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ÖZET 

Bu çalıĢmada bir tekstil fabrikasında çeĢitli kalite araçları kullanılarak fabrikanın 

mevcut durumu tespit edilmiĢ ve iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Mevcut durum 

incelemesi yapılırken Pareto analizi, Balık kılçığı diyagramı, zaman etüdü çalıĢmaları, 

hata bazlı alt ve üst kontrol sınırları belirlenmesi teknikleri, çevirim hızı iyileĢtirmeleri 

için simülasyon tekniğinden yararlanılmıĢtır. 

ĠĢletmede bulunan paketleme bölümünden alınan veriler doğrultusunda Pareto analizi 

ile hata dağılımı belirlenmiĢ, hata oranını artıran en önemli etkenler tespit edilmiĢtir. 

Paketlenen ve sakata çıkan ürün sayısı ile kontrol alt ve üst satırları belirlenmiĢ, ürün 

sayıları doğrultusunda kontrol sınırları grafiği oluĢturulmuĢtur. 

Yapılan anket ve gözlemler sonucu balık kılçığı diyagramı oluĢturulmuĢtur. Böylece 

sorunun ana nedenleri balık kılçığı Ģeklinde ortaya konmuĢtur. En önemli sebepler 

dikkate alınarak gereken önlemler tespit edilmiĢtir. 

ĠĢletmede üretilen ürünlerin ham zamanlarını hesaplayabilmek ve kapasite planı 

yapabilmek amacıyla zaman etüdü yapılmıĢtır. Ölçülen bu zamanın iĢletmenin standart 

zamanlarına katkıda bulunması amaçlanmıĢtır. 

ĠĢletme insan gücü ağırlıklı olduğu için farklı performanslar sergilenmektedir. Bu 

sebeple çalıĢanların eğitilmesi ve maksimum seviyede çıktı alınması için performans 

artırma teknikleri uygulanmıĢtır. 

Tespit edilen çevirim hızlarının minimuma indirilebilmesi için simülasyon çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. Böylece fabrika içerisinde bulunan dikimhane bölümüne hücresel üretim 

yöntemi önerilmiĢtir. 

Fabrikada bölümler arası malzeme alıĢveriĢlerinde yaĢanan karıĢıklıkları azaltmak, 

malzeme takibini kolaylaĢtırmak amacıyla iĢletmeye RFID teknolojisi önerilmiĢtir. 

Tedarik zinciri yönetimi için süreçleri standartlaĢtırmak amacıyla iĢletmeye SCOR 

modeliönerilmiĢtir. 
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SUMMARY 

In this study research, the recent condition of a textile company has been analyzed by 

using some quality measurement equipments and has been done some improvements for 

making better conditions than its previous conditions. The Pareto Analysis, The 

Fishbone Diagrams, The Study of an exact Time and the refinement of self-turning 

acceleration are used in the simulation to analyze the recent condition of the company.  

The data which has been gathered from the packaging department of the company, has 

been used in The Pareto Analysis to draw the error histogram and to find out the most 

important impacts which increases the ratio of the mistakes. The observations and the 

surveys which were made to create the diagram of the fishbone. The main reasons of the 

problem have been declared by using the fishbone diagram.                                                  

The human-power is the leading part of all the company power, therefore different 

working performances might be seen during the workdays. Several professional 

techniques  have been applied to all the staff who works in the company  in order to get 

more efficiency and to provide educated staff. Simulation studies have been applied in 

order to decrease the detected self-turning speed. Moreover, the cellular production 

method was advised to the people of knitting department of the company. The RFID 

Technology was suggested to the company to let the managers  follow-up the workflow 

of the transportation of the goods between each of the departments to avoid the mistakes 

that happens as the transportation happens between them. In order to create a standard 

supply network for  the workflow processes,  the SCOR method was advised to the 

principals of the company. 
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1. GĠRĠġ 

Bitirme projesi kapsamında Türkiye‟nin önde gelen bayan iç giyim firmalarından  

“Papatya Tekstil” de mevcut durum analizi ve iyileĢtirme çalıĢmaları yapılması 

amaçlanmıĢtır. 

Mevcut durum analizi yapılırken Pareto analizi, Balık kılçığı diyagramı, zaman etüdü 

çalıĢmaları, hata bazlı alt ve üst kontrol sınırları belirlenmesi teknikleri, simülasyon 

kullanılmıĢtır. 

Pareto analizi ile hata dağılımı belirlenmiĢ, hata oranını artıran en önemli etkenler tespit 

edilmiĢtir. Yapılan anket ve gözlemler sonucu balık kılçığı diyagramı oluĢturulmuĢtur. 

ĠĢletmede üretilen ürünlerin ham zamanlarını hesaplayabilmek ve kapasite planı 

yapabilmek amacıyla zaman etüdü yapılmıĢtır. ÇalıĢanların eğitilmesi ve maksimum 

seviyede çıktı alınması için performans artırma teknikleri uygulanmıĢtır.  

Çevrim hızlarının minimuma indirilebilmesi için simülasyon çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

Fabrikada bölümler arası malzeme alıĢveriĢlerinde yaĢanan karıĢıklıkları azaltmak, 

malzeme takibini kolaylaĢtırmak amacıyla RFID teknolojisinin ve tedarik zinciri 

yönetimi için süreçleri standartlaĢtırmak amacıyla SCOR modelinin iĢletmeye 

uygunluğu araĢtırılmıĢtır. 

Papatya, Ġstanbul Anadolu yakasında bayan iç giyimi üreten bir iç giyim markasıdır. 

Papatya Tekstil, Türkiye‟nin en büyük bayan külot üretim kapasitesine ve dağıtım ağına 

sahip iç giyim firmasıdır. Üretiminin yüzde yetmiĢini iç pazara sunmaktadır. Kalan 

kısmını Avrupa‟nın ve Asya‟nın çeĢitli ülkelerine kendi markası ile ihraç etmektedir. 

Firmanın öncelikli hedefi, tasarlayıp üretmiĢ olduğu, Türk kadınının benimseyip 

vazgeçemediği ürünlerini doğrudan müĢterisi ile buluĢturma düĢüncesi ile, ülke 

içerisinde kendi perakende mağazalarını oluĢturmaktır. Papatya Tekstil organizasyon 

Ģeması ekte bulunmaktadır. (Ek A) 
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1.1 LĠTERATÜR ARAġTIRMALARI 

Tekstil sektörünü daha yakından tanımak, sektörde uygulanan çalıĢmalar hakkında bilgi 

sahibi olmak için literatür araĢtırması yapılmıĢtır. Literatürde Papatya Tekstil için 

uygulanabilirliği olan ve uygulanması düĢünülen çalıĢmalar incelenmiĢtir. Yapılan 

literatür araĢtırmaları aĢağıda özetlenmiĢtir; 

 

 Cumhuriyet Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü öğretim üyelerinden Hüdaverdi 

BĠRCAN ve Hasan GEDĠK‟ in yapmıĢ olduğu “Tekstil Sektöründe Ġstatistiksel Proses 

Kontrol Teknikleri Uygulaması Üzerine Bir Deneme” [1] baĢlıklı çalıĢmada istatistiksel 

proses kontrol teknikleri kullanılarak, Sivas Dikimevi‟nde üretim hatalarının sebepleri 

araĢtırılmıĢtır. Ġstatistiksel proses kontrol tekniklerinden olan Pareto Analizi, Sebep-

Sonuç Diyagramı, Kontrol Tablosu, Hata Yoğunluk Diyagramı ve Kontrol Grafikleri 

incelenmiĢ ve bu teknikler Sivas Dikimevi‟nden alınan verilere uygulanmıĢtır. 

Metot olarak (ĠPK) istatistiksel proses kontrol teknikleri kullanılmıĢtır. Ġstatistiksel 

proses kontrol tekniklerinin uygulanma amacı; kalite konusunda fazla rekabet 

gösteremeyen sektörlerde bu tekniklerin uygulanabilirliğini ve ĠPK tekniklerinin 

rekabette çok önemli olduğunu açıklamaktır.  

Dikimevi‟nde uygulanan ĠPK teknikleri sonucunda 24 ayrı zamanda 75‟er birimlik 

örneklerden, toplam 1800 adet rüzgar ceketi kontrol edilmiĢtir. Düzenlenen kontrol 

tablosuna göre % 1,5 hata oranı tespit edilmiĢtir. Dikimevi‟nde, ISO 9002 çalıĢmaları 

karĢılığı olan AQAP 120 çalıĢmaları  sonucunda kalite kontrol sistemleri oluĢturulmuĢ 

ve bu sayede belirli bir kalite seviyesine ulaĢılmıĢtır. Tekstil konusunda kamunun büyük 

kuruluĢlarından olan Dikimevi Müdürlüğü‟nün hedefi olan ürettiği malzeme ve 

teçhizatın kalite seviyelerini yükselterek, ürünlerin daha ucuza imal edilmesini 

sağlamıĢ, aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunmuĢtur. Vasıflar için p ve np 

kontrol grafikleri düzenlenmesi sonucunda üretimin kontrol altında olduğu 

görülmektedir. Dikimevi Müdürlüğü‟nün kısa vadede melbusat atölyesinde hata 

oranlarını aylık üretimde % 5‟in altına düĢürme konusunda baĢarılı olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Üretimin hedeflenen kıstaslara uygunluğu görülmektedir. 
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 DanıĢman Endüstri Mühendisi Veysel Aydın‟ın “Tekstil Sektöründe Parçalı 

SipariĢ GeçiĢi Üretim Verimliliği Problemi” [2] baĢlıklı makalesinde yaptığı çalıĢmada 

teori ile pratiğin örtüĢtüğü ve çatıĢtığı noktalar açıklanmıĢtır. ÇalıĢma, kapasitesinin 

tamamını ihracat amaçlı kullanan ve bayan iç çamaĢırı konfeksiyon segmentinde hizmet 

veren bir firmanın paketleme ve son kontrol bölümünde yapılmıĢtır. Üretim sistemi 

analizi, alternatif yöntemlerin tasarlanması ve böylelikle son kontrol ve paketleme 

maliyetlerinin düĢürülmesini hedefleyen çalıĢmanın makalede sunulan bölümü analiz, 

tasarım, yönetimle durum değerlendirmesi ve nihai karar aĢamalarını içermektedir. 

ÇalıĢmaya göre hücresel üretime geçildiğinde aĢağıdaki avantajlar elde edilecektir. 

o Küçük partiler geldiğinde farklı hücrelerde iĢleme tabi tutulabilecektir. 

o Farklı müĢterilerin ürünleri aynı zamanda iĢlenecekse, müĢterileri daha 

iyi tanıyan ve müĢteri hassasiyetlerini iyi bilen bir hücrede ürünleri iĢlemek kalite 

düzeyini ve çalıĢanların hızlarını arttıracaktır. 

o Bant geçiĢ süresi kısalacaktır. 

o Büyük partiler içeri girdiğinde hücreleri bedene göre çalıĢtırarak bant 

sistemine dönüĢ yapabilmek mümkün olabilecektir. Bedene göre hücreleri çalıĢtırarak 

son poĢetleme masasına eĢzamanlı farklı beden hazırlanabileceğinden aynı poĢete farklı 

bedenler girecek böylece hücresel sistem banttan daha hızlı ve verimli olacaktır.  

Yukarıdaki faydaların toplamı sonucunda gün ürün çevrim süresi düĢecek ve günlük 

kapasite artacaktır. Analiz ve tasarım aĢamalarının sonunda nihai kararın operasyonel 

yönetim tarafından verileceği gerçeğinden yola çıkılarak analiz verileri ve sayısal karar 

unsurları detayı bir Ģekilde firma üretim yönetimi ekibi ile tartıĢılmıĢtır. Bu görüĢmeler 

sırasında yönetim kadrosunun uyarıları göz önünde bulundurulmuĢ ve bu uyarılar 

(özellikle insan kaynaklarına iliĢkin kısıt ve Ģartlar) doğrultusunda uygulamaya yönelik 

birtakım düzenlemeler yapılmıĢtır. Böylelikle firma yönetim kadroları da değiĢim ve 

dönüĢüm sürecine doğrudan katılmıĢlardır. 
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 Endüstri mühendisi Mehmet TANYAġ‟ın “Tedarik Zincirinde Performans 

Ölçümü”  makalesinden ve www.dqs.com.tr [3] adresinden alınan bilgilere göre scor 

modeli araĢtırması yapılmıĢtır. 

Bu modele göre; Supply Chain Council (SCC) tarafından geliĢtirilmiĢ olan SCOR, 

tedarik zinciri süreçlerini tanımlama, ölçme ve yönetme amacıyla kullanılan bir 

yöntemdir. SCOR; plan, temin, üretim, sevk ve iade olmak üzere beĢ temel süreçten 

oluĢur. Model, süreçlerin yeniden yapılandırılması, kıyaslama ve süreç ölçümlerinin 

bilinen konseptlerini çok disiplinli bir çerçeveye oturtur. Sektörel olarak kıyaslama, 

model geliĢtirme anlamında know-how, model, teknoloji geliĢtirme noktasında SCC 

uzun bir araĢtırmadan sonra geliĢtirdiği SCOR ( Supply Chain Operation Reference 

Model - Tedarik Zinciri Referans Modeli ) modeli ile iĢletmelerin tedarikçilerinin ve 

müĢterinin süreçleri ile iliĢkilerini modelleyerek, tüm zincir boyunca belirsizlikleri 

ortadan kaldıracak bilginin, doğru yerden alınarak zincir üzerinde ortaklaĢa planlama 

yapmasına imkân vermektedir. Özetle Supply Chain Operations Reference (SCOR) 

Modeli müĢteri memnuniyetini amaçlayan tedarik zincirlerinin yönetimi için standart 

bir metodoloji sağlayan bir modeldir.  

Neden SCOR iĢletmeler için önemlidir ? 

 Tedarik zincirinde standardizasyona gitmek  

 Tedarik zinciri süreçlerini tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve perakendeciler 

arasında oluĢturabilmek için ortak bir metodoloji,  terminoloji ve standart kavramlar 

oluĢturmak.  

 Tedarik zinciri yönetiminde süreç geliĢtirmeleri için bir alt yapı oluĢturmak, süreç 

hedefleri ve performansı arasında karĢılaĢtırmalar yapmak, zincir performansını 

değerlendirmek, sektörel kıyaslamalar (benchmarking) yapmak,   

 Tedarik Zinciri süreçlerine uygun iletiĢim ve biliĢim sistemleri yeterliliğini 

değerlendirmek ve zincir yönetimi için gereken yazılımlardan istenilen özellikleri 

belirlemek,  

 Süreç geliĢtirmeleri yoluyla çevik ve yalın bir tedarik zinciri oluĢturmak. 

http://www.dqs.com.tr/
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 www.omegacozum.com [4] adresinden RFID  teknolojisi hakkında araĢtırma 

yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada; Hazır giyim firmalarındaki süreçlerin daha etkin Ģekilde 

yönetilmesi ve operasyonların otomatik olarak denetlenebilmesi için RFID ve barkod 

teknolojilerini etkin Ģekilde kullanımı ile ürünlerin hammadde olarak depoya giriĢinden 

itibaren tüm süreçlerde anlık olarak takibini mümkün kılmaktadır. 

RFID okuyucu antenleri sürekli olarak elektromanyetik dalgalar yayar. Bu 

dalgaların etki alanı içerisine RFID etiketi girdiği zaman, etikette saklanan kimlik 

bilgileri okuyucu tarafına gönderilir. Antenler tarafından alınan kimlik bilgileri, RFID 

okuyucuya iletilir. RFID okuyucu edindiği kimlik bilgilerini ara birime iletir. Ara birim, 

bir bilgisayar ya da mikroiĢlemci olabilir. Ara birim tarafından bilgiler iĢlenir, istenen 

formata dönüĢtürülür. Ürün kimlik bilgileri, firma bilgi sistemlerine atılır. 

  

http://www.omegacozum.com/
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2. PAPATYA TEKSTĠL MEVCUT DURUM   

ĠĢletmede ve fason atölyelerinde üretilen ürünler  Papatya ve Dr. Bugyi markaları olmak 

üzere iki Ģekilde piyasaya sunulmaktadır. Ürünler basic, yarı fantazi, fantazi grubu 

olmak üzere üç çeĢittir. Dr. Bugyi markasının fiyat açısından daha uygun olduğu 

söylenebilir. Bu grubun ucuz olması, gramajın düĢük olması, ,tasarımın kolay olması ve  

stokta bekleyen kumaĢlardan üretilmesi  gibi sebeplerle açıklanabilir. 

ĠĢletme Ġzmir, Adana, Ankara, Ġzmir, Antalya, Mersin gibi noktalarda yurtiçi müĢteri  

portföyüne sahip olmakla birlikte Romanya , Mısır ve Dubai olmak üzere yurtdıĢında da 

müĢterilere sahiptir. YaklaĢık 30 adet tedarikçi ile çalıĢan iĢletme basic, yarı fantezi ve 

fantezi modeller üretmektedir. ĠĢletmede bulunan ürünlere ait reçete örnekleri ekte 

bulunmaktadır. (Ek B) 

2.1 ÜRÜN GRUPLARI 

-Tanga  

-Bikini 

-ġortlar 

-Boxerlar   

-Sütyen 

-Tunik, atlet takımlar, kısa gecelik 

-Çocuk takımları ( Hello Kitty baskılı, Tweety baskılı vs.) 

-Ayrıca yılbaĢı gibi talebin yoğun olduğu zamanlarda kırmızı koleksiyonda üretim 

kapsamı içerisine alınmaktadır. 
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Genel olarak üretim akıĢı aĢağıdaki gibidir.  

Model geliĢtirme ( Numune dikim, teknik föy çıkarımı, aksesuar gereksinimi vs.) 

 

                                                   Kalıp çıkarma (ok ise) 

 

                       Programda kalıbı dijitleme 

 

                                      Adet belirleme, kesim emri verilmesi 

 

              Dikim (hangi atölyede dikileceğinin karar verilmesi) 

 

                                    Aksesuar ekleme (fiyonk, lastik, dantel) 

 

                                                              Kontrol 

 

                                                             Paketleme  

 

                                                             Sevkiyat 

ġekil 2.1 : Üretim AkıĢı 
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ĠĢletme içerisinde tasarım odası,  kesimhane, dikimhane, kalite kontrol-paketleme, depo 

(hammadde, aksesuar deposu ) ve yönetim ofisleri bulunmaktadır. 

Tasarım odası: ĠĢletme içerisinde ikinci katta bulunan bu bölümde 2 kiĢi görev 

almaktadır. Dikimhane ile sürekli iletiĢim içinde olmaları gerektiği için iki departman 

birbirine yakındır. 

Kesimhane:  Bölümde depodan gelen kumaĢların pastal atımı yapılır ve daha sonra 

atılan pastallar üzerinden kesme motorlarıyla iĢlem gerçekleĢtirilir. Bu bölümde toplam 

7 kiĢi çalıĢmaktadır. Bunlardan üçü kesim yapmaktadır. Ġki adet el motoru, bir adet 

hızar bulunmaktadır. Günde ortalama 16000 - 17000 adet kesim yapılmaktadır. 

Dikimhane: Bu bölümde hücre tipi üretim uygulaması kullanıldığından üç farklı grup 

mevcuttur. Her grupta overlok, reĢme ve düz makineler bulunmaktadır. ReĢme 

makineleri bıçaklı, bıçaksız olmak üzere iki çeĢittir. Bu bölümde toplam 35 kiĢi 

çalıĢmaktadır. Ayrıca bu bölümde ön kontrol yapılmaktadır. Bu iĢlem için ortalama 6 

kiĢi vardır. Dikimhane bölümünde kontrolü yapılan, temizlenen ürünler belirli 

aralıklarla paketleme bölümüne gönderilmektedir. 

Dikimhane içerisinde iĢ akıĢı Ģöyledir : 

1. Ön ve arka ağ bileĢimi  

2. Paça biye reĢme olacak ise ağ kısmı regola yapılır.(fazla ip alımı) 

3. Eğer paçaya  regola yapılmayacaksa reĢme yapılır. 

4. Önce sol taraf olmak üzere kapama yapılır. 

5. Etiket takılır 

6. Tekrar reĢme yapılır ve bel kısmı takılır 

7. Ürünün sağ tarafı dikilir 

8. Aksesuar takımı yapılır 

9. Temizlik masasında önce temizlik sonra sayım yapılır. 

10. Ürün paketlemeye gönderilir. 
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Kalite kontrol – Paketleme: Bu bölümde dikimhaneden gelen malların kontrolü ve 

paketleme iĢlemi yapılmaktadır. Kalite kontrolde leke, defo vs. kontrol edilmektedir. 

Bunun yanında marka etiketleme, katlama –paket ve barkod iĢlemleri de yapılmaktadır. 

Toplam 16 çalıĢan bulunmaktadır. Günde ortalama 17000 adet çıkıĢ yapılmaktadır. 

Papatya tekstil genel iĢ akıĢ Ģeması ve firmanın yerleĢim planı ekte bulunmaktadır. (Ek 

C ve D) 

 2.2 ĠġLETMENĠN SĠPARĠġ SÜRECĠ 

ĠĢletme Kadıköy, Ümraniye, Göztepe, Üsküdar, Maltepede olmak üzere çeĢitli 

mağazalara ve YeĢildirek toptancı noktasına sahiptir. Bu sipariĢlerle ilgili olarak talep 

tahmini yapılmamaktadır. Bununla birlikte üretimdeki artıĢın belirlenmesi hem model  

grubuna hem de renk alternatifine göre saptanmaktadır. Örneğin: Ara renkler  ana 

renkler göre %30 az üretilmektedir. Süreklilik arz eden 60 - 70 ürün çeĢidi mevcuttur. 

Bu ürünlerin üretimi sırasında karĢılaĢılan bir sorunda hemen devreye sırada bekleyen 

bir ürün girmektedir. Fakat yurtdıĢından gelen sipariĢlere öncelik tanınmaktadır. O 

müĢteriler yaklaĢık 1- 1,5 ay temin süresi vermektedirler. Böyle bir durumda üretimine 

devam edilen ürün durdurulur ve diğer ürün devreye girer. Ama yurtdıĢı sipariĢi 

toplamın %15 ini oluĢturduğundan bu Ģekilde durumla çok karĢılaĢılmamaktadır. 

ĠĢletmenin yıllık aldığı sipariĢ miktarları ve sevk adetleri ekte bulunmaktadır.(Ek E) Bu 

aĢamada en önemli nokta hammaddelerin tedarikçilerden zamanında teslim alınmasıdır. 

Bu konuda araĢtırma yapıldığında tedarikçilere karĢı uygulanan bir ceza sisteminin 

olmadığı tespit edilmiĢtir. KarĢılıklı anlaĢma ile bu sorunun ortadan kalktığı 

zannedilmektedir. Fakat sipariĢlerin %50‟sinin karĢılanamıyor olması bu sorunun 

önemini arttırmıĢtır. Fakat iĢletme fantezi grubunda sektörün lideri olması sebebiyle 

fiyat konusunda bir endiĢe taĢımamaktadır. Ürün fiyatı ise üretim müdürü ile finans 

müdürünün hammadde alıĢ fiyatlarına göre ortak kararlarıyla belirlenmektedir. 

SatıĢlardaki talep artıĢları, yaz aylarında özellikle Mayıs‟tan sonra pamuklular, 

Kasım„dan sonra yılbaĢına kadar artmakta fakat Ocak –ġubat aylarında azalmaktadır. 

Bu satıĢlar sırasında toptancılara iskonto uygulandığı fakat perakendecilerde bunun 

geçerli olmadığı gözlenmektedir. Bu bilgiler ıĢığı altında aylık alınan sipariĢlerin 

%60„ının ancak karĢılanabildiği ortaya çıkmıĢtır. Bu süreç KORGÜN adı verilen bir 

ERP yazılımı ile sağlanmaktadır. Bu yazılım imalat alanında gerçekleĢen üretim 
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süreçlerinin (baĢlayacak-devam eden- biten) proses-tezgah-zaman-iĢ emri-personel, 

fasoncu bazında izlenmesini sağlayıp; bu iĢlemler ile iĢ emri ve maliyet entegrasyonunu 

sağlayan bir yazılımdır. SatıĢ sipariĢlerini, anlık stok durumuna göre müĢteri ve mal 

bazında ekranda görerek, depoya kolaylıkla sevk emirleri oluĢturur ve malları hızlı bir 

Ģekilde dağıtabilmeyi sağlar. Bununla ilgili olarak sipariĢ üretim müdüründe pazarlama 

bölümünden cıktı olarak değil Korgün programı aracılığıyla gelir. Üretim koordinatörü 

sipariĢ raporunu cıktı olarak almakta ve bu rapor onaylandıktan sonra üretim müdürü 

tarafından  üretim koordinatörüne Pazar sipariĢi olarak iĢleme girmesi belirtilmektedir. 

Daha sonra bu sipariĢler excelde depolanır, çıktısı alınır ve kesime gönderilir. 

Kesimhane de iĢlem yapıldıktan sonra fason takip formu üretim koordinatörüne 

gelmektedir. Bu aĢamada gerekli bilgiler Korgün‟e girilmektedir. Üretim emri stok 

kontrolünden yetkili olan kiĢiye talep atılır ve üretim emri oluĢturulur ya da fason 

takipçiler çıkacak ürünü söylerler. Stok kontrolcü çıkıĢ yapıp hammaddeyi gönderir. 

Bilgi iĢleme de kayıt edildikten sonra üretimde dönen mal paket yapılır. Son olarak 

bilgiler stok kontrolcüye gider. Yapılan bu iĢlemler iĢletme içi belge akıĢıdır.  

Fason belge akıĢı izlenmek istenirse; 

1. Planlamadan depoya gelen sipariĢ emri ile iĢ emri çıkartılır. 

2. Baskıya gidecekse baskı fiĢi stok kontrol sorumlusuna gönderilir. 

3. Baskıdan gelince teslim fiĢi alınır. 

4. Fasona çıkacaksa fason atölye fiĢi alınır. 

5. Fasondan gelirken fason üretim fiĢi ile gönderilen adetler gelir. 

6. Ürün paketlemeye gönderilir ve fiĢ nüshası paketlemeye bırakılır. 

7. Mamul malzeme deposunda da aynı fiĢ üzerinden iĢlem yapılır. 

2.3 PARETO ANALĠZĠ 

Pareto analizi, sorunları büyükten küçüğe doğru sıralayarak, çözüm sırasının 

belirlenmesini ve sorunun baĢlama önceliğini belirler. Genellikle sorunların % 80‟i 

hataların % 20‟sinden kaynaklanır. Bir pareto analizinin aĢamaları aĢağıdaki gibidir: 

1-Verilerin toplanacağı zaman aralığı belirlenir. 

2- Hangi verilerin toplanacağına karar verilir. 

3- Veri toplama formu düzenlenir. 

4- Veriler forma kaydedilir. 

5- Veriler kullanılarak pareto diyagramı çizilir. 
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Tablo 2.3 : Hata Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NO 

 

HATA TÜRÜ 

 

HATALI 

ADET 

 

YÜZDE 

1 KumaĢ Lekesi 123 25,4 

2 Lastik Lekesi 99 20 

3 Düğme Tamiri 94 19 

4 Baskı Hatası 74 15,3 

5 Pul Hatası 21 4,34 

6 Kulağı Kesik 20 4,13 

7 Yağ Lekesi 16 3,31 

8 Son Kapama 10 2,07 

9 YanlıĢ Ürün 9 1,86 

10 Yamuk 8 1,65 

11 Ağ Hatası 5 1,03 

12 Kenar Hatası 5 1,03 

TOPLAM  484 100 
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Fabrikanın paketleme bölümünden Kasım ayına ait hata türleri ve adetleri alınmıĢtır. Bu 

bilgiler kullanılarak hataların oluĢ sıklığına göre sıralaması yapılıp, hata dağılımını 

gösteren pareto analizi yapılmıĢtır. 

 

      

     

 

 

 

 

 

ġekil 2.3.1 : Hata Dağılımı 

ġekil 2.3.2 : Yüzde Hata Dağılımı 
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Pareto analizi ile hatalar büyükten küçüğe doğru sıralanarak çözüm sırası belirlenmiĢtir. 

Pareto analizine göre sonuçların %80 hataların %20‟sinden kaynaklanmaktadır. Yapılan 

analiz sonucuna göre hata oranını artıran en önemli üretim hataları belirlenmiĢtir. 

Bunlar; “KumaĢ lekesi”, “Lastik lekesi”, “Düğme tamiri” ve “Baskı hatası” dır. 

Sonuçlara göre önlem alınması ve azaltılması gereken hata türleri sonuçların %79.7‟ 

sini etkilemektedir. Bu nedenle ilk dört hata türü için acil olarak önlemler alınmalıdır. 

 2.4 KONTROL SINIRLARININ BELĠRLENMESĠ 

Fabrikadaki hata sayılarının olması gereken sınırlar içerisinde olup olmadığını tespit 

etmek amacıyla kontrol alt sınırı ve kontrol üst sınırı belirlenmiĢtir. Fabrikanın 

paketleme bölümünden, paketlenen ürün sayısı ve sakata çıkan ürün sayısı alınmıĢtır. 

 

Tablo 2.4 : Kusurlu Ürün Sayısı ve Oranı 

 

AYLAR 

 

KUSURLU ÜRÜN 

SAYISI 

 

TOPLAM 

 

KUSUR 

ORANI(p) 

Temmuz 1069 66033 0,016 

Ağustos 876 74463 0,011 

Eylül 1186 67193 0,018 

Ekim 2062 67897 0,03 

Kasım 1789 64305 0,028 

Aralık 940 80686 0,017 

TOPLAM 7922 420577 0.12 
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Port = 0,12/6 = 0,02 

KÜS = port + 3√((port*(1-port)) / n) 

KAS = port - 3√((port*(1-port)) / n) 

KÜS1 = 0,02 + 3√((0,02*(1-0,02)) / 66033) = 0,022 

KAS1 = 0,018 

KÜS2 = 0,021 

KAS2 = 0,018 

KÜS3 = 0,021 

KAS3 = 0,018 

KÜS4 = 0,021 

KAS4 = 0,021 

KÜS5 = 0,018 

KÜS6 = 0,022 

KAS6 = 0,018 
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ġekil 2.4 : Kontrol Sınırları 

Firmadan alınan altı aylık kusurlu ürün sayıları doğrultusunda kontrol sınırları grafiği 

Ģekildeki gibi oluĢturulmuĢtur. Normal Ģartlarda kusurlu oranları kontrol sınırları 

içerinde ve orta çizgi etrafında dağılmıĢ olmalıdır. Ancak firmanın kusurlu oranları bu 

sınırların çok dıĢındadır. Bunun sebepleri; ortalamaların kontrol sınırlarının dıĢında 

olduğu aylarda yeni ve kalifiye olmayan eleman istihdamı. çalıĢan sirkülasyonu, 

çalıĢanlar açısından motivasyon düĢüklüğü, yeni ürün üretimine geçiĢtir. Ölçülemeyen 

hiçbir Ģey yönetilemez düĢüncesiyle firmanın üretimde oluĢan hataları kontrol altına 

alabilmesi için hata çeĢidini ve hata miktarını ölçmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

fabrikanın dikimhane ve paketleme bölümlerine hata kontrol listesi önerilmiĢtir. Bu 

listelerde üretimin yapıldığı tarih, hangi makinede üretildiği, iĢi yapan personel, ürün 

kodu, hata nedeni ve hata adedi baĢlıkları bulunmaktadır. Bu listeler ekte 

bulunmaktadır. (Ek: F) 

0

0,005
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0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

KONTROL SINIRLARI

KAS 

KÜS 

OÇ 
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2.5 BALIK KILÇIĞI DĠYAGRAMI 

Hangi sebeplerin hangi sonucu meydana getirdiğini açıklamada etkili bir araçtır. 

Sorunun ana nedenleri “Balık Kılçığı” Ģeklinde ortaya konmuĢtur. Anket ve gözlemler 

sonucu personel, makine, malzeme, metot ve ortam ana sorunlar olarak seçilmiĢtir. 

Daha sonra, çalıĢanların fikirleri çerçevesinde ana sorunların kapsamı belirlenmiĢtir. En 

önemli ana sebeplerin dikkate alınarak önlemler alınması, sorunun çözümünde faydalı 

olacaktır. Balık kılçığı diyagramı ekte bulunmaktadır. (Ek G) 

 2.6 ZAMAN ETÜDÜ 

Firmada üretilen ürünlerin ham zamanlarını hesaplayabilmek ve kapasite planı 

yapabilmek amacıyla zaman etüdü yapılmıĢtır. Her bölümde yer alan iĢlemlerin zaman 

etütleri; 

Tablo 2.6 : Zaman Etüdü 

 ZAMAN (s) 

İŞLEMLER Fantezi Yarı Fantezi Basic 

Pastal Atımı + Kesim 0.5 0.5 0.3 

Ağ kısmına overlok çekme 3.8 _ 2.8 

Kesme 2.5 _ 2.4 

Ağ, arka, ön birleĢimi 10.3 16.7 10.7 

Kesme 3.1 3.4 3.2 

Kapama _ 33.2 _ 

Ağ kısmının yanına overlok çekme _ _ 7.0 

Kesme _ 3.2 3.4 

1.Yan lastik geçme 4.6 9.4 8.0 

Kesme 7.5 7.3 4.5 

    2.Yan lastik geçme 4.5 9.2 8.1 

Kesme 6.8 8.0 10.3 

Etiket takma 7.3 6.8 9.0 

Ponpon takma 60 _ _ 

Bel takma 22.3 11.5 6.5 

Kesme 9.0 7.0 6.0 
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Dantel geçme _ _ 9.2 

Kesme _ _ 8 

1. Yan dikiĢ 8.3 _ 7.4 

2. Yan dikiĢ 42.8 8.2 6.6 

Fiyonk takma 11.0 7.0 6.0 

Temizleme 10.7 10.1 9.2 

Kalite kontrol 10.0 9.0 6.0 

Marka takma 11.0 6.0 5.0 

Paketleme 14.0 15.0 9.0 

Barkod yapıĢtırma 10.0 10.0 10.0 

TOPLAM 260 181.5 158.6 

 

Kesim bölümünde pastal atımı, top kumaĢın açılıp üst üste katlanması, kesilmesi iĢlemi 

aldığımız bilgilere göre yaklaĢık olarak 3 saat sürmektedir. KumaĢ 160 kattan 

oluĢmaktadır. Yapılan ölçümlere göre iç çamaĢırının arka kısmını ortalama olarak 40 s 

de, ön kısmı 40 s de ve ağ kısmı ise 20 s de çıkmaktadır. Fakat 1 kesimde 160 tane arka, 

ön ve ağ birden çıktığından dolayı yapılan ölçümler 160 a bölünerek tek bir parçanın 

üretildiği süre tespit edilmiĢtir. 

Firmanın kapasite hesaplaması; zaman etüdü hesaplarından yola çıkılarak kapasite 

hesaplaması yapılmıĢtır. Buna göre; 

ÇalıĢan sayıları; Kesimhane:7 kiĢi 

     Dikimhane: 35 kiĢi 

     Paketleme: 16 kiĢi Ģeklindedir. 

ÇalıĢma saati; Öğle yemeği ve 2 çay saati çıkarılarak 8 saat 15 dakika olarak 

bulunmuĢtur. 

Bu verilere göre; (çalıĢan sayısı) x (çalıĢma saati) 

      58 x 8.15 = 472.7 adam/saat 

Ürünün ham üretim zamanı 7.88 dakikadır. Bu hesaba dinlenme payı %11 eklendiği 

zaman ürün standart zamanı 8.75 dakika olarak bulunmuĢtur. 
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Bu hesaplamalar saniye bazında alındığında 472.7 x 3600 x 22 = 37437840 saniye  

      8.75 x 60 = 525 saniye olarak bulunur. 

Firmanın 1 ayda üretmesi gereken ürün miktarı: 37437840 / 525 = 71310 Adet 
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3. RFID 

Üzerinde mikroiĢlemci ile donanmıĢ etiket taĢıyan bir nesnenin, bu etikette taĢıdığı 

kimlik yapısı ile hareketlerinin izlenebilmesine imkân veren radyo frekansları ile çalıĢan 

teknolojiye verilen addır. RFID ile ürünler, üretimden dağıtıma kadar, tüm hayat 

döngüleri boyunca tanınıp takip edilebilmektedir. Sadece ürün veya nesneler değil, 

insanlar da bu teknoloji ile tanımlanabilmektedir. Bu sistem üretim operasyonlarının 

hızlanmasını sağlamlaĢtırarak maliyetleri düĢürüp, tedarik zincirinin düzene girmesinde 

fayda sağlamaktadır. 

3.1 RFID BĠLEġENLERĠ 

Bir RFID sistemi 3 parçadan oluĢur.  

3.1.1 RF Etiket (Aktif/Yarı Aktif/Pasif) 

RF etiketler, ürün hakkında bilginin depolanmıĢ olduğu çip ve antenden oluĢan 

cihazlardır. Çok farklı tipte nesnelerin (ürün, insan, araç vb.) üzerine 

yerleĢtirilebilmektedir. Etiketler ürün üzerine direk monte edilebildiği gibi konteyner, 

palet ya da paketlere de monte edilip farklı uygulamalar için de kullanılabilir. Her 

etiket, güvenlik amacıyla üretici firma tarafından belirlenen ve değiĢtirilemeyen bir 

kimlik koduna sahiptir. RF etiketler, bir ürünün seri numarasından ürün geçmiĢine kadar 

çok çeĢitli bilgiler taĢıyabilmektedir. RF etiketler, enerji kaynağına göre aktif, pasif ve 

yarı pasif olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

Aktif etiketler haberleĢmek ve iĢlem yapabilmek için kendilerine fiziksel olarak entegre 

edilmiĢ bir enerji kaynağından yararlanırken, pasif etiketler bu enerjiyi haberleĢme 

alanına girdikleri okuyucudan sağlamaktadır. Pasif etiketler, çip için gerekli olan 

enerjiyi okuyucudan aldıkları için 4-5 m gibi belirli bir mesafede bulunmak zorundadır. 

Yarı aktif etiketlerde ise çipi çalıĢtıracak batarya mevcut olup daha düĢük sinyal 

seviyelerinde (100m‟ye kadar) çalıĢabilmektedir. 

3.1.2 Tarayıcı Anten 

Okuyucunun etiket ile haberleĢmesini sağlayan donanımdır. Okuyucunun ürettiği 

enerjiyi dairesel yayınımla daha uzun mesafelere daha eĢit bir Ģekilde dağıtmaktadır. 

Birçok durumda etiket okuma menzilleri çok düĢük olduğu için anten kullanımı çok 

önemlidir. 
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3.1.3 Okuyucu/Yazıcı 

RFID okuyucu, radyo frekansı aracılığıyla antenden sinyal yayan bir donanımdır. RF 

etiket, aldığı bu sinyallere karĢılık verir ve okuyucu gelen bu cevabı tekrar okur. Bu 

sayede okuyucu ile etiket bilgi alıĢveriĢini gerçekleĢtirir. Okuyucular genellikle üç 

çeĢittir. Sabit okuyucular belirli bir yerde kurulu olup RF etiketlerin içinden geçtiği ve 

iletiĢim kurduğu okuyuculardır. Portatifler, RF etiketler ile mobil iletiĢim kurabilen 

okuyuculardır. Monte edilmiĢ okuyucular mobil araçlara yerleĢtirilir ve kapsama 

alanlarındaki etiketleri okurlar. Yazıcı; yazıcılar da okuyucular gibi sabit ve portatif 

olabilmektedir. Bu donanımlar, RF etiketlerin içerisindeki bilgilerin okunması ve yeni 

bilgilerin yazılmasında kullanılmaktadır. Masaüstü, dizüstü ve mobil el bilgisayarlarına 

kablolu ya da kablosuz bağlanarak yeni bir mobil cihaz alımını önlemektedir. Mobil 

RFID yazıcıları ulaĢılması zor, tehlikeli yerlerdeki etiketlerin okunmasını 

kolaylaĢtırmaktadır. 

3.2 RFID TEKNOLOJĠSĠNĠN PERFORMANS KRĠTERLERĠ 

Güvenlik: RFID çiplerinin kopyalanması oldukça zordur. Her etiket, güvenlik amacıyla 

üretici firma tarafından belirlenen ve değiĢtirilemeyen bir kimlik koduna sahiptir. 

Etiketteki bilgiler üzerine birden fazla koruma seviyesi eklenmektedir. ġifreleme 

iĢlemleri sayesinde yetkisiz kiĢilerin çip içerisindeki bilgilere ulaĢması engellenmekte, 

çip kilitlenmekte ve gerekirse kullanılmaz hale getirilmektedir. 

Dayanıklılık: RF etiketler üretim aĢamasında kâğıt yüzeyler arasına yerleĢtirilebildiği 

gibi sağlam plastik maddelerin içine de koyulabilmektedir. Böylece ürün takibi 

yapılacak zorlu ortamlarda maksimum dayanıklılık ve uzun etiket ömrü sağlamaya 

olanak tanınmaktadır. 

Kapsama Alanı: Radyo frekans teknolojisi ile okuma yapılırken barkotta olduğu gibi 

etiketin okuyucuya yakın bir mesafede olması gerekmemektedir. Bunun nedeni radyo 

sinyallerinin maddeler arasından geçebilme özelliğidir. Bu sayede toplu sayımlar çok 

hızlı bir Ģekilde yapılabilmektedir. Palet ve kasalara yerleĢtirilen kutuların teker teker 

okutulması zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte nesnelerin belli bir 

düzen içinde dizilmediği ortamlarda yapılacak uygulamalarda da önem taĢımaktadır. 
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Birden fazla RF etiketin bulunduğu ortamlarda bir okuyucunun tüm etiketleri 

okuyabilmesi de çok önemli bir diğer özelliktir. Bu özelliğe ek olarak okuyucular birçok 

etiketin arasından yalnız belirlenmiĢ olan etiketi okuma yeteneğine de sahiptir. RFID 

okuyucusunun okuma kapasitesi; çipin frekansına, gücüne, etiketin aktif ya da pasif 

olmasına ve antenin yön hassasiyetine göre değiĢmektedir. Aktif etiketler de pasiflere 

göre daha geniĢ kapsama alanına sahiptirler. 

Okuma Sürati: RF etiketler barkoda göre çok daha yüksek hızda okunabilmektedir. RF 

okuyucular saniyede 50 etiket ve daha fazlasını okuyabilecek kapasiteye sahipken 

barkod tarayıcılar her defasında ancak bir barkod okuyabilmektedir. RF teknolojisinin 

bu özelliği çok sayıda nesnenin hızlı bir Ģekilde takibinin gerektiği uygulamalarda çok 

büyük avantaj sağlamaktadır. Buna bağlı olarak bilgi toplanması sürecinde zaman kaybı 

ve çalıĢan masrafları minimuma indirilebilmektedir. 

Bilgi Depolama Kapasitesi: RF etiketler barkoddan çok daha yüksek miktarda bilgi 

depolayabilmektedir. Linear/1D barkod yaklaĢık 20 alfa nümerik karakter, 2D barkod 

ise maksimum 2,000 karakter depolayabilirken, çok geliĢmiĢ RF etiketler 1Mbyte (bir 

milyon karakter) hafıza alanına sahiptir. Bu belirgin üstünlük daha fazla bilginin 

depolanmasını, daha fazla ürün özelliğinin izlenmesini ve takip kayıtlarının tutulmasını 

mümkün kılmaktadır. [5] 

  



22 

 

3.3 RFID SĠSTEMĠNĠN BARKOD SĠSTEMĠNE GÖRE AVANTAJLARI 

 RFID etiketleri barkod etiketlerine daha hızlı ulaĢılabilir ve daha fazla veri 

depolayabilirler. 

 RFID etiketlerine her bir ürün için, birer tekil tanımlama numarası verilebilmektedir. 

 RFID etiketlerin okunması için barkod etiketlerinden farklı olarak etiketin görünür 

olması gerekliliği yoktur. 

 RFID etiketler yeniden yazılabilir ve dolayısıyla tek kullanımlık değillerdir. 

  Klasik sayım yöntemleri ile karĢılaĢtırılamayacak kadar hızlı raf sayım iĢlemleri. 

 Hammadde depoda aranılan ürünü bulmak için kitapların raflardan çıkarılıp kontrol 

edilmesi gerekliliğini ortadan kaldırır. 

 YanlıĢ rafa yerleĢtirilmiĢ ürünler sayım esnasında tespit edilmektedir. 

 Birden fazla Ģubenin tek merkezden izlenmesi. 

3.4 RFID SĠSTEMĠNĠN PAPATYA TEKSTĠL’E UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ 

Papatya tekstil küçük hacimlerde, büyük miktarlarda ve sürekli olarak ürün 

üretmektedir. Ürünlerin bölümler arası geçiĢleri sık sık olduğu için takibi istenilen 

düzeyde yapılamamaktadır. Ürünlerin ve yarı ürünlerin modelleri çok çeĢitli 

olduğundan dolayı malzeme alıĢveriĢlerinde karıĢıklıklar yaĢanmaktadır. Bunun yanı 

sıra iĢletme birçok fason atölye ile çalıĢmaktadır. Fason atölyelerde üretilecek olan 

ürünlerin yarı ürünleri ve malzemeleri fabrikadan gönderilmektedir. Papatya Tekstil bu 

alıĢveriĢlerde klasik belgeleme yöntemini kullandığı için birtakım karıĢıklıklar 

yaĢamakta ve ürünlerin takibi zorlaĢmaktadır. Fason atölyelerde üretilen ürünler ise 

tekrar firmaya gelip burada paketlenmektedir. Bu nedenle paketleme bölümü hem 

fabrika içerisinde üretilen ürünlerin hem de fason atölyelerde üretilen ürünlerin 

paketleme iĢlemini gerçekleĢtirdiği için çok miktarda ürün bulundurmaktadır. Büyük 

miktardaki ürünlerin bölüm içerisinde kaybedilmesi zaman kaybına sebep olmaktadır.  

Belirlenen bu sebeplerden dolayı fabrika içerisinde ve fason atölyelerle yapılan 

alıĢveriĢlerde RFID sisteminin uygulanmasının etkili olacağı düĢünülmektedir. Fabrika 

içerisinde ürünler bölümler arasında büyük poĢetler ile taĢınmaktadır. Mevcut takip 

yöntemi ile hangi poĢette ne kadar yarı mamul, mamul olduğu ve nerede olduğunun 

takibinde zorluklar yaĢanmaktadır. Belge kaybolduğu zaman sistemde karıĢıklıklar 

yaĢanmakta hatta poĢetler kaybolmaktadır. RFID sistemi ile poĢetlerin üzerine 
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yapıĢtırılan etiketler sayesinde hangi bölümden ne kadar mamul çıktığı ve hatta hangi 

personel tarafından taĢındığı kolaylıkla tespit edilecektir. PoĢet aramakla kaybedilen 

zaman sıfıra indirilecektir çünkü hiçbir zaman kayıp olmayacaktır. ĠĢletmenin birlikte 

çalıĢtığı fason atölyelerle olan malzeme alıĢveriĢlerinde benzer Ģekilde yaĢanan belge 

kayıplarında iki taraf arasında yaĢanan sorunlar da kolaylıkla ortadan kalkacaktır. Hangi 

fason atölyeye hangi kod numaralı mamulden ne kadar gittiği, hangi aksesuardan ne 

kadar aksesuar gönderildiğinin takibi sorunsuz yapılacaktır. Ayrıca RFID‟nin en etkili 

olduğu bölüm olan alan mamul depodur. Burada paketin içinde ne var, rengi ve bedeni 

ne ve hangi rafa konulması gerekiyor gibi bilgiler bu çip üzerinde tanımlı olabilecek ve 

operasyonel iĢlemler böylece çok daha çabuk, hatasız ve kolay yapılabilecektir. 

Böylelikle bekleme süreleri minimuma, verimlilik ise maksimuma çıkarılabilecektir. 

Örneğin kesimhaneden iĢ emri ile çıkmıĢ ürünler poĢetlerde dikim atölyesine girdiğinde 

sistem otomatik olarak o partinin bulunduğu yeri atölye olarak belirleyecektir. 

Dikimden çıkan ürünler paketlemeye, paketlemeden çıkan ürünler mamul depoya 

poĢetler ile girerken bu bölümlerin giriĢ ve çıkıĢlarına oluĢturulacak sanal kapılar 

sayesinde otomatik olarak takip edilebilecektir. RFID sayesinde depo giriĢ 

çıkıĢlarından, üretimdeki ham madde veya yarı mamul ürünlerin takibi, fabrika 

içerisinde oluĢturulacak olan sabit okuyucu-antenli sanal kapılar sayesinde personel 

bağımsız olarak gerçekleĢtirilmektedir. Sonuç olarak teslimat zamanlarının azalması, 

teslimat zamanlarının önceden belirlenmesi, tekrarlanan iĢlerin azaltılması (ör: ürün 

kontrolü), iĢgücü ile gerçekleĢen iĢlemlerin otomasyonla gerçekleĢmesi sonucunda 

hataların azalması ve iĢgücü maliyetlerinde azalma, üretimden satıĢ noktasına kadar 

ürünle ilgili detaylı bilginin elde edilmesiyle tedarik zincirinde oluĢabilecek problemlere 

karĢı önlem alınabilmesi, tedarik zincirindeki değiĢime hemen cevap verebilme, tedarik 

zinciri kontrolü ve yönetiminin etkinleĢmesi, ürünlerin depo ve dağıtım alanlarında 

yerleĢimin etkin biçimde gerçekleĢmesinin sağlanması,  firelerin azalması, ürünlerin 

çıkıĢ/giriĢ  kontrol sürelerinin azalması, ürün satıĢlarının anında belirlenmesi nedeniyle 

rafların etkin düzenlenmesi, hırsızlığın azaltılması, ürünlerin yetkili olmayan kanallara 

gönderilmesinin engellenmesi, bütün bu sayılan faydaların sonucunda ürünleri izleme 

için geçen zamanın azalması, müĢteri hizmetlerinin geliĢtirilmesi, müĢterilerin satın 

alma davranıĢlarının izlenmesi sonucu hedef müĢterilerin belirlenmesinde sağlanan 

kolaylıklar ve müĢteriye ilgilenmek için daha fazla zaman ayrılması olarak açıklanabilir. 
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4. SCOR MODELĠ 

SCOR modeli müĢteri memnuniyetini amaçlayan tedarik zincirlerinin yönetimi için 

standart bir metodoloji sağlayan modeldir. Tedarik zinciri süreçlerini tanımlama, ölçme 

ve yönetme amacıyla kullanılan bir yöntemdir. SCOR modeli ile  Ģirketler tedarik 

zinciri çalıĢmalarını daha iyi irdeleyebilecekler ve uygulama sonuçlarını ölçme imkanı 

bulabileceklerdir. SCOR  süreci, organizasyon içinde çalıĢanları daha verimli ve takım 

çalıĢmasına daha yatkın hale getirmektedir. SCOR, tedarik zinciri idaresinde iĢletme, 

iĢletmenin tedarikçileri ve müĢterileri arasında karar verme mekanizmasını harekete 

geçiren ve iletiĢimi sağlayan model olarak da tanımlanabilmektedir. Model müĢteri 

taleplerinin memnuniyetini öne alan iĢ sürecini detaylandırmayı hedeflemektedir. 

SCOR; plan, temin, üretim, sevk ve iade olmak üzere beĢ temel süreçten oluĢur. Model, 

süreçlerin yeniden yapılandırılması, kıyaslama ve süreç ölçümlerinin bilinen 

konseptlerini çok disiplinli bir çerçeveye oturtur.  

Tedarik Zinciri ĠĢletim Referans modeli, iĢletme yönetimine bir iĢin nasıl 

tamamlandığına dair derinlemesine fikir sahibi olması, iĢ süreçlerinin objektif 

sonuçlarının  rekabet ortamında değerlendirme imkanı vermesi ve  iyileĢtirme, 

geliĢtirme yönünde yol gösterici olarak yardımcı olur. Ölçümler ve özgün nitelikleri 

maliyet, geri dönüĢüm süreci ve güvenilirlik yönünde kazanımlar sağlar. Ve nihayet  

SCOR iĢ değiĢikliği sürecini hızlandıran ve kolaylaĢtıran bir yol haritası 

oluĢturur. Model gelecek nesil tedarik zinciri yönetimini optimize edecek endüstri 

standardı olarak kabul görmektedir. Süreçlerin standart tanımı yanında, süreçler 

arasındaki iliĢkilerin çerçevesini belirlemek, performans ölçümü, en iyi yazılım 

fonksiyonunu geliĢtirecek bir içeriğe sahip olması SCOR‟u diğer tedarik zinciri 

modellerinden farklılaĢtırmaktadır. [6] 
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4.1 SCOR MODELĠ SEVĠYELERĠ 

Planlama: Teslimat, üretim ve tedarik gereksinimlerinin karĢılanabilmesi için arz ve 

taleplerin dengelenmesidir. 

Tedarik: Üretim için gerekli kaynakları sağlamak ve çizelgelemektir. 

Üretim: SipariĢ ve/veya talep tahminine göre üretimin gerçekleĢtirilmesi ve 

çizelgelenmesidir. 

Dağıtım: Ürünlerin müĢteri ve/veya tüketicilere teslim edilmesidir. 

Ġade: Hammadde iadeleri (tedarikçiye) ile bitmiĢ ürünlerin iadeleridir. 

 

ġekil 4.1 : Scor modeli 
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4.2 SCORUN SAĞLADIĞI FAYDALAR  

 Teslimat performansında geliĢme 

 Stok düzeyinde azaltma 

 Çevirim zamanlarında iyileĢme 

 Doğru tahmin yapmada iyileĢme 

 Toplam verimlilik artıĢı 

 Tedarik zinciri maliyetlerinde iyileĢme 

 SipariĢ karĢılama oranında iyileĢme 

 Kapasite kullanımında artıĢ [3] 

4.3 SCOR MODELĠNĠN PAPATYA TEKSTĠL’E UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ 

Bu modelin uygulanabilmesi sürekli ölçümlere, analizlere ve kapsamlı TZY yazılımına 

bağlıdır. Papatya tekstil henüz bu ölçekte bir iĢletme olmadığından dolayı scor 

modelinin tüm aĢamaları Ģimdilik Ģirkette uygulanamayacaktır. Fakat sürekli iyileĢtirme 

ve geliĢme, iĢ planlarının izlenebilirliği, sürekli ölçüm kavramlarının önemi Papatya 

Tekstil‟ de anlaĢılmaya baĢlanmıĢtır. Zaman içerisinde iyi bir tedarik süreci için Scor 

modeli uygulanabilir. Çünkü Scor modeli ile,  

 Süreçlerin optimizasyonu 

 Tedarikçilerle elektronik ortamda iletiĢimin sağlanması 

 Stok maliyetlerinde düĢüĢ 

 MüĢteriye teslim zamanında iyileĢme 

 Hizmet maliyetlerinde düĢüĢ 

 Süreçlerde standardizasyon 

 Ortak bir iletiĢim dili 

 ÇalıĢanların ortak bir hedef için bir araya gelip toplantılar yapmaları, eğitimler 

almaları ve kurum kültürü bilincinin geliĢmesi elde edilir.[3] 

Papatya Tekstil tedarikçileri ile alıĢveriĢlerde çeĢitli sorunlarla karĢılaĢmaktadır. Bu 

sorunlar malzeme tesliminde gecikme, hammaddenin istenen kalitede olmayıĢı, 

iletiĢimsizlik olarak özetlenebilir. Tüm bunların çözümlenmesi için Scor Modeli gibi 

geniĢ kapsamlı bir model uygulanmasa da mevcut durumun iyileĢtirilmesi için birtakım 
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düzenlemeler yapılabilir. Bunun için Ģirkete, tedarikçilerle karĢılıklı olarak cezai 

uygulamalar yapılması, belge akıĢlarının düzenli ve ciddi olarak takip edilmesi, istenen 

kalite düzeyinde hammadde tedarik edebilecek baĢka tedarikçi arayıĢına gidilmesi gibi 

öneriler sunulmuĢtur. 
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5. 5S YÖNETĠMĠ 

5S Japonca “S” harfi ile baĢlayan BeĢ kelimedir. Bunlar: 

1. SEĠRĠ.................................................SINIFLANDIRMA (Ayıklama)  

2. SEĠTON.............................................DÜZENLEME (YerleĢtirme)  

3. SEĠSO................................................TEMĠZLĠK  

4. SEĠKETSU.........................................STANDARTLAġTIRMA  

5. SHĠTSUKE.........................................DĠSĠPLĠN (Kuralların takibi, sürekliliğin 

sağlanması)  

5S Ne Demektir? 

 BaĢarısı için üst yönetimden baĢlayarak katılım Ģarttır.  

 Firma ya da kurum için en iyi reklâmdır.  

 5 S düĢünce yapımızın değiĢmesi gerektiğini söyler.  

 Toplam kalite ortamı yaratmanın 5 adımıdır.  

 Sıfır hata elde etmenin sırrıdır.  

 Gerek özel, gerekse iĢ hayatımızda baĢarıya, mutluluğa giden yoldur.  

5.1 AVANTAJLARI : 

 Zaman kazandırır.  

 Hata oranını azaltır.  

 ĠĢ kazalarını önler.  

 Verimi ve kaliteyi artırır.  

 Maliyeti düĢürür.  

 ÇalıĢanın moralini artırır.  

 ÇalıĢanların kendine olan öz güvenlerini artırır.  
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5.2   1S: SINIFLANDIRMA (Ayıklama): 

Gerekli, gereksiz malzemeleri ayıklayarak tasnif etmek, sınıflandırmaktır. ĠĢletmedeki 

her malzemenin doğru yerinde bulundurulması amacıyla yapılan düzenlemeye 

sınıflandırma denir. Tasnif ĠĢlemi Yapılırken... 

AĢağıdaki sorular sorulmalı ve çizelge esas alınarak ayıklama yapılmalıdır. 

 ÇalıĢma sahanızda dağınıklık yaratan gereksiz bir eĢya var mı?  

 Olduğu gibi bırakılan poĢet, kutu gibi gereksiz malzemeler var mı?  

 Zemin de duran el aleti ve teçhizat var mı?  

 Tüm malzemeler sınıflandırıldı mı? Depolandı mı? Etiketlendi mi?  

 Tüm el aletleri, ekipmanlar, ölçü aletleri, malzeme ve evrak sınıflandırılıp kendi 

yerlerine konulmuĢ mu?  

ĠĢletmedeki her malzemenin doğru yerinde bulundurulması amacıyla yapılan 

düzenleme, sınıflandırmadır. 

5.3   2S : DÜZENLEME (YerleĢtirme ) 

Genel düzen ve tertiptir. 

“Her Ģeye bir yer ve her Ģey yerli yerinde” olarak tanımlanabilir. 

Düzenlemede 3 anahtar; 

1. Nerede ?  

o Bölge tanımlaması  

o Alt bölge tanımlaması  

2. Ne ?  

o Raf tanımlaması  

o Malzeme tanımlaması  

3. Ne  kadar ?  

o Minumum seviye tanımlaması  

o Maksimum seviye tanımlaması  
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5.4   3S : TEMĠZLĠK 

Amaç, tertemiz bir çalıĢma ve yaĢama alanı yaratmaktır. Çünkü; toz, kir ve artıklar, 

dağınıklığın, disiplinsizliğin, verimsizliğin, hatalı üretimin ve iĢ kazalarının kaynağıdır. 

Temizlikte amaç, temiz bir yaĢama ve çalıĢma alanı yaratmaktır. 

Toz ve kir atıklar; hatalı üretim, iĢ kazaları verimsizlik kaynağıdır. 

5.5   4S : STANDARTLAġTIRMA 

Amaç; iyi bir çevre düzeni ve iĢ yeri ortamı yaratmak ve bunu sürdürmektir. YapılmıĢ 

olan düzenlemeyi ve temizliği devamlı hâle getirebilmek için her Ģey belirli kural ve 

Ģartlara bağlanarak tekdüze hâle getirilmelidir. 

StandartlaĢtırmak için aĢağıdaki adımlar uygulanabilir; 

1. Gözlem yap  

2. Problemi belirle  

3. Kontrol  noktalarını belirle  

5.6   5S : DĠSĠPLĠN 

Amaç; kurallara uymak ve takip etmektir.  Sadece sınıflandırma, düzenleme, temizlik ve 

standartlaĢtırmayı yapmak iĢletmede ya da kurumda verimliliği sağlamak için yeterli 

değildir. Bunların devamlı ve kalıcı olabilmeleri disiplin gerektirir. [7] 

5.7   5S YÖNETĠMĠNĠN PAPATYA TEKSTĠL’E UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ 

ĠĢletme içerisinde hemen hemen bütün bölümlerde mevcut bir düzen bulunmamaktadır. 

Özellikle paketleme bölümünde söz konusu olan düzensizlik yoğun olarak görülmüĢtür. 

PoĢetlerin geliĢi güzel ortaya atılması, malzemelerin gruplandırılmaması ve bu 

malzemelerin raflarda belirli yerlerinin olmaması nedeniyle karıĢıklıklar ve 

malzemelerde kayıplar meydana gelmektedir. Ayrıca ürünlerin hammaddesinin kumaĢ 

olmasından dolayı, iĢletmede kumaĢ parçaları hem kirlilik yaratmaktadır, hem de sağlık 

açısından çalıĢanlara zarar vermektedir.  
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ĠĢletme yalın üretim hakkında bilinçlenmiĢ ve bu yönde eğitimler almaktadırlar. 5-S‟te 

yalın üretimin bir parçasıdır ve iĢletme bu yöntemi benimsemekte zorlanmayacaktır. 

Çünkü iĢletmeye sağladığı faydalar oldukça fazladır. 5-S ile; 

 Kaza ve yaralanmalar ortadan kalkar.  

 Temiz ve düzenli bir iĢ yerinde daha keyifli çalıĢılır.  

 Zaman kayıpları ortadan kalkar.  

 Sorunlar daha erken teĢhis edilir, hata oranı azalır.  

 Makine arızaları azalır, makine performansı artar.  

 Bütün alanların verimli kullanımı sağlanır. 

 ÇalıĢan için iĢyerini benimseme ve iftihar etme nedeni olur.  

 Beraber çalıĢanlar arasında birlik duygusu geliĢir.  

 Herkesin birlikte uygulayabileceği bir sistemdir.  

 ĠĢ güvenliği sağlanır.  

 Verimlilik ve kalite artar.  
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6. KURUM ĠÇĠ ÇALIġAN ĠZLENĠMĠ 

ĠĢletmede üretim miktarları, kar oranları, satıĢ miktarları, talep sıklığı gibi konular önem 

kazanmıĢtır ve gerekli çalıĢmalar yapılmaktadır. Ancak çalıĢanların mutluluğu ve 

verimliliği için yapılması gerekenler, bireysel istek ve ihtiyaçlarının belirlenip 

karĢılanmasının, iĢletmeye büyük faydalar sağlayacağı da göz ardı edilmemelidir. 

ÇalıĢanlar her Ģeyden önce çalıĢtıkları kurumda saygı görmek, takdir edilmek ve 

kendilerine değer verildiğini hissetmek istemektedirler. Yeteneklerine uygun iĢlerde 

görevlendirilmeyi, görev tanımlarının açık ve net olmasını, kariyer basamaklarında 

desteklenmeyi, yeni sorumluluklar almayı ve kendilerini geliĢtirmeyi istemektedirler. 

Güven duymayı,  güvenildiğini bilmeyi, paylaĢımcı bir çalıĢma ortamı, güler yüzlü 

çalıĢma arkadaĢları, destekleyen, yol gösteren, bilgi paylaĢan, haklarını koruyan 

yöneticiler isterler. ÇalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesini, hak ettiklerini düĢündükleri 

ücreti, daha iyi sosyal imkânları, ihtiyaç duydukları eğitim ve geliĢim fırsatlarını 

isterler. Tüm bunların yanında bir anne, baba,  eĢ, çocuk, arkadaĢ yani bir birey olarak iĢ 

dıĢında da bir hayatları olduğunun hatırlanmasını isterler. Çünkü iĢe alım sürecinde 

doğru kiĢiyi kuruma kazandırmak ne kadar önemliyse; doğru kiĢileri iĢletmede tutmak 

da o kadar önemli ve çalıĢanları iĢletmelerde tutmak gün geçtikçe zorlaĢmaktadır. 

Günümüzde çalıĢanların aynı iĢyerinde çalıĢma süreleri oldukça kısalmıĢtır. Özellikle 

gençler ve meslek hayatlarının baĢında olanlar sıklıkla iĢ değiĢtirirler. Bu sadece 

çalıĢanların aidiyet duyguları ve motivasyonları yükseltilerek önlenebilir. Mutlu 

çalıĢanlar mutsuz çalıĢanları kovar, onları mutlu çalıĢanlara dönüĢtürebilir, 

memnuniyetlerini bir ayna gibi onların yüzüne yansıtılabilir. Bu sayede birlikte 

çalıĢmaktan mutluluk duyan bir ekip oluĢabilir. ÇalıĢan memnuniyetsizliği gibi çalıĢan 

memnuniyeti de bulaĢıcıdır. Eğer çalıĢanlar dinlenmez ve onları memnun etmenin 

yolları bulunmaz ise bir süre çalıĢmaya devam etseler de emin olun ki uygun zaman 

geldiğinde o iĢyerini terk edeceklerdir. Tek çözüm ise birbirlerini olumlu yönde 

etkileyecek mutlu çalıĢanlardan oluĢan bir ekip yaratabilmekten geçmektedir. Tüm bu 

sebeplerle iĢletmedeki her departmana çeĢitli sorulardan oluĢan anket sunulmuĢtur. 

Sunulan anket ekte bulunmaktadır.(Ek H) Bu sorular ve elde edilen sonuçlar genel 

olarak Ģöyle sıralanabilir. 
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 OluĢturulan bu anket yaklaĢık 105 kiĢiye sunulmuĢ ve 47 kiĢiden sonuç 

alınmıĢtır. Anket sonuçlarına göre; 

 

 Dikimhane bölümünün karĢılaĢtığı iĢ kazaları; 

 Makine iğnesinin batması 

 Makasla elin kesilmesi   

 Kart makinesinin parmağa batması Ģeklindedir. 

ĠĢletme içerisinde karĢılaĢılan meslek hastalıkları; 

 Bel ağrısı 

 Bacak ağrısı, varis 

 BaĢ ağrısı  

 Alerji 

 Astım, bronĢit 

 Göz bozukluğu 

 Boyun, sırt, kas ağrısı 

 Sinir, strestir. 

ÇalıĢma ortamı ile ilgili Ģikayetler; 

 Gürültü kirliliği 

 Havalandırma yetersizliği 

 YaĢam alanı yetersizliği 

 Tuvalet yetersizliği  

 Tesis yerleĢim hatası 

 Temizlik problemi 

 Ecza dolabı gereksinimi olarak sıralanmıĢtır. 

  



34 

 

ĠĢletmede ürün bazında karĢılaĢılan hatalar; 

 KumaĢ kesimi (kumaĢ kalitesi, yanlıĢ kalıp, kesim hatası, hatalı pastal  

atımı) 

 Regola hatası 

 KumaĢ defosu 

 Etiketleme  

 Lastik lekesi 

 Aksesuar lekesi 

 Ambalaj hatasıdır. 

Ayrıca maaĢların gecikmesi, maaĢ zammı olmaması konusunda da çalıĢanlar özgürce ve 

deĢifre olmadan görüĢlerini belirtmiĢlerdir.  
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7. ĠġLETME VERĠMLĠLĠĞĠNĠ ARTTIRMA TEKNĠKLERĠ 

Ġnsan, verimliliği arttırmanın en önemli faktörüdür. Ġnsan faktörünü daha yakından 

araĢtırmak ve onun verimliliği arttırmadaki katkısını dikkate almak gerekir. Çıktı, girdi, 

sermaye, emek, teknoloji ve yönetsel girdi gibi temel verimlilik faktörlerinin biçimsel 

analizi, bu faktörlerin yarısından daha fazlasının iĢgücü kalitesi ile ilgili olduğunu 

ortaya koyar. Diğer teknik faktörlere bakıldığında, onların kalitesinin de insan girdisinin 

kalitesinin ayrılmaz bir parçası olduğu görülür.[8] Papatya tekstil iĢgücü ağırlıklı çalıĢan 

bir tekstil fabrikasıdır. Bu fabrikada çalıĢanların kiĢisel performansları üretim hızını ve 

verimliliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle kiĢisel ve iĢletme verimliliğini arttırmak için 

çalıĢmalar yapılmıĢtır.  

 Bir güven ortamı yaratılmalı; yönetim ve iĢçiler arasında bir güven ortamı her iki 

tarafın da kaygı ve düĢüncelerini özgürce açıklayabileceği iki yönlü iletiĢimi sağlamalı; 

iĢçilerin önerilerine ve sorunlarına olumlu yanıt vermelidir. Karar alma sürecinde 

yalnızca danıĢılarak da olsa iĢçilerin katılımının sağlanması durumunda iĢçiler alınan 

kararları daha dikkatli olarak uygulamaya eğilimli olacaklardır. Çünkü bir iĢi en iyi o iĢi 

yapan kiĢi bilir. Hatanın nereden kaynaklandığını ve nasıl düzeleceğini üst yönetimden 

daha kolay ve daha çabuk gözlemleyebilmektedir. 

 Performansı temel ölçüt olarak alıp, ayrım yapmaksızın iĢçileri terfi ettirerek 

istihdam ve ilerleme sağlayacak eĢit fırsatlar yaratılmalıdır. 

 ĠĢçilere performanslarının karĢılığını vermeli ve bu katkılarını takdir etmelidir. 

Bu takdirler maddi veya manevi olabilir. Maddi olarak ödenecek miktar günlük iĢ çıktısı 

baz alınarak aylık olarak hesaplanıp iĢçinin maaĢına prim olarak yansıtılabilir. Ya da 

çalıĢanlara gösterdikleri performansları karĢılığında hediyeler verilebilir, patronun da 

katıldığı iĢ yemekleri düzenlenebilir, çalıĢana ailesi ile birlikte bir akĢam yemeği hediye 

edilebilir. Önemli olan çalıĢanın kendini iyi hissetmesi, o firma için değerli olduğunu 

bilmesidir. Manevi olarak ise o ay en yüksek performans sergileyen iĢçinin fotoğrafını 

iĢletme içerisinde herkes tarafından görülebilecek bir noktaya asılması çalıĢanın 

motivasyonunu arttıracaktır.  

 ĠĢçilere ve yöneticilere içinde bulundukları sektör ile ilgili eğitimler verilebilir. 

Verimliliği geliĢtirme programları, verimliliğe iliĢkin yönetsel beceriler ve verimlilik 

bilinci konularında ilk eğitilmesi gerekenler yöneticilerdir. ĠĢçilerin konu hakkında 
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yeterince bilgileri yok ise verimliliğe katkıda bulunmaları çok güçtür ve katılım 

yetenekleri ancak artan bir eğitimle geliĢtirilebilir. ÇalıĢanlar, ekip çalıĢması, olumlu 

tutumlar, yaratıcılık ve verimlilik bilinci konularında eğitilmelidir. ĠĢçiler amaçlarını ve 

performans ölçülerini anlamalıdırlar. ĠĢ basitleĢtirme ve metot etüdü yaklaĢımları ile çok 

sayıda uygulama yaptırılmalıdır. [8] 

 ĠĢletme içerisinde tüm çalıĢanların görev ve sorumlulukları net bir Ģekilde 

belirlenmelidir. ĠĢ tanımları ve o iĢten sorumlu çalıĢanlar görevlerinin farkında 

olmalıdır. Böylece ortaya çıkabilecek sorunlar karĢısında meydana gelebilecek 

karıĢıklıklar önceden engellenmiĢ olur.  
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8. SĠMÜLASYON 

Bir sistemin simülasyonu, bu sistemi temsil edebilecek bir model oluĢturma iĢlemidir. 

Bu model temsil ettiği sistem üzerinde yapılması çok pahalı olan veya mümkün 

gözükmeyen iĢlemlerin yapılmasına olanak verir. Bu iĢlemlerin etkisi altındaki model 

incelenir. Bundan gerçek sistemin veya ona ait alt sistemlerin davranıĢları ile ilgili 

özellikler, tepkiler öngörülür. [9] 

Simülasyon, teorik ya da gerçek fiziksel bir sisteme ait neden-sonuç iliĢkilerinin bir 

bilgisayar modeline yansıtılmasıyla, değiĢik koĢullar altında gerçek sisteme ait 

davranıĢların bilgisayar modelinde izlenmesini sağlayan bir modelleme tekniğidir. [10] 

Simülasyonlar, genel tasarım formları içinde metin, test, canlandırma, seslendirme, 

alıĢtırma-uygulama gibi pek çok tasarım seçeneğinin uygulanmasına olanak tanırlar. 

Yaparak, yaĢayarak öğrenmeyi sağlarlar. 

8.1  SĠMÜLASYONUN KULLANIM AMAÇLARI 

 Simülasyon, karmaĢık bir sistemin içyapısını veya karmaĢık bir sistemdeki alt 

sistemi incelemek için kullanılabilir. 

 Bilgi, organizasyon el ve çevresel değiĢiklikler simüle edilebilir ve modelin 

davranıĢı üzerinde bu değiĢikliklerin etkileri incelenebilir. 

 Bir simülasyon modelinin tasarımından elde edilen bilgiler, incelenen sistemin 

geliĢtirilmesine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. 

 Simülasyon girdilerini değiĢtirerek ve sonuçları inceleyerek, hangi değiĢkenlerin 

daha önemli olduğu ve değiĢkenlerin birbirlerini nasıl etkiledikleri hakkında bilgi 

edinilir. 

 Simülasyon, analitik çözüm metodolojisini destekleyen bir bilgi verici araç 

olarak kullanılabilir. 

 Simülasyon, uygulamadan önce yeni tasarımlar ve politikalar deneyerek 

durumun ne olacağını görmek için kullanılabilir. 

 Simülasyon, analitik sonuçları test etmek için kullanılabilir. 
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8.2  SĠMÜLASYON KULLANIM AVANTAJLARI 

 Simülasyon, sistem analizcilerini daha genel ve daha geniĢ düĢünmeye zorlar. 

 Simülasyon, sistemlerinin evrimselliklerini öne çıkararak, dinamik yapılarının 

incelenmesini zorlar. 

 Simülasyon yaklaĢımı ile, dinamik sistemlerin gerçek zamanı, daraltılmıĢ veya 

geniĢletilmiĢ süre içinde incelenebilir. 

 Matematiksel modeller ile analitik çözümler bulunduktan sonra, simülasyon 

analitik çözümlerin doğruluğunu gerçeklemek üzere kullanılabilir. 

 Simülasyon herhangi bir sistemin içsel etkileĢimlerini inceleme ve bunlar 

üzerinde deneyler yapma olanağını verebilir. 

 Bildiğimiz bir sistemin, değiĢen koĢullar ve yeni durumlar altında nasıl bir 

davranıĢ göstereceğini araĢtırmak üzere deneyler yapmak için simülasyondan 

yararlanılabilir. 

 Simülasyon modeli üzerinde yapılacak incelemeler için gerekli, veriler çoğu kez 

gerçek yaĢamda olduğundan daha ucuz elde edilir. 

 Sistemin verilerinin ayrıntılı ve yeterli olmadığı durumlarda simülasyon 

yöntemleri boĢluğu kapatabilir. 

 Simülasyon modeli, kurulduktan sonra sistemin farklı durumlarının incelenmesi 

için istenildiği kadar süre kullanılabilir. 

 Simülasyon modeli kurulacak olan sistemin farklı durumlarının incelenmesi için 

istenildiği kadar süre kullanılabilir. 

 Simülasyon modeli kullanılacak olan sistemin, ayrıntılı gözlemi, sistemin daha 

iyi anlaĢılmasını, daha önce fark edilmemiĢ olan eksikliklerin giderilmesini ve daha 

kullanıĢlı, daha etkin ve daha iĢlevsel bir sistemin kurulmasını sağlayabilir. [8] 
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8.3 SĠMÜLASYON YÖNTEMĠNĠN PAPATYA TEKSTĠL’E 

UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ  

Fabrika içerisinde mevcut durum analizi yapılırken dikimhane bölümünde birtakım 

düzensizlikler gözlenmiĢtir. Bu düzensizliklerin giderilmesi için hücresel üretim 

yöntemi araĢtırılmıĢ ve yöntemin uygulanabilirliğini görmek amacıyla simülasyon 

tekniğinden yararlanılmıĢtır. Hücresel üretim yöntemine göre; parçaların, parça aileleri 

biçiminde ve makinelerin, makine hücreleri biçiminde gruplandığı bir üretim sistemidir. 

Bu üretimde parça üretim özelliği benzerliği olanlar kümelendirilmiĢtir. Hücresel 

imalat, çeĢitlilik gösteren ürünleri mümkün olan en az israfla üretmeye çalıĢan bir 

yaklaĢımdır. [11] 

Problemin tanımı; dikimhane bölümü içerisinde ürünün üretim süresinin yüksek 

olması sebebiyle oluĢan dar boğazlardır. Ürün grupları kumaĢ çeĢitlerine göre değiĢiklik 

göstermektedir. Gün içerisinde her ürün grubundan üretim yapıldığı için makine 

ayarlarının sürekli değiĢtirilmek zorunda kalması ve buna bağlı olarak çalıĢanların 

performanslarının düĢmesidir. Simülasyon kullanarak, üretim yönteminin hücresel 

üretim olduğunda getireceği sonuçları yaklaĢık olarak görebilmek amaçlanmıĢtır. 

Problemin ve simülasyon hedefinin belirlenmesinden sonra modelin formülasyonu ve 

planlaması yapılmıĢtır. 

Modelin formülasyonu ve planlaması; bu aĢamada her bir ürün grubu için iĢ akıĢları 

belirlenmiĢ ve çizilmiĢ, makine sayıları alınmıĢ, çalıĢan sayıları alınmıĢ,  bu veriler 

doğrultusunda zaman etütleri yapılmıĢtır. Ardından mevcut sistem ile ilgili modelleme 

“SĠMUL8” programı ile yapılmıĢtır. Dikimhane bölümünde bulunan her bir makine ve 

orta bölüm çalıĢanları sisteme birer iĢ merkezi olarak tanımlanmıĢtır. Tutulan zaman 

etütleri ile her bir iĢlem merkezi ve ürün grubu için “Stat-Fit For SĠMUL8” ile dağılım 

belirlenmiĢ ve bu dağılımlar her bir iĢ merkezine tanımlanmıĢtır. Her bir ürün grubunun 

her bir iĢlem merkezi için ayrı ayrı tanımlanan ve bulunan dağılım örnekleri 46 tanedir. 

Ġlgili 2 örnek aĢağıda paylaĢılmıĢtır. 
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ġekil 8.3.1 : Fantezi ürün grubunun 1.yan dikiĢ iĢlem merkezinin dağılımı 

ġekil 8.3.2 : Basic ürün grubunun 1.yan dikiĢ iĢlem merkezinin dağılımı  



41 

 

Her bir dağılım için etiketler atanmıĢtır. Bu etiketler atanırken yapılması gereken 

analizlerde ne–eğer (what-if) analizleri kullanılmıĢtır. Fabrikadan alınan veriler 

doğrultusunda üretilen ürünlerin %60 fantezi, %30 basic, %10 yarı fantezi olduğu 

belirlenmiĢ ve sisteme ürünlerin geliĢ yüzdesi bu Ģekilde tanımlanmıĢtır. Dikimhane 

bölümünde bulunan makine sayıları sisteme tanımlanmıĢtır. Son olarak firmanın 

çalıĢma saati saniye bazında sisteme girilmiĢtir. Mevcut durum simüle edildikten sonra 

önerilen hücresel üretim sisteminin de simülasyonu aynı aĢamalarla yapılmıĢtır. 

ĠĢletmenin ürün gruplarının üretim yüzdeleri elde edilmiĢ ve bu doğrultuda toplam 

üretimi %40 olan basic ve yarı fantezi ürünler bir hücrede, %60 olan fantezi ürünler 

diğer bir hücrede simule edilmiĢtir. Mevcut durum için hazırlanan simülasyonun ve 

hücresel üretim sistemi için hazırlanan simülasyonun ekran çıktıları ve simülasyonun 

sonuçları ekte bulunmaktadır.(Ek I ve J) Bir örnek olarak 2.yan dikiĢin simülasyon 

sonuçları mevcut durumda, hücresel sistemde fantezi ürün grubunda ve hücresel 

sistemde basic-yarı fantezi ürün grubunda çalıĢma yüzdeleri aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 

Tablo 8.3 : 2.yan dikiĢ çalıĢma yüzdesi 

ĠĢ Merkezi 

 

 Mevcut 

Durumda 

Hücresel 

Fantezi 

Hücresel Basic-

Yarı Fantezi 

2. Yan DikiĢ Waiting % 

 

63.14 42.24 67.74 

2. Yan DikiĢ Working % 

 

36.86 57.76 32.26 

2. Yan DikiĢ Blocked % 

 

0.00 0.00 0.00 

2. Yan DikiĢ Stopped % 

 

0.00 0.00 0.00 

2. Yan DikiĢ Number completed jobs 

 

2241.00 4180.00 2035.00 

2. Yan DikiĢ Minimum use 

 

0.00 0.00 0.00 

2. Yan DikiĢ Avarage use 

 

0.37 0.58 0.32 

2. Yan DikiĢ Maximum use 

 

1.00 1.00 1.00 

2. Yan DikiĢ Current Contents 

 

0.00 1.00 1.00 

2. Yan DikiĢ Change over  % 

 

0.00 0.00 0.00 
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  ġekil 8.3.3 : Ürünlerin iĢlem merkezlerinde üretildikleri sürelerin programda görünüĢü 

SĠMUL8 programında yapılan simülasyonun sonucunda her bir ürün grubunun her 

bir iĢlem merkezinde iĢlendiği süre görülebilmektedir. Böylece ürünlerin üretilme 

zamanları hesaplanmıĢtır. 



43 

 

  
ġekil 8.3.4 : iĢlem merkezlerinin çalıĢma yüzdelerinin grafiksel gösterimi 
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 Mevcut durumdaki üretim akıĢı : 

 

 

 

 H H 

 

                                     E E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H H 

                                             

                                     E            E 

 

  

GiriĢ  

Parça 

basicmi? 

Parça 

fantezi 

mi? 

Üçlü birleĢme 

Overlok(ağ) 

Kesme1 

Kesme2 

Parça 

basicmi? 

Overlok(ağ yanı) 

Kesme3 

Parça 

fantezi 

mi? 

Kapama  



45 

 

  
1.yan lastik 

Kesme4 

2.yan lastik 

Kesme5 

Etiket takma 

Parça 

fantezi 

mi? 

E 

H 

Aksesuar 

Bel takma 

Kesme6 

Dantel geçme 
Parça 

basicmi? 

E 

H 

Parça 

fantezi 

mi? 

E 

H 

1.yan dikiĢ 

2.yan dikiĢ 

Kesme7 
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Fiyonk takma 

Kontrol  

ÇıkıĢ  

ġekil 8.3.5 : Mevcut durumdaki üretim akıĢı 
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 Hücresel üretim sisteminde basic – yarı fantezi üretim akıĢı: 

  GiriĢ  

Overlok(ağ yanı) 

Kesme1 

Üçlü birleĢme 

Kesme2 

Overlok(ağ) 

Kapama  

Parça 

basic mi? 

Parça 

basic mi? 

Kesme3 

1.yan lastik 

Kesme4 

2.yan lastik 

Kesme5 

Etiket takma 

H 

E 

E 

H 
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Ön kısma dantel 

Bel takma  

Kontrol   

Fiyonk takma 

2.yan dikiĢ 

Parça 

basic mi? Kesme7  1.yan dikiĢ 

ÇıkıĢ  

Kesme6  

E 

H 

ġekil 8.3.6 : Hücresel üretim sisteminde basic-yarı fantezi üretim akıĢı 
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 Hücresel üretim sisteminde fantezi üretim akıĢı: 

 

 

  

GiriĢ  

Overlok(ağ) 

Kesme1 

üçlü birleĢme 

Kesme2 

1.yan lastik 

Kesme3 

2.yan lastik 

Kesme4 

Etiket takma 

Aksesuar 
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Kesme5 

Bel takma 

1.yan dikiĢ 

2.yan dikiĢ  

ÇıkıĢ  

Fiyonk takma 

Kontrol  

ġekil 8.3.7 : Hücresel üretim sisteminde fantezi üretim akıĢı 
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Mevcut durum ve hücresel üretim yönteminin farkı aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 Mevcut sistemde toplamda 35 makine bulunmaktadır. Ancak bu makinelerin 29 

tanesi aktif olarak kullanılmaktadır. Hücresel üretim sisteminde ilk hücrede yani basic 

ve yarı fantezi hücresinde 13 makine, ikinci hücrede yani fantezi hücresinde 12 makine 

kullanılmıĢtır. Mevcut duruma göre (29 makine baz alındığında)  4 makine tasarrufu 

sağlanmıĢtır.  

 Mevcut sistemde 29 makine kullanılarak günde ortalama 4000 adet çıktı elde 

edilmektedir. Hücresel üretim yönteminde 13 makine ile basic ve yarı fantezi 

hücresinde ortalama 2000 adet çıktı, 12 makine ile fantezi hücresinde ortalama 4000 

adet çıktı elde edilmektedir. Toplamda mevcut sisteme göre hücresel yöntem ile 2000 

adet daha fazla çıktı elde edilmektedir. 

 Mevcut sistemden hücresel üretim yöntemine geçildiğinde artan 4 makine ile 

birlikte 4 çalıĢandan da tasarruf edilmiĢtir.  

 Mevcut sistem ve hücresel sistemde ortacı olarak çalıĢan 7 iĢçide değiĢiklik 

olmamaktadır.  

 Mevcut sistemde temizleme bölümünde toplam 6 kiĢi çalıĢırken, hücresel 

üretimde toplam 3 kiĢi çalıĢmaktadır. 

 Mevcut durumda özellikle bel takma kısmının ve kesme5‟in önünde oluĢan 

stoklar önemli ölçüde azaltılmıĢtır. 

 Mevcut durumda bir ürünün dikimhane içerisinde üretilme zamanı 3.3 dk iken 

hücresel üretim sisteminde basic ve yarı fantezi hücresinde bir ürünün dikimhane 

içerisinde üretilme zamanı 2.19 dk, fantezi grubunda bir ürünün üretilme zamanı 4.025 

dk olarak bulunmuĢtur. Sonuç olarak hücresel üretimle mevcut üretim oranlandığı 

zaman mevcut üretim sisteminde 1 ürün üretilirken hücresel yöntemde 2 hücrede toplam 

2.3 ürün üretilmektedir. 

 Mevcut durumda dikimhane içerisinde makine yerleĢim düzenleri makine 

çeĢitlerine göre yapılmıĢtır. Overlok makineleri, reĢme makineleri, düz makineler kendi 

içerisinde gruplandırılmıĢtır. Bu makineler üretimin çeĢitli aĢamalarında 

kullanılmaktadır. Ürünler üretilirken bu gruplar arasında birçok kez taĢınmaktadır. Bu 

da ürünlerin taĢıma sürelerini ve ürünün üretim süresini artırmaktadır. Hücresel üretim 
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ile makineler iĢ akıĢ sıralarına göre yerleĢtirileceği için aradaki taĢıma süreleri 

azalacaktır. 

 Papatya Tekstil iĢgücü ağırlıklı bir iĢletme olduğu için çalıĢanların 

performansları üretimi doğrudan etkilemektedir. Mevcut durumda iĢletmede 3 ürün 

grubu karıĢık olarak üretilmektedir. Ayrıca çalıĢanların kullandıkları makineler gün 

içerisinde farklılık göstermektedir. Bu nedenle ürün grubu değiĢtiğinde kumaĢ ve 

makine ayarları da değiĢmektedir. ÇalıĢanlar bu sirkülasyona uyum sağlamakta 

zorlanmakta ve herhangi bir iĢte kalifiye olamamaktadırlar. Bu değiĢikler oldukça 

çalıĢanların hızları azalmakta ve üretimde zaman kaybı yaĢanmaktadır.  

Hücresel üretimde ise makineler ürünün iĢ akıĢına göre gruplandırılacaktır. ÇalıĢanların 

da iĢ yaptıkları makine sabit tutulacaktır. Üretim sırasında makinelerde üretilen ürün 

grupları değiĢmediği için makine ayarları değiĢmeyecek ve makine hazırlık zamanları 

azalacaktır. Sürekli aynı makine ve aynı ürün grubuyla çalıĢacakları için zamanla 

yaptıkları iĢte kalifiye olacak ve hızları artacaktır. Buna bağlı olarak çalıĢanların uyum 

sorunları ortadan kalkacak ve üretilen ürünün kalitesi de doğru orantılı olarak artacaktır. 

  



53 

 

9.SONUÇ 

Bu çalıĢma, bitirme projesi kapsamında Papatya Teksil‟de yapılmıĢtır. ĠĢletmede 

öncelikle mevcut durum analizi yapılmıĢtır. Bu analizler yapılırken; Pareto analizi, 

Balık kılçığı diyagramı, zaman etüdü çalıĢmaları, hata bazlı alt ve üst kontrol sınırları 

belirlenmesi teknikleri kullanılarak iĢletmedeki sorunlar tespit edilmiĢtir. 

Sorunlar tespit edildikten sonra iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bunun için iĢletmeye 

RFID teknolojisi, Tedarik zinciri iyileĢtirmeleri, 5S yönetim teknikleri, performans 

arttırma teknikleri ve hücresel üretim sistemi önerilmiĢtir. Hücresel üretim sistemi 

önerisi için simülasyon çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

Yapılan tüm çalıĢmalar sonucunda amaçlanan tüm hedeflere ulaĢılmıĢtır. 
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