ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2015-2016 GÜZ ve BAHAR YARIYILI
BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIM PROJELERİ
Grup
No
1

Grup Üyesi Öğrenciler
Gizem Özsavaş
Mukaddes Murat Kayıran
Özge İlter

Konu

Poster

Firma

Danışman Öğretim
Üyeleri

SİPARİŞTEN TESLİMATA YÖNETİM SÜRECİNİN YALINLAŞTIRILMASI
Aktaş A.Ş. Sait AKTAŞ tarafından 1938 yılında kurulmuş, 1972 yılında
Türkiye'nin ilk hava süspansiyon körüğü üretimine başlamıştır.
Firmada Vulkanizasyon sürecinde mevcut durumda kullanılan üretim
çizelgesi,
siparişlerin
planlanan
zamanlarda
üretilmesini
sağlayamamaktadır. Değer akışını uzatarak teslimat süresinin hedeflenen
süreden uzun olmasına neden olmaktadır. Bu süreçte 14 özdeş paralel
makine, işlerin makinelerde işlem gördüğü sırada kullandığı kalıplar, kalıp
değişimlerine bağlı olarak sıra bağımlı hazırlık süreleri bulunmaktadır.
Toplam 1092 referans üretilmektedir.
Üretim çizelgesinin daha esnek yapılabilmesi için Vulkanizasyon sürecinde
kullanılan kalıpların doluluk analizi yapılmıştır. Bu süreçte kalıp
çakışmalarını dikkate alarak geç kalmayı en küçükleyecek matematiksel
model geliştirilmiştir. Matematiksel modelin büyük boyutlu problemleri
çözmede yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. En küçük teslim süresine sahip işe
göre atama yapan sezgisel algoritma ile başlangıç çözümü oluşturulmuştur.
Başlangıç çözümünün performansını arttırmak için Metasezgisel bir yöntem
olan Tavlama Benzetimi algoritması geliştirilerek üretim çizelgeleme
yapılmıştır.
İşletmenin bir haftalık üretim çizelgesi alınarak, geliştirilen algoritma
sonucu elde edilen çizelge ile karşılaştırma yapılmıştır. Karşılaştırma sonucu
baz alınan dönemde toplam geç kalma süresi % 47,1 ve geciken iş sayısı %
64,7 azaltılmıştır.
Yapılan kalıp doluluk analizi sonucunda firmaya ihtiyaç olan kalıp
bileşenlerinin tedarik edilerek yatırım yapılması önerilmiştir. Vulkanizasyon
sürecinde yapılan çizelgeleme sonucunda toplam geç kalma ve geciken iş
sayısı azaltılmıştır.

AKTAŞ
HOLDİNG

Yrd. Doç. Dr. Aslı Aksoy
Araş. Gör. Dr. Seval Ene
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Ümüş Nur Koç
Ali Atahan
Mertcan Kapuağası

16. Uluslararası Katılımlı Üretim
Araştırmaları Sempozyumu Öğrenci
Proje Yarışması Birincisi
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Merve Kocaman
Ebru Aras
Seyhan Güler

MONTAJ HATLARINDA MTM ANALİZİ VE HAT DENGELEME PROBLEM
TANIMI VE SİSTEM ANALİZİ
Firmada A2, A4, A6, A10 gibi pompa türlerinin montaj hatları mevcuttur. Bu
montaj hatlarında üretilen birçok tip için MTM analizleri eksiklikleri ve
operatörlerde iş yükü dengesizliği bulunmaktadır.
Standart zamanlar MTM-UAS ile belirlenmiştir. Hat dengeleme
çalışmalarında hattın karışık modelli montaj hattı problemi olduğu tespit
edilmiş ve literatür taraması sonucu probleme uygun tamsayılı
matematiksel model kurulmuştur. Matematiksel model 47 ürünü kapsayan
pilot bölgede doğrulanmıştır. Matematiksel modelin tüm problem için
yetersiz kalması sonucu alternatif çözüm olarak meta sezgisel
algoritmalardan tavlama benzetimine geçilmiştir.
Temel Gözlem ve Bulgular
Bu proje kapsamında standart zamanları MTM analizine göre otomatik
olarak belirleyen, iş talimatlarını çıkaran ve montaj hatlarını dengeleyen bir
yazılım geliştirilmiştir. Yazılım Excel VBA'da kodlanmıştır ve kullanım
kolaylığı için ara yüz geliştirilmiştir.
A2 montaj hattında tamamlanan proje kapsamında standart zamanların
hesaplanması aşamasında 127.500€'luk bir kazanç sağlanırken, hat
dengeleme aşamasında yıllık %6,5'luk bir kapasite artışı ve 17.534€'luk işçi
maliyeti kazancı sağlanmıştır. Geliştirilen yazılım, gerekli veri tabanı
oluşturulması durumunda fabrikadaki diğer montaj hatlarında uygulanabilir
niteliktedir.

BOSCH
REXROTH

Yrd. Doç. Dr. Tülin İnkaya
Araş. Gör. Dr. Burcu
Gençosman

KARSAN

Prof.Dr.H.Cenk Özmutlu
Doç.Dr.Fatih Çavdur

KAYITSAL STOK HAREKETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE HAT BESLEME
OPERASYONLARININ OPTİMİZASYONU
Özünde israflardan arınmayı amaç edinen yalın üretim sistemlerinde önemli
israf kaynaklarından birisi de üretime ilişkin lojistik faaliyetleridir. Temel
olarak hedeflenen, en az mâliyetle doğru malzemelerin istenilen tüketim
noktalarına, istenilen zamanda, istenilen miktarda ve şekilde
ulaştırılmasıdır. Bu noktada, döngüsel seferler yapan trenlerden oluşan
taşıma sistemleri, düzgünleştirilmiş bir üretimin olduğu yalın üretimi esas
alan üretim sistemlerinde etkindir ve son zamanlarda yaygın olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada üretim ortamının gerektirdiği belirli
bir zaman periyodu altında sabit rotanın atanabildiği doğrusal bir model
önerilmiştir. Amaçlanan, sistemde kullanılan araç sayısının ve kat edilen
mesafenin en küçüklenmesidir. Geliştirilen model sayısal bir örnek üzerinde
uygulanmış ve elde edilen sonuçlar paylaşılmıştır.
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Bahar Güneş
Veli Hacımusaoğlu
Merve Cömertoğlu

ÜRETİM HATLARININ YALINLAŞTIRILMASI VE DENGELENMESİ
Üretimin birimler halinde gerçekleştirildiği sürekli üretim sistemlerinde
yoğun talebin olduğu durumlarda, üretim hızının yüksek olmasını
sağlamanın en temel yolu montaj hattının dengelenmesidir. Montaj
hattının dengelenmesi ile iş adımları gruplandırılarak istasyonlar
oluşturulur, her istasyonun çevrim süreleri birbirine yakın hale getirilir ve
bu şekilde montaj hattının aksamadan çalışması sağlanmış olur.
Yapılmış olan çalışmada işletmede bulunan ön kapı kablo ağı montaj
hattının analizi ayrıntılı olarak yer almaktadır. Çalışmanın amacı hatta akışın
aksamadan sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu amaca yönelik ilk olarak hattın
akışı gözlenmiş ve analiz edilmiştir. Gözlemler sonucunda zaman etüdleri ve
malzeme akış diyagramları yapılmıştır. İncelemeler sonucunda
istasyonlardaki iş yükünün dengeli bir şekilde dağıtılması için tamsayılı
matematiksel model oluşturulmuştur. Çözümün işletmede uygulanabilir
olması için optimal sonuca yakınsayan bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir.
Sonuç olarak çalışmada bir montaj hattı dengeleme problemi ele alınmıştır.
Bu yöntemlere ilişkin oluşturulan tablolar ve hesaplamalarla sonuçların
değerlendirilmesi ve maliyet analizi yapılmıştır. Üretim sistemine ilişkin
öneriler ve genel görüşlere de çalışma içerisinde yer verilmiştir.

DELPHI

Yrd.Doç.Dr.Mehmet
Akansel
Araş. Gör. Dr. Burcu
Gençosman
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Begüm Erol
Gizem Gül
Gözde Öngelen

Yöneylem Araştırması ve Endüstri
Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi Öğrenci
Proje Yarışmasında Üçüncülük Ödülü

AMBAR DEPOLAMA MAKSİMİZASYONU
Ana sanayi tarafından istenen stok bulundurma zorunluluğu ve buna karşılık
yan sanayinin kısıtlı depo alanına sahip olması sonucu depo yönetiminin
zorlaşması ve etkin depolamanın sağlanamaması.
Üretimden veya tedarikçiden gelen kasaların ambar raf ölçüleri göz önünde
bulundurularak optimum sayıda yerleşimini hedefleyen tamsayılı doğrusal
programlama modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen İki Boyutlu Kasa Tipi
Yerleştirme Modeli ile her kasa tipi için elde edilen maksimum kasa sayısı,
Müşteri Bazlı Kasa-Koridor Yerleştirme Modelinde veri olarak
kullanılmaktadır.
Koridorlardan oluşan ambarlarda müşteri çeşitliliği karşısında operatör
hatalarını engellemek, müşterilere ait kasalara kolay erişilebilirliği sağlamak
ve sevkiyat sürecinde oluşabilecek hatalı ürün gönderimini engelleme
amaçları doğrultusunda Müşteri Bazlı Kasa-Koridor Yerleştirme Problemi
çözülmüştür. Probleme yönelik geliştirilen modelin genel yaklaşımı İki
Boyutlu Kasa Tipi Yerleştirme Modelinde belirlenen atanabilir optimum
kasa sayısını göz önünde bulundurarak koridorlarda minimum müşteri
çeşitliliğini sağlamaktır.
Ürünlerin dağınık yerleştirmesi sonucu artan işçilik ve taşıma maliyetlerini
azaltmak amacıyla Yakınlık Esasına Dayalı Ürün Yerleştirme Modeli
geliştirilmiştir. Müşteri Bazlı Kasa-Koridor Yerleştirme Modelinde kasa
tiplerine göre belirlenen koridor rafları bu modelde veri olarak
kullanılmaktadır. Modelin genel yaklaşımında, aynı kasa tipine ait aynı
ürünlerin mümkün mertebede bir arada yerleşimini sağlamak için raflar
içerisindeki toplam ürün tipi minimizasyonu amaçlanmıştır.
Çözüm süresinin kısaltılması ve dinamik sistemin uygulanabilmesi için
probleme özgü sezgisel bir algoritma geliştirilmiştir. Algoritma ambara
gelen ürün çeşidi adedine bağlı olarak anlık karar vererek yerleştirme
yapmaktadır. Ürüne ait kasa tipinin yerleştirildiği tüm raflardaki maksimum
sayıda ilgili ürünü içeren raf bulunmaktadır. Raf kapasitesi yeterli ise ürün
oraya yerleştirilmekte ve operatöre ürünü yerleştireceği raflar bir arayüzde
gösterilmektedir. Ürün çıkışı yapılırken ambara yerleştirilme zamanları
referans alınmaktadır.
Proje sonucunda işçilik maliyetlerinden ve depolama alanında yıllık olarak
106.340,79 TL tasarruf hesaplanmıştır.

ERMETAL

Prof.Dr.H.Cenk Özmutlu
Prof.Dr.Seda Özmutlu
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İlayda Taban
Begüm Erol
Murat Yıldırım

Ceren Aydın
Gözde Çoşkun
Yusuf Tolga Şeşen

OTOMOTİV YAN SANAYİNDE KOLTUK ŞASESİ MONTAJ HATLARINDA HAT
DENGELEME ÇALIŞMASI
Bu çalışma, iş gücünün yoğun olarak kullanıldığı bir otomotiv yan sanayi
firmasının koltuk şasesi montaj hatlarında gerçekleşmiştir. Çalışma
kapsamında ilk olarak sistem analizi yapılmış, zaman etüdü çalışması ile
hatlarda üretimi gerçekleşen iki modelin her bir operasyonun işlem süreleri
bulunmuştur. Hat dengeleme çalışmasında kurulacak olan matematiksel
model araştırılmış ve öngörülen matematiksel model MPL programında
çözdürülerek optimal sonuç elde edilmiştir. MPL programıyla elde edilen
dengelenmiş hat modelleri montaj hatlarına uyarlanmıştır. AVANCE 2050
modelinin hat dengeleme planı sisteme entegre edilmiş, AVANCE 1020 için
oluşturulan hat dengeleme programı ise Promodel programında benzetim
çalışması yapılarak sınanmıştır. Yapılan benzetim modeli ile hattın dar boğaz
noktaları ve hattaki üretim sorunların nedenleri gözler önüne serilmiş ve bu
sorunların giderilmesi için öneriler sunulmuştur. Ek olarak firmanın ileriki
dönemlerde ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Visual Studio programında,
Visual Basic dilinde genetik algoritma tabanında bir hat dengeleme
programı hazırlanmıştır. Tüm bu çalışmalar sonunda, AVANCE 1020
modelinin çevrim zamanı 117 saniyeden 102 saniyeye indirilerek % 14,7
oranında, AVANCE 2050 modelinin çevrim zamanı ise 212 saniyeden 127
saniyeye indirilerek % 55,80 oranında bir iyileştirme saptanmıştır.
ÜRETİM METOTLARI VE SÜREÇLERİNİN YALINLAŞTIRILMASI
Endüstri Mühendisliği Bitirme Ödevi kapsamında, Kaplanlar Soğutma
Sanayi ve Ticaret A.Ş. de gerçekleştirilen projede, Sac atölyesinde üretim
çizelgeleme programı geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Sac atölyesinde yapılan gözlemlerden sonra, ana problemin planlı bir
üretimin olmaması ve makine-işgücü kapasitesinin verimli kullanılmaması
olduğu saptanmıştır. Buna göre haftalık sac üretimini çizelgeleyerek en
erken tamamlanma süresinin optimize edileceği öngörülmüştür.
Sac bölümünde haftalık üretim çizelgelemesi yapılabilmesi için öncelikle
üretilen parçaların üretim sürelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sac bölümünde
üretilen yaklaşık 38.000 çeşit parçanın hepsinin üretim sürelerinin ölçülmesi
mümkün olmadığından dolayı rassal seçilen parçaların üretim sürelerinin
tutulması ile belirli parametreler yardımıyla süresi ölçülemeyen parçaların
üretim süreleri tahmin edilmeye çalışılmıştır.
Haftalık sipariş bilgisi girilmesi ile ERP sisteminde bulunan sac bölümüne ait
parçaların listesi çekilir ve üretim süreleri matematiksel yollarla tahmin
edilir. Daha sonra bu parçalar, sac bölümü için geliştirilen çizelgeleme
algoritması yardımıyla sıralamaya sokulur. Bu şekilde hangi işin hangi
makinede hangi sıra ile işlem göreceği bilgisi ve minimum tamamlanma
süresi elde edilebilmektedir.

FKT

KAPLANLA
R

Doç.Dr.Tülin Gündüz
Doç.Dr.Ali Yurdun Orbak

Prof.Dr.Erdal Emel
Doç.Dr.Fatih Çavdur
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Özge Kara
Sezin Ataç
Sercan Canlı

KALİTE ENDİREKT İŞÇİLİK SÜRE ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE OPERASYON
KARTLARININ HAZIRLANMASI
1981 yılından bu yana Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası %100 yerel
sermaye ile ticari araç üretimi gerçekleştiren bir yapıya sahiptir. Karsan
grubu, Karsan Pazarlama ve Ar&Ge şirketi Hexagon Studio ile birlikte
1.600’a yakın çalışana sahiptir.
Giriş kaliteye gelen parçaların sürelerinin tanımlı olmamasından dolayı giriş
kalitedeki işlerde belirli bir standardizasyon sağlanamamaktadır. Bu
nedenlerden dolayı kalite endirekt işçilik süreleri uzun sürmekte, gerekli iş
yükü miktarı ve çalışan sayısı bilinememektedir.
Problem çözümü kapsamında örneklem sayısını hesaplamak için kabul
örneklemesinde kullandığımız yöntem ‘Tahmini Süreç Ortalama: Çift Taraflı
Limitler ve Bilinen Süreç Standart Sapması’ kullanılmıştır. Örneklem sayısını
hesaplamak ve sipariş listesini oluşturmak için Access veri tabanı ile visual
basic’de program hazırlanmıştır.
Operatörler gelen parçaların ne kadar kontrol etmesi gerektiğini takip
edebilecekleri bir form oluşturulmuştur. Böylece operatörler doğru
miktarda parça sayısı kontrol edecekleri için hat duruşları ile karşılaşmak
zorunda olmayacaklardır. Parçanın doğru sayıda kontrol edilmemesinden
dolayı üretimde sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle hat duruşu ile
karşılaşılmaktadır.
Kontrol sayısı arttırıldığı için hata bulma oranın da artış gözlenecektir. Bozuk
ürünleri düzeltmek için kullanılan sürenin yol açtığı üretim kayıplarının ve
hurda-fire atık oranının azaltılması sağlanmıştır. Program sonucunda
örneklem sayısını hesapladığı için doğru sayıda parça kontrolü yapılacaktır.
Çalışan sayısını verilen sipariş miktarına göre kalem başına
hesaplamaktadır. Bu da ileriye dönük çalışan sayısı hesaplaması için bir
öngörü oluşturmaktadır.

KARSAN

Prof.Dr.Seda Özmutlu
Yrd.Doç.Dr.B.Türker Özalp
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Hristijan Ristoski
Kübra Öncü
Büşra Öztürk

TEDARİK EDİLEN ENDİREKT MADDE VE MALZEMELERİN
SINIFLANDIRILMASI
Bütünleşik Sistem Tasarımı kapsamında gerçekleştirilen proje, günümüz
işletmelerinin piyasa rekabet gücünü artırmalarında önemli bir yer tutan
satın alma sürecinin iyileştirilmesini amaçlamıştır. Söz konusu proje
kapsamında firmanın tedarikçileriyle hacim büyütmesi, gelecek kararlarını
doğru ve hızlı bir şekilde verilebilmesi ve çalışanların rutin iş süreçlerinden
zaman kazanımı sağlaması hedeflenmektedir.
Proje, Karsan’ın endirekt madde ve malzeme verileri üzerinde
gerçekleştirilen veri analizi ve tabanı uygulamalarının geliştirilmesini
içermektedir.
Çalışmada, kodlu ve kodsuz endirekt malzeme verileri üzerinde farklı
analizler gerçekleştirilmiştir. Kodsuz ürünlerin alım sıklığının tespiti ve kodlu
ürünlerin aylık fiyat değişimi, tedarikçi bazlı analizi, genel ciro analizlerinin
ve kurum tarafından istenen özel tasarım analizlerin gerçekleştirilmesi
hedeflenmiştir.
Kodsuz ürünlerin alım sıklığının tespiti için Jilk etapta metin benzerliği
algoritmalarından yararlanılarak, benzer tanımlamaya sahip ürünler
gruplandırılmıştır. Bu bağlamda Jaro Winkler, Edit Distance ve Jaccard’ın
benzerlik algoritmaları kullanılmıştır. Benzerlik oranlarından faydalanılarak,
yıl içerisinde alınan tüm malzemelerin alım sıklığı tespit edilmiştir. Daha
sonra bu malzemeler raporlanarak çeşitli öneriler ve öngörüler
sunulmuştur.
Kodlu malzeme verileri üzerinde gerçekleştirilen analizler için Oracle SQL
Developer üzerinde Oracle PL/SQL dili kullanılarak veri tabanı sorguları,
fonksiyon ve prosedürleri geliştirilmiştir. Geliştirilen veri tabanı
uygulamalarına, .NET ortamında kullanıcı arayüzleri tasarlanmış ve tam
entegrasyon sağlanmıştır.
Uygulamalanın sonucunda sık alımı yapılan ürünlerin tespiti sağlanmış ve
elde edilen bulgular sonucunda kod ataması yapılacak 41 ürün grubu tespit
edilmiştir. Kuruluşun beklentileri doğrultusunda hazırlanan tüm analizlerin
süreleri kısaltılmış zamandan ve iş gücünden kazanç elde edilmiştir.
Sistemin otomize hale gelmesiyle, firma çalışanlarının operasyonel işlerden
sıyrılarak daha profesyonel çalışmalara yönelmesi sağlanmıştır.

KARSAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Akansel
Arş. Gör. Dr. Alkın
Yurtkuran
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Koray Reyhan
Dilara Zümbülova
Salih Görgülü

SERVİS ARAÇLARI ROTALAMA OPTİMİZASYONU
1966 yılında kurulmuştur. 1977 yılından itibaren %100 yerli sermayesi ile
hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan bir otomotiv şirketidir. 2004 yılında
hayata geçirdiği tesis, çok marka yaklaşımı ile Türkiye’nin ilk fason üreticisi
konumunda olmasını sağlamıştır Tofaş, Ford, Renault Trucks, Türk
Traktör, Uzel gibi otomotiv şirketlerine; pres, kaynak, kataforez, boya ve
montaj gibi hizmetler vermektedir.
Her iş gününde, iki farklı mesai bitimi için manuel olarak servis araç sayısı
ve güzergahları belirlenmektedir. Bu durum zaman alıcı ve verimsiz bir
şekilde işlemektedir. Ayrıca oluşturulan rotalar fazla araç sayısı ve gereksiz
mesafeler yaratarak maliyetin artmasına diğer bir taraftan da personel
memnuniyetsizliğine neden olmaktadır.
Problem çözümü kapsamında kesin çözüm yöntemleri kullanılarak
problemin matematiksel model kodu oluşturulup MPL programında
kodlanmıştır. MPL programında çalışan belirli büyüklükteki problem setleri
için ise bulank c means kümeleme algoritması visual basic programında
kodlanıp kümeleme işlemi yapılarak MPL de problemin çözümüne
ulaşılmıştır.
İşletmede farklı vardiyalar nedeniyle sürekli değişiklik gösteren rota ve
personel sayısı, talep değişikliği yönetimini bir hayli zorlaştırmaktadır.
Yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen MPL programında çözülen
problem setleri mevcut rotalarla karşılaştırıldığında, mesafede ortalama
%3,95 , sürede ortalama 3,98, araç sayısında ise ortalama % 8,62 iyileşme
sağlandığı görülmektedir ayrıca araçların doluluk oranı ortalama %74,85’
ten %84,48 ‘ e çıkarılmıştır. Bu sonuçlara göre KARSAN yıllık ortalama
75.390,00 ₺ kâr elde etmektedir.

KARSAN

Prof. Dr. Nursel Öztürk
Araş. Gör. Dr. İlker
Küçükoğlu
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Halil Karayiğit
Sema Değirmen
Taner Tokur

FARLARDA GÖRSEL KONTROL İŞLEMLERİNİN SİMÜLASYON YARDIMI İLE
OPTİMİZASYONU
Firmanın far montaj hatlarındaki ürünlerinde müşterilerden iade edilen ve
iç ıskartaya çıkan görsel kalite kontrol hatalarının fazla olması problem
olarak tanımlanmıştır.
Problem çözümü için benimsenen yaklaşım; görsel kalite kontrole etki eden
faktörlerin belirlenmesi, operatör seçimi için görsel dikkat testlerinin
uygulanması, operatör eğitimi için görsel hataları içeren bir uygulamanın
hazırlanması, parçalar üzerinde kalite kontrolü standartlaştırmak için
kontrol rotalamasının yapılıp eğitim de kullanılması ve simülasyon ile
alternatif senaryoların analiz edilmesi şeklindedir.
Görsel kalite kontrolü iyileştirme doğrultusunda belirlenen başlıklar
incelenmiştir. Yapılan dikkat testleri ile belirlenen problemin sadece
malzeme veya sürece bağlı olduğu değil insanın dikkat faktörünün de bu tür
sorunlarda önemli olabileceği gösterilmek istenmiştir. Buna göre yapılan
deneysel tasarımdan elde edilen sonuç dikkat testleri kullanılarak
değerlendirilmiştir ve operatörlerin dikkat süreçlerinde herhangi bir sorun
saptanmamıştır. Ayrıca operatörlerin iş motivasyonunu arttıracak olan iş
rotasyonu, parçaları kontrol ederken uyulması gereken kontrol rotası ve
operatörün eğitim ile öğrenme süreçlerine yardımcı olabilecek olan bir
uygulama, proje süresi boyunca ele alınan konular olmuştur.
Firmada bulunan mevcut standartlarda parçaya hangi ışık şiddetinde ve
nasıl bakılması gerektiği bilgileri yer almaktadır. Ancak görsel kalite kontrole
etki eden faktörler ve bunların değerlendirilmesine yer verilmemiş olup
operatörlerin fiziksel ve psikolojik süreçleri de standartlara dahil
edilmemiştir. Bu çalışma ile kalite kontrolünde, operatörün dikkat
süreçlerinin de önemli olacağı gösterilmek istenmiş ve yapılan dikkat
testleri ile firmaya bu konuda öncül olunmuştur. Ayrıca operatörlerin
çalışma alanının ve kontrol süresinin farklı kombinasyonlarına bağlı olarak
elde edilen simülasyon sonuçlarına göre firmanın aylık 48.887 TL’ lik bir
kazanç sağlaması beklenmektedir.

MAGNETİ
MARELLİ
MAKO

Doç. Dr. Fatih Çavdur
Yrd. Doç. Dr Tülin İnkaya
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Merve Ünal
Ezgi Didem Çayhan
Ahmet Onaylı

BOYAHANE ARAÇ TAŞIMA PALETLERİ (KIZAKLARI) STOK HATTI
OPTİMİZASYONU
2015-2016 öğretim yılında tamamlanan “Bütünleşik Sistem Tasarımı”
Projesinde Oyak-Renault Bursa fabrikası boyahane bölgesi incelenmiştir. Bu
bölgede görülen temel sorunlar üzerinde çalışmalar yapılmıştır.
Montaj ve boyahane üretim kapasitesinin değişimine bağlı olarak lujların
(taşıyıcı) hatta tıkanma ve yetersiz stok bölgeleri dışında rastgele alanlara
ergonomik olmayan taşıma yöntemleri ile istiflenmesi bu sorunların en
başında gelmektedir. Bunun da başlıca sebebi çevrime dâhil olmayan
alternatif alanların yaratılmamış olmasıdır. Gelecek yıllarda fabrikanın
üretim kapasitesinin artırılması ve revizyon zamanlarında tüm hattın kasa
ve luj birleşiminden arındırılması noktasında projenin gerçekleştirilmesi
büyük önem taşımaktadır. Taşımaların azaltılması ve alanlara optimum
yerleşim planlamasının yapılabilmesi için alternatif karar verme modelleri
uygulanmıştır.
Boyahane
atölyesinde
tamamlanmamış
kasaların
transferini
gerçekleştirmek üzere luj adı verilen taşıma paletleri kullanılmaktadır.
Mevcut durumda toplam 579 adet luj, Boyahane, Tristock (TK) ve
Boyahane-Montaj arası tünel dâhilinde çevrimdedir. Tristock stok bölgesi,
tristock boyahane arası ve tünel geri dönüş hattı (revizyon zamanında) stok
alanı olarak kullanıldığında max. 111 adet luj stoklanabilmektedir.
Firma gelecek senelerde üretim kapasitesini arttırmak istemekte olup
600(hedeflenen) adet çevrime dahil luj için alan önerilmesini, seçimi,
optimum yerleşim ve ergonomik iyileştirmelerin sağlanmasını istemektedir.
Literatür araştırması doğrultusunda yerleşim yeri optimizasyonu ve
simülasyon olmak üzere 2 yaklaşım benimsenmiştir.5 alternatif için firmaya
en uygun alan sıralaması belirlenmiş olup revizyon zamanı duruşlarda
alternatif alanlara stoklanabilecek luj sayısı arttırılmıştır. Revizyon zamanı
manuel taşıma süreleri de azaltılmış olup ergonomi ve iş güvenliği sorunları
da bu alanda önlenmiştir.
Proje sonuç kısmına bakıldığında stoklanan luj sayısında %75 artış ve
firmaya yıllık net 50.000 € getirisi sağlanmıştır.

OYAK
RENAULT

Yrd.Doç.Dr.Betül
Yağmahan
Arş.Gör.Dr.İlker
Küçükoğlu
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Aytaç Özer
Caner Arpak
Merve Kokar

Dila Keskinkarataş
Mustafa Kahya
Sercan Karataş

MMO Bitirme Projesi Yarışmasında İkincilik
Ödülü

İŞYÜKÜ, GÖREV VE KAYNAK TAKİP - YÖNETİM SİSTEMİ
Proje kapsamında, Oyak-Renault Firmasında yer alan Araç Mimarisi
Bölümünde çalışmalar yapılmıştır. Bölüm, görevlerin etkin bir şekilde takip
edilebilmesi, kişinin kendi görevini oluşturabilmesi veya başkasına görev
atayabilmesi; iş yükü-iş gücü oranının etkin şekilde takip edilebilmesi; iş yükü
dağılımının dengelenmesi; mühendislik maliyetlerinin düşürülmesini
sağlayan bir yazılım talep etmektedir. Bu doğrultuda çalışanların ana başlıklar
altındaki mevcut sorumluluklarını, projelerini ve projelerdeki görevlerini
içeren ve çalışanın tamamladığı işlerini kaydedilebileceği; kişilere ve
projelere göre günlük ya da haftalık olarak iş yükü grafiklerinin
oluşturulabileceği; çalışanların iş yüklerini dengeleyebilen ve yöneticiye
görev atama kararı vermesinde yardımcı olabilecek bir sistem geliştirilmiştir.
Bunun için izlenilen yöntemler üç ana başlık altında toplanmıştır. İlk olarak
UML( Unified Modelling Language) metodolojisi kullanılarak sistem görsel
olarak modellenmiştir .Daha sonra sistem için gerekli verilerin
depolanabilmesi ve gerektiğinde çağırılabilmesi için MS Access’te bir veri
tabanı oluşturulmuştur. Ardından Visual Basic Programlama Dili ile
kullanıcıların programla etkileşimini sağlamak amacıyla ara yüz oluşturulmuş
ve ilgili kodlamalar yapılmıştır. ADO.NET teknolojisiyle yazılan sorgularla
program ve veri tabanı arasında iki yönlü veri akışı sağlanmıştır. Visual Basic
ortamında MS Chart kullanılarak çalışanlara ait günlük ve haftalık iş yükü
grafikleri elde edilmiştir. Optimax kütüphanesi kullanılarak program içerisine
entegre edilen bir Non-Identical Parallel Machines dengeleme modeliyle iş
yükü dengelemesi sağlanmıştır. Bu dengeleme için modelin kullanacağı
veriler dinamik olarak program tarafından bir MS Excel dosyasındaki
matrislere aktarılmakta ve yeniden işlenerek modelin kullanımına
sunulmaktadır.

OYAK
RENAULT

Yrd.Doç.Dr.B.Türker Özap
Arş.Gör.Dr.Alkın
Yurtkuran

İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME
Projede sıra bağımsız hazırlık süreli, makine uygunluğunun olduğu ve aşama
atlamalı esnek akış tipi çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Geciken iş
sayılarını ve işlerin maksimum tamamlanma sürelerini minimize edecek bir
amaç fonksiyonu oluşturulmuştur.
Problemin çözümü için ilk olarak matematiksel model kurulmuştur.
Firmanın problem boyutu ve problemin karmaşıklığı nedeniyle
matematiksel model ile çözüm elde etmek mümkün olamamaktadır.
Önerilen sezgisel, darboğaz aşamanın öncelikli çizelgelemesiyle çözüm elde
etmektedir. Geliştirilen algoritma Visual Basic dilinde ve Visual Studio 2013
ortamında kodlanmıştır.
Matematiksel model ve sezgisel algoritma, pilot bölgeye ait veri setleri
kullanılarak doğrulanmıştır. Daha sonra gerçek probleme ait veriler
kullanılarak önerilen sezgisel yaklaşımla problemin çözümü sağlanmıştır.
Önerilen sezgisel algoritma sonuçları ile mevcut sistemde sistematik olarak
gerçekleştirilemeyen iş çizelgeleri karşılaştırıldığında, geciken iş sayılarında,
maksimum tamamlanma zamanlarında ve toplam akış zamanlarında
sırasıyla ortalama % 85, %53, %63 (5 tane veri setinin ortalaması) iyileşme
elde edilmiştir.

PPG
KİMYA

Yrd.Doç.Dr. Betül
Yağmahan
Yrd.Doç.Dr. Tülin İnkaya
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Neslihan Arda
Osman Yüksel
İlkkan Altun

Ayfer Küçük
Hayriye Şahin

KALİTE KONTROL SÜRECİ VE KAYIT SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Müşterilerin talep ettiği ürünlerde gerekli özelliklerin sağlanamaması, bitmiş ürünlere final
kalite kontrolü yapılmadığı için ürünün müşteriye teslimindeki son halinin bilinmemesi ve
kalite kontrol sürecinde karmaşıklık meydana gelmesi problem tanımındaki temel 3
faktördür.
Hammadde olan kâğıt ve tutkalın sarım işlemiyle bir araya gelerek bobin oluşturulması ile
üretim süreci başlar ve kesim, taşlama, laklama, fırınlama ve bitirme işlemlerinden
müşterinin istekleri doğrultusunda geçer.
ANOVA yönteminin uygulanması ile kalite kontrole etki eden faktörlerin etki dereceleri ve
faktörler arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve kontrol altına alınması sağlandı. ANOVA
sonuçlarına göre; kâğıt cinsi faktörü ve mukavemet parametresi göz önüne alınarak Yapay
Sinir Ağları (YSA) oluşturuldu. MATLAB Neural Network Fitting seçeneğinde eğitim,
genelleme ve test aşamalarından geçen verilerin tahmin doğruluğu Regresyon değeri ile
onaylandı. American National Standards (ANSI/ASQ Z1.9-2003) yöntemi ile bir kabul
örneklemesi sistemi önerilmiştir. Bu sistem sayesinde örneklem sıklığının olması gereken
düzeyi belirlenmiştir.
Mukavemet parametresine süre, fırınlama ve kâğıt türü faktörlerinin etki ettiği, ancak bu
faktörlerin ikili ya da üçlü ortak olarak etkili olmadığı gözlenmiştir. Bu faktörlerin
kombinasyonları ile mukavemet çıktılarının YSA ile gerçeğe çok yakın olarak tahmin edildiği
ispatlanmıştır.
Temel gözlem ve bulgulara ek olarak American National Standards (ANSI/ASQ Z1.9-2003)
yöntemi ile bir kabul örneklemesi planı önerilmiştir.
ERP SİSTEMİ VERİ DOĞRULAMA SÜRECİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Bu proje çalışması Sonoco Ambalaj firmasında kullanılan ERP sistemi
içerisinde veri kirliliği oluşmasını engellemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma,
paketleme bölümündeki mevcut sorunların düzeltilmesi için fiili şartlar ile
sistemin aynı olmasını hedeflemiştir. Çalışma kapsamında öncelikle mevcut
durum analizleri yapılıp sistem incelenmiştir. Ardından, paketleme
problemleri ile ilgili yapılan literatür araştırması doğrultusunda veri
doğrulama sürecinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür.
Problemin çözümüne yönelik Visual Basic, Lingo ve AutoCAD
programlarından yararlanılmıştır.
Firmada kullanılan paketleme çeşitleri visual basic programı kullanılarak
sınıflandırma yapılmış ve bu bölümde standartlaştırma getirilmiştir. Maliyet
odaklı kutu ve palet optimizasyonu yapılarak uygun dizilim modeli
belirlenmiş ve belirlenen dizilime göre paketleme görselini veren AutoCAD
tabanlı görselleştirme çalışması yapılmıştır.
Uygun dizilim modelinin belirlenmesinde, alternatif matematiksel modeller
ile yapılan karşılaştırmalar sonucunda büyük problem setlerinde başarılı
sonuçlar verebilen sezgisel model seçilerek kullanılmıştır. Yapılan maliyet
odaklı optimizasyon çalışması ile maliyetlerden alınan örneklemler
sonucunda % 25’lik paketleme maliyetleri arasındaki fark saptanmış, sistem
düzeltilip iyileştirilmiştir. Sonuçta, paketleme maliyetlerin belirlenmesinde
yapılabilecek hatalar en aza indirilerek, paketleme seçenekleri ve
malzemeleri arasından en düşük maliyetli olanın belirlenmesi ve en uygun
dizilim modelinin seçilmesi sağlanmıştır. Ayrıca ürün sayımlarının günlük
periyodik kontrolleri aza indirilmiş ve zamandan tasarruf elde edilmiştir.

SONOCO
AMBALAJ

Prof. Dr. Erdal Emel
Prof.Dr.H.Cenk Özmutlu

SONOCO
AMBALAJ

Prof. Dr. Erdal Emel
Araş. Gör. Dr. İlker
Küçükoğlu
Araş. Gör. Dr. Seval Ene
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Cemile Çoşkun
Merve Şen
Merve Kaplancan

356 MODEL İÇİN NVAA (KATMA DEĞER YARATMAYAN FAALİYETLER)
İYİLEŞTİRMELERİ
Bir otomotiv firması olan Tofaş (Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi)
MCV-Linea- 356 ve Doblo olmak üzere iki tip araç modelinin üretildiği
hatlardan oluşmaktadır. Ürün gerçekleştirmek için yapılan montaj işlemleri
esnasında malzeme tedariği, hat yanı besleme noktalarından ya da kit
araçlarından sağlanmaktadır. Dünya Klasında Üretim felsefesi ile çalışan
Tofaş’ta, bazı zamanlarda üretim esnasında bu felsefeye uymayacak
kayıplar ortaya çıkmaktadır. Çalışılan hatta ortaya çıkan kayıplar yürüme,
alma-bırakma, karışıktan alma, pozisyonlama, uzanma şeklinde
örneklendirilebilir. Yapılan analizler sonucu bütün istasyonlarda yürüme
kaynaklı zaman kaybının fazla olduğu gözlenmiştir. Araç model çeşitliliği
fazla olduğundan dolayı ekipman ve yardımcı malzeme değişimi oldukça
fazla olduğu tespit edilmiştir. Hat genelinde yapılan 3M analizinin yetersiz
kaldığı gözlemlenmiştir. Yapılan tüm çalışmaların ardından mevcut
durumun tespiti ve detaylı analizi gerçekleştirildikten sonra montaj hattında
belirlenen bölümler için ergonomik analizler uygulandı. NVAA’ ların
azaltılarak hat üretkenliğinin artırılması sağlandı. Fayda/Maliyet oranı
yüksek, uygulanabilir öneriler sunuldu. Önerilerin değerlendirilmesi sonucu
ortaya çıkan kriterler çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan AHP
kullanılarak ağırlıklandırıldı. Bu ağırlıklara bağlı senaryolar geliştirilerek
senaryoların skorları hesaplandı. Kullanılan yöntemin yaygınlaştırılması ve
kullanıcıya kolaylık sağlayabilmesi için Excel VBA Macro programlama
dilinde dinamik bir arayüz oluşturuldu. Projenin farklı ve ilerleyen
aşamalarında Tie Kaizen Metodu, Muri-Mura-Muda detaylı analizleri, çok
kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve Excel VBA Kod yöntemleri
kullanılmıştır.

TOFAŞ

Doç.Dr.Tülin Gündüz
Yrd.Doç.Dr.Aslı Aksoy
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Dilara Sürbahan
Elif Ballı
Osman Ramazanoğlu

TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans Bitirme
Tezleri Yarışmasında Üçüncülük Ödülü

MMO Bitirme Projesi Yarışmasında
Üçüncülük Ödülü
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Ayşe Mutlu
Ozan Yağcı
Tuğçe Acar

MMO Bitirme Projesi Yarışmasında
Birincilik Ödülü

ESNEK ÜRETİM İÇİN KURAL TABANLI ERKEN UYARI SİSTEMİ
Tofaş A,Ş. bünyesindeki iki montaj hattından biri olan 421 numaralı montaj
hattında farklı araç türlerine uygun bir esnek üretim modeli standarda
oturtulamamıştır. Tofaş’ın montaj hattında bulunan istasyonlarda iş
dağılımı saturasyon ile yapılmaktadır. Bu istasyonlarda farklı opsiyonlu
araçların arka arkaya gelmesi ile operatörün iş yetiştirememesi sonucu hat
duruşlarının yaşanması problemin temelini oluşturmaktadır. Bu problemin
nedeni belirlenen araç sırasına uygun aracın montaj hattına
verilememesidir. Belirlenen araç sırasına uyulmama nedeni ise difüzyon
alanına istenilen türde gövdenin boya departmanından gelmemesidir. Bu
karışıklık bazı istasyonlarda bazı operasyonların yetiştirilememesine neden
olmaktadır.
Montaj hattı duruş analizleri, Outlook entegreli yazılım sistemi, Excel, VB
Kod Yöntemleri kullanılmıştır.
Yapılan gözlemler sonucunda elde edilen bilgiler çerçevesinde araç sırası
oluşturulmasında bulunan kurallar arasında olmayıp istasyonlarda dar
boğaza neden olan kurallar keşfedilmiştir. Örneğin; Egea aracında yan hava
yastıklı opsiyonun arka arkaya gelmesi 15. İstasyonda hat duruşuna neden
olduğu tespit edildi. Bunun gibi kuralların programa aktarılması için
programın esnek bir yapıya dönüştürülmesi ve kuralların eklenilebilir,
değiştirilebilir veya kaldırılabilir hale getirilmesi üzerinde çalışılmaktadır.
Öğrenme temelli bir yazılım programı olacaktır.
Geliştirilen Erken Uyarı Sistemi ile birlikte araçların difüzyon bölgesinden
çıktıktan sonra hangi istasyonda ve ne zaman sorun yaşayacağı tespit
edilecektir. Bu bilgiler ışığında duruş gerçekleşmeden yaşanabilecek duruşla
ilgili aksiyonlar alınmıştır. Bu aksiyonlar arasında yalın takım liderine ne
zaman duruş yaşanabileceği ve neden duruş yaşanacağı bilgisi verilmiştir.
%91 oranındaki araç sırası kaynaklı duruşların bu yöntem ile en az seviyeye
indirilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen çözüm yönteminin ön uygulaması
denenmiştir. Örnek uygulamada Point sistemi tarafından alınan araç
sıralaması ve araç özelikleri program tarafından başarı ile tanımlanmıştır.
Kural ihlali yapan araçlar tespit edilmiş ve bununla ilgili uyarı yalın takım
liderinin telefonuna görsel ve sesli olarak iletilmiştir.

TOFAŞ

Prof. Dr. Nursel Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Türker Özalp

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ İLE İÇ LOJİSTİK OPTİMİZASYONU
Bu raporun konusu bütünleşik sistem tasarımı kapsamında, TOFAŞ A.Ş.
bünyesinde bazı iç lojistik süreçleri için artırılmış gerçeklik gözlükleri ile
iyileştirmeler yapılmasıdır.
Projede ele alınan problem, montaj hattına parça gönderme işlemlerinden
biri olan difüzyon işlemindeki bir takım karmaşıklıklar sonucu hatta yanlış
sırayla parça gönderilmesidir. Bu durumu engellemek için yeni bir operatör
yönlendirme sistemi tasarlanmış ve uygulanmıştır.
Projenin amacı, montaj hattını besleme işleminde meydana gelen hataları
en aza indirecek ve bu işlemi mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirecek
olan yeni bir sistem kurulmasıdır.
Sözü geçen yeni sistemde donanım olarak artırılmış gerçeklik gözlükleri
tercih edilmiştir. Bu bağlamda öngörülen yeni sistemin ihtiyaçlarını en iyi
karşılayacak donanımın seçimi, yönlendirme yazılımının geliştirilmesi ve
kuruluşun sistemine entegre edilmesi için bir takım yöntemler
kullanılmıştır. Bu rapor problemin tanımı, projenin kapsamı, mevcut
sistemin analizi, geliştirilen çözüm yöntemleri ve projenin çıktılarını
içermektedir.
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HEİJUNKA: ÜRETİM DENGELEME ÇALIŞMASI
Üretimde rekabet sağlamak öncelikli olarak iyi bir üretim sistemine sahip
olmayı gerektirir. İşletmeler üretim sistemlerinde kaynakları verimli
kullanmak ve yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmak için
çabalamaktadır. Bundan dolayı üretim sistemlerinde sınırlar zorlanmakta ve
iş gören memnuniyetine verilen önem artmaktadır. Bu hedefi
gerçekleştirmek için işletmelerde çeşitli yalın üretim teknikleri
uygulanmaktadır.
Çalışma yapılan işletmede iş gören memnuniyetinin artması ve kaynakların
verimli kullanımı için yalın üretim tekniklerinden biri olan Heijunka
uygulaması yapılmıştır. Bu uygulama ile ürünler zorluk derecelerine göre
sınıflandırılmış olup, dengeli bir üretimin gerçekleşmesini sağlayacak
program yapılmıştır. Bu program sayesinde dengesiz üretimden
kaynaklanan hat duruşları azaltılmış, planlamanın yapılması için kullanılan
işgücü farklı işlemlerde kullanılacak ve manuel olarak yapılan planlamadaki
dengesizliklerden dolayı ortaya çıkan vardiyalar arası çatışmalar
engellenecektir.
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