
Numarası Adı Soyadı İmza 
 
 

  

 

Yalın İmalat 

Final Sınavı Soruları 

I. ve II. Öğretim 
 

Çarşamba, Kasım 07, 2018 

SORU 1. Bir şirket üç aşamalı kitle akış süreci kullanarak, üç tip (A, B ve C) taşıyıcı parçası üretmektedir. Şirket her ürünü 

300 birimlik partilerle üreten küçük TZÜ üretim sistemini kullanmaktadır. Her aşamada, bir üründen diğer bir ürüne geçiş bir 

saatlik hazırlık süresi ister ve şirket her aşama çalışmaya başladığında her aşamada saatte 100 birim ürün üretmektedir. 

Aşağıdaki tablo geçmiş 10 saatlik şirketin operasyonunu göstermektedir. Ayrıca tabloda önümüzdeki 6 saatlik üç ürün için 

talepler de verilmektedir. Önümüzdeki 6 saat için her aşamada yapılacak olan işlemleri göstererek tabloyu doldurunuz. 

Kanbanlar nerede ve ne zaman verilecek, aşamalar arası malzemeler nasıl hareket edecek ve her aşamada son ürün için 

envanter seviyesi ne olacaktır? Bir aşamada işlenen malzemeler bir sonraki saatte (aşağıda gösterildiği gibi) nerede 

mevcut olacaktır. Gerekli hammaddeler tedarikçiden bir saat sonra temin edilecektir. (Not: Envanterdeki ve Kanban 

sütunlarındaki her bir A, B ve C karakterleri 300 birimlik ürünü temsil etmektedir). (15p) 

 



SORU 2: Aşağıdaki değer akış haritasındaki eksik bilgileri tamamlayınız. (15p) 

 

 



SORU 3: Aşağıda verilen 3 farklı parti büyüklüğü durumu için birim başına işlem sürelerini ve işlem sürelerindeki iyileşme 

oranlarını hesaplayınız. (15p) 

Hazırlık 
Süresi 

Parti 
Hacmi 

Birim 
başına 
çevrim 
süresi Birim başına işlem süresi 

%İyileşme 
Oranı 

%İyileşme 
Oranı 

6 saat 100 1.5 dakika 1.5 + (6 x 60)/100 = 5.1 dakika - - 

6 saat 1000 1.5 dakika 1.5 + (6 x 60)/1000 = 1.86 dakika 63.53 - 

6 saat 10000 1.5 dakika 1.5 + (6 x 60)/10000 = 1.536 dakika 69.88 17.42 

 

 

SORU 4: Bir X ürünü A, B ve C süreçlerinde üretilmektedir. X ürününü üretmek için 2 alternatif süreç yapısından birisinin 

kullanılması istenilmektedir. Birinci alternatif parti tipi bir süreç yapısı olup ürün partiler halinde süreçlerden geçerek 

üretilmektedir. İkinci alternatif de ise ürün tek parça akışı olarak süreçlerden geçerek üretilmektedir. Alternatif süreç yapıları 

aşağıdaki şekilde verilmiştir. 
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X ürününün her bir süreçteki çevrim süresi 2 dakikadır. 100 birimlik bir parti için: 

a) Alternatif 1’de tüm parti için X ürününün akış süresi ne kadardır? (10p) 

 

Parti akış süresi = 2 x 200 + 2 x 200 + 2 x 200 = 600 dakika ve üzeri. 

 

b) Alternatif 2’de tüm parti için X ürününün akış süresi ne kadardır? (10p) 

 

A Süreci 2 4 6 8 10 12 14 . . . 196 198 200

B Süreci 4 6 8 10 12 14 . . . 196 198 200 202

C Süreci 6 8 10 12 14 . . . 196 198 200 202 204
 

 

Parti akış süresi = 204 dakika ve üzeri. 

c) Alternatif 2’nin Alternatif 1’e göre akış süresi etkinliğini %’de olarak hesaplayınız. (5p) 

Parti akış süresi etkinliği (%) = [(600-204)/600] x 100 = %66. 



SORU 5: Bir aydınlatma şirketi yeni tasarladığı ampul üretim sisteminde bir kanban sistemi uygulamak istemektedir. 

Üretilen ampulle ilgili aşağıdaki veriler elde edilmiştir: 

Günlük talep (d): 300 birim (300 işgünü/yıl) 

Elde bulundurma maliyeti (Ch): 20 TL/birim/yıl 

Sipariş verme maliyeti (Co): 10 TL/sipariş 

Tedarik süresi: 2 gün 

Emniyet stoğu:  600 birim 

Kanban hacminin ESM (Ekonomik Sipariş Miktarı, )’ye göre hesaplandığını kabul edersek, kanban hacmi 

ve sayısını hesaplayınız. (15p) 

ESM = Kanban Hacmi = SQRT ((2 x 300 x 300 x 10)/20) = 300 birim 

 

Kanban Sayısı = [Tedarik süresince talep + emniyet stoğu] / Kanban hacmi 

 

Kanban Sayısı = [(2 * 300) + 600] / 300 = 1200/300 = 4 kanban. 

SORU 6: Aşağıda Mart ayı için A, B, C ve D ürünlerine ait aylık üretim talepleri verilmiştir: 

Ürün Talep Miktarı 

A 2500 

B 800 

C 400 

D 300 

Mart ayı 25 işgünüdür. Şirketin günlük net çalışma süresi 8 saat ise: 

a) Şiş-Kebap üretim için günlük bir çizelge oluşturunuz. (8p) 

Ürün Talep Miktarı Günlük Talep 

A 2500 100 

B 800 32 

C 400 16 

D 300 12 

Günlük net çalışma süresi: 480 dakika 

Tempo süresi = 480/160: 3 dakika 

Ürün Günlük 

Talep 

Gerekli üretim süresi (tempo süresi x günlük talep) Saat 

A 100 300 5 

B 32 96 1.6 

C 16 48 0.8 

D 12 36 0.6 

b) Seviye üretim için bir çizelge oluşturunuz. (7p) 

Ürün Günlük Talep Tempo 

A 100 4.8 

B 32 15 

C 16 30 

D 12 40 

 160 3 
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