve esneklikten uzak kalmaktadırlar  (Leu ve 

diğerler,2000). Genetik Algoritmalar kaynak seviyeleme problemini geleneksel 

yöntemlerden çok daha  hızlı ve optimuma yakın olarak çözmektedirler. Bunun en 

önemli nedeni problemin yapısının GA‟ya uygun olmasıdır; ulaĢılmak istenen 

kaynak seviyesi bilinmekte, bu çözüme en yakın değerleri verecek  çözüm seti 

aranmaktadır. 
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GA ile kaynak dengelemede amaç proje süresince birim zamanlarda gereken kaynak 

miktarı seviyelerindeki dengesizliği minimuma indirgemektir. Aktiviteler toplam 

bollukları da göz önünde tutularak sürüklendirildiklerinde proje birim zamanında 

gerekli kaynak miktarları da değiĢmektedir (Oral ve diğerleri, 2003). 

Bu çalıĢma kapsamında da toplam 2529 aktiviteden, dengelemesi yapılacak kaynak 

olan düz iĢçiyi kullanan 2138 aktivite seçilmiĢ ve düz iĢçinin ilk olarak kullanılmaya 

baĢlandığı aktivite baĢlangıç aktivitesi olarak belirlenmiĢ sonraki aktivite süreleri ise 

baĢlangıca göre kümüle olarak devam ettirilmiĢtir. BaĢlangıç, bitiĢ süreleri ve bolluk 

gibi parametreler kullanılarak kaynakları dengelemeyi ve optimizasyonu hedefleyen 

Microsoft Excel eklentisi olan Evolver ile çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Evolver ile yapılan çalıĢmada her bir gen aktivitelerin baĢlangıç zamanlarını temsil 

ediyor. Düz iĢçinin kullanıldığı toplam 2138 aktivite 429 saat sürüyor, bu aktiviteler 

genleri oluĢturuyor. Kromozomlar da tüm aktivitelere atanan genler ile oluĢtuldu. 

Kısıtlar ise aktivitelerin erken baĢlangıç ve geç baĢlangıç süreleri yani bolluklar ile 

belirlendi. 

Yapılan çalıĢmada, gün bazında kullanılan maksimum kaynak sayısı olan 44‟ü ve 

kaynak ihtiyaçlarının ortalama kaynaktan farklarının mutlak toplamını minimize 

etmek hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda, Evolver ile 2 ayrı kurgu yapıldı, bu 

kurgularda bazı yaklaĢımlarda bulunuldu ve sonuçlar değerlendirildi. 

Ġki alternatif olarak yapılan programlamaların her ikisinde de Ģu yaklaĢımlarda 

bulunuldu :  

Populasyon değeri : 50 

Çaprazlama değeri : 0,50 

Mutasyon değeri : 0,10 

Deneme değeri : 15000 

Alternatif 1 : Günlük bazda en fazla düz iĢçi değeri olan 44‟ü minimize etmek için 

Evolver programında Genetik Algoritma prensibi ile 15000 deneme yaptırılmıĢ, 

sonucunda ġekil 6.10‟da da görülen 38 değerine varılmıĢtır. YaklaĢık 2000. 

denemeden sonra deneme grafiğimizin doğrusal devam ettiği sonucun değiĢmediği 

tespit edilmiĢtir. 
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ġekil 6.11‟de de revize kaynak değerleri ile oluĢturulan düz iĢçi diyagramı 

görülmektedir. Kaynak dengelemeden önce oluĢturulan ilk diyagrama göre iĢçi 

dağılımlarının baĢlangıç günleri hariç daha tekdüze devam ettiği görülmektedir. 

 

 

Şekil 6.10 : Maksimum kaynak değerinin minimize edilmesi için yapılan 

deneme diyagramı. 
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Şekil 6.11 : Maksimum kaynak değerinin minimize edilmesi sonucu ortaya çıkan revize düz iĢçi kaynak diyagramı. 
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Alternatif 2 : Günlük bazda kaynak ihtiyaçlarının ortalama kaynaktan farklarının 

mutlak toplamını minimize etmek için Evolver programında Genetik Algoritma 

prensibi ile 15000 deneme yaptırılmıĢ, sonucunda ġekil 6.12‟de görüldüğü üzere ilk 

etapta 3507,76 olan toplam mutlak sapmanın optimizasyon sonucunda 2253,49 

değerine ulaĢtığı tespit edilmiĢtir. YaklaĢık 5000. denemeden sonra deneme 

grafiğimizin doğrusal devam ettiği sonucun değiĢmediği tespit edilmiĢtir. 

ġekil 6.13‟de de revize kaynak değerleri ile oluĢturulan düz iĢçi diyagramı 

görülmektedir. Kaynak dengelemeden önce oluĢturulan ilk diyagrama göre iĢçi 

dağılımlarının baĢlangıç günleri hariç daha tekdüze devam ettiği görülmektedir. 

Ayrıca Alternatif 1‟de maksimum kaynak değerini minimize etmeye yönelik 

yaptığımız çalıĢmada 38 kaynak ile optimum sonuç elde edilmesine rağmen, bu 

alternatif sonucunda hem toplam mutlak sapma minimize edilmiĢ, hem de 

maksimum kaynak sayısı günlük bazda 36 ile sınırlandırılabilmiĢtir. 

 

Şekil 6.12 : Kaynak ihtiyaçlarının ortalama kaynaktan farklarının mutlak 

toplamını minimize etmek için yapılan deneme diyagramı. 

 



 

 

 
118 

 

Şekil 6.13 : Kaynak ihtiyaçlarının ortalama kaynaktan farklarının mutlak toplamının minimize edilmesi sonucu ortaya çıkan revize düz 

iĢçi kaynak diyagramı. 
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7.  SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu tez çalıĢması kapsamında gerçek veriler ile bir vaka çalıĢması üzerinde herhangi 

bir maliyeti sarf etmeden ve yatırımlar yapmadan kaynakları dengelemek 

amaçlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar neticesinde düz iĢçi kullanımında en çok 

dalgalanmaların olduğu tespit edilmiĢtir.  

Düz iĢçi haricinde kullanılan kaynaklar değerlendirildiğinde ise, çalıĢma kapsamında 

fabrikasyon imalatların yoğunlukta olması ve ekipman sayılarının sabit olması 

nedeniyle ekipmanlarda artıĢ ya da azalıĢa çok fazla müdahale edilemeyeceğine karar 

verilmiĢtir. Dolayısıyla öncelikli olarak fabrika içerisinde sayısının rahatlıkla arttırıp 

azaltılabileceği düĢünülen düz iĢçi kaynağının dengelenmesi yoluna gidilmiĢtir. Daha 

önceki bölümlerde de belirtildiği gibi kaynakları dengelemek ekstra ekipman, iĢgücü 

alımı ya da yeni teknoloji kullanımları ile de gerçekleĢebilecektir. Fakat çalıĢma 

kapsamında maliyet oluĢturmadan mevcut kaynaklar üzerinden gidilerek iyileĢtirme 

yapmak hedeflenmiĢtir. 

Ġlk olarak MS Project ile kaynak dengeleme çalıĢmaları yapılmıĢ fakat hedeflenen 

iyileĢtirmeyi karĢılamadığı için baĢka bir optimizasyon metodu olan Genetik 

Algoritma ile çalıĢmalar yapılmıĢtır. Hedeflenen yaklaĢık %20 iyileĢtirme oranına da 

bu çalıĢma sonunda eriĢilmiĢtir. 

Yapılan çalıĢmalar kapsamında çıkan tüm sonuçları özetlemek gerekirse, kaynak 

dengeleme amacıyla yaptığımız çeĢitli alternatifler sonucunda en iyi sonucu Genetik 

Algoritma yardımı ile yaptığımız 2. Alternatif olan “Günlük bazda kaynak 

ihtiyaçlarının ortalama kaynaktan farklarının mutlak toplamının minimize edilmesi” 

vermiĢtir. 

ġekil 7.1‟de Genetik Algoritma ile yapılan iki alternatifin kaynak dengeleme öncesi 

ilk duruma göre karĢılaĢtırmalı düz iĢçi grafiği verilmiĢtir. Grafikten de anlaĢılacağı 

üzere kaynak dengeleme öncesi düz iĢçi sayısında günlük bazda oluĢan 

dalgalanmalar kaynak dengeleme sonrası her iki alternatifte de daha tekdüze hal 

almaktadır. Sayısal olarak sonuçları değerlendirdiğimizde ise en iyi sonucu aldığımız 
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Alternatif 2 neticesinde ilk etapta 44 olan günlük maksimum düz iĢçi sayımız 36‟ya 

inmiĢ, toplam mutlak sapmamız 3507,76‟den 2253,49 değerine düĢmüĢtür. Sonuç 

olarak kaynak sayısında %18, toplam mutlak sapmada %36 iyileĢtirme yapılmıĢtır. 

Bu değerler de yaklaĢık olarak çalıĢma baĢında hedeflenen iyileĢtirme oranlarını 

karĢılamaktadır.  

Genel olarak yapılan tüm çalıĢmalar değerlendirildiğinde optimizasyon  problemleri 

çözümüne yaklaĢımı itibariyle Genetik  Algoritma‟nın  kaynak dengeleme 

problemleri çözümünde uygun bir yöntem olduğu düĢünülmektedir. Mevcut 

durumun tespit edilip en uygun çözümlerin bulunmasında ya da var olan çözümlerin 

iyileĢtirilmesinde diğer birçok yönteme göre daha hızlı sonuçlar vermektedir ve 

dolayısıyla sıklıkla da tercih edilmektedir. 

Yapılan vaka çalıĢmasında tek tip kaynak (düz iĢçi) seviyelemesi üzerine 

yoğunlaĢılmıĢtır. Ġki alternatif üzerinden bir Genetik Algoritma yazılımı ile 

yöntemler denenmiĢ ve sonuçlarından da görüleceği üzere proje kapsamında en çok 

kullanılan ve doğal olarak maliyeti ve süreyi oldukça etkileyen düz iĢçi kaynağı 

üzerinde yapılan kaynak seviyeleme ile hedeflenen %20 oranında iyileĢtirme 

yapılabilmiĢ ve Genetik Algoritma ile kaynak dengelemenin çelik yapıların inĢaat 

sürecine baĢarıyla uygulanabileceği sonucuna varılmıĢtır. 
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Şekil 7.1 : Genetik algoritma ile yapılan iki alternatife göre düz iĢçi sayılarının karĢılaĢtırması. 
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