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1 SERCAN TURAN 
KÜBRA DELİKAYA 

 

Ürün Geliştirme Departmanında Müşteri Projelerinin Proje 
Akışının Optimizasyonu: 

Bu proje, bir otomotiv yan sanayi firmasının ürün geliştirme 
departmanında yapılmıştır. Ürün geliştirme departmanı farklı 
müşterilerden gelen proje taleplerini kısıtlı kaynaklar altında en kısa 
sürede tamamlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, müşteri 
projelerinin akışının optimizasyonu üç aşamadan oluşmaktadır: İlk 
aşamada; proje akışında bulunan faaliyetlerin standart zamanları 
geçmiş veriler üzerinde istatistiksel analizler yapılarak belirlenmiştir. 
İkinci aşamada; proje planlamasındaki esnekliğin arttırılmasına 
yönelik olarak farklı müşteri isteklerinin tanımlanabileceği bir proje 
planlama yazılımı geliştirilmiştir. Bu sayede müşterinin istediği 
özelliklere göre proje için saat bazında harcanması gereken kapasite 
kullanım değerleri belirlenmiştir. Geliştirilen yazılım, tamamlanmış 
olan müşteri projelerinin özellikleri ve gerçekleşen kapasite kullanım 
değerleri ile test edilmiştir. Bu test sonucunda tasarım birimindeki 
kapasite kullanım değerlerinin doğrulukla tahmin edildiği tespit 
edilmiştir. Son aşamada ise; faaliyetlerin kapasite kullanım değerleri 
ve faaliyetler arasındaki öncelik ilişkileri dikkate alınarak projenin en 
erken zamanda tamamlanabilmesi için bir matematiksel model 
önerilmiştir. Ancak faaliyet sayısı ve proje süresi arttığında önerilen 
matematiksel modelin çözüm süresi yetersiz kalmaktadır. Bu 
doğrultuda bir tabu arama algoritması probleme uyarlanmıştır. Tabu 
arama algoritması ile firmanın proje akışını hızlı ve etkin bir şekilde 
planlayabileceği ve projenin tamamlanma süresini en yakın biçimde 
belirleyebileceği öngörülmüştür 
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2 NAZİFE ÖZGÜR 

LÜTFİ AYDIN  

 

 

Makine ve Tesis Yedek Parça Planlama Optimizasyonu: 

Bu çalışma, Bosch firmasında CO2 azaltımı, bakım ve tamir gibi 
işlerden sorumlu bir biriminde yapılmıştır. Bu birim firmanın yedek 
parça stoğunun yönetiminden sorumludur. Firmada yüksek 
miktarda ve değerde yedek parça stoku bulunmaktadır. Bu stoğun 
büyük bir kısmını ise az tüketilen parçalar oluşturmaktadır. Bu 
nedenle bu çalışmada firmanın yedek parça stoğunun azaltılması 
için az tüketilen parçalara yönelik tahmin yöntemi geliştirilmesi 
hedeflenmiştir. Parçalar ender olarak tüketildiğinden tahmin 
geliştirilmesi için elde bulunan veri miktarı da azdır. Başlangıçta 
bootstrapping yöntemi kullanılarak verilerin arttırılması 
sağlanılmaya çalışılmış ancak sağlıklı veriler elde edilememiştir. 
Daha sonra yine bootstrappingden esinlenilerek tüketim 
aralıklarının ortalamasına bağlı ve Poisson dağılımına uygun rassal 
sayı üretimi ve bu sayılarla Markov geçiş matrisi oluşturularak 
tahmin üretilmesi yöntemine gidilmiştir. Buradaki tahminler 
sonraki üretimin kaç dönem sonra gerçekleşeceğinin 
tahminleridir. Bu yöntemle birlikte firmanın yedek parçaları 
getirtirken uyguladığı öteleme yöntemi parça bazına 
indirgenebilmiş ve seviyelendirilebilmiştir. Böylece firmada az 
miktarda da olsa stok azaltımı sağlanmıştır. 

 

BOSCH Yrd.Doç.Dr. 
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Üretim Hatlarında İş Etüdü Uygulamaları ile Standart Zaman 
Optimizasyonu: 
Günümüzde müşteri talebine hızlı cevap vermek ve kalitesi yüksek, 
fiyatı düşük ürünler sunmak büyük önem taşımaktadır. Son yıllardaki 
rekabet ortamında organizasyonların var olması, yaşamlarını 
sürdürebilmeleri ve pazar paylarını artırabilmeleri öncelikle müşteri 
taleplerine olabildiğince fazla cevap verebilmeleri ile mümkün 
olmaktadır. Kendi sektöründe lider firma olabilmek için israfı 
ortadan kaldırmak ve etkin bir iş akışı gerçekleştirmek tüm 
firmaların hedefidir. Bosch Fren Sistemlerinde servo fren üretimi 
Noah montaj hattı, TMC8 montaj hattı ve TMC8+Rezervuar montaj 
hatlarında gerçekleştirilmektedir. Mevcut sistemde yapılan zaman 
etüdü çalışmalarıyla öncelikle çevrim süreleri hesaplanmış, dağılım 
zamanları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre darboğaz 
istasyonlar olduğu görülmüştür. Bu istasyonun sebep olduğu stok 
oluşumu tespit edilmiş olup, parti büyüklüğü modeli yardımıyla stok 
miktarları ve maliyetleri minimize edilmiştir. Mevcut itme sistemine 
göre kurulan modele ek olarak kanban sistemi önerilmiştir 
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“Steuerventil” Montajın Pompa Montaj Hattına Bağlanması 
Projesi: 
Bu proje, üretim ve endüstriyel otomasyon ile mobil uygulamaları 
için ürün ve sistemler geliştiren ve üreten Bosch Rexroth Otomasyon 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üretim Departmanı’nda gerçekleştirilmiştir. 
Firmanın bu projeden beklentisi; iki aşamalı kapasite kısıtlı üretim 
yapılan hidrolik pompa montaj hatlarında, alt montaj grubu olarak 
yine aynı izleyen aşamadaki pompa montaj hattında kullanılan ventil 
modülünün ara stoklarının en küçüklenmesidir. Mevcut 
uygulamada; pompa üretim hattı ile pompa üretiminde kullanılan alt 
montaj grubu olan ventil üretimi arasındaki stoklarda, üretim 
planlarında ortaya çıkan düzensizlikler nedeniyle fazla miktarda stok 
oluşumu gözlenmiştir. Bu düzensizliklerin nedeni olarak; çok modelli 
üretim gerçekleştiren montaj hatlarında, tip dönmelerine bağlı 
kapasite kayıpları ve çizelgeleme hataları bulunmuştur. Projenin 
amacı, daha etkin bir üretim planı oluşturmak, müşteri beklentilerini 
tam zamanında karşılamak, stok azatlımı sağlanarak firma için 
kazanç sağlamak ve üretim akışını yeniden değerlendirmektir. 
Projenin başlangıç aşamasında; mevcut durum analizi sağlanmış ve 
literatür taraması sonucu problemin tanımının iki aşamalı kapasite 
kısıtlı parti büyüklüğü problemi olduğu kararına varılmıştır. Bu 
problem üzerine stokların enküçüklenmesi sağlanacak şekilde Maes 
ve Wassenhove (1991)’ın ‘Capacitated Dynamic Lotsizing For Serial 
Systems’ çalışmasında önerdiği doğrusal programlama modeli esas 
alınmıştır. Bu matematiksel model, projenin gerçekleştirildiği 
firmadaki probleme uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve stokların 
enküçüklemesi hedeflenmiştir. Modelde, talep belirsizliği, parti tipi 
üretim ve dönemsel kapasite kısıtı oluşturulmuştur. Tüm kısıtlar 
dikkate alınarak, pompa ve ventil için en uygun üretim planları 

 

BOSCH 
REXROTH 

Prof.Dr.Erdal EMEL 

Yrd.Doç.Dr.B.Türker 
ÖZALP 



oluşturulmuş ve bu planlar Gantt diyagramı ve iş emirlerine 
yansıtılarak kullanıma sunulmuştur. 

 

 

5 EZGİ ÜNAL  
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Basınç Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği: 

Bu proje bir otomasyon fabrikasındaki HVAC sistemlerinde 

enerji verimliliğini sağlamak, enerji tüketim maliyetlerini 

azaltmak ve çalışılan ortamların havalandırma ve iklimlendirme 

koşullarını iyileştirerek konu ile ilgili bilincin artmasına katkı 

sağlamak amacıyla yürütülmüştür. Ayrıca iklimlendirilmesi 

gereken bölgelerin özelliklerine göre standartlarda belirlenen 

değerler uygulanarak kazanım elde etmek amaçlanmıştır. 

İncelenen havalandırma sisteminin, kapalı ortamlarda 

ergonomik ortam koşullarını sağlaması açısından yetersiz 

olduğu, kapalı ortam içerisinde bulunan partikül ve gazların ne 

oranda bulunduğu bilinmemektedir. Ayrıca ASHRAE 

standartları kullanılarak mevcut set değerleri güncellenerek 

yeterli iç hava kalitesi sağlanıp, Tam Sayılı Programlama 

yöntemi ile oluşturulan model sayesinde enerji tüketim 

maliyetleri azaltılmıştır. Bu yöntemlere dayanarak minimum 

havalandırma miktarı tayin edilip iç hava kalitesi sağlanmış, 

havalandırma işlemlerinde mekanik etki oluşturan klima 

santralinin frekans değerleri minimum enerji tüketimi 

sağlayacak şekilde hesaplanmıştır. 
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YASİN TAKSİM 
SAMET ÇALIŞKAN 
 

 
 
 
 

Dış Lojistik Optimizasyonu: 

Projenin amacı dış lojistik optimizasyonu ile malzeme kabul 
kapılarına gelen araçların beklemelerini azaltmaktır. Amaç 
doğrultusunda bulunan dört lokasyon kapısına gelen 
milkrun araçları incelenmiştir. Öncelikli olarak araçların 
rotalarını belirlemek için kapasite kısıtlı araç rotalama 
modeli kurulmuştur. Matematiksel modelin çözümü için 
MPL programı kullanılmıştır. Ancak MPL’de 54 düğümlü bir 
ARP’nin lineer çözümü mümkün olmadığından, 
tedarikçilerin konumlarına göre Minitab programı 
kullanılarak kümeleme analizi yapılması uygun görülmüştür. 
Kümeleme analizi sonucu altı küme elde edilmiş ve her bir 
küme için MPL programı çalıştırılarak 16 adet rota elde 
edilmiştir. Bunun sonucunda toplam rota uzunluğuna ve 
servis sürelerine göre rotaların toplam çevrim süresi 
hesaplanmıştır. Ayrıca MPL programından elde edilen araç 
sayıları, araç içi yüklemelerini kasa tiplerinden bağımsız, 
yalnızca hacimsel miktarını gözeterek hesapladığından, 
kasaların yerleşiminin uygulanabilirliğini denetlemek için 
Visual Basic programlama dili ile bir program (VB1) 
yazılmıştır. VB1’den elde dilen araç sayısı, MPL’in bulduğu 
araç sayısından farklı ise, MPL yeni araç sayısına göre 
rotaları güncellemektedir. Elde edilen yeni rotalardaki 
araçlara, kapılardan çıkış ve kapılara giriş zamanları atamak 
için Visual Basic program dili ile (VB2) programı yazılmıştır. 
Araçlara atanan zamanlar çakışmadığından sıfır bekleme 
olmaktadır. 
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Seri Üretim İçin Çekme Sistemi Geliştirilmesi: 

Günümüz rekabet ortamında eğilim, müşteri talebine hızlı cevap 
vermek ve yüksek kaliteli, düşük fiyatlı ürünler sunmaktır. Bunun için 
ulaşılması gereken en önemli hedef, lojistik maliyetlerinin minimum 
düzeyde tutulmasını sağlamaktır. Bu amaç, tam olarak yalın üretim 
felsefesinin ulaşmaya çalıştığı hedeftir. Bunun için tüm firmalar bu 
konuda çalışmalar yapmakta, literatürde de lojistik maliyetlerinin 
minimizasyonu ile ilgili bir çok makale yer almaktadır. Bu proje, 
Coşkunöz Metal Form AŞ, SÜG-1(Seri Üretim Grubu-1) Montaj 
Hattında gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı hat besleme 
probleminin ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. Yapılan 
problem analizlerinde bu problemin birçok sebebi olmakla birlikte, 
yapılan gözlemler neticesinde en çok dikkat çeken unsurun vardiya 
süresince günlük sevkiyat planından bağımsız olarak müşteriler 
tarafından talep edilen ürün miktarı ve ürün tipinde değişiklik 
yaşanması olduğu belirlenmiştir. Normalde de günlük bir hat 
besleme planı olmayan operatör için bu durum faaliyetlerini 
olumsuz etkilemektedir. Bunun için proje grubu, öncelikle Visual 
Basic ortamında dinamik bir malzeme ihtiyaç çizelgesi oluşturmuş, 
daha sonra bu çizelgeye göre optimum mesafe ile hat besleme 
rotası oluşturmak üzere bir MPL ortamında Zaman Pencereli Araç 
Rotalama Problemi üzerinde çalışmıştır. Böylelikle hat besleme 
probleminin ortadan kaldırılması öngörülmektedir. 
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8 NECATİ ERGİN  
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Kaizen, Yaratıcı Öneri, Değer Yönetim Sistemi ve Ekipman 
Yönetimi sistemlerinin Entegrasyonu: 

Günümüzde pazar payını korumak ya da artırmak amacındaki 
işletmeler üretimin her aşamasında alternatif maliyet düşürme 
yolları bulmak durumundadır. Artan rekabet koşullarına bağlı olarak, 
üretim süreçlerindeki karmaşıklığın ve işlem hızının artması, 
üretimin daha etkin takibinin yanı sıra maliyetlerin de daha doğru 
bir şekilde ölçülmesinin önemini artırmıştır. Coşkunöz Metal Form 
AŞ’de yalın üretim sistemin bir parçası olan Kaizen çalışmalarının 
raporlanması pek çok aksaklık göstermektedir. Sistemde büyük 
hacimde veriler bulunmakta ve bu verilerin analizi süreci sistematik 
ilerlememektedir. Projede Kaizen çalışmalarının kaydedildiği Kaizen 
veritabanı sisteminin çıktıları veri madenciliği bakış açısıyla ele 
alınmaya çalışılmış, sürecin doğru ve hızlı bir biçimde ilerlemesi için 
yazılım geliştirilmiştir. 
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İskelet Üretim Bölümünde Ambardan Malzeme Besleme 
Optimizasyonu: 
Endüstri mühendisliği projesinde Martur Automotive Seating 
Systems Bursa fabrikasında iskelet ambar bölümünden iskelet 
üretim bölümüne malzeme beslemenin işleyişi incelenmiştir. 
Malzeme besleme yapılırken belirli bir rotanın oluşturulması, 
sistemin bir düzeninin sağlanmasının yanında fazla stokların 
önlenmesi, düşük kapasite ile çalışmanın önüne geçilmesi ve 
malzeme eksikliğinden dolayı üretimdeki aksamaların önüne 
geçilmesi konusunda çok önemlidira. Araç rotalama problemlerinin 
özelliklerine göre farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bu problemler kesin 
çözüm yöntemleri ve sezgisel yöntemler kullanılarak 
çözülebilmektedir. Çalışma kapsamında bu problemlerin çözümüne 
yardımcı olabilecek bir yazılım uygulanmaya çalışılmıştır. Bu yazılım 
sayesinde iskelet bölümü kit arabalarının ilgili robotu gelen talebe 
göre günde kaç kere besleyeceği bulunacaktır. Ayrıca araç rotalama 
problemlerini çözüme ulaştırmak için kullanılabilen sezgisel 
yöntemler incelenmiştir. İşletmedeki probleme en uygun yöntem 
seçilmiştir ve yöntemin uygulanması hakkında detaylar verilmiştir 

 

 

 
MARTUR  
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Motor Beşiği Kaynak Hattı Çevrim Zamanını İyileştirme: 
Günümüzdeki rekabetçi üretim ortamında kaynakların etkin ve 

verimli bir şekilde kullanımı büyük önem arz etmektedir. Bu 

kapsamda, çevrim zamanında yapılacak iyileştirmeler üretim 

kapasitesinde artış sağlamaktadır. Bu çalışma, Oyak-Renault Karoseri 

Montaj Fabrikasının Şasi Departmanında bulunan Motor Beşiği 

üretim hattında yapılmıştır. Bu hattın üretim kapasitesinin ve 

akışının arttırılması, stok miktarının ve giderlerin azaltılması için, 

çevrim zamanının iyileştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması 

hedeflenmiştir. Bu amaçla öncelikle, üretim hattında sistem analizi 

çalışması yapılarak robot ve operatörlerin çevrim zamanına olan 

etkileri ile darboğaz iş postaları belirlenmiştir. Sonrasında, işlemlere 

ait standart çalışma biçimlerinin tespiti amacıyla metot etüdü ve iş 

ölçümü yapılmıştır. Robot ve operatörlerin duruş süreleri 

istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Robotlardaki arıza geliş sıklığı ve 

arıza sürelerine ilişkin dağılımlar belirlenmiştir. Ayrıca sabit süreç içi 

stok sistemi (CONstant Work In Process-CONWIP) kullanılarak ara 

stok değerleri belirlenmiştir. Bu uygulamaların sonuçları ve firmanın 

devreye alma çalışmaları ile ilgili geliştirilen alternatif senaryolar, 

PROMODEL simülasyon yazılımı ile oluşturulan model kullanılarak 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar ANOVA ile istatistiksel olarak analiz 

edilmiş ve elde edilen kazançlar ortaya konmuştur. 
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Bakım Planlama, İş Yükü Dengeleme Aracı Geliştirme: 

Bakım, bir parçanın istenilen ömür içerisinde parçanın gerekli 

fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde koruması ve 

muhafaza edilmesi için bütün teknik eylemlerin bir 

bütünüdür. Bakım maliyetleri, üretim tesislerinin toplam 

işletme maliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır.  Bakım 

maliyetlerini minimize etmek için etkin bir koruyucu bakım 

planı ve bu planlarının zamanında gerçekleştirilmesi 

gereklidir. Koruyucu bakım gerçekleştirmenin temel amacı, 

erken aşamadaki aksaklıkların giderilmesi ve kontroller 

sırasında tatmin edici koşullar sağlanarak tesis veya ekipmanı 

korumaktır.Bu çalışma Oyak-Renault A.Ş. Karoseri-Montaj 

Fabrikası Kaporta Bölümünde gerçekleştirilmiştir. Amaç; 

öncelikli olarak Kaporta Bölümü bakım planlarının her 

haftaya dengeli olarak dağıtılmasını sağlayacak bir bilgisayar 

yazılımı geliştirilmesidir. Bu yazılımın VB makroları ile MS 

EXCEL de yazılması Karoseri-Montaj Fabrikası Kaporta 

Bölümü Bakım Departmanı tarafından istenmiştir. Kuruluşun 

isteği üzerine hazırlanan makrolar ile bakım süreleri yıllık 

olarak her haftaya eşit dağıtıldı ve istenilen formatta raporlar 

oluşturuldu. Bu yazılımın değişen ekipman sayılarına uygun 

olması sağlandı.Ayrıca Visual Studio ortamında bakım 

bileşenlerinin daha detaylı kontrol edilebilmesi ve 

çizelgeleme yöntemlerinin yanında optimum çözümleri elde 

etmek için MPL(Matematiksel modellerin çözümü için 

kullanılan program) ile entegreli araç geliştirildi. 
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Bitmiş Araç Lojistiği Rotalama Optimizasyonu: 

Araç Rotalama Problemi (ARP), bir depodan, belirli müşterilere 

ürün dağıtımı olarak tanımlanır. Bu problem, araç kapasiteleri ve 

müşterilerde ortaya çıkan servis süresi kısıtlarını dikkate alarak 

dağıtım yapan, belirli bir kapasiteye sahip araçların etkin olarak 

kullanılması üzerine yoğunlaşır. ARP, gerçek hayatta kullanılan 

sistemler için modellenmede kullanılan önemli bir dağıtım 

problemidir. ARP’nin sadece matematiksel öneme sahip olmayan 

ayrıca çoğu gerçek hayatta karşılaşılan problemler olan pek çok 

çeşidi vardır.  Bu çalışmada araç rotalama problemi için kesin olan 

yöntemler açıklanmıştır. Bu çalışmada, otomobil sektöründe 

faaliyet gösteren bir firma için dağıtım kararları analiz edilmiştir. 

 

TOFAŞ Prof. Dr. H. Cenk 
ÖZMUTLU 

Yrd. Doç. Dr. Fatih 
ÇAVDUR 



15 DİDEM BEKOĞLU 

MELİKE ŞAHİN 

ÖMER FARUK ÖZCAN 

 

 

Yeni Ürün Devreye Alma Süreci: 

 Proje, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’de yapılmıştır. TOFAŞ 
grubu Fiat ile yapılan anlaşma sonucu A.B.D için Doblo üretimi 
projesini devreye almayı planlamaktadır. Proje yaklaşık 30 aylık bir 
süreç olup bu zaman diliminde toplam 19 faaliyet vardır. Bu 
faaliyetler müşteri istekleri ile firmanın kısıtlı bütçe ve zaman 
kaynakları dikkate alınarak yürütülmelidir. Faaliyetlerin girdileri ve 
faaliyetler arasındaki ilişkilerin belirsizliği bu süreçte 
standardizasyonunun sağlanmasında problemlere neden 
olmaktadır. Bu çalışmada Doblo üretim projesinin bir şekilde 
devreye alınması için sistematik bir yaklaşımın geliştirilmesi 
hedeflenmiştir. Projede yer alan çalışanların karar verme sürecini 
iyileştirmek için bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Bu 
kapsamda, öncelikle başa baş noktası analizi kullanılarak devreye 
alınacak üretim hattındaki otomasyon oranı hesaplanmıştır. 
Sonrasında firmanın ekipman ihtiyacı belirlenerek mevcut ekipman 
ihtiyacı ile karşılaştırılmıştır. Firma ekipman ihtiyacının karşılanması 
için tedarikçiler ile çalışmaktadır. Tedarikçi seçiminin sistematik bir 
şekilde yapılabilmesi için AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) yöntemi 
önerilmiştir. Ayrıca standartlaştırma konusu üzerine yapılan 
çalışmada iyileştirme formları incelenmiş ve bu formlar yeniden 
düzenlenmiştir. Son olarak firmadaki iş yükü dengeleme problemi 
ele alınmış ve iki amaçlı bir matematiksel model geliştirilmiştir. 
Önerilen model için epsilon yöntemi doğrultusunda MPL programı 
kullanılarak matematiksel model kurulmuştur. CPLEX ile çözülerek 
sonuçlar belirlenmiştir. Karar destek sisteminin firma tarafından 
etkin bir şekilde kullanılması için bir arayüz tasarlanmıştır. Önerilen 
sistem ile ekipman sayısında %8’e varan ve işgücü yükü dağılımında 
%33’ e varan iyileştirmeler öngörülmüştür. 
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Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yalın Dönüşüm Çalışmaları: 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’nda yalın çalışmalarına 
başlamadan önce literatür araştırması yapılmıştır. Literatür 
araştırması ışığında mevcut durumun incelenmesi tamamlanmıştır. 
Bu inceleme değer akışı haritalandırma yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir.. Mevcut sistemdeki akışta, personelin verimli 
kullanılmaması, Arıza Bildirim Otomasyonu ve Küçük Bakım/Onarım 
Birim’indeki düzensizlikler sistemin akışında israflara sebep olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu israfların ortadan kaldırılması, akışın sürekli hale 
getirilmesi için Promodel programı ile simülasyon, 5S çalışmaları, 
UML Diyagramları ile Arıza Bildirim Otomasyonu’nun gereksinim 
analizi yapılmıştır. Yapılan mevcut durum analizlerinde israfa yol 
açan etmenler minimize edilmesi amacıyla mevcut problemli 
yapıların gelecek durum analizleri yapılmıştır. Arızaya müdahale 
sürecindeki israfların ortadan kaldırılması, arızaya müdahale sürecini 
önemli ölçüde kısalttığı görülmüştür 
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Montaj Hattı Stok Bölgesi Optimizasyonu ve Optimum Besleme 
Periyodlarının Belirlenmesi: 
Bu proje çalışmasında Valeo firmasındaki montaj hattı parça 
besleme işlemi için simülasyon modeli oluşturulmuştur. Çalışmanın 
ilk aşamasında, mevcut sistemdeki veriler basite indirgenerek, 
Promodel 7.0 ortamında modellenmiştir. Simülasyon modeli gerçek 
sisteme yaklaştırılarak, itme ve çekme sistemleri değerlendirilmiştir. 
Montaj hattı parça besleme işleminde emniyet stoğu, besleme 
periyodu kriterleri kullanılarak parça besleme işlemi optimizasyonu 
sağlanmıştır. 
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Yeni Bir Proje için Üretim Hattının Planlanması: 
Projemiz Yarış otomotiv Mak. San. Aş.’de bulunan GALLİGNANİ 
montaj hattında gerçekleştirilmiştir. GALLİGNANİ montaj hattı yeni 
kurulan bir hat olduğundan dolayı mevcut üretiminden istenilen 
verim alınamamakta idi . Yapılan çalışmalar sonucu mevcut hat ile 
ilgili veriler alınmış ve sorunlar bulunmuştur. Bu veriler ışığında 
hattın nasıl optimize edileceği düşünülmüştür. Bu konuda alınan 
kararlar öncelikle mevcut sistemin çok iyi analiz edilip sistemi 
oluşturan her bir parçanın sistem içerisindeki önemini kavramakla 
başladı. Yalın üretimi felsefesi temel alınarak iyileştirme yapılması 
amaçlanan sistemde matematik modelleme kullanılmıştır. Bu 
yöntemle çeşitli senaryo denemeleri yaparak istasyon sayıları ve 
istasyonlardaki iş dağılımı değişiklikleri ile hattın dar boğazlardan 
kurtulması öngörülmüştür. Yapılan çalışmalar sonrası optimum 
çözüm bulunmuştur. Hat daha dengeli bir yapıya sahip olmuş, iş 
atamaları ve istasyonlar üzerinde ki iş yükleri hattın verimini 
arttıracak miktarda dengeli bir yapıya kavuşmuştur. Ayrıca optimum 
yerleşim düzeni elde edilip yeni açılacak hat için alan sağlanmıştır.  
Bu yapı sonucu hattan çıkan ürün miktarı artmış ve firmaya oldukça 
büyük kazanç sağlamıştır. 
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Firma içi Depolama Alanlarının Belirlenmesi: 

Firma içi alanın etkin kullanılamaması firmalar için ciddi bir problem 
teşkil etmektedir. Firma içi iş akışının düzenli bir biçimde 
sağlanabilmesi için iş merkezleri ve ara depo alanlarının uyumlu bir 
şekilde yerleştirilmesi gereklidir. Yetersiz stok kontrolü firma içi 
alanın etkin kullanılamamasına sebep olmaktadır. Taleplerin 
zamanında yetiştirilebilmesi ve gereksiz stoğun önüne geçilmesi 
ancak etkili bir stok yönetimiyle mümkündür. Yerleşim düzeni artan 
üretim kapasitesine uyum sağlayabilecek esneklikte olmalıdır. 
Endüstri Mühendisliği Projesi’nde bu sorun ele alınmış, literatür 
taramasıyla benzer sistemler de incelenerek uygun bir çözüm 
yöntemi bulunmaya çalışılmıştır. Firmaya konuyla ilgili alternatifler 
sunulmuştur. 
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