
BÖLÜM 4. 
ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI 
VE TASARIMI 
 
Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin 
tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla, taşıma metodları, ambarlama 
metodları, yükleme ve boşaltma tekniği, çeşitli ambalajlama metotlarının, taşıma teçhizatının 
vasıfları, standartları ve fizibiliteleri ile en uygun konteynerlerin seçimi hususların önceden 
bilinmesi gerekir. 
 
Transport makinalarına ait bakım ve onarım politikası, hasar görmesine ait önlemler personel 
ve üretim için emniyet çalışanların eğitimi, yeniliklerin takibi, maliyet etüdleri ve maliyetin 
kontrolu metodları, taşıma tezhizatına ait metod ve prosedürleri en gelişmiş şeklini öğrenmek 
ve sonuçta bunlarla ilgili iletişim sistemi bilgilerin öğrenilmesi gerekir. Ancak bunlar 
işletmenin tipine ve üretimin türüne bağlıdır.  
 
İşletmede malzeme iletimi prodüktivitenin arttırılmasını da etkileyecektir. Esasen amaç, 
zamanın azaltılması ve üretimin arttırılmasıdır. Bilindiği gibi işletmelerde prodüktivitenin 
arttırılmasında öngörülen noktalar şunlardır:  
 
Çalışma koşulları, çalışma metotları, iş organizasyonu, makina ve tesisler, malzeme iletimi 
tekniği ve bunlara ait araçlar, üretim, kontrolü ve personel yönetimidir. Ancak bu faktörlerin 
hemen hepsinde malzeme iletiminin direkt etkisi vardır. Dolayısıyla prodüktiviteyi her yönü 
ile etkileyen olay malzeme iletimidir. 
 
Bir fabrika planlaması, işlemler bakımında aşağıdaki konuları kapsar: 

1) Dış transport imkanları, 
2) Teslim alma, boşlatma, kontrol, ambarlama işlemleri, 
3) İmalat işlemleri, 
4) Yardımcı işlemler, 
5) Kalite kontrol ve muayeneleri, 
6) Ambalaj işlemleri, 
7) Ambarlama işlemleri, 
8) Sevk işlemleri. 

 
Doğru transport donanımının seçimi ve uygulanması, seçilen ekipmanın güvenilirliği ve 
performansı ve çalışanların güvenliği,bir transport  sisteminin tasarımı ve işletilmesinde 
önemli rol oynar. Kolon genişliği, tavan yüksekliği, çatı yapısı, zemin yük kapasitesi, hareket 
yoğunluğu gibi fabrikanın yapısal karakteristikleri ve ekipmanın tesis düzenine uyumu 
yapılacak seçimi etkiler. 
 
İdari açıdan yönetimin öncelikleri, yatırım maliyetleri, finansman yöntemleri ve ekipmanı 
kullanacak ve bakımını yapacak personelin yeterliliği dikkate alınmalıdır. 
 
İmalat operasyonlarında üretim maliyetleri, dolaysız masraflara doğru orantılı olarak değişir. 
Transport giderleri, söz konusu dolaysız masrafların büyük bir bölümünü oluşturduğundan 
doğru ekipman seçimi kritik önem taşır. Teknik değerlendirmeye ilaveten ekonomik analiz ve 
alternatif sistemler arasında karşılaştırma yapılmalıdır. Seçilen ekipman transport işleminde 
sağlayacağı iyileştirmeler şunlar olmalıdır: 
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• Transport masraflarının azalması 
• Gereksiz malzeme hareketinin elimine edilmesi 
• Malzeme kontrolünün gelişmesi 
• Hızlı ve kolay malzeme nakli 
• Alan ve yer kullanımının iyileşmesi 
• Malzeme akışının bazitleşmesi 
• İşletme veriminin artması 
• Hasar ve firenin minimize edilmesi 
• İş ortamının daha güvenli hale gelmesi 

 
Ekipman ve fabrika karakteristikleri dikkate alınarak amca en uygun alternatif belirlenir, 
mevcut sistemde sorunsuz çalışabileceğinden emin olunduktan sonra işletmeye alınır. 
 
4.1. İŞLETMELERDE TAŞIMANIN HEDEFLERİ  
 
Endüstri devrimlerinin yapılmasıyla fabrika sistemlerinin oluşması insan gücünün ve kontrol 
olaylarının makinalara intikalini sağlaması eskiden yetersiz olan taşıma sürati ve  malzeme 
iletimi işçiliği maliyeti ayarlamak önem kazanmıştır. 
 
Malzeme iletimi birçok endüstride işçilik maliyetinin en büyük ve tek elemanıdır. Genellikle 
bir işletmedeki hareketlerin %80’i taşımaya yönelik, %20’si de esas üretime yöneliktir. Örnek 
olarak, bir çelik ingot haddelenmesinde, bir haddeleme işlemine karşılık 17 diğer hareket 
toplamı vardır. İşletmenin tümünde de üretimi sağlayan hareketlerin onu hazırlayan 
hareketlere nazaran ancak %20 kadar bir miktar teşkil etmesi diğer hareketlerde yapılacak, 
örneğin %10 kadar bir tasarrufun malzeme iletimi için ekonomik bir maliyet oluşturacağı 
aşikârdır. Bu nedenle mühendislerin malzeme iletimi ile ilgili toplam faktörleri dikkate 
almaları gerekir.  
 
Kapasitenin yükseltilmesi hedefi, bir işletmede kapasitenin artırımı malzeme iletimi 
sisteminin ayarlanmasına bağlıdır. İşletmede malzeme iletimiyle kapasitenin artışı aşağıdaki 
hususlar ile sağlanabilir : 

a) Alanın daha iyi kullanılması 
b) Yeni alan ilavelerinin mümkün olduğunca azaltılması 
c) Teçhizatın daha iyi kullanılması 
d) Daha hızlı yükleme 
e) Bir işletmede malzeme, techizat ve insanların emniyetini sağlama 
f) İşlerin daha kolaylaştırılması 
g) İşin hafifletilmesi 
h) Yapılan işlemin tamamen kontrol edilmesi 
 

 
4.2. MALZEME İLETİMİ SİSTEMLERİNİN SINIRLARI  
 
Sadece uygun olmayan mühendislik hizmeti ve kötü bir yönetim şekli, malzeme iletiminin 
faydalı olmasını ve belirli bir sınırda kalmasını zorlar. Bu sebeple aşağıdaki konular herhangi 
bir değişiklik veya uygulamadan önce değerlendirilmelidirler.  
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a) Ek sermaye yatırımı: Bir işletmede malzeme iletimi için ilave bir sermaye yatırımı 
yapılacağı zaman yeni sistemin mevcut sistemden daha iyi olduğu kanıtlanmalıdır. Burada 
mevcut sistemin optimal kapasitesinin kullanım olanağı kesinlikle araştırılmalıdır. 

 
b) Esneklik kaybı: Bir işletmede malzeme iletimi belli ölçü, şekil, hacim, işlem sırası ve 

üretim oranına göre yapılmışsa, yeniden bir sistem uygulanacağı zaman bunun mevcut 
sistemden daha ekonomik olması araştırılmalıdır. Bu da mevcut sistemin flexibilitesinden 
yararlanılarak yeni ihtiyaçların karşılanmasının araştırılmasını gerektirir.  

 
c) Ciddi makina arızaları: Malzeme iletimi techizatı, birçok yerde işletmenin belkemiğini 

teşkil eder. Malzeme iletimi ile ilgili bir tesisin durması demek, işletmenin belirli bir 
kısmının durması ve genelde de işletmenin aksaması demektir. İşte bu sebeple iyi 
mühendislik hizmetleri böyle duruşların önünü almalıdır. Malzeme iletimi vasıtalarının 
arızalarını önleyici iyi bir bakımı sağlayıcı tedbirlerin, bunlarla ilgili yedek parçaların, 
yağların zamanında temini, iyi muhafazası ve ambarlanması gereklidir.  

 
d) Malzeme iletimi ile ilgili yardımcı techizatın maliyetleri: Bir işletmede, bir tranport 

makinasının çalışması kendisinin satın alma maliyeti ile ve bunun amortismanı oranı 
dışında yıllık yedek parça, yakıt, yağ ve işçilik gibi masrafların analizi gereklidir. Burada 
önemli olan, böyle bir makinanın yıllık duruş miktarının minimum olması ve toplam 
taşıma hacminin maksimum olması gerekir.  

 
4.3. FABRİKA DÜZENLEMESİNDE SAĞLANAN FAYDALAR 
 
Uygun seçilmiş transport sistemlerinin kullanılmasıyla elde edilen faydalar, imalat prosesini 
kolaylaştırmak, malzeme iletimi miktarını minimize etmek, işlemler arasında flexibilite 
sağlamak, proses içinde uygulanan metodlardaki dönüşüm adetlerini arttırmak, techizat 
yatırımını azaltmak, faaliyet alanını ekonomik olarak kullanmak, işgücü etkinliğini arttırmak, 
işçinin huzurlu, güvenli ve konforlu çalışmasını sağlamaktır. 
 
Fabrika düzenlemesi ile transport tekniği arasındaki ilişki bakımından aşağıdaki 10 faktör 
dikkate alınır. 
 
1) Temel bilgilerin elde edilmesi ve analizi,  
 (a) üretim miktarı,  
 (b) spesifikasyonlar ve resimler,  
 (c) üretim prosesi, 
2) Malzeme akış modelinin tayini. Bu konuda yapılacak işlemler, 

a) Ön montaj, genel montaj, akım ve proses şemaları,  
b) Bina spesifikaksyonu, 
c) Genel akış modeli tipi,  
d) Faaliyet ilişkileri. 

3) Alan ihtiyacının tespiti,  
 (a) ambar alanı,  
 (b) yardımcı hizmet faaliyetleri alanı,  
 (c) üretim alanı, 
4) Faaliyet alanlarının yerlerinin tespiti,  
 (a) genişleme ve fizibilite hesapları,  
 (b) ayrılan alanların blok diyagramları, 
5) Malzeme iletim sistemlerinin dizaynı,  
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 (a) metod,  
 (b) teçhizat,  
 (c) özel taşıma metodları. 
6) Her işyerine ait alanlarda uygulanan metodların planlanması, 

a) Genel malzeme akışı,  
b) İş merkezleri arasında malzeme akışı, 
c) İş merkezlerinin yerleştirme düzeni. 

7) Planlama faaliyetlerinin koordinasyonu, 
a) Yerleştirme düzeni şeması, 
b) İş merkezleri arasındaki malzeme akışı şeması, 
c) Master plan yapılması, 
d) Yardımcı hizmetlerin alanları. 

8) Master planda dikkate alınacak hususlar, 
a) Yerleşimin mevcut araziye göre uygulanması, 
b) Yolların ve bina kolonlarının gösterilmesi, 
c) Son yerleştirme düzeni, 
d) Pilot planın oluşturulması. 

9) Yerleştirme düzenlemesinin değerlendirilmesi, 
10) Malzeme iletim sisteminin uygulaması. 
 
Bu faktörlerle malzeme iletimi faktörleri arasında bir takım ilişkiler vardır. Malzeme iletimi 
faktörleri ile fabrika düzenlemesi planı faktörleri arasında birbirleri ile çok yakın bir ilişki 
vardır. O halde iyi bir yerleştirme düzeni iyi bir malzeme iletimi ile olur. Bu düzende 
oluşacak problemler üretim, fabrika mühendisliği, kalite kontrolü, satış ve dağıtım, iş 
güvenliği ve çalışanlarla ilgili konular olur.  
 
4.4. TRANSPORT TEKNİĞİNDE  MALZEME İLETİMİ ANALİZİ  
 
Transport tekniği alanındaki gelişmeler fazla kar sağlama gibi yeni ihtiyaçların gelişmesine 
neden oldu. Fabrika içindeki taşıma fonksiyonlarının daha iyi bir şekilde tayini, en doğru 
maliyetin bulunması, taşıma fonksiyonu alt yetki ve sorumluluklarının belirtilmesi ve günlük 
faaliyetler içinde bulunan diğer fonksiyonlarla taşıma fonksiyonları arasındaki ilişkilerin 
açıklanması gerekir. Fabrikanın içinde değil etrafında ve dışındaki faaliyetlerle müşterilerle 
ilgili faaliyetler bu kapsamın içindedir. O halde bugün meşgul olacağımız bir problem ileri 
kademedeki sistemler olacaktır ve burada amaç pratik ve ekonomik bir çözüm bulmaktır. Eğer 
sevk kaynakları, imalat prosesleri ve müşteriye varışlar sınırlı olursa çözüme yaklaşım daha 
basitleşir. Bir işletme başka bir işletmeden aldığı malzemede hammadde vasıfları, 
ambalajlama metodu, yükleme ve sevk metodları, kendi işletmesindeki boşaltma, ambarlama 
ve işletmede kullanım yerlerine iletimlerini birlikte incelemek zorundadır. Bu konu mamulün 
müşteriye ulaşmasına kadar devam eder. O halde malzeme iletiminin kendine öz bir takım 
denklemlerle çözme sorunu vardır. Genel olarak malzeme iletimi denklemi Şekil 4.1’de 
gösterilmiştir. 
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Şekil 4.1. Malzeme iletimi denklemi 

 
Malzeme iletimi sistemi analiz edildiği ve daha küçük parçalara ayrıldığı zaman, yeni 
durumlara ait problemlerin nasıl çözümleneceği sorun yaratır. Bu durumlarda genellikle 
yapılan hata problemin bazı tür techizat ile çözüleceğinin sanılmasıdır. Bu düşünce malzeme 
iletimini problem olarak yanlış bir yönden ele almaktadır. Oysa burada problem için birtakım 
sorular sorulmalı bunların cevapları araştırılmalıdır.  
 
1.soru NEDEN: Araştırmayla ortadan kaldırmıştır yani problemin ilk sorusu (neden) bunun 
cevabı luzümlu mu, lüzumsuz mu? Sorusunu cevaplandırma ve bulmaktır.  
 
2.soru NE: Evvela 1. ve 2. derecedeki malzemeyi ayırmak lazımdır. “Ne”yin taşınması 
gerektiğine karar vermek ve “Ne” sorusunu taşımayı basitleştirme ve daha ekonomik bir 
taşıma yapmayı amaçlar.  
 
3.soru NEREYE: (Nereye) sorusu zamanla birlikte olursa bir hareketi ifade eder o halde 
(Nereye), (Ne Zaman) sorularının beraber olması lazımdır. Evvela malzemenin akış yönü 
tayin edilerek analiz edilmelidir. Yani malzeme nereden çıkıyor ve nereye varıyor ? 
dolayısıyla hangi yolu takip ediyor ? Bu incelemede taşınan yolda bir engel var mı ? sorusu da 
incelenmelidir.  
 
4. soru NE ZAMAN: Hareketin 2. kısmı (Ne Zaman) olduğudur. Burada hacim, varsa 
frekans, işlem içindeki akış oranı gibi bilgilerin kesinleşmesi lazımdır. Çünkü maliyet ve 
ayrıca taşıma alanları bu bilgilerden etkilenir.  
Malzeme iletimi denklemi taşınacak malzemeyi ve yapılacak hareketi metod ve techizat 
açısından dikkatle analiz edilmesi gerektiğini ifade eder. Dikkat edilecek noktalar malzeme ve 
hareketle ilgili metod ve techizatın seçimidir. Malzeme, hareket ve metotlara ait karakteristik 
şu şekildedir: 
 
1) MALZEME:  

1.1) Şekli: Gaz, Sıvı, Yarı sıvı, Katı. 
1.2) Bünyesi: Dökme; Birim yük, Parça, Ambalajlı, Kırılgan, Ağır, Büyük hacimli, 
       Gayrı muntazam. 
1.3) Karakteristikleri : Kimyasal, Elektriksel, Mekanik, Termik, Fiziksel. 
1.4) Miktar: Toplu, Parça 
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2) HAREKET: 
2.1) Boşaltma: Bina dışında, Arabada, Binada, Bina yanında, Belirli bir mesafede,   
       Fabrika içinde, Girişte, Stok kısmında, Depoda, Sevk yerinde. 
2.2) Yollar: Fabrika içi döşemesi, Koridor, Yürüme esnasında, İşlemler esnasında,  
        Binaya taşıma, Trafik karşılaşması, İstikamet. 
2.3) Mesafe: Yatay, Dikey, Meyilli. 
2.4) Frekans: Ara sıra, Belirli aralarla, Muntazam bir şekilde, Gayrı muntazam,  
       Sürekli, Karışık 
2.5) Sürat ve birimler: Parça/saat, Kg/saat, Ton/saat, Lt/saat, M/saat, M3/saat,  
       Değişik faktörlü, Muntazam. 

 
3) METOD: 

3.1) Yük birimi veya yükün ifadesi: Dökme, Adet, Kaplar (standart),  
       Ölçülü vasıflarda, Ağırlık ve dara. 
3.2) İşgücü: Bir işçiyle, Birkaç işçiyle, Çok işçiyle, İşçisiz. 
3.3) Techizat: Konveyör, Kren,  Elevatör, Endüstriyel arabalar, Taşıma techizatı,  
       Normal çekiciler, Diğerleri. 

 
Bu faktörler ve karakteristikler karar vermenin temel unsurlarını teşkil ederler. Bunların her 
biri kendi bünyesinde ayrılmış çeşitli problemlerin çözümü için kullanılacaktır. Problemle 
ilgili bilgiler doğrudan doğruya izlenerek tespit edilmeli, ondan sonra bir iletim şeması 
yapılarak bunun üzerinde uygulanacak metod belirlenmelidir. Bunların başarılı olması 
bilgilerin doğruluğu yanında doğru bir yerleştirme düzenine ve iyi bir kontrolün yapılmasına 
bağlıdır. 
 
Bu faaliyetler içinde malzeme iletiminin her noktada etkisi vardır. Evvela ekonomik bir 
üretim için yeterli bir malzeme akımının planı yapılmalıdır. Bu plan fiziksel ve mekanik 
olanaklarla yürütülmelidir. Bu esnada, malzeme akışı statik bir durumdan dinamik bir duruma 
dönüşür.  
 
4.5. MALZEME İLETİMİNİN PRENSİPLERİ 
 
Malzeme iletiminde iletimi minimum seviyede tutmak, prensibin temelini teşkil eder. Bir 
taşıma ünitesinde parça adedinin mümkün olduğunca fazla olması birim iletim maliyetini 
azaltır. Bir iletim projesi; malzemenin genişliği, ağırlığı ve karakteristikleri dikkate alınarak 
hazırlanmalıdır. Gereksiz iletim işlerinin ortadan kaldırılması, tekrarlanan taşıma 
zamanlarının minimum bir seviyeye indirilmesi, tüm malzeme iletimi problemlerinin fabrika 
düzenlemesi planına göre ve ekonomik açıdan incelenmesi, fiziksel faaliyetlerden 
faydalanılması, kullanılan malzeme iletimi vasıtalarının mevcut kapasitelerinin tam olarak 
kullanılması, ağır malzemenin kısa mesafelerde taşınmalarının sağlanması genel prensipleri 
teşkil eder. 
 
4.5.1. MALZEME AKIMI İLE İLGİLİ PRENSİPLER 
 
Taşıma, mümkün olduğunca düzgün bir hat istikametinde olmalıdır. Malzeme akımı imalat 
metodlarının kolaylaştıracak şekilde olmalıdır. Taşıma, maksimum oranda sürekli ve uniform 
bir seviyede tutulmalıdır. Geriye dönüş olmamalı ya da minimum olmalıdır. Üretimde 
flexibilite, taşıma sistemlerine paralel olmalıdır. Malzeme iletimi minimum miktarda yer işgal 
edecek bir şekilde planlanmalıdır. İletim, mekanik bir yolla ulaştırılmalıdır. Pratik olduğu 
sürece, malzeme doğrudan doğruya iş alanına sevk edilebilmelidir. İşlemler arasında kesinti 
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olmayacak şekilde ara iletim vasıtaları kullanılabilmelidir. Mümkün olan yerlerde 
malzemenin ağırlığından yararlanılarak taşıma gerçekleştirilmelidir. Gerektiği zaman bazı 
işlemler birleştirilerek lüzumsuz taşımalar ortadan kaldırılmalıdır.  
 
4.5.2. METODLARLA İLGİLİ PRENSİPLER 
 
Temel prensip doğrusal hat sisteminde taşıma yapmaktadır. Taşıma esnasında kontrol, sayım, 
üretim, ambarlama gibi işlemler birleştirilebilmelidir. İletim minimum mesafede ve adette 
yapılmaya çalışılmalıdır. Yani hareket uzunluğu mümkün olduğu kadar kısaltılmalıdır. Bu 
nedenle, ortadan kaldırılacak kısımlar basitleştirilebilecek veya birleştirilebilecek kısımlar 
olmalıdır. Kaba nakil işlemlerinden çok, taşıma kaplarla yapılmalıdır. Kızak sistemleri 
kesinlikle gerekleştirilmelidir. Hurdaların kaldırılması ve mekanik taşıma sistemlerinin her 
yerde uygulanması, ambarlarda minimum malzemenin bulunacağı şekilde planların yapımı ve 
son olarak hiçbir malzemenin yere konmaması metodlarla ilgili prensipleri kapsar. 
 
4.5.3. İŞGÜCÜ KULLANIMI İLE İLGİLİ PRENSİPLER 
 
Elle taşıma işi varsa bunu en uygun bir şekle sokmak veya ortadan kaldırmak lazımdır. Uzun, 
sert veya hasarlı malzemenin elle taşınması ortadan kaldırılmalıdır. Tekrarlanan kısa ve 
düzensiz işlerin taşınması için mekanizasyon olanakları hazırlanmalıdır. Bir işletmede 
malzemenin beklemesine imkan vermeyecek şekilde işçilerin o yerde hazır olmaları 
sağlanmalıdır. Taşımada mümkün olduğu kadar direkt işçilik kullanılmamalıdır. Tesisler, 
işçinin tüm zamanını kullanacak şekilde ayarlanmalıdır. Taşınacak ünitelerin ölçüleri işçilerin 
yorgunluğunu azaltacak ve taşıma süratlerini arttıracak şekilde olmalıdır. 
 
4.5.4. TESELLÜM, AMBARLAMA, SEVK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

 
Ambarlama ve sevkiyatta pratik olduğu oranda mekanik vasıtalar kullanılmalıdır. Yükleme ve 
boşlatmada hasır olmamalıdır. Ambarlarda minimum stok bulunmalıdır. Standart ve üniform 
kap ve ambalajlar kullanılmalıdır. Bina hacmi maksimum derecede malzeme iletiminin 
kullanılmasını sağlamalıdır.  

 
4.5.5. BİRİM YÜKLER VE KAPLARLA İLGİLİ PRENSİPLER 
 
Kaplar, belirli bir birimdeki malzemenin; bu malzemenin yüklenmesi, taşınması ve kullanım 
alanlarına ulaşması faaliyetlerini beher birim yük için planlanmış olmalıdır. Taşıma kaplarının 
ağırlığı minimum miktarda olmalı ve bu kaplar standardize edilmiş ölçüler içinde 
yapılmalıdır. Kapların kesinlikle kızaklar üzerinde taşınması sağlanmalıdır. Bu taşıma, 
otomatik taşımaya müsait olmalıdır. Yük üniteleri, binanın, taşıma techizatının ve taşınması 
istenen malzeme hacminin dolayısı ile üretim kapasitesinin değerleri dikkate alınarak dizayn 
edilmelidir. 
 
4.5.6. TEÇHİZATLA İLGİLİ PRENSİPLER 
 
Bir işletmede, taşıma için kullanılacak techizatın pek çok taşıma faaliyetlerini yerine getirecek 
nitelikte seçilmesi lazımdır. Transport makinalları, üretim planlamasına uygun olmalı, yerden 
tasarruf sağlayacak şekilde seçilmeli ve sabit bir yerde kalmamalıdır. Taşımada en ucuz iletim 
malzemenin yoğunluğundan faydalanılarak yapılan iletimdir. Bu sebeple, hareketli hallerde 
enerji ile çalışan techizat seçilmelidir. Bir işletmede yeni bir techizatın satın alınmadan evvel 
işletmede mevcut olan techizatın kapasitesinin tam olarak kullanımını sağlamaktır. Bir 
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techizat prensibi seçilirken, belirli karakteristiklerin tespit edilmesi ve techizatın seçiminde 
bundan yararlanılması lazımdır. Bu karakteristikler; istikamet, frekans, geçitler, kaldırma 
seviyesi ve alan konularından oluşmaktadır (Şekil 4.2). 

 
Şekil 4.2. Transport makinalarının karakteristikleri 

 
4.5.7. MALİYETLE İLGİLİ PRENSİPLER 
 
Bir ünitenin taşıma maliyeti, genellikle, mesafe ve ağırlık faktörlerine bağlıdır. Techizat, 
toplam maliyete etkili olacak şekilde ve kendini kısa sürede amorti edecek şekilde 
seçilmelidir. İletimde ekonomik bir sonucun elde edilmesi, mevcut techizat kapasitesinin tam 
olarak kullanılmasına bağlıdır. Beher ünite malzeme iletimi için techizat yatırım oranı 
mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutulmalıdır. Maliyeti etkileyen konular tespit edilmeli 
ve zaman etüdü ile yapılmalıdır. Bunun yanında, her iletim konusunun minimum bir maliyete 
sahip olabilmesi seçilen techizatın bedeli ile de ilgilidir. Malzeme iletiminin maliyetle ilgili 
konularında toplam maliyetin minimum olması, taşınan malzeme miktarı toplamının taşınan 
mesafe toplamı ile çarpımı sonucu oluşan değerin minimum olması demektir. 
 

ij

m

i

m

j
ij

min

xcc ⋅=∑∑∑
= =1 1

         (4.1) 

 
Toplam maliyeti en aza indirmek için lineer programlama, atama teknikleri, transport 
programlaması, gezi şemaları, dinamik programlama, kuyruk teorisi, konveyör analizi ve 
simülasyon gibi teknikleri uygulanır. Bunların içinde en pratik olarak transport tekniği ve 
buna bağlı olarak da From-To şemalarından yararlanmak mümkündür (Şekil 4.3). Bu amaçla, 
yapılan taşıma adetlerinin çeşitli faaliyetler arasındaki değerleri tayin edilir. 
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Şekil 4.3. Form-to şeması 

 
Örnek olarak, 10 işyerinden oluşan faaliyetler içinde yatay veya dikey her türlü hareketlerin 
adetleri Şekil 4.3’de verilen From-To şemasına işaret edilir. Örneğin hammadde ambarından 
frezeye malın gelişi iki tür hareketten, tornaya ise 8 tür hareketten oluşmaktadır. Yani 
hammadde ambarında bu faaliyet merkezlerine yapılan hareketlerin toplamı 17’dir. Aynı 
şekilde, diğer faaliyet merkezlerinin hareketlerinin toplamları da vardır. Bu hareketleri, 
zaman, para ve mesafe gibi birimlere dönüştürülebilir. 
 
Bir From-To şemasının etkinlik derecesini araştırırken en isabetli hareket; miktarları gerek bu 
adetler açısından, gerekse değerler açısından incelemek gerekir. Böylece, komşu faaliyetleri 
tespit ederek, en uygun değerleri bulunur. 
 
4.5.8. MALZEME İLETİMİ İLE İLGİLİ PRENSİPLER 
 
Tehlikeli uygulamaların malzeme iletimi biliminde yeri yoktur ve istatistikler, bir işletmede 
tüm kazaların %22’sinin iletimle ilgili olduğunu göstermektedir. Mekanizasyon, kaza 
olanaklarını azaltmaktadır. Bu bakımdan, iş güvenliği prensiplerine uyulmalıdır.  
 
Bir işletmede aynı konu için tekrarlanan iletim olmamalıdır. İdeali, geri dönmeyecek şekilde 
doğru bir hat istikametinde iletimin yapılmasıdır. Hareket, bir ağırlık ünitesine göre 
düzenlenmelidir. Bu, iletimin en önemli prensiplerinden biridir. Ağırlık ünitesinin taşınması 
kızak, araba vb işlemlerle kolaylaştırılmalıdır. Çünkü taşıma vasıtaları bu işlerin daha kolay 
yapımı için bu tür sistemlere ihtiyaç gösterir. Örneğin bir fork-lift veya bir kren ancak böyle 
bir sistemle çalışabilir. Evvelce belirtildiği gibi taşımada malzemenin yoğunluğundan 
faydalanmak ilk düşünülecek husustur. Meyilli yerlerde, katlar arasında, aşağı doğru taşımalar 
da bu tür ile en ucuz taşıma tipi olurlar. Yoğunluktan faydalanılmayan yerlerde ise, mutlaka 
mekanik vasıtalar kullanılmalıdır.  
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Mekanik vasıtaların kullanılmasında bu vasıtalara yapılacak bakım metodları ile ilgili olarak 
bir zamanlama tablosu yapılması zorunludur. Taşımanın sürekliliği bu zamanlama tablosuna 
bağlı bulunmaktadır. İşletmede yapılacak iletimde ekonomik bir sonuç almak, iletilecek 
ünitelerin ölçülerinin artmasına bağlıdır.  
 
Ünite başına maliyetin ölçümü malzeme iletimi açısından işletmedeki iletimin başarılı 
olmasını yani performans derecesinin daha yüksek olmasını ifade eder. Bu üniteler ton, adet 
veya m3 şeklinde ifade edilebilirler. İşte bu ünitelere isabet eden taşımaya ait işçi saati 
ölçülerek işletmedeki taşıma performansı hesaplanabilir.  
 
Örnek olarak, 7 işçi, 4 ton pik demirini 60 dakikada yüklemektedir. Oysa 3 işçi bir forkliftle 
40 dakikada 57 ton yük yüklemektedir. Uygulanan sistemde beheri 25’er adet pik demiri 
istiflenen kızaklar kullanılmaktadır. Birinci şekilde işçinin saatteki yükleme miktarı, 

 550
70
4 .=  ton 

 
İkinci şekilde ise  

528
340

5760 .
/

=
⋅ ton / saat  

 
demektir. Bu, taşıma performansını işçi başına düşen taşıma miktarı ifade eder. Şüphesiz ki, 
bu hesapların temelinde techizatın satın alımındaki maliyetin de etkisi vardır. Bu durumda, 
mekanize bir taşıma ile yapılacak maliyette yakıt, bakım ve onarım amortisman ve işçilik 
değerleri dikkate alınacaktır.  
 
4.5.9. BAKIM VE TAMİR İLE İLGİLİ PRENSİPLER 
 
Malzeme iletiminin techizatının prodüktivitesi tamir ve bakımın ve yedek parçaların 
sağlanmasının düzenlenmesi ile ilgilidir. Bu prensip, iletim terminallerinde, depolarda ve 
işletmelerdeki birçok operasyonlarda malzeme iletimi analizinin bir sonucu olarak formüle 
edilebilir. Her aracın günlük bakım maliyeti hesaplanır. Bakım ve tamir işlerinde sağlanacak 
ekonomi, yapılan bakım masraflarından çok techizatın sürekli çalışmasını sağlamakla elde 
edilir. Bir bakım planlamasında, her an bakımda bulunacak araç miktarı hesaplanmalıdır. Bu 
miktar minimum adette olmalıdır.  
 
İletim vasıtalarının koruyucu bakımlarının yapılması lazımdır. Koruyucu bakım, arızaların 
elemine edilmesi demektir. Bu da iyi bir bakımla sağlanır. Bu plan her bir araç için mekanik, 
elektrik bakımları ile yağlama işlerini kapsamalıdır.  
 
4.6. MALZEME İLETİMİ ANALİZİNDE KANTİTATİF TEKNİKLER  
 
Malzeme iletimi analizi ve planlamasında uygulanan ve kantitatif teknikler diye tanımlanan 
ve bunların uygulama alanları her konu için ayrılan teknikler geliştirilmiştir. Bu tekniklerin 
bir kısmı, sistemin değerlendirilmesine de imkan verir. Ancak bu teknikler fabrika 
düzenlemesinde söz konusu olan montaj hattı dengelemesi, makine yükleri hesabı, üretimin 
planlanması ve yer seçimi gibi konuları kapsamaz. Yani bu konular malzeme iletimi 
problemleri için bir özellik teşkil etmez. Burada tasarlanan problemler teçhizatın veya 
malzemenin hareketi ile birlikte optimum yerlerinin karşılaştırılması şeklinde olur. 
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Bir işletmede malzeme iletimi planlamasının kapsamının ne olduğunu anlamak ve malzeme 
akışının bu planlama içinde nasıl çalıştığını görmek ve işletme bünyesinde değişik 
kademelerde bu iletim akışının ilişkilerini tayin etmek ve uygulanan tekniklerin 
karşılaştırmasını yaparak bunları değerlendirmektir. Bu teknikler ve modeller, malzeme 
iletimi projesinde ve faaliyet yerlerinde uygulanır. 
 
Prosedürlerin bazıları klasik matematik yolu ile karşılaştırılır ve tartışılır. Ancak son 
zamanlarda Yöneylem Araştırması alanlarında daha etkin gelişmeler olmuştur. Analizcinin, 
hangi prosedürü kullandığı ve gelecekte hangisine ihtiyaç duyacağını tayin edebilme 
yetenekliliğine sahip olması lazımdır. Bu konulardaki teknikler esas itibarıyla, 4 grupta 
incelenirler. Bunlar sırasıyla; 

1) Lineer Deterministik Grubu, 
2) Lineer Olmayan Deterministik Grubu, 
3) Lineer Probabilistik Grubu, 
4) Lineer Olamayan Probabilistik Grubudur.  

Bunlara dayalı olarak malzeme iletimi ile ilgili ve tartışılması gereken teknikler şunlardır:  
1) Lineer Programlama, 
2) Atama Tekniği, 
3) Transportasyon Programlaması, 
4) Transshipment Programlaması, 
5) Gezici Satıcı Tekniği, 
6) Tamsayı Programlaması, 
7) Dinamik Programlama, 
8) Kuyruk Teorisi, 
9) Konveyör Analizi, 
10) Simülasyon. 

 
4.6.1. LİNEER PROGRAMLAMA 
 
Lineer Programlama, Yöneylem Araştırmasında en çok kullanılan kantitatif tekniklerden 
biridir. Sınırlı kaynaklardaki en iyi yerleşimin tayininde veya istenen konulara ve araçlara ait 
kapasitelerde maliyetin minimize edilmesi veya bir başka deyişle, karın maksimize edilmesini 
tayin etmek için kullanılan matematik bir tekniktir. Lineer programlama tekniği, otomatik 
olmayan malzeme iletimini ve genellikle konveyör dışında kalan malzeme iletimi 
faaliyetlerini optimize etmek için kullanılır.  
 
Lineer programlama kullanmadan önce, malzeme iletimi faaliyetlerini geliştirmek için bazı 
incelemeler yapmak gerekir. Bu maksatla günlük ortalama malzeme hareketleri incelenir. 
Yani elde edilecek matematik sonuçlar malzeme hareketlerinin ortalama değerlerine göre esas 
alınır.  
 
Birbirini takip eden günler için malzeme ihtiyacının bu şekilde belirlenmesi malzeme 
iletiminde optimum bir programın hazırlanması demektir. İşte bu programda taşıma ve 
malzeme hareketleri ilişkileri lineer olmalıdır. Yani bu amaçla çeşitli yükleme ve  boşaltma 
merkezlerinin günlük ortalama malzeme hareketleri adetleri ihtiyacı tayin edilip program 
formunda belirlenmelidir. Bu hareketler, mümkün olduğu kadar başlangıç ve varış yerleri 
arasında taşıma zamanı bilgisini vermeli ve çeşitli yerlerdeki yükleme ve boşaltma 
zamanlarına ait ihtiyaçları tespit edebilmelidir. Tabii bu arada vasıtanın boşta kalma zamanı 
ya da boş taşıma zamanı Lineer programlama ile minimum olacak şekilde tayin edilmelidir. 
Bu amaçla, taşıma sisteminde ring sistemi (rand clips) ile sürekli programlama yapmak 
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isabetli olur. Bütün bunların yanında, gerek malzeme iletimi techizatını, gerekse personelini 
sürekli olarak ve yararlı bir şekilde faaliyetlerini optimum seviyede tutacak günlük bir 
program yapılması gerekir. 
 
Lineer programlamada optimum çözümün bulunması için taşıma maliyetinin (4.2) no’lu  
denkleme göre düzenlenmiş olması veya etkinlik derecesinin (4.3) no’lu denkleme göre 
düzenlenmiş olması gereklidir.  
 

mmjj xc...xc...xcxcz ⋅==⋅==⋅=⋅= 2211       (4.2) 

           (4.3) ∑
=

⋅=
m

j
jj xcE

1

 
Burada,  c bir kaynaktan varış yerine sevkedilen bir malzemenin maliyeti olup, x sevkedilen 
adettir. 
 
4.6.2. ATAMA TEKNİĞİ 
 
Atama tekniği genel Lineer programlama prosedürünün özel bir hali olup, genellikle n 
adetteki işin n adetteki tesise atanması demektir. İnceleme, her işe ait tesisin yeterliliğini elde 
etmekle olur ve amaç atanan her tesiste sadece bir işe ait etkinlik ölçüsünün optimize olması 
şeklinde araştırılır. Yalnız bir bölüme ve yalnızca bir konu atandığı için atama problemi, 
matematik olarak işin optimize şekli, etkinlik fonksiyonu ile belirtilir. Bu fonksiyon şu 
denklemle ifade edilir: 
 

          (4.4) ∑∑
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ijij xcE
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Burada, n her konunun ve her atama şeklinin ayrı ayrı ifadesidir. Dolayısıyla etkinlik derecesi 
hangi konuda optimum derecede olursa o konu atanmış sayılır. Bu husus, malzeme iletiminde 
iletim vasıtalarının mesafe, sürat ve frekansları ile ilgili olarak atanmalarında uygulanabilir. 
 
4.6.3. TRANSPORTASYON PROGRAMLANMASI 
 
Transportasyon Programlanması teknikleri çeşitli kaynaklardan bir noktaya ve değişik 
noktalardaki taleplerin toplam taşıma maliyetini minimize edecek dağılımları kapsar. Bunlar; 
maliyet, zaman, mesafe veya para birimleri ile ifade edilir. Bu teknikte problemin çözüm yolu 
sadece hareket noktasından varış yerine olan hareket biçimidir. 
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Burada, 
 

m : kaynakta her biri i prosesi ile ai  üretimi yapılmaktadır. (i=l,..m) 
n : adet varış yeri  

 bj : üretim adeti (j=l,..,n) 
 j : har varış yerindeki proses 
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Her kaynaktan her varış yerine olan hareketle ilgili olarak (mxn) fonksiyonu maliyetleri ifade 
eder. Transportasyon problemi, kaynakları boşaltıp, toplam maliyetin minimize olacağı bir 
şekilde varış yerlerine malzemenin ulaştırılmasıdır. Bütün kaynaklardaki toplam kapasite 
varış yerlerindeki toplam ihtiyaca eşit olmalıdır.  Ayrıca herhangi bir kaynaktan varış yerine 
sevkedilen toplam malzeme adedi o kaynaktaki kapasiteye eşit olmalıdır.  
 

i

n

j
ij ax =∑

=1

 (i = 1, 2, ... , n)        (4.6) 

 
Bunlardan başka her varış yerindeki talep bütün kaynaklardan sevkedilen toplam miktarlarla 
tamamen karşılanmalıdır. Yani herhangi bir kaynaktan sevkedilen miktarlarda (-) bir değer 
olmamalıdır. Bu xij = 0 olması anlamındadır ve toplam maliyet 
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Bir transportasyon modeli Şekil 4.4’de gösterilmiştir. Bu denklemde cij i kaynağından j varış 
yerine sevkedilen bir malzemenin maliyeti olup, xij, i’den j’ye sevkedilen adet olmaktadır. 
 

 
Şekil 4.4. Transportasyon modeli 

 
 
4.6.4. TRANSSHİPMENT PROGRAMLAMASI 
 
Transshipment programlaması, herhangi bir kaynağın veya varış yerinin optimal bir çözümü 
için ara nokta olarak kullanılır (aktarmalı taşıma). Taşıma, kaynaklarla varış yeri arasında 
doğrudan olmayabilir ve herhangi bir sırayı izleyebilir. Bu şekil diğer varış yerlerindeki 
anormal talepler karşısında başka varış yerlerinden fazla talep olan yere tekrar sevki ile realist 
bir dağılım problemi gerçekleşir. Normal transport tekniği probleminin bir transshipmet 
problemine dönüşmesi biraz daha büyük ve biraz komplike bir problem oluşturur.  
 
Bir transshipment problemini kurmak için kaynak ve varış yerleri “T” ile gösterilir. Aynı 
merkeze geliş ve aynı merkezden gidiş Ti ve Tj  ile ifade edilir. Yapılan sevkiyat ise, yine, 
xjj’dir. Dolayısıyla maliyet evvelce görülen cij değeriyle ölçülür. Bir terminalde, bir noktaya 
gelen ve aynı noktadan giden bir taşıma düşünülürse, xjj = cij =0 demektir. O halde 
transshipment denklemi 
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Burada i terminaline gelen ai ve bu terminalden çıkan malzemelerin sevkiyattaki miktarları bi, 
j terminalinden çıkan ve oraya giden malzemenin miktarlarını gösterir. Dolayısıyla, toplam 
maliyet aynı merkezde olduğu için; 
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         (4.9) 

 
Transshipment programlaması prosedürünü malzeme iletimi problemlerinin kantitatif 
analizinde kullanılan mükemmel bir vasıtadır. Ama bu tekniğin uygulaması hakkında halen 
çok az bilgi ve çözülmüş problemler örnekleri çok az miktarda bulunmaktadır (Şekil 4.5). 

 
Şekil 4.5. Transshipmet programlaması 

 
4.6.5. GEZİCİ SATICI TEKNİĞİ 
 
Gezici satıcı tekniği probleminin çözümü, her bir yere sadece bir defa uğrayarak geri dönüş 
yapma noktasını kaynak teşkil etme şartı ile bir seri yerler arasında optimal yolu bulmayı 
amaçlar. Bu yollarda geri dönüş sözkonusu değildir. Optimal yol, taşınan toplam mesafe, 
toplam taşıma maliyeti ve toplam taşıma zamanının minimum olması şeklinde tayin edilir. 
 
Problem adını gezici bir satıcının evinden başlayarak n-1 adette belirli yerleri evine dönmeden 
önce ziyarete başlamasından kaynaklanmıştır. Bu gezi diğer merkezler arasındaki geziyi 
minimum yapacak şekildedir. Tesislerin yerlerini tayini problemi bazı hallerde gezici satıcı 
veya sadece gezici problemleri varyasyonları olarak görülebilir. Bu varyasyonlar arasında iş 
arabalarının sevki, maksimum sıralama problemi veya kombine problemler olabilir. Bu 
problemlerin adedi genel olarak (n-1) hesabıyla çıkar. 
 
Problemin çözümünde boşaltma noktası ve işin son bulma kaidesi araştırılır. Bu metod 
oldukça teorik olup Dantzig, Fulkerson gibi bilim adamlarının koydukları kaidelerle çözülür. 
 
4.6.6.TAMSAYI PROGRAMLAMASI 
 
Tamsayı programlaması tekniği, genel lineer program prosedürünün değişkenlerin sadece 
tamsayı ile ifadesini gerektiren özel bir halidir. Problem, tüm tamsayılı problemler için ve 
bunların karışımı için geçerlidir. Bu problemler, genellikle lineer program problemleri içinde 
kalmak zorundadır. Küsürlü rakamları yuvarlatarak en yakın tam rakama dönüştürmek 
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optimum çözümü sağlamaz. Örneğin bir taşıma işinde bir araba 6.39 sefer yapsa bu rakam 
yuvarlatılamaz. Tamsayı program üzerinde Ralph Conory adlı bilim adamının optimum 
çözümler için bir takım algoritmalar kullanılması teorileri vardır. Bu tür programlama, tesis 
tasarımında çok kullanılmaz.  
 
Küçük problemlerde daha etkin bir metod olarak ve bilgisayara dayalı çözümler ile uygulanır. 
Sınırlı bir yerleşim alanına çok çeşitli makine düzenlemesi yapılması hallerinde taşıma 
sistemleri için faydalı bir metoddur. Ancak çok değişkenleri olduğundan dolayı daha etkin bir 
bilgisayar programlamasına ihtiyaç vardır. Elde edilecek model optimum bir çözümü garanti 
eder. Örneğin iki makine için tamsılı programlama düzenlemesinde  
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geçerlidir. Bu denklemde x ve y, her iki makinanın yerleşim noktalarının kodlarını ifade eder. 
i ve j, bir üretim merkezinden belirli bir j üretiminin gelişlerine ait değerleri ifade ederler. 
 
4.6.7. DİNAMİK PROGRAMLAMA 
 
Dinamik programlama çözülmesi zorunlu görülen pek çok değişik problemlerin etkinlik 
faktörlerini kapsayan kararların alınmasında kullanılan oldukça etkili bir tekniktir. Dinamik 
programlama ile diğerleri arasındaki asıl fark, Dinamik programlamada bir problemdeki n 
adette değişikliklerin n adet probleme dönüştürülmesidir. Bu problemlerin her biri bir 
değişkeni bulunan problemler sadece bir değişkeni olan problemler hali azaltılmış olur. Bu 
açıdan uygulamada bilgisayar tekniğine ihtiyaç vardır.  
 
Dinamik programlama çok kademeli problemlerin çözümünde klasik matematik prosedürüne 
göre çok daha avantajlı bir uygulamadır. Hemen bütün tesis planlamaları çok yönlü, çok 
kademeli ve çok boyutlu problemleri kapsar. Birden fazla çıkış kaynağı olduğundan pratik 
ölçülerdeki problemler bilgisayar ile çözümlenirler.  
 
4.6.8. KUYRUK TEORİSİ 
 
Birçok malzeme iletimi akış sistemleri içerisinde gelişigüzel veya rastgele biçimde dağılmış 
olan faktörler de vardır. Bu şekildeki gelişigüzel akış sistemlerine genellikle veya belki de en 
etkili yaklaşım “bekleme hattı analizi” veya kuyruk teorisidir. Kuyruk teorisi, matematik ve 
fizik araştırma ile aşağıdaki karakteristik niteliklerin bilinmesini gerektirir: 
 

1. Sistemin bir giriş ünitesi vardır. 
2. Sistemin içinde hareket eden ve her biri ayrı ayrı olan üniteler vardır. 
3. Bir hizmet ihtiyacı olan bir işleme tabii bulunan üniteler, verilecek herhangi bir iş emri 

ile sistemin içinde bir işleme tabii süresini içerirler.  
4. Ünitenin hizmeti aldığı, işlemin yapıldığı, bu işlemin sonunda ulaştığı zamanı tespit 

eden bir mekanizma vardır.  
5. En az iki mekanizmadan biri, ünitenin hizmete alınması ve hizmetin yapılması 

tamamen tayin edilmiş değildir.  
 

Değişkenlerin ayrı ayrı olmalarının sebebi; fonksiyonlarının zamana bağlı olmasındandır. Bu 
nedenle ünitelere ait gelişler ve hizmet yani işlem zamanları ayrı ayrı olmaktadır. Bu nedenle 
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birçok bekleme hattı teorisi uygulanmasında ortalama bir değer düşünülür. Bekleme hattı 
birden fazla olabilir. Tek bekleme hattına örnek olarak alacağız. Bir ünitenin bir işletmedeki 
hizmet süresi (işlem süresi) dakika olarak ifade edilecek olan  µ olarak belirtilecektir. Bir 
malzemenin bir makinenin veya bir ünitenin işletmeye geliş süresi λ alındığında ortalama 
kuyruk uzunluğu; 
 

)(
E m λ−µ⋅µ

λ
=

2

        (4.11) 

 
Sistemin içindeki ünite adedi ise, 
 

)(
En λ−µ

λ
=          (4.12) 

 
olarak ifade edilir.  
 
Örnek olarak iki makina alındığında, 1.ci makinanın çıkışı ortalama dakikada 2.2 ünite 
olduğunda (µ:2.2), bu diğer makinanın girişi demektir. 2.ci makinanın çıkışı dakikada 
ortalama 2.5 ünite olduğunda, 2.ci makinada herhangi bir kayıp olmazsa makinaya giriş 
makinedan çıkışa eşit olacaktır.  Makinanın işlem süresi bu durumda 2.5 ünite demektir. Oysa 
makinaya geliş süresi dakikada 2.2 ünitedir. Buna göre sistemde mevcut ünite adedi  
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dir. Bu durumda bir kısım ünitenin bekleme zorunda olduğu anlaşılmaktadır. Bir varış için 
ortalama bekleme zamanı  
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ile ifade edilir. Böylece taşıma sistemlerinde giriş miktarlarıyla işlem süreleri arasında 
ortalama zaman farklarından doğan bekleme miktarları hesaplanmış olur. Malzeme iletiminde 
bu gibi konular için tedbirler araştırmak gerekir. Bu tedbirlerin başında konveyör sistemleri 
vardır. 
 
4.6.9. KONVEYÖR ANALİZLERİ  
 
Konveyör sistemi, üretim sistemi ile üretim merkezleri arasını bağlayan zincir halkaları 
gibidir ve en çok transportasyon ve proses içindeki ambarlama işlerinde kullanılır. Kullanılan 
konveyör tipleri şunlardır: 
 

• Malzemenin taşınmasında ve ambarlanmasında kullanılan sabit süratli geri dönüşü 
olmayan konveyörler 

• Geriye dönebilen, hareketleri kontrollü olan konveyör sistemleri. Bu tür konveyörler 
işçi tarafından çalıştırılabilir, bir iş merkezi ile ambar arasında gidiş ve dönüş 
faaliyetlerini yapabilir. 
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• Serbest veya bir güç ile çalışan konveyörler. Bunlar üstüne konabilen veya üstünden 
alınabilen parçaları hareket ettiren konveyör tipleridir. 

• Kapalı devre konveyör sistemidir.  
 
Açık devre sistemlerinin işleme kapasiteleri ve karakteristikleri çok kolay olup önceden 
belirlenebilir. En azından teorik kullanım için yardımcı bilgiler sağlanabilir. Kapalı 
sistemlerin kullanılmadığı yerlerde açık sistemler işletmelerde fleksibiliteyi sağlarlarlar. Bu 
bilgiler altında bir konveyör dizaynında aşağıda belirtilen üç konunun karara bağlanması 
lazımdır: 
 

a) Üniform olma, konveyörün bütün boyunca üniform olarak yükleme ve boşaltmasının  
gerekli olmasıdır. 

b) Kapasiteye ulaşma zorunluluğu, konveyörün ihtiyaç görülen hususlara en az eşit  
olacak derecede uygun vasıfta olması demektir. 

c) Sürat prensibi, konveyör için müsaade edilebilen sürat oranının tayini  
demektir. En düşük süratin yükleme ve boşaltmanın en yüksek olduğu bir seviyeye  
göre ayarlanması lazımdır. En yüksek sürat konveyörün elektromekanik sınırlarına  
bağlı olarak malzemeyi aktaran personelin durumlarıyla da ilgilidir. Bu prensipleri  
açıklamak için bazı terimleri belirteceğiz: 

 
ÖRNEK : 
Bir A yükleme yerindeki yükleme miktarı dakikada 6 parça;  B boşaltma alanındaki boşaltma 
miktarı 2 parça, A’dan B’ye taşıma mesafesi 1200 m’dir. A alanında saatlik bir üretim 
partisinin miktarı 720 parça ve her bir yükleyişte dakikada 6 parça yüklenmektedir.  
 

B A 
 
 
 
 
 
Üretim  : 720 parça/saat 
Yükleme : 6 parça/dak      Boşaltma : 2 parça/dak 
 

 Yükleme zamanı  : 120
6

720
=  dak 

 Boşaltma zamanı  : 360
2

720
= dak 

 Birikme   : 426 =− parça/dak 
 Birikme miktarı  : 4804120 =×  parça 
 
O halde bir elemanter zaman (120 +360) dakika yani 6 saat sürelik gecikme olacaktır. 
Dolayısıyla birikme ilk 120 dakikada 4 parça/dak ve biriken parça adedi konveyörün bir gidiş, 
bir gelişi dikkate alındığında 480 parça demektir. 
 
Konveyörün boyu, gidiş ve dönüş olarak düşünüldüğü zaman, 2400 m olduğuna göre, 
konveyörün hızı 2400 / 60 = 40 m/dak olacaktır. 
 
Burada maksimum müsaade edilen konveyör hızı 60 m/dak. olarak düşünülmüştür. 
Dolayısıyla karakteristiklerini ele aldığımız konveyörün hızını 40 m./dak olarak kabul 
edilmesi doğru olacaktır.  
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Yüklemede bir birikme boşaltmada da bir azalma olmayacağına göre sistem sürekli olarak 
devam eder ve bir süre sonra bekleyen miktar boşalan miktara eşit olur. İşte konveyör 
teorisinde malzeme iletimin başarılı olması bu noktaya ulaşılmasına bağlıdır. 
 
4.6.10. SİMÜLASYON 
 
Malzeme iletimi sistemine ve yerleştirme düzenlemesine ait potansiyel çözümler birçok 
uygulamalarda çok masraflı olmakta ve çok zaman almaktadır. Simülasyon, birçok değişik 
çözümleri kağıt üzerinde veya bilgisayarda daha etkin, nispeten daha ucuz bir maliyetle ve 
daha kısa bir zamanda çözüm sağlayan çok iyi bir metoddur. 
 
 
4.7. TRANSPORT TEKNİĞİ PROBLEMLERİNDE PLANLAMA  
 
Bir üretim sisteminde mamul veya hizmet üretme amacı ile yapılan faaliyetlerde yer alan tüm 
taşımaların, transport tekniği konusunun kapsamı içinde olduğu belirtilmiştir. Transport 
tekniği planlamasında taşıma maliyetini minimum yapan sistemin saptanmasına çalışılır.  
 
Transport tekniği planlamasının ana amacı, bu masrafların toplamının minimum olduğu 
donanım ve yöntemleri saptamaktır. Eğer planlama çalışır durumda bir fabrika için 
yapılıyorsa kurulu düzen bir veri kabul edilir. Mevcut yerleştirmede transport tekniği 
prensiplerine aykırı düşen durumlar varsa bunlar önceden düzeltilir. İkinci aşamada sistem 
içinde transport işlemlerini gerçekleştirecek makinaların seçilir ve çalıştırma planlarının 
hazırlanır. 
 
Planlama çalışmaların daha verimli yürütülmesini ve standartlara uymayı kolaylaştıran 
prensiplere göre hareket edilmelidir. Bu prensipler şunlardır: 

• Transportta kullanılan makinaların sayıca mümkün olduğu kadar az fakat sürece uzun 
taşıma yapmaları sağlanmalıdır. 

• Bir defada taşınan miktar, standart boyutlarda ve mümkün olduğu kadar büyük 
tutulmalıdır. 

• Büyük ağırlıkların taşınmasında mekanizasyona gidilmelidir. 
• Aynı işi yapacak çeşitli transport ekipmanları, performanslarına yani birim taşıma 

maliyetlerine göre karşılaştırılmalıdır.  
• Mevcut transport donanımının yenilenmesi kararı, yeni araçlarla sağlanacak tasarrufun 

yapılan yatırımı makul bir süre içinde karşılaması şartı göz önüne alınarak 
verilmelidir. 

• Alınacak taşıma makinelarının değişik işlerde kullanılır, yani üniversal olmalarına 
dikkat edilmelidir. 

• Taşıma hızları, emniyet ve maliyet faktörleri elverdiği ölçüde yüksek olmalıdır. 
• Transport ekipmanının kendi ağırlığının taşıdığı yüke oranı küçük olmalıdır. 
• Taşıma sırasında sürtünme, kavrama, tutma gibi faaliyetlerde kaybolan enerji 

minimum olmalıdır. 
• İşçinin ve taşınan malzemenin güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. 
• Transport işlemi mümkün olduğunca doğrusal hareket içermelidir. 
• Ekipmanlar, bunları kullanan operatörlerde aşırı yorgunluk yaratmayacak şekilde 

dizayn edilmelidir. 
• Taşınan toplam miktar arttıkça transport maliyeti düşer. 
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• Taşınan toplam miktar, fabrikadaki elverişli alanın ve kullanılan araçların 
kapasitelerini aşmamalıdır, aksi takdirde birim taşıma maliyeti artar. 

• Mümkünse transport işlemi, yerçekimi veya diğer doğal hareket kaynaklarından 
yararlanarak yapılmalıdır. 

 
Fabrikadaki transport faaliyeterinde kullanılan araçların cinsini ve yöntemleri belirleyen 
faktörler vardır. Transport planlamasında bu faktörlerin nitelikleri yani mevcut veya 
tasarlanan taşıma faaliyetlerine ait bilgiler göz önüne alınır. Bu faktörler şöyle sıralanır: 

1- Taşınacak malzeme 
a) Şekli (gaz, sıvı,katı, küçük veya iri taneli) 
b) Karakteristikleri (kimyasal, elektriksel vb.) 
c) Miktarı (adedi, ağırlığı, hacmi) 

2- Taşıyıcı kaplar (kutu, tahta sandık, palet, çuval, balya) 
3- Taşınacak yer (ambarlar, iş istasyonları, fabrika dışı) 
4- Taşıma sıklığı (birim zamandaki taşıma sayısı) 
5- Taşıma  uzaklığı (yatay, düşey, karışık) 
6- Taşıma hızı (düzgün, değişken) 
7- Ortam (zemin, ray, platform, kanal) 
8- İnsangücü (aletsiz, motorlu araçlar, tam otomatik vb) 
9- Ekipman (konveyör, vinç, araba, raylı araçlar, pnömatik sistemler) 

 
Transport işlemlerin iyileştirilmesi ve bu tonajın düşürülmesi üretim maliyetlerinde %80 
yakın tasarruf sağlayabilir.Transport problemi belirtilen önemiyle orantılı olarak karmaşıklığı 
da birlikte taşımaktadır, zira malzeme hareketleri konusu, belirli yerler arasında en ekonomik 
taşıma şeklini tesisin yerleştirme planına ve işyeri düzenlemesine bağlı olarak incelemelidir.  
 
Bu nedenle her transport planının o kuruluşun bütün yönleriyle birlikte ele alınması gerekir. 
Taşıma yöntemlerinin seçimi depolama, üretim sırası, ürün şekli, paketleme, imalat ve 
envanter kontrol sistemleri ile yönetim politikasına etki eder, ancak bütün bu birimler de 
malzeme hareketlerini sınırlayıcı birer faktördür. 
 
Böylesine karmaşık bir sorunun incelenmesinde kullanılan yöntem, teknikte en sık izlenen 
bilimsel yol yani Descartes’in önerdiği sistemdir. Bu metoda göre sırayla gerçekleşecek 
konular şunlardır: 
 
Problemin amacı belirtilir. Burada doğal olarak amaç, taşıma şeklinin en ekonomik, transport 
uzaklığının en kısa, taşıma için ayrılacak tesis alanlarının minimum olması bu şekilde en az 
masraf kuralının gereklerinin yerine getirilmesidir. 
 
Problem analiz edilir ve sınırlayıcı koşullar belirlenir. Transport tekniği probleminde veriler 
belirlendikten sonra bazı noktalar temel alınarak inceleme yapılır. Seçilecek yöntem ve kullanılacak 
donanım yönünden 

 1-Fabrikanın ne derecede modern olduğu ve üretkenlik düzeyi 
 2-Bina şekli ve mukavemeti 
 3-Taşınacak malzemenin cinsi, şekli, özellikleri ve istenen transport hassasiyeti 
 4-Malzemenin transportunda kullanılacak yük tutma elemanlarının ağırlıkları 
 5-Malzeme hareketinin debi ve hız düzeyi 
 6-Katedilecek uzaklık ve yolların durumu 
 7-Maliyet ön hesaplarında transport işlemine ayrılan sabit giderler ve işletme giderleri 
 8-Önerilen düzenleme ve düzeltme programları 
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Personel yönünden 

1- Ekipmanı kullanacak personelin eğitim durumu 
2- Yeni uygulamalar için çalışanların eğitime yatkınlığı 
3- Deneyim seviyesi 

 
Organizasyon açısından,  

1- Faaliyetlerin organizasyon şekli  
2- Transport işlemlerinin kontrolü ve sorumluluğun dağıtımı 
3- Talimat verme biçimi 
 

İyileştirilmiş bir transport işleminin sonuçları olarak şunlar gözlenmelidir. 
 

a) İşi dolayısıyla giderlerin azalması 
b) İmalat donanımından sağlanan yararın artması 
c) Taşınan mal miktarının artması 
d) Aynı anda işlenen malzeme sayısının artması 
e) Mevcut binaların kapasitelerinin artması 
f) Kolay depo kontrolü 
g) İş yoğunluğunun azalması ve daha verimli çalışma imkanı 
h) Kalite sürekliliğini sağlama 
i) İşlenen parçaların daha az hasara uğraması 
j) Kalifiye işçilerin daha verimli yerlerde istihdamı 
k) Transport ve yükleme masraflarının azalması 
l) Malın fabrikaya girişinde harcanan zamanın ve işin azalması 
m) İşletmede iş güvenliğinin artması 

 
Sonuç olarak bir işletmede transport tekniği problemleri, ancak gerek duyulduğu zaman 
üzerinde durulacak geçici sorunlar olmaktan çok süreklilik arz etmektedir. Bu nedenle 
kurulacak veya kurulmuş herhangi bir işletmede malzeme transportundan sorumlu olacak bir 
kişi veya bölüm görevlendirilmelidir. 
 
4.7.2. TRANSPORT SİSTEMİ SEÇİMİNİ BELİRLEYEN KRİTERLER 
 
İncelenen çeşitli sistemler arasında en uygun olanının yani en ekonomik trasport sisteminin 
seçiminde yol gösterici ana kurallar şunlardır: 
 
Taşıma mesafelerinin kısaltılması: Gereksiz transport işlemi maliyeti yükseltir, fakat ürünün 
değerini artırmaz. Bu sebeple imalat hatlarında iş istasyonları arasındaki uzaklıkların 
minimumda tutulması gerekir. Transport tekniği, tesisin işyeri düzenleme planına ve 
depolama etütlerine bağımlıdır, dolayısıyla bu sistemlerin birlikte incelenmesi gereklidir. 
Malzemenin taşınacağı uzaklıkların analizi ve metrajı tezgahların, donanımın ve iş 
istasyonlarının yerlerinin yeniden düzenlenmesine, imalat iş sırasının değiştirilmesine yol 
açabilir. 
 
Transport işlerinin mümkün mertebe sürekli ve rutin hale getirilmesi: Böylece birim 
zamanda aynı donanımla daha çok sayıda veya ağırlıkta mal taşınabilir ve bu oran içinde 
parça veya ağırlık başına transport maliyeti azalır. 
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Sürekli imalat hatlarında mekanik donanımların kullanılması: Malzeme hareketlerinin 
sürekli olduğu tesislerde elle taşıma yerine mekanik ekipman kullanımı zaman ve para 
bakımdan ekonomiktir. 
 
Gereksiz ekipman yatırımlarının tekrarını  imkan verme: Özellikle büyük çaplı 
işletmelerde her bölümün kendine ait transport donanımına sahip olma eğilimi engellenmezse 
gereksiz yere fazla yatırım yapılır. Amaç, yatırımları en verimli şekilde yapılır. Amaç, 
yatırımları en verimli şekilde yapmak olduğuna göre işletmede malzeme taşıma sistemleri bir 
bütün olarak incelenmeli ve bir elden işletilmelidir. Bu yolla standart transport donanımı oranı 
arttırılır ve ekipmanın zaman zaman fabrikada doğacak tıkanma yerlerine yani darboğazlara 
kaydırılması mümkün olur. 
 
Yukarıda ana kurallar çerçevesinde ekonomik transport işlemlerinde şu ilkelere uyulmalıdır. 
 
İşyeri düzeni planları 
 

a) Transport maliyetleri, tezgah ve iş istasyonlarının yerleri işyeri planında değiştirilerek, 
atölyeler yeniden yerleştirilerek ve iş istasyonları arasında mekanik taşıma 
donanımları kullanılarak düşürülebilir. 

b) Tıkanıklık masrafa yol açtığından malzeme hareketlerinin hızlı, düzgün ve kesintisiz 
olması için atölyelerde yeter genişlikte açıkça belirtilmiş bölümler ve özellikle geçici 
depolama yerlerinin ayrılması gereklidir. 

c) Bir fabrikada kapılar, döşemeler, tavanlar, rampalar ve asonsörler tesisin transport 
donanımının bir parçası olduğu düşünülerek planlanmalıdır. 

d) Muhasebe envanter ve üretim kontrolü yöntemlerinin verimli bir malzeme hareketi 
sistemine göre belirlenmesi gerekir. Bu konuların transport işlemlerine ve metotlarına 
hakim duruma geçmesine engel olunmalıdır. 

 
Transport sistemi tasarımı 
 

a) Taşıma ağırlık ve uzaklık bakımından mümkün olduğunca azaltılmalı, ters orantılı 
olarak akış hızı artırılmalıdır. 

b) Getirilen malzeme tezgaha en yakın noktada indirilmelidir. 
c) Bir işlemden çıkan malzeme sonraki iş istasyonuna en uygun konumda 

gönderilmelidir. 
d) Bazı üretim operasyonlarında mümkünse malzeme yerine işçi hareketi kullanılmalıdır, 

bu uygulamada maliyet daha düşük olacaktır. 
e) Malzemenin kendi ağırlığı ile hareket edebileceği durumlardan en fazla şekilde 

yararlanılmalıdır. 
 
Transport donanımının seçimi 
 

a) Sürekli veya kesintili hareket halinde olan ve hareket hattı sabit olan ufak taneli 
malzeme için konveyör sistemlerinden yararlanılmalıdır. 

b) Akış yolu değişken transport işleminde standat ağırlık veya hacimde malzeme yüklü 
kaplar yani birim yük sistemi kullanılmalıdır. 

c) Sürekli akış halinde mekanik, hidrolik veya pnömatik bir sistem kullanmak en 
ekonomik yöntemdir. 
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4.7.3. TRANSPORT EKİPMANLARININ KARAKTERİSTİKLERİ 
 
Fabrikalarda transport işleminde kullanılan donanımlar, dizayn, performans, gördükleri iş, 
fiyat gibi faktörler açısından çok çeşitlidir. Yeni ekipman alınırken yüzlerce çeşit aracı kendi 
özelliklerine göre ayrıntıları ile değerlendirmek ve diğerleri ile kıyaslamak oldukça güçtür, bu 
nedenle donanımları bazı ortak özelliklerine göre karşılaştırmak daha uygundur. Farklı 
yapıdaki taşıma ekipmanlarını karşılaştırma imkanı sağlayan bu kriterler şöyle sıralanır: 
 
Esneklik 
Taşınan malzeme ve parçalar, genellikle büyüklük, ağırlık, cins ve miktar bakımından büyük 
farklılıklar gösterirler. Ayrıca transport şekli ve uzaklığı, üretim yöntemleri ve iş akışı tipleri 
arasında da önemli ayrılıklar bulunabilir. Buna işyeri düzeni, mamul ve imalat metodlarından 
zaman zaman yapılan değişiklikler de eklenirse transport donanımının ne kadar farklı şartlar 
altında ve farklı amaçlara aynı anda hizmet etmesi gerektiği ortaya çıkar. Bu bakımdan 
ekipmanın taşıma kapasitesinin ayarlanabilir ve çok amacak hizmet edebilir, yani esnek 
olması tercih edilmelidir. Transport araçlarının fabrikanın değişik yerlerinde 
kullanılabilmeleri, boş kapasitelerini değerlendirme açısından önem taşır. 
 
Çalışma alanı ihtiyacı 
Taşıma aracının yükleme, boşaltma ve hareket edebilmek için ihtiyacı olana alan veya hacim 
küçük olmalıdır. Buradan kazanılacak boşluklar, doğrudan üretime yönelik amaçlarla veya 
depo olarak kullanılabileceğinden transport araçlarının maliyetinde görünmeyen veya dolaylı 
bir tasarruf sözkonusudur. Bazı tip araçlar, fabrikada sabit bir yer işgal eder, dolayısıyla belirli 
bir alandan yararlanma olanağı hiç yoktur. Aynı işi yapan fakat gerektiğinde yeri 
değiştirilebilen bir ekipmanın bu durumda daha avantajlı olması mümkündür. Ancak hareket 
eden araçlar için ayrıca bir hareket boşluğuna ihtiyaç vardır. Başka bir şekilde kullanım 
olanağı bulunmayan boşluklara yerleştirilebilen araçlar, hacimden yararlanma bakımından en 
avantajlı durumdadırlar. Tavana asılı raylı konveyör gibi taşıma sistemleri, ilk yatırım 
maliyetleri ve binanın yapısı elverdiği takdirde tercih edilir. Forkliftler  ise istif yüksekliği ile 
tavan arasındaki boşluğu azaltarak kullanım olanağı bulunmayan hacmi faydalı hale getirir. 
 
Denetim ve Kullanım Kolaylığı 
Her transport aracı veya sistemi, bir çeşit yönetim ve denetime muhtaçtır. Tam otomatik 
sistemler dahi bir ilk ayarlamayı ve arıza anında müdahaleyi gerektirir. Montaj hatlarında 
kullanılan konveyörlerde sürekli kontrol ve bilirli noktalarda elle yükleme veya insan 
müdahalesi zorunludur vardır. Taşınan malzemenin miktarı ve frekansı arttıkça insangücü 
kullanma oranı ve denetim sıklığı da artar. Bütün bu faaliyetler, tansport sisteminin işletme 
maliyetini yükselten föktörlerdir. Eğer sistemin dizaynı, denetime az ihtiyaç gösterecek 
şekilde yapılmış ise veya az bir insangücü kullanmakla boş kalma süreleri kolaylıkla 
kısaltılabiliyorsa önemli bir maliyet avantajı sağlamak mümkündür. 
 
Hız 
Hareket oranı veya taşıma hızı, transport sisteminin ekonomiklik analizinde önemli bir 
faktördür. Transport hızı, sabit veya değişken olabilir. Tekerlekli taşıma araçlarının 
tamamında hızın değişken ve belirli yükte bilinen maksimum düzeyde olması istenir. Aracın 
kısa sürede maksimum hıza erişmesi, doğrudan taşıma süresini dolayısıyla çalıştırma ve 
işçilik maliyetlerini azaltır. Bir montaj hattında ise üretim hızı, konveyör hızı ile ayarlanmak 
isteniyorsa hızın değişken olması şarttır. 
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Güç 
Transport araçlarını tahrik edecek gücün cinsi ve kaynağı, seçimde önemli rol oynar. Tahrik 
gücü şebeke elektriği, akümülatör, benzin ve dizel motorları, hidrolik güç ve yerçekimi gibi 
kaynaklardan sağlanır. Mümkünse öncelikle yerçekiminden yararlanma yoluna gidilmelidir. 
Şebekeden aldığı elektrikle çalışan motorların tahrik ettiği sistem, ikincil olarak 
düşünülmelidir. Yangın ve patlama tehlikesinin fazla olduğu yerlerde akümülatör kullanılır. 
Fabrikanın durumu, imalat tipi ve çevre şartları, transport sistemindeki güç kaynağının 
seçiminde sınırlayıcı faktörlerdir. 
 
Taşıma Kapasitesi 
Çeşitli transport sistemlerini, ortak bir taşıma kapasitesi ölçüsü ile değerlendirmek güçtür. 
Taşıma şekli,hız ve çalışma süresindeki belirsizlikler, sistemleri bu faktöre göre 
karşılaştırmayı güçleştirir. Bununla beraber benzer araçlar, taşıyabilecekleri maksimum 
yüklere göre kıyaslanabilirler. 
 
Hareket Yolu 
Taşıma aracının geçeceği yol, sabit  veya değişken olabilir. İmalat işlemleri ve taşınacak 
malzemeler, standart ise taşıma yolunun sabit tutulma olanağı vardır. Montaj hatlarında 
işlemler ve parçalar her aynı sırayı takip ettiğinden transport, sabit haraket yollu 
konveyörlerle yapılır. Sipariş imalatında işler değişik ve taşıma yerleri işten işe farklı 
olduğundan forkliftlerin kullanımı daha uygundur. 
 
4.8. FABRİKA DÜZENİNİN TRANSPORT İŞLEMLERİNE ETKİSİ 
 
Transport işlemlerinin toplam imalat faaliyetlerinin verimi üzerindeki etkisi son derece 
büyüktür. Bu işlemler, tezgahların ve onları çalıştıran işçilerin verimine, tezgahlar arasında 
bulunması gereken yarı mamul envanterinin miktarını ve imalat genel giderlerine (planlama, 
programlama ve işyeri düzenlemede yer gereksinimine bağlı olarak) doğrudan etki ederler.  
 
Transport ekipmanlarının seçimine en fazla etki eden önemli değişkenlerden biri de 
malzemenin imalat işlemleri süresince fabrikada izlediği yol diğer bir deyimle akış şeklidir. 
Malzeme, parça ve yarı mamullerin üretim sırasındaki hareketlerini ayrıntıya inmeden genel 
olarak sınıflandırmak mümkündür. Malzeme akışı tipleri öncelikle fabrika binasının tek veya 
çık katlı olmasına göre yatay ve düşey olmak üzere iki grupta toplanır. Yatay malzeme akışı 
örnekleri Şekil 4.6’da verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.6. Temel yatay malzeme akışı tipleri ve kombinasyonları 
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Harflerle sembolize edilen temel akış tipleri çeşitli kombinasyonlarla bir araya getirmek 
mümkündür. Çok katlı binalarda yatayın dışında düşey malzeme akışı yani katlar arasında 
transport sözkonusudur. Hammadde giriş yönünü ve elevasyon şeklini gösteren örnekler Şekil 
4.7’de verilmiştir. 

 
 

Şekil 4.7. Düşey malzeme akışı tipleri. 
 

(1) Yukarı ve aşağı yönde malzeme hareketleri 
(2) Merkezi ve merkezi olmayan elevasyon 
(3) Düşey ve eğimli akış 
(4) İki bina arasında yukarıdan ve aşağıdan irtibatlı akış 

 
 
Fabrikalardaki üretim sistemlerinde tek tip akış yerine farklı akış düzenlerinin bir arada yer 
almsı tercih edilir. Şekil 4.8’de bir elektrik motoru montaj hattına ait melzeme akışı 
diyagramında çeşitli tiplerin kombine edilmesi görülmektedir. 
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Şekil 4.8. Bir elektrik montaj hattında malzeme akışı. 

 
4.8.1. MALZEME HAREKETİNİN İŞLEVİ 
 
Transport tekniğinde çözümü gereken konuları iyice anlayabilmek için malzeme 
hareketlerinin değişik alanlara etkisini incelemek yararlı olur. 
 
Tezgah Üretkenliğine Etkisi 
 
Transport işleminin yetersiz olması nedeniyle malzeme tezgaha zamanında getirilmezse, 
tezgah en uygun uzaklığa bırakılmazsa, en iyi bağlanacak şekilde kavranamazsa, ayar için 
malzeme istenen yönlere belirli hassasiyetle çekilemezse doğal olarak bağlama ve ayar işi 
uzun sürer, üretken olamayan makine ve işçilik zamanları artar. Bu durum tezgah 
prodüktivitesinin düşmesi, ekipmanın hırpalanması ve zorlanması demektir. 
 
İşçi Çalışmasına Etkisi 
 
Tezgah üretkenliğini düşüren nedenler, işçiye de etki eder, çünkü tezgah bağlama ve 
indirmede tüm sorumluluk çalışana düştüğünden bu işçi yorulur, çalışma hızı düşer ve 
devamlılığını kaybeder. Bu olay, tek başına günlük üretimde etkisini hemen göstermese de 
ortalama üretim uzun vadede düşer. 
 
Malzeme Etkisi 
 
Malzeme hareketi, planlı bir şekilde ve uygun araçlarla yapılmazsa hammaddede kayıp, ürün 
naklinde ise bozulma ve zedelenme meydana gelir. Diğer taraftan gereksiz ve uygun olmayan 
beklemeler malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini olumsuz yönde etkiler. 
 
Diğer Bölümlere Etkisi 
 
Transport operasyonlarının yetersizliği, imalat ve sevkiyat kısımlarının verimliliğini azaltır. 
Düşünülmüş yollardan, hesaplanmış mesafelerden yapılmayan taşıma işlemleri diğer tezgah 
ve işçilerin de çalışma düzenini bozar. Düşük transport hızları, gereksiz hareketler, 
uygulanabilecek basitleştirmelerin sağlanmayışı, yani mühendislik ve işletmecilik 
düşüncesinin girmediği konular psikolojik etkileri nedeniyle de genel prodüktiviteyi düşürür. 
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4.9. FABRİKA YERLEŞTİME DÜZENLERİ 
 
Genel malzeme akışı konusunda bir karar verildikten sonra makinaların ve iş istasyonlarının 
konumlarının saptanmasına geçilir. Bunun için belirli formüller veya yöntemler yoktur. Her 
problemin kendi özelliklerine göre mantığa dayalı prensiplere uyarı en uygun yerleştirme 
düzeni bulunmaya çalışır. Araştırmada izlenecek en uygun yol deneme-yanılma yöntemidir. 
Şekil 4.9’da sekiz iş istasyonu ve bir montaj hattından oluşan sisteme ait çeşitli yerleştirme 
düzenleri görülmektedir. Alternatif çözümlerden amaca en uygun olanı tespit edilir. 

 
Şekil 4.9. Sekiz iş istasyonu ve bir montaj hattından oluşan sistemin 

 
Yerleştirme tipleri proses, ürün cinsi ve mamul büyüklüğü kriterlerine göre 3 grupta toplanır. 
 
Prosese Göre Yerleştirme 
 
Sipariş üretiminde tercih edilen bu düzende makinalar, cinslerine veya gördükleri işlere göre 
gruplandırılarak yerleştirilir (Şekil 4.10a). Ekipman kullanımında esneklik sağlayan prosese 
göre yerleştirmede yükleme işlemleri oldukça basittir. Tamir ve bakım nedeniyle üretim 
aksamaları, minimum düzeydedir ve transport ekipmanı çok çeşitli işlerde 
kullanılabildiğinden yatırım masrafları düşüktür, ancak taşıma miktarı ve süresi fazladır. 
 
Mamule Göre Yerleştirme 
 
Makinalar, bir mamulün hammadde halinden son şeklini alıncaya kadar izlediği yol üzerinde 
işlemlerin gerektirdiği sıraya göre dizilirler (Şekil 4.10b). Sürekli üretime uygun bu tip 
yerleştirme düzeninde her mamul için ayrı bir üretim hattı oluşturulabilir. İş akışının düzgün 
ve transport işlemlerinin az olduğu mamule göre yerleştirmede üretim akışı hızı en yavaş 
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prosese bağlıdır. Kolay kontrol edilebilen sistemin yatırım miktarı yüksek ve esnekliği 
sınırlıdır. 

 
Şekil 4.10. Prosese (a) ve mamul cinsine (b) göre yerleştirme düzenleri. 

 
Sabit Pozisyonlu Mamule Göre Yerleştirme: 
 
Mamulün taşınamayacak kadar ağır veya büyük olması halinde makinalar üretim  yapılacak 
alana taşınır ve uygun şekilde yerleştirilir. Malzeme hareketinin minimum olduğu bu tip 
yerleştirmede bağımsız ekip çalışması uygulandığından taşıma işlemlerinin organizasyonu 
kolaydır. Ancak transport donanımının mamulün bulunduğu yere aktarılması ve 
yerleştirilmesi yatırım maliyetlerini artırır. 
 
Yerleştirme biçiminin belirlenmesinde üretim yöntemi önemli rol oynar. Fakat bir fabrikada 
üretkenlik açısından belirtilen tiplerden sadece birine göre yerleştirme yapmak yerine üç tipin 
karışımından oluşan sistemler planlanır. Uygun tasarımların oluşturulmasında en önemli kriter 
taransport maliyetleridir. 
 
Her yerleştirme tipinin üzerinde çalışılan proje açısından yararlı ve sakıncalı yanları 
belirlendikten sonra bunlar sayısal değerlere dönüştürülür, böylece işletme için en uygun 
yerleştirme kombinasyonu bulunur. 
 
4.9.1. PROSESE GÖRE YERLEŞTİRME 
 
Proses esasına göre düzenlenecek yerleştirmede en önemli sorun, fonksiyonel üretim 
bölümlerinin birbirlerine göre konumlarının saptanmasıdır. Bölüm  sayısının faktöryeli kadar 
alternatif sözkonusu olduğundan değerlendirme ve siçim  aşaması güçtür. Şekil 4.11’de 
görülen atölyede depolar hariç 8 üretim birimi vardır. Matematik olarak bunları 8!=40320 
farklı biçimde yan yana getirmek mümkündür. Pratikte ise sınırlayıcı şartlar göz önüne 
alınarak alternatif sayısı önemli ölçüde azaltılabilir. 
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Şekil 4.11. Prosese göre yerleştirme yapılan bir fabrikada departmanların 

 konumları ve malzeme hareketleri 
 
Proses göre yerleştirmede alternatifleri karşılaştırmada kullanılan esas kriter transport 
maliyetleridir. Sonuç üzerinde etkili olan bu masrafların ayrıntıları yani araç cinsi, 
performansı, kullanım oranı gibi konularda bilgi toplanarak inceleme yapılır. Ayrıca 
sözkonusu problemde bölümler arasında yapılan transport işlemi taşıma sayısı, ağırlık, 
uzaklık, saat gibi değerlerden biri seçilerek ölçülür. Ölçme biriminin taşının, cisimlerin 
niteliklerine uygun olması hesaplamalarda kolaylık sağlar. 
 
Transport işlemlerine dair bilgiler, fabrikanın faaliyet durumuna göre belirlenir. Yeni kurulan 
bir tesiste üretim kapasiteleri ve standart işlem süreleri göz önüne alınarak kağıt üzerinde 
tahminler yapılır. Mevcut bir fabrikada ise geçmiş kayıtlardan veya yapılan gözlem 
sonuçlarından yararlanılır. Taşıma miktarları belirlendikten sonra uygulaması mümkün her 
alternatifin maliyeti bulunur ve diğerleri ile karşılaştırılır. Matematiksel olarak ifade etmek 
istenirse Aij i bölümünden j bölümüne birim zamanda taşınan miktarı, Xij  i ile j arasındaki 
uzaklığı göstermek üzere 
 

(∑∑ ⋅= ijij AXE )         (4.14) 
 
İfadesinin minimum değeri araştırılır. Yerleştirme Düzeninin Etkinliği olarak tanımlanan E, 
transport maliyetlerinin hesaplanmasında kolaylık sağlar. Yerleştirme düzeninin  saptanması 
istenen 11 bölümden oluşan bir fabrikanın üretim birimleri arasında taşınan malzemelerin 
adet olarak miktarları Tablo 4.1’de verilmiştir. 
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Tablo 4.1.Üretim bölümleri arasındaki transport işlemleri 
i        

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1  300          
2   200 50   50     
3    175 25       
4      50 225     
5       25     
6    50     75 50  
7      25  225 50   
8      100   125   
9          250  
10            
11            

 
Olası bir yerleştirme düzeni kurabilmek için aralındaki transport işlemleri fazla olan bölümler 
yan yana getirilerek Şekil 4.12’de görülen kroki çizilir. Burada görüleceği üzere 4. bölüme 
gelen ve giden malzemelerin 100 ünitesi kendisine komşu olmayan 6. bölüme gitmektedir. 
Aralarında transport yapılan birimleri birbirine yakın konumlara getirmek amacıyla 4. bölüm 
2 ile 6. bölümlerin arasına kaydırılır ve 9 aşağıya indirilip yerine 8 getirilir. 

 
Şekil 4.12. Üretim bölümlerinin konumlarını belirleyen ilk taslak 

 
Her bölüm için gerekli alanlar hesaplanıp yeni belirlenen konumlara yerleştirilirse Şekil 
4.13’de görülen kroki elde edilir. Yeni taslakta 7 ile 9 arasında endirekt taşıma vardır, ancak 
transport miktarı öncekilere oranla az olduğundan sakıncası yoktur. İzlenilen yöntem ampirik 
olduğundan sonucun minimum transport maliyetini verdiği söylenemez, ancak bulunan 
çözümü bir miktar iyileştirmek mümkündür. Bununla beraber uygulama olanağı bulunan ve 
düşük transport maliyetli bir yerleştirme yapıldığı kesindir. Bölümlerdeki tezgah sayıları, ara 
depolar, transport ekipmanları, iş emniyeti gibi faktörler göz önüne alınarak bulunan alanlar, 
fabrika binasının sınırları içine uygun biçimde yerleştirilir. 
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Şekil 4.13. Transport miktarını azaltan yeni yerleştirme düzeni ve her departmana ait alanlar. 

 
Deneme – yanılma yolu ile yapılan çalışmalar sonunda ortaya çıkan ve transport işlemleri 
nispeten az olan yerleştirme düzeni Şekil 4.14’de verilmiştir. 

 
Şekil 4.14. Prosese göre yerleştirme düzeninin son şekli 

 

Dr C Erdem İMRAK
Dr İsmail GERDEMELİ MAK 419 - Transport Tekniği



Malzeme Akışının Planlanması ve Tasarımı 109

4.10. FABRİKA AKIŞ ANALİZİ 
 
Bir fabrikada aynı tip işleri gören makinaların bir araya getirilmesi yani ideal yerleştirme 
düzenini tam anlamıyla gerçekleştirmek oldukça güçtür. Öncelikle imalat işlemlerinin 
özellikleri bu durumu olanaksız kılar, dolayısıyla gruplamada ideal duruma ne kadar 
yaklaşılırsa transport ve bekleme kayıpları da o ölçüde az olur. 
 
Aynı işleri gören tezgah gruplarının belirlenmesinde parçaların fabrika içinde izlediği yolları 
yani rotaları inceleyerek işlemleri sınıflandırmak ve bu sınıflara göre tezgah gruplarını 
bulmak en uygun yöntemdir. Rota analizleri yardımıyla mümkün olan en iyi akışı sağlayacak 
yerleştirme düzeni Fabrika Akış Analizi ile bulunur. Burada gerçekleştirilmesi istenen 
amaçlar şunlardır: 
 

• Her tip tezgahın mümkün olduğu ölçüde yalnız bir grupta yeralmasını sağlamak. 
• Toplam transport mesafesini ve taşınan ağırlığı minimize etmek. 
• Gereksiz iş ve malzeme hareketlerini elimine etmek. 

 
Departmanların her birindeki tezgahların tespit edildiği ve departmanlar arasındaki iş akışının 
düzgün hale getirildiği analiz, sırasıyla aşağıdaki işlemler gerçekleştirilerek yapılır. 
 
4.10.1. DEPARTMANLARA AYIRMA 
 
Burada amaç, belirli bir grup parçayı işleyen departmanların kurulmasıdır. İşlemler arasındaki 
farklar ve diğer etkenler nedeniyle bunun tam anlamıyla gerçekleştirilmesi imkansızdır. Her 
parçanın yalnız bir departmanda işlenmesi bazı tezgahların birden fazla departmanda 
bulundurulmasına neden olur. Departmanlara ayırmanın iyi planlanması sonraki kademelerin 
uygulanmasını kolaylaştırır. 
 
4.10.2. TEZGAHLARIN DEPARTMANLARA DAĞITILMASI 
 
Yapılan ayrıma göre birimlerde bulunması  gereken tezgah ve donanım tiplerini ve 
özelliklerini içeren listeler hazırlanır. Her ekipmana tip, görülen iş, hassasiyet ve kapasite 
belirten bir kod numarası verilir, böylece iş yükleme planlarının hazırlanması basitleştirilir. 
 
4.10.3. GENEL AKIŞ DİYAGRAMLARININ ÇİZİLMESİ 
 
Departmanlar arasındaki parça akışının daha etkili kontrolü Şekil 4.15’de verilen akış 
diyagramları ile sağlar. İşlem yapılan departmanlar daire, bekleme yerleri veya depolar 
üçgenlerle temsil edilir. Parça ve malzeme akışları yönlendirilmiş doğrularla gösterilir. 
Departmanlar arasındaki akışı kısaca göstermek için her departmana bir numara verilmiştir. 
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Şekil 4.15. Departmanlar arasındaki transport miktarını gösteren diyagram. 

 
4.10.4. HER PARÇANIN PROSES ROTA NUMARASININ BULUNMASI 
 
Her parça için bir rota kartı hazırlanarak malzemenin hammadde halinden ürün oluncaya 
kadar takip ettiği yol belirlenir. Parçanın rota kartından 156 okunuyorsa sırasıyla çubuk 
kesme, makine atölyesi ve montaj departmanlarından geçmiştir. 
 
4.10.5. PROSES ROTA NUMARALARININ GRUPLANDIRILMASI 
 
Fabrika içinde taşınan tüm parçaların rota kartları, bir araya getirildikten sonra incelenir, aynı 
rota numaralarına sahip kartlar gruplandırılır ve Tablo 4.2 hazırlanır. Tabloda belirli rotayı 
takip eden parça sayısı verilmektedir, böylece departmanlar arasındaki transport yoğunluğu 
belirlenmiş olur. Her departman ile diğerleri arasındaki parça akışı, parça cinsi sayısı olarak 
Şekil 4.10’daki yönlü doğruların yanına dikdörtgenler içine yazılır. Bu sayılar analiz 
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sonuçlarını veren tablodan da elde edilebilir, örneğin 5’ten 6’ya  taşınan parça sayısı sonuç 
tablosunda 5 ve 6 rakamlarının 5-6 diziliş sırasında yan yana görüldüğü tüm rota 
numaralarının adetleri toplanarak 228 bulunur. 
 

Tablo 4.2.Akış analizinde transport rotalarını ve taşıma miktarını gösteren tablo 

 
 
4.10.6. ROTALARIN İNCELENMESİ  
 
Rota analizinde ortaya çıkan rota numaraları, toplam akış içindeki ağırlıklar da göz önüne 
alınarak incelenir ve  

1. Basitleştirme olanağı bulunanlar, 
2. Uygulama güçlüğü nedeniyle elimine edilmesi gerekenler, 
3. Tezgahların yerlerini değiştirmeyi gerektirenler, 
4. Birleştirilerek elimine edilebilenler 
5. İşlemleri geliştirerek daha basit şekle dönüştürülebilenler, 

 
tespit edilir. Şekil 4.15’de görülen rota akış düzeninde yapılabilecek basitleştirmeler şöyle 
sıralanır: 
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1. 1546 no.lu rota: Kaynak departmanında bulunan nokta kaynağı makinası tamamen 
makine atölyesinde işlenen parçalara tahsis edilmiştir. Nokta kaynağı makinesı, 
makine atölyesine taşınarak rota 156 şeklinde basitleştirilir. 

2. 154956 no.lu rota: Dışarıda yaptırılan normalizasyon işlemi, makine atölyesindeki ısıl 
işlem fırınında yapılabileceğinden ve bir önceki basitleştirme ile rota 156 şekline 
dönüşür. 

3. 1356,1536 ve 15356 no.lu rota: Bunların hepsinde yer alan presleme işlemi daima aynı 
preste yapıldığından bu ekipman makine atölyesine taşınarak rotaların tamamı 156 
haline getirilmiştir. 

4. 1234 ve 1324 no.lu rotalar: 3 no.lu departmanda bulunan matkaplardan birinin 2 no.lu 
saç atölyesine kaydırılması ile yeni rota 124 olacaktır. 

5. 15956 no.lu rota: Isıl işlem, makine atölyesindeki fırında yapılırsa rota 156 halini alır. 
6. 3128 no.lu rota: Bu rotayı izleyen parçaya pres ve kesme departmanlarında uygulanan 

işlemler, saç atölyesindeki tezgahlarda yapılırsa rota 23 şeklinde basitleşir. 
7. Departmanların birleştirilmesi: Hammadde deposundan transportu yapılan 

malzemelerin yarısı ikinci bir dağıtım merkezi gibi gözüken çubuk kesme 
departmanından geçmektedir. Sözkonusu departman hammadde deposuna yakın 
konumlandırılırsa taşımaların önemli kısmı elimine edilir. 

 
 
4.10.7. DEPARTMANLAR ARASI AKIŞIN DÜZENLENMESİ 
 
Yapılan basitleştirmelerden sonra meydana çıkan yeni rotalara göre iş akışı tekrar 
düzenlenir. İyileştirilmiş akış diyagramı Şekil 4.16’da verilmiştir. 

 
Şekil 4.16. Basitleştirilmiş iş akış diyagramı. 
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4.11. SERİ İMALATTA TRANSPORT YÖNTEMLERİ 
 
4.11.1. İŞLETMELERDE MALZEME AKIŞI 
 
Malzeme akışı, münferit fabrikasyon, montaj, bitirme ve depolama işlemlerini komple bir 
imalat sırasında birleştiren ve sistemin daha verimli çalışmasını sağlayan bir bağlar sistemdir.  
Malzemenin lazım olduğu yerde ve tam zamanında bulundurulmasını gerçekleştirir. Gayet 
tabii fabrika içindeki malzeme hareketi ihtiyacı sadece üretim departmanlarındaki tezgahlar 
arasında yapılan malzeme nakil işlemlerine inhisar etmez. Malların fabrikaya gelişlerinde 
vasıtalardan boşaltması imalat departmanlarına ait depolama sahalarına taşınması ve nihayet 
bitmiş mamullerin mamul ambarına veya yükleme sahasına sevk edilmesi lazımdır. Herhangi 
bir müşahidin modern bir fabrikada edinebileceği en kuvvetli intiba, malzemenin hammadde 
girişinden mamul çıkışına kadar sürekli hareketi ve akışından doğmaktadır. Gerçekten 
malzeme naklinde kullanılan çeşitli teçhizat grubundan sadece biri olan konveyör bugün seri 
imalatın bir sembolü haline gelmiştir. 
 
Malzeme nakli proseslerin toplam imalat faaliyetlerinin verimi üzerindeki tesiri son derece 
büyük olabilir. Mesela, bu prosesler, tezgahların ve onları çalıştıran işçilerin verimine, 
tezgahlar arasında bulunması  gereken yarı mamul envanterinin miktarına ve imalat umumi 
masraflarına (planlama, programlama ve işyeri tanziminde yer ihtiyacına tesir ederek) direkt 
olarak tesir ederler.  
 
Malzeme nakli tekniklerinin üretim verimliliği üzerindeki tesirine ilave olarak bizzat malzeme 
naklinin maliyeti de mühim bir yer işgal eder. Metal işleyen firmalarda malzeme nakli işçilik 
masrafların toplam üretim işçilik masraflarının takriben %5 - 20’sini teşkil etmektedir. 
 
4.11.2. TEÇHİZAT SEÇİMİNDEKİ KRİTERLER 
 
Malzeme naklinde kullanılan ve sayısı 300’ü aşan çeşitli tiplerdeki teçhizatı başlıca 3 grupta 
toplamak mümkündür: vasıtalar (tekerlekli), vinçler (krenler), ve konveyörler. 
 
Bu teçhizatın fabrika dahilinde yapabileceği işler son derece çeşitlidir. Bunlar basit bir tasnife 
toplamak güçtür. Verilen bir işi yapmak üzere muayyen bir teçhizatın seçilmesinde taşınacak 
“malzemenin”cinsi ve miktarı “fabrika binasının yapısı”, “proses teçhizatının bünyesi” ve 
fabrikadaki toplam “akış tarzı” gibi değişkenler nazarı itibara alınır. 
 
Taşınacak malzeme katı veya sıvı olabilir; seri halde veya parça parça taşınması istenebilir. 
Patlayıcı, yanıcı veya diğer malzemeleri bozucu; yani çevresine zararlı karakterde olabilir ve 
dolayısıyla özel bir dikkate ihtiyaç gösterebilir. 
 
Mevcut fabrika binası ve tesislerin yapısı da iyi bir malzeme naklinin kurulmasında diğer 
mühim faktörlerinkine eşit bir rol oynar. Zaruri olan boşluklar, ilgili proses tesisleri arasındaki 
mesafeler ve fabrikalardaki kat sayısı gibi faktörlerin ehemmiyeti de büyüktür. 
 
Teçhizat seçimi de prosesle ilgili birçok faktörlere tabiidir. Mesela, işletmelerde saatte 
yüzlerce parçayı işleyen tezgahların saatte ancak birkaç parça işleyebilecek kapasitedeki 
tezgahlarla irtibatlandırılması veya sürekli üretimde bulunan ünitelerle takım değiştirme, 
ayarlama vs. gibi sebeplerle fasılalı çalışmak zorunda olan ünitelerin birleştirilmesi mevzuu 
bahis olabilir. 
 

 
Dr C Erdem İMRAK
Dr İsmail GERDEMELİ MAK 419 - Transport Tekniği



Endüstriyel Taşıma ve Depolama 114

Bu gibi güçlükler parçaların cinslerine göre muayyen pozisyonlarda ve belirli yerlerde tevzii 
edilmesini sağlayan özel nakil prosesleriyle ortadan kaldırılabilir. 
 
Malzeme taşıma araçlarının seçimine en fazla tesir eden önemli değişkenlerden biri de, 
malzemenin imalat işlemleri süresince fabrikada takip ettiği yol, diğer bir deyimle “akış 
tarzıdır”. Bir fabrikada başlıca iki tip akış olabilir. 

• Hattı imalat veya İmalat hattı 
• Atölye imalatı veya Sipariş İmalatı 

 
4.11.3. MALZEME AKIŞ TARZI 
 
İmalat hattı sisteminde proses içindeki malzeme, sabit iş istasyonlarından üniform bir hızla 
geçer. Önceden planlanmış bulunan akış hızına uygun olarak her işlemde yapılan işin miktarı 
dengelenmiştir. 
 
Bu tariften, işlemlerin fiziksel olarak yan yana bulunduğu doğrusal bir hat üzerinde 
yerleştirildiği ve aynı bina içinde yer aldıkları manasını çıkarmamak lazımdır. Bu tarifle asıl 
anlatılmak istenen husus, bir mamul ünitesinin muayyen herhangi bir iş istasyonunda 
tamamlanması için müteakip işlemlerden muayyen bir sıra dahilinde geçmesi icap ettiğidir. 
 
Zımba ile delme, tornalama, matkapla delme, frezeleme, temizleme ve ambalaj işlemlerine 
tabi tutulması gereken iki mamulün imalatı imalat hattı şeklindeki bir akışa örnek olarak 
gösterilebilir. Mamullerden biri daima sırasıyla zımba, freze, matkap tezgahlarından ve 
ambalaj kısmından geçerek sevkiyata hazır hale gelmektedir. Diğer mamulün imalatında ise 
malzeme her zaman sırasıyla zımba, matkap, torna tezgahlarından ile temizleme ve ambalaj 
kısımlarından geçerek sevkiyata hazır hale gelmektedir. Böylece bu fabrikalarda malzeme her 
mamul için bir hat olmak üzere iki hat üzerinden akmaktadır. 
 
İmalat hattı şeklindeki akışın tam tersi, sipariş tipi imalattaki akıştır. Bu tip akış çok çeşitli 
mamullerin aynı tezgahlarda işlenmesi gerektiği hallerde görülür. Bu sistemde bir proses 
boyunca akmakta olan malzemenin diğer herhangi bir prosese tevcih edilmesi mümkündür. 
Dolayısıyla bu sistemde işin, proseslerin herhangi bir kombinasyonundan herhangi bir 
sırasıyla, sayısız farklı yollardan geçirilerek tamamlanması mümkündür. Bu yolların son 
derece çeşitli olduğunu bir önceki örneği tekrar ele alarak kolaylıkla görebiliriz. Mesela, 
imalatçı 2000 ünite üretim yapsa ve ambalajdan önceki beş işlemi “sipariş imalatı” esasına 
göre organize etmiş olsaydı muhtemel malzeme akış yolarının sayısı 280 den fazla olurdu. 
Ambalajdan evvel bir işlem daha ilave edilmiş olsa muhtemel akış yolları 1000’i aşardı. 
 
Bir yandan imalat hattı şeklindeki akışın basitliği, öte yandan sipariş imalatı akışının 
elastikiyetinden aynı anda istifade etmek amacıyla bugün bir çok fabrikada 2 sistemden birini 
kullanan tali imalat grupları meydana getirilmiştir. Bütün fabrikanın sadece bir akış sistemine 
göre organize edildiği pek nadir görülen bir durumdur. 
 
4.11.4. MALZEME TAŞIMADA KULLANILAN TEÇHİZAT 
 
Malzeme taşımada kullanılan teçhizatın başlıca üç grupta (tekerlekli vasıtalar, krenler ve 
konveyörler) toplandığını söylemiştik. Bu üç ana grubun yanı sıra, çok çeşitli cihazlarıyla, 
kaldırma tertibatları da yarı bir grup teşkil etmektedir. Her grupta çok çeşitli teçhizatın 
bulunması ve bu teçhizatın birçoğunun sipariş üzerine imal edilmiş olması sebebiyle bu 
grupların karakteristiklerini ancak takribi olarak belirtmek mümkündür. 
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Genel olarak bir malzeme nakil teçhizatının verimliliği parçaların veya ham malzemenin 
yığınlanarak veya toplanarak “birim yük” şekline sokulması suretiyle arttırılabilir. Ufak 
parçaları muayyen büyüklükteki kutulara doldurarak, parçaları paletler üzerinde yığınlayarak 
veya malzemeyi iş veya bantlara paketleyerek bir kerede çok miktarda malzemenin taşınması 
sağlanmış olur. Teorik olarak “ünite” büyüklüğü arttıkça taşıma verimliliğinin de arttığı 
söylenebilir. 
 
Çatallı ve platformlu istif arabalarının, endüstriyel traktörlerin, 2 ve 4 tekerlekli el 
arabalarının en büyük avantajı hareket kabiliyetlerinin yüksek, kullanılışlarının kolay ve 
süratlerinin yüksek olmasıdır. Bu üstünlükler ve çeşitli yardımcı teçhizatın kolaylıkla 
takılabilme imkanlarının mevcut olması sebebiyle vasıtalar her an servise hazır 
bulundurulabilir ve her şekildeki parçayı rahatça taşıyabilir. Çatallı ve platformlu istif 
arabaları yükleri yatay olduğu gibi düşey yönde de taşıyabildiğinden ayrı bir üstünlüğe 
sahiptirler. 
 
Krenlerin en mühim üstünlüğü iş sahasının üzerinde çalışmaları ve dolayısıyla her yere 
kolaylıkla girebilmeleridir. Diğer taraftan yatay doğrultudaki hareketlerin herhangi bir 
sınırlamaya maruz kalmaması da önemli bir avantajdır. Krenler her çeşit ağır malzemeyi veya 
parçayı taşıyabilir, her şekil ve büyüklükteki yükleri nakledebilir ve binanın müsaadesi 
oranında her yüksekliğe istif yapabilirler. Krenlerin çalıştırılmasında genellikle operatörden 
ayrı olarak operatöre yerden yol gösteren talimat veren yardımcı bulunur. 
 
Konveyörler malzeme naklinin zaman, hız ve yer bakımından hassas ve kontrollü bir şekilde 
yapılmasını sağladıklarında üretim makinaları ile beraber ısıl işlem, kimyevi banyoda 
temizleme gibi imalat faaliyetlerinde kullanılabilirler. İş yerinde mevcut engellerin üstünden 
altından veya çevresinden geçirilebilen konveyörler maka, ilave hat veya portatif konveyörler 
ilavesiyle çok daha kullanışlı hale getirilebilirler. “Tahrikli ve serbest” konveyörlerde 
malzemenin icabında hareketli hattan sabit bir hatta aktarılması ve sonra hattı durdurmadan ve 
yavaşlatmadan yine iade edilmesi mümkündür. Konveyörlerin fiyatı nakledilen malzemenin 
cinsine, hareket hassasiyetinin derecesine ve nakil yolunun uzunluğuna ve karışıklığına tabi 
olarak değişir. 
 
Özel cihazlar genellikle farklı ana tiplerdeki teçhizatların özelliklerini bünyelerinde 
birleştirmişlerdir. Bu bakımdan ortak karakteristikler hakkında herhangi bir genelleştirme 
yapmak mümkün değildir. Ancak bazı örnekler verilebilir. Mesela piggy-back römorkundan 
hem bir vasıta hem de malzeme muhafaza etme kabı olarak yararlanılabilmektedir. Bir başka 
örnek olarak hem çatallı istif arabası hem de köprülü gezer kren vazifesini gören istif krenleri 
gösterilebilir. İstif krenleri tıpkı krenler gibi zemin üzerinde hiçbir engele takılmadan hareket 
edebilirler. Diğer taraftan çatallı istif arabası gibi malzemenin süratle ve hassas bir şekilde 
istenen mevkiye yerleştirilmesini sağlar. 
 
4.11.5. MALZEME HAREKETLERİNİN İŞLETME İÇİNDE SAHALARA ETKİSİ  
 
Malzeme naklinde halledilmesi gereken hususları iyice anlayabilmek için malzeme 
hareketlerinin  çeşitli sahalara etkisini incelemek faydalı olacaktır. 
 
Tezgah Üretkenliğine Etkisi 
Malzeme naklinin kötü olması sebebiyle; malzeme tezgaha vaktinde getirilmezse, tezgaha en 
müsait mesafeye sokulmazsa, en iyi bağlanacak şekilde kavranamazsa, ayar için malzeme 
istenilen yönlere ve istenilen hassasiyetle çekilmezse doğaldır ki bağlama ve ayar işi uzun 
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sürecek, üretken olmayan makine ve işçilik zamanları artacaktır. Bu da tezgah 
prodüktivitesinin düşmesi demektir. Ayrıca tezgah hırpalanacak ve müsait olmayan 
noktalardan zorlanacaktır. 
 
İşçi Çalışmasının Tesiri 
Burada malzeme naklinde çalışan işçilerden ziyade tezgah işçileri kastedilmektedir. Tezgah 
prodüktivitesini düşüren sebepler işçiye etki edecektir. Zira tezgaha bağlama ve indirmede en 
önemli iş tezgah işçisine düştüğünden, bu işçi yorulacak, çalışma hızı düşecek, hatta 
sakatlanacak veya hastalanacak böylece devamlılığını kaybedecektir. Bu hadise tekil olarak 
günlük prodüktivitede etkisini hemen göstermese de ortalama prodüktivite mutlaka 
düşecektir. 
 
Malzemeye Etkisi 
Malzeme hareketi planlı olarak ve uygun araçlarla yapılmayan yerlerde hammadde halinde 
kayıp, mamul nakli halindeyse bozulma ve zedelenme her zaman beklenebilir. Diğer taraftan 
gereksiz ve uygun olmayan beklemeler malzemenin fiziki ve kimyevi özelliklerini de 
bozacaktır. 
 
Diğer Kısımlara Etkisi 
Malzeme nakli işinin verimi düşük olduğu taktirde imalat ve sevk gibi kısımların 
prodüktivitesini de düşük tutmaya mecbur kalacağımız ortadadır. Düşünülmüş yollardan, 
hesaplı mesafelerden yapılan malzeme nakilleri diğer tezgah ve işçilerin de çalışma düzenini 
bozacaktır. 
 
Sonuç olarak diyebiliriz ki nakil işinde düşük hızla, gereksiz hareketler, basitçe yapılabilecek 
kolaylıkların sağlanmayışı yani mühendislik ve işletmecilik uzmanlığına girmeyen hususlar 
psikolojik tesirlere sebebiyle de genel aktiviteyi düşürecektir. 
 
4.11.6. MALZEME TAŞIMADA İÇİN ESAS KURALLAR  
 
Göz önüne alınabilecek çeşitli sistemler arasında en elverişli yani en ekonomik malzeme nakil 
sisteminin seçiminde yol gösterici ana kurallar şunlardır: 
 
1. Nakil Mesafelerinin Kısaltılması: Gereksiz nakil maliyeti yükseltir, fakat önceden de 
belirttiğimiz gibi mamulün değerini arttırmak.Bu sebeple imalat hatlarında iş postaları 
arasındaki mesafelerin asgaride tutulması lazımdır. Malzeme nakil problemleriyle tesisin iş 
yeri tanzim planı ve hatta depolama etütleri o derece birbirine bağlıdır ki, hepsinin beraberce 
etüt edilmeleri gerekir. Malzemenin nakledileceği mesafelerin dikkatle analizi ve metrajı 
özellikle tezgahların, tesisatın ve iş postalarının yerlerinin yeniden tanzimine ve imalat iş 
sırası tertibinin değiştirilmesine yol açar. 
 
2.Nakil İşlerinin Mümkün Mertebe Sürekli ve Rutin Hale Getirilmesi: Bu suretle birim 
zaman içinde aynı nakil teçhizatı ile daha çok parça sayısı, kg veya ton malzeme nakledebilir 
ve bu sayede parça veya ağırlık başına nakil maliyeti düşer. 
 
3.Sürekli İmalat Hatlarına Sahip Tesislerde Mekanik Nakil Teçhizatı Kullanılması: 
Malzeme hareketlerinin sürekli olduğu tesislerde, el veya insan sırtında taşıma yerine 
mekanik teçhizat kullanılması zaman ve para bakımından ekonomiktir. 
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4.Nakil Teçhizatı Yatırımlarının Gereksiz Tekrarına Meydan Vermemek: Özellikle 
büyük tesislerde her kısım, hatta ara sıra ihtiyaç duyulsa bile, yalnız kendine ait nakil 
teçhizatına sahip olmak ister. Bu istek yüksek sevk ve idarece frenlenmezse nakil teçhizatına 
gereksiz yere fazla yatırım yapılmasına yol açan. Halbuki amaç yatırımları en verimli yerlere 
yapmaktır. 
 
Bu amacı sağlamak üzere bir işletmede malzeme nakil sistemleri olduğunca topluca etüt 
edilmesi ve bir elden işletilmelidir. Ayrıca bu şekilde standart nakil teçhizatının oranı 
arttırılabilir ve bu teçhizatın zaman zaman fabrikada olabilecek tıkanma yerlerine ve 
darboğazlara kaydırılması mümkün olur. 
 
4.11.7. İŞ YERİ TANZİM PLANLARI İLE İLGİLİ PRENSİPLER 
 
Malzeme hareketlerinin maliyetini tezgah ve iş postalarının tanzim planında yapılacak 
tadilatla veya atölyelerin yerlerinin yeniden tanzimi veyahut da iş postaları arasında mekanik 
nakil teçhizatı kullanmak suretiyle ciddi olarak düşünülebilir.  
 
Tıkanıklık masraf yol açtığından malzeme hareketlerinin süratle ve muntazam olması için 
atölyelerde yeterli genişlikte boşluklar ve özellikle geçici depolama yerlerinin ayrılması 
gereklidir. 
 
Bir fabrikada kapılar, döşemeler, tavanlar, rampalar ve asansörler tesisin malzeme nakil 
teçhizatının bir parçasıdır. Bunların bu ışık altında planlanma gerekir. 
Muhasebe, envanter ve prodüksiyon kontrolü yöntemlerinin verimli bir malzemen hareketi 
sistemine göre ayarlanması lazımdır. Bu gibi formalite hususların malzeme hareketine veya 
nakil metotlarına hakim duruma geçmesine engel olunmalıdır. 
 
Nakil Sistemiyle İlgili Prensipler 
Nakil gerek ağırlık gerekse mesafe bakımından mümkün mertebe azaltılması ve akış hızıysa 
mümkün mertebe çoğaltılmalıdır. Genel malzeme durdurulmadan evvel tezgaha mümkün 
olduğu kadar yaklaştırılmalıdır. Bir iş postasından çıkan malzeme takip eden iş postası için en 
uygun şekilde sevk edilmelidir. Bazı iş postasından çıkan malzeme takip eden iş postası için 
en uygun şekilde sevk edilmelidir. Bazı imalat çeşitlerinde mümkünse malzeme yerine işçi 
hareket ettirilmelidir. Zira genellikle malzemenin hareketi yerine işçi hareketi daha ucuz 
olmalıdır. Malzemenin kendi ağırlığıyla hareket edebileceği hallerden azami şekilde 
yararlanılmalıdır. 
 
Malzeme Nakil Teçhizatının Seçimiyle İlgili Prensipler 
Devamlı veya yarı devamlı hareket halinde olan ve hareket hattıyla hızı sabit olan ufak taneli 
malzeme için konveyör sistemlerinden faydalanılmalıdır. Akış yolu değişken malzeme nakli 
için “birim yük” sistemlerinden istifade edilmelidir. Devamlı akım halinde mekanik, hidrolik 
veya pnömatik bir sistem kullanmak daha ekonomiktir.  
 
4.11.8. MALZEME TAŞIMADA GÖZ ÖNÜNE ALINACAK FAKTÖRLER 
 
a) Tesis ve İşletmeyle İlgili Faktörler 

• Mevcut imal metotları  
• Mevcut binaların kullanım oranı 
• Mevcut iş yeri tanzimi  
• İmal kademeleri sırası  

 
Dr C Erdem İMRAK
Dr İsmail GERDEMELİ MAK 419 - Transport Tekniği



Endüstriyel Taşıma ve Depolama 118

• İşlemler ve atölyeler birleştirilmesi 
• Mevcut boşluklar, yükleme, boşaltma, hız, emniyet ve imalat engel olmama 

bakımlarından uygun genişliği 
• Döşemeler aşınmaya dayanıklılığı, pürüzsüzlülüğ ve yüke dayanıklılıkları  
• Bina konstrüksiyonu tavandan taşıma sistemlerini taşıyacak derecede dayanıklılığı 

 
b) Taşınacak Malzemeye İlgili Faktörler 

• Malzemenin cinsi 
• Tane veya ünite halinde olması 
• Hacimce büyüklüğü  
• Ağırlığı 
• Şekilleri  
• Kırılganlığı  
• Kaplar içinde sevk edilebilirliği 
• Belli bir sürede nakledilen miktarı  
• Malzeme akışı kesintili olma durumu 
• Hareket halindeyken bir işleme tabi tutulması durumu 
• Nakil mesafesi  

 
c) Taşıma Teçhizatıyla İlgili Faktörler 

• Söz konusu taşıma işine uygun olan sistemler  
• Teçhizatın kapasitesi  
• Çalışma süresi  
• Teçhizatın hacmi  
• İşletmesi gereken yer  
• Esnekliği ne derecesi 
• Diğer işlere uygunluk derecesi  
• Gücü  
• Çalıştırılma kolaylığı  
• Çalışma hızı  
• Dayanıklılığı ve ömrü  
• Diğer mevcut nakil araçlarıyla ilgisi  
• Gerekli olan veya tesisi ekonomik kılan teçhizat  

 
d) Mali Faktörler 

• Teçhizatın ilk maliyeti  
• Tesis maliyeti ile mevcut bina ve tesisat  üzerinde yapılacak değişikliklerin maliyeti 
• Bakım maliyeti 
• Yakıt maliyeti 
• Amortisman yüzdesi, 
• Model eskimesi yüzdesi 
• Son muhtemel hurda veya satış değeri 
• İşletecek operatörün işçilik maliyeti 
• Gerekli yardımcı teçhizatın maliyeti 
• Vergi ve sigorta bedelleri 
• Cari olan faiz sınırları 
• Varsa lisans ücretleri 
• Garaj ... vb. gibi gerekli yerlerin kiralanması veya kullanılmasında dolayı masraflar 
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• İdari masraflar 
• Teçhizatın sağlayacağı direk işçilik tasarrufu 
• Teçhizatın sağlayacağı idari tasarruflar 
• Prodüktivitenin artış miktarı 
• İptal edilen veya değiştirilen teçhizatın henüz amorti edilmemiş değeri 

 
4.12. TRANSPORT MASRAFLARI 
 
Masraflar, farklı amaçlar için özel olarak tanımlanırlar. Harcama belirli bir ürüne yapılıyorsa 
dolaysız, farklı birimlere paylaştırılıyorsa dolaylı masraf söz konusudur. Sabit ve değişken 
giderler ise, üretim miktarına bağımlılık durumuna göre belirlenir. Kısa vadede sabit giderler, 
üretim miktarından bağımsızdır.Transport masrafları, sabit giderler ve işletme masrafları 
olmak üzere başlıca iki grupta incelenir. Sabit giderler, ekipman kullanımından bağımsızken 
işletme masrafları, katedilen mesafeye ve ekipmanın kullanım süresine bağlıdır. Bir transport 
hizmetinin tam olarak gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki öğeler gereklidir: 
 

•Transport donanımı ve yük taşıyıcılar 
• Sürücüler ve operatörler 
• Bakım atölyesi 
• Depo ve işletme tesisleri 
• Yönetim ve idare 

 
Transport masraflarının tamamını oluşturan bu faktörlerin sınıflandırılması aşağıda 
verilmiştir. 
 
4.12.1. YILLIK SABİT GİDERLER 
 
Sermaye Maliyetleri: Ekipman yatırım masrafları ve amortismanlar (aşınma payı) ile 
oluşturulur. İşletmede yapılacak yeni yatırımlar firma yönetimince belirlenir. Amortisman 
hesaplarında masraflar yatırımın ekonomik ömrüne yayılır, böylece ekipmanın işletmede 
kaldığı her yıla tekabül eden maliyetler bulunur. 
 
Vergi ve Sigorta: Genelde ekipman alımı sırasında ödenir. Transoprt   mesafesine ve işletme 
zamanına bağlı olarak çok az değiştiğinden sabit giderlerdir. Ekipman dışında operatörler ve 
gayrimenkuller için de ödenir. 
 
Maaşlar: Çalışanlara ödenen ücretler ve sosyal sigorta primleridir. Sabit giderler olmakla 
birlikte operatörlerin rutin işlerinin dışında farklı nitelikteki görevlerde çalıştırılması 
durumunda saat başına mesai belirli bir yüzdesidir. Ayrıca personele sözleşmelerde belirtilen 
ek primler ödenir. 
 
Çeşitli Sabit Giderler: Ek yükleme alanları ve tesisleri, akü şarj üniteleri gibi yardımcı ve 
yedek ekipman giderlerinin yanı sıra çevreyi koruma amaçlı masraflardır (ses ve ısı yalıtımı, 
havalandırma tesisatı gibi). 
 
İdari Giderler: Maaşlar haricinde ödenen ücretler, bina kirası, malzeme alım masraflarına 
ilaveten ekipmana bağlı operasyonların gözetimi, denetimi ve idaresi, bakım programlarının 
uygulanması için yapılan harcamalardır. 
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4.12.2. İŞLETME GİDERLERİ (BİRİM SAAT VEYA KM) 
 
Enerji Masrafları: Yakıt ve elektrik, değişken işletme giderleridir. Katedilen mesafeye ve 
efektif işletme zamanına bağlı olarak enerji tüketimi hesaplanır ve sürekli takip edilir. 
 
Bakım Masrafları ve Tamir Giderleri: Bakım ve onarım masrafları, ekipmanın kullanım 
şekline ve işletme yöntemlerine bağlıdır. Önceden düzenlenmiş bakım programları, servis 
hizmetleri, basit tamir işleri, araçların yıkanması ve temizlenmesi, yağlama ve akü kontrolü 
düzenli olarak yapılması gereken bakım işlemleridir. Bu  çalışmalar, yetkili operatörler 
tarafından gerçekleştirilir. Bakımdan farklı olarak önceden öngörülmeyen onarım 
operasyonları, tamir masraflarının yanı sıra işletmede üretimin durmasından veya 
aksamasından doğan kayıplara neden olur. Onarımı yapılan ekipmanın yerine geçiçi olarak 
kiralanan makinalar da giderleri artırır. Masraf kayıtları birlikte tutulan bakım ve onarım 
çalışmaları; operatörün becerisi ve sorumluluk bilinci, çevre ve üretim kapasitesinin 
kullanımına bağlıdır. 
 
Araç Lastikleri ve Aküleri: Masrafların düzenli kontrolü ve gelecekteki maliyetlerin 
önceden tespiti amacıyla transport giderleri sürekli takip edilir ve kaydedilir. İşletme 
bütçelerinin oluşturulmasında operasyonların ve bakım işlemlerinin planlanması, araç sayıları, 
çalışma saatleri, katedilen mesafeler ve enerji ihtiyacı dikkate alınır, ancak bu şekilde doğru 
masraf tahmini yapılabilir. Öngörülen değerlerden aşırı sapmaların nedenleri araştırılır ve 
gelecek için önlemler alınır. 
 
İşletme giderlerinin planlı takibi, masrafların özel hazırlanmış görev formalına kaydedilmesi 
ile mümkün olur. Bu yöntemle toplanan veriler bütçeleme amacıyla yatırım hesaplamalarında 
veya benzer ekipmanların işletme giderlerinin kontrolünde kullanılır. 
 
4.12.3. NAKİT AKIŞI DİYAGRAMI 
 
Yatırım, bir kuruluşun üretim kapasitesini etkileyen ve üç yıldan fazla kullanım ömrü olan 
maddi kaynakların veya sabit varlıkların satınalınmasıdır. Transport ekipmanına yapılacak 
yatırım, uzun vadeli bir karar olması nedeniyle ekonomik sonuçlarının önceden 
değerlendirilmesi oldukça güçtür. 
 
Yatırım kararının en önemli aşaması,yatırım maliyetlerinin hesaplanmasıdır. Bütçe 
hazırlanırken planlanan yatırımla ilgili gelir ve gider akışı belirlenerek farklı proje 
alternatiflerinin ekonomik karlılığı dikkatle gözden geçirilir. Bu incelemeler için bazı yatırım 
hesaplama yöntemleri ve formülasyonları geliştirilmiştir. 
 
Mali planlamada kısa vadede yatırımdan elde edilecek gelirler ve yatırıma harcanacak giderler 
tesbit edilir. Yıllık nakit akışı, sene sonunda hesaplanır ve Şekil 5.17’de görülen Yatırım 
Nakit Akışı Diyagramına aktarılır. Bu grafikte; satınalmadaki gider yani  esas yatırım (B), 
operasyondan elde edilen gelir (I), yatırıma yapılan yıllık harcama (O), yıl cinsinden 
ekonomik ömür (n) ve hurda değeri (s) tanımlanmıştır. Bu faktörlerin tamamı iskonto onanı 
(i) ile birlikte sermaye bütçesinde yeralır. 
 
Esas yatırım, operasyonun faaliyete geçmesine kadar yapılan harcamaları içerir; bunlar 
satınalma masrafları, eğitim giderleri, tesisatı kurma ve planlama maliyetleri, sermaye faizleri 
ve malzemelerdeki günlük değer artışlarıdır. Esas yatırımın satınalma zamanına bağlı olam 
zorunluluğu yoktur, örneğin bina projelerinde yatırım, farklı peryotlara ayrılarak yapılır. 
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Bütçenin doğru hazırlanması ve uygulanması esası yatırımın başarıyla gerçekleştirilmesinde 
önemli rol oynar. 

 
Şekil 4.17. Nakit akışı diyagramı 

 
Operasyon için her yıl hesaplanan gelir ve gider nakit akışı, öncelikle işletme planı, üretim 
kapasitesi tahmini, işgücü ihtiyacı, ücret politikası, bakım ve onarım işlemlerinden oluşur. 
Gelirlerin uzun dönemler için önceden hesaplanması kolay değildir. Üretim kapasitesini 
önemli oranda artıracak bir ekipmana yatırım yapılması halinde birkaç yıl için gelir aşırı 
yüksek olacaktır, bu durum uzun vadeli projelerin tercih edilmemesi anlamına gelecektir. 
Genelde yıllık masrafların eve ekipmanın kullanım ömrü boyunca toplam maliyetlerin 
minimum olduğu yatırımlara öncelik verilir. 
 
Ekonomik ömür, yatırımın kar getirdiği ve rantabl olduğu süredir. Kullanım koşullarına göre 
değişiklik gösteren ekonomik ömrün belirlenmesinde operatörün deneyiminden ve işletmede 
daha önce kullanılmış benzer ekipmandan faydalanılır. Ekonomik ömür hesaplarında 
firmaların saptandığı ve sürekli revize edilen katsayılar kullanılır. 
 
Teknik ömür, ekipmanın ekonomik ömrünün üst sınırıdır. Teknik açıdan bakılırsa bu süre 
aşıldığından ekipmanın üretim amacıyla kullanılması mümkün olmaz, ancak aynı ekipmanın 
defalarca tamir edilmesi ve böylece işletmede kalması veya yeni ve test edilmemiş 
donanımlarda meydana gelebilecek problemler uygulamada ekonomik ömrün önceden 
tahminini zorlaştırmaktadır. 
 
Ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanın ikinci el pazarında veya hurda olarak elden 
çıkarılması ile sağlanan gelir Hurda Değeri olarak tanımlanır. Enflasyon, ikini el pazarı ve 
teknolojik gelişmelere bağlı olan hurda değerinden ekipmanın demontaj ve taşınma masrafları 
düşülür. 
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İskonto oranın tespiti uygulamada zordur. Yatırım sermayesi mevcut değilse alternatif olarak 
paranın kullanım değeri belirleyici olur. Örneğin sermaye %12 faiz veren bir banka mevduat 
hesabına yatırılırsa iskonto oranı %12 değerinde olacaktır. Alternatif, sermayenin %15’i kadar 
kar getiren bir yatırım ise iskonto oranı %15’tir. Sermayenin kullanımı için ödenen bedel de 
iskonto oranının belirlenmesinde etkilidir.Pratikte transport tekniği ekipmanlarına vergiden 
önce %10-20 iskonto oranı uygulanır. 
 
4.12.4. HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 
 
Geri Ödeme Metodu 
 
Basit bir yöntem olan Geri Ödeme Metodu ile yatırım maliyetinin karşılandığı süre 
hesaplanır. Esas yatırım maliyeti, yıllık ortalama kara yani gelirle gider  arasındaki farka 
bölünür. Bu süre sonunda yatırım masrafları tamamen ödenmiş olur. 
 

)yıl/TL(Y
)TL(B)yıl(T =         (4.15) 

 
Yıllık Ödemeler Metodu 
 
Bu metot yardımıyla her yıl değer kaybeden esas yatırım için yıllık sabit değerler tespit edilir. 
Yıllık Ödeme Faktörü af değerleri Tablo 4.3’de verilmiştir. 
 

Tablo 4.3. Yıllık ödeme faktörü ( )
11

1
−+

+
= n

n

f )i(
iia  

1 yıldan 10 yıla kadar 1 TL’yi amorti etmek  için her sene sonunda ödenecek miktar 

Yıl Faiz Oranı (i) 

(n) %5 %6 %8 %10 %12 %15 %18 %20 

1 1,0500 1,0600 1,0800 1,100 1,1200 1,1500 1,1800 1,2000 

2 0,5378 0,5454 0,5607 0,5761 0,5917 0,6151 0,6387 0,6545 

3 0,3672 0,3741 0,3880 0,4021 0,4163 0,4379 0,4599 0,4747 

4 0,2820 0,2885 0,3019 0,3154 0,3292 0,3502 0,3717 0,3862 

5 0,2309 0,2374 0,2504 0,2638 0,2774 0,2983 0,3197 0,3342 

6 0,1970 0,2033 0,2163 0,2296 0,2432 0,2642 0,2859 0,3007 

7 0,1728 0,1791 0,1920 0,2054 0,2191 0,2403 0,2623 0,2774 

8 0,1547 0,1610 0,1740 0,1874 0,2013 0,2228 0,2452 0,2606 

9 0,1406 0,1470 0,1600 0,1736 0,1876 0,2095 0,2323 0,2480 

10 0,1295 0,1358 0,1490 0,1627 0,1769 0,1992 0,2225 0,2385 
 
Şimdiki değer faktörü Tablo 4.4 yardımıyla ve Tablo 4.5 yardımıyla bulunur. 
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Tablo 4.4. Şimdiki değer faktörü ( ) ni −+= 1  

n sene sonra ödenecek olan 1 TL’nin şimdiki değeri 

Yıl Faiz Oranı (i) 

(n) %5 %6 %8 %10 %12 %15 %18 %20 

1 0,9524 0,9434 0,9259 0,9091 0,8929 0,8696 0,8475 0,8333 

2 0,9070 0,8900 0,8673 0,8264 0,7972 0,7561 0,7182 0,6944 

3 0,8668 0,8396 0,7938 0,7513 0,7118 0,6575 0,6036 0,5787 

4 0,8227 0,7921 0,7350 0,6830 0,6355 0,5718 0,5158 0,4823 

5 0,7835 0,7473 0,6806 0,6209 0,5674 0,4972 0,4371 0,4019 

6 0,7462 0,7050 0,6302 0,5645 0,5066 0,4323 0,3704 0,3349 

7 0.7107 0,6651 0,5835 0,5132 0,4523 0,3759 0,3139 0,2791 

8 0,6768 0,6274 0,5403 0,4665 0,4039 0,3269 0,2660 0,2326 

9 0,6446 0,5919 0,5002 0,4241 0,3606 0,2843 0,2255 0,1938 

10 0,6139 0,5584 0,4632 0,3855 0,3220 0,2472 0,1911 0,1615 
 

Tablo 4.5. Şimdiki değer faktörü ( )
( )n

n

ii
i
+⋅

−+
=

−

1
11  

Her sene sonunda ödenecek olan 1 TL’nin şimdiki toplam değeri 

Yıl Faiz Oranı (i) 

(n) %5 %6 %8 %10 %12 %15 %18 %20 

1 0,952 0,943 0,926 0,909 0,893 0,870 0,847 0,833 

2 1,859 1,833 1,783 1,736 1,690 1,626 1,566 1,528 

3 2,723 2,673 2,577 2,487 2,402 2,283 2,174 2,107 

4 3,546 3,465 3,312 3,170 3,037 2,855 2,690 2,589 

5 4,329 4,212 3,993 3,791 3,605 3,352 3,127 2,991 

6 5,076 4,917 4,623 4,355 4,111 3,785 3,498 3,326 

7 5,786 5,582 5,206 4,868 4,564 4,160 3,812 3,605 

8 6,463 6,210 5,747 5,335 4,968 4,487 4,078 3,837 

9 7,108 6,802 6,247 5,759 5,328 4,772 4,303 4,031 

10 7,722 7,360 6,710 6,145 5,650 5,019 4,494 4,193 
 
Her yıl için farklı gelir ve gider tutarları söz konusu ise bunlar şimdiki değerlerine çevrilir ve 
toplanır, böylece belirlenen bütçe dönemi için yıllık sabit kar bulunur. Yatırımın rantabl 
olması için Yıllık Ödeme Faktörü yıllık sabit kardan küçük olmalıdır, yani aşağıda verilen 
denklem sağlanmalıdır. 
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Burada, 
 B Esas yatırım (TL) 
 S Hurda değeri (TL) 
 i İskonto oranı 
 n Ekonomik ömür (yıl) 
 I  Operasyondan elde edilen gelir (TL) 

O Operasyona harcanan gider (TL) 
 
olarak tanımlanmıştır. 
 
Şimdiki Değer Metodu 
Bu metot, tüm ödemelerin satınalma zamanındaki karşılıklarının bulunmasına dayanır. 
Kullanılan katsayılar Tablo 5.2 ve 5.3’te verilmiştir. Hurda değerinin, gelir ve giderlerinin 
şimdiki değerleri ile oluşturulan toplam pozitif ise yatırım kar getirecektir ve uygulanabilirdir, 
ancak bu miktarın negatif olması yatırımın rantabl olmadığını gösteri. Sermaye Değeri 
Metodu olarak da anılan yöntemin matematik ifadesi şu şekildedir: 
 

( ) ( )[ ] ( )∑
=

−− ≥−+⋅++⋅−=
n

t

nt
tto OBisiOIC

1

11     (4.17) 

 
 
İç Karlılık Oranı (r) 
Yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin bugünkü değerini 
yatırım harcamalarının bugünkü değerine eşitleyen indirgeme oranıdır. Diğer bir ifadeyle 
projenin net bugünkü değerini sıfıra eşit kılan indirgeme oranıdır. Hurda değeri ihmal edilirse 
ve yıllık nakit giriş-çıkışı sabit ise yöntemin matematik ifadesi 
 

( ) ∑
=

− =+⋅−−
n

t

t)r(IOB
1

01        (4.18) 

 
olacaktır. Bu oran yatırım karlılığının bir ölçüsüdür. Şimdiki değer toplamları ve tablosu 
kullanılarak ekstrapolason yoluyla İç Karlılık Oranı hesaplanabilir, ancak oldukça zahmetli 
olan bu metot yerine diyagramlardan yararlanılır. Şekil 5.18’de görülen diyagramda esas 
yatırımın (B) O. Yılda yapıldığı, yıllık brüt karın (a) her sene sabit ve hurda değerinin sıfır 
olduğu kabil edilmiştir. Geri ödeme süresi (B/A) hesaplanarak herhangi bir ekonomik ömür 
için İç Karlılık Oranı diyagramdan okunur. 
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Şekil 4.18. İç Karlılık oranı diyagramı 
 
 
4.12.5. HESAPLAMA YÖNTEMİNİN SEÇİMİ 
 
Küçük çaplı yatırımlar ve değer tahmini için kullanılan Geri Ödeme Yönteminin en büyük 
avantajı kolay anlaşılır ve basit olmasıdır. Nakit dengesi (net giriş ve çıkış) probleminde iyi 
bir kriter olan bu metodun sakıncası, sermaye üzerindeki faiz oranını ve geri ödeme süresi 
sonrasındaki ekonomik ömrü ve nakit girişlerini dikkate almamasıdır. Bu nedenle geri ödeme 
süresi eşit olan iki alternatifin farklı ekonomik ömürlerinin değerlendirilmesi mümkün olmaz. 
 
Geri Ödeme Yönteminin tersine oldukça karmaşık bir metot olan İç Karlılık Oranı, bütçede 
yer alan faiz oranını tanımlar. Maksimize edilmesi gereken bu değer, faiz oranlarının doğru 
tespit edilmesine bağlıdır. Şimdiki Değer Yöntemi, ekonomik ömürleri farklı yatırımların 
karşılaştırılmasında kullanılır. Sabit nakit akışını belirlemeyi sağlayan Yıllık Ödeme Metodu 
ekonomik ömürleri farklı yatırımlara uygulanamaz. 
 
4.12.6. FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 
 
Günümüz endüstrisinde özkaynak kullanımı ve geniş kapsamlı operasyon faaliyetleri azalmış 
olduğundan yeni finansman uygulamaları geliştirilmiştir. Hala geçerli olan özkaynaklar, 
tedarikçi kredisi, banka kredisi ve uzun süreli kiralama (leasing) pratikte en sık karşılaşılan 
yöntemlerdir. 
 
Öz kaynakların kullanımı, firmanın üretim kapasitesinin yüksek olmasını gerektirir, 
dolayısıyla yatırım kaynakları kısıtlı gelişmekte olan işletmeler için sözkonusu alternatif 
geçerli değildir. Tedarikçinin sağladığı krediler, yüksek faiz oranı nedeniyle satınalma 
fiyatının yükselmesine neden olur ve peşin ödemeden daha pahalıya malolur. Banka kredisi, 
genelde en düşük maliyetli finansman yöntemidir. 
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Leasing uygulamasında tedarikçinin ve müşterinin anlaştığı tutar bir finans şirketi tarafından 
tedarikçiye peyin ödenir. Müşteri, ürünü kullanma karşılığında mal sahibi şirkete belirli bir 
ücret öder. Aynı şekilde tedarikçi firma da leasing yöntemini kullanabilir,bu durumda arada 
finans şirketi bulunmaz. Genelde 3 ile 5 sene arasında değişen anlaşma süresi, ekipmanın 
ekonomik ömrünü aşmamalıdır. İndirim oranının yüksek olması koşuluyla leasing en avantajlı 
finansman alternatifidir. 
 
Kiralamada servi, bakım, onarım gibi hizmetler tedarikçinin sorumluluğundadır. Burada 
ekipman yerine ekipmanın fonksiyonları kiralanır. Tedarikçi, kira kontratı süresince 
ekipmanın tam kapasiteyle çalışmasını sağlamalıdır. Kiralama ücreti, satış fiyatının belirlir bir 
yüzdesi olarak belirlenir. Kısa süreli kiralamada müşterinin özel ihtiyaçları karşılanır. 
Sözleşme sona erdiğinde kira ücretleri yeniden düzenlenerek süre uzatılabilir. Leasing ve 
kiralamada esas amaç, ekipmanın kendisi yerine vereceği hizmetin satınalınmasıdır. 
Finansman yönetimine göre verilecek hizmetler aşağıdaki gibi sınıflandırılır: 

 
 
4.12.7. HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI 
 
Bir işletmede elle transport işleminden forklift kullanımına geçilecektir. Bu amaçla beş işçi 
yerine üç araç operatörü alınacaktır. Dizel motorlu forkliflerin tek vardiyada çalışması 
öngörülmüştür. Yıllık işletme zamanı yaklaşık 1200 saattir. 
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Toplam araç maliyeti       21.000.000.000.-TL. 
(Bir aracın iskontodan sonraki satış fiyatı)    (7.000.000.000.-TL.) 
Eğitim gideri         420.000.000.-TL. 
(Bir operatörün eğitim masrafı)         (140.000.000.-TL.) 
Nakliye                210.000.000.-TL. 
(Araç başına nakliye gideri)              (70.000.000.-TL.) 
Havalandırma tesisatı              490.000.000.-TL. 
Esas Yatırım           22.120.000.000.-TL. 
 
Hurda değeri (Satış fiyatının %10’u)            2.100.000.000.-Tl. 
 
İskonto oranı             %20 TL/yıl 
 
Ekonomik ömür                     8 yıl 
 
Nakit girişi           31.500.000.000.-TL/yıl 
(Yıllık işçi maaşı)            (6.300.000.000.-TL) 
 
Nakit çıkışı           24.570.000.000.-TL/yıl 
Sabit giderler (TL/yıl) 
Operatör ücretleri          18.900.000.000.-TL. 
Sigorta                      210.000.000.-TL. 
Havalandırma ve ısıtma giderleri                  420.000.000.-TL. 
Değişken giderler (1200 saat/yıl) 
Yakıt                      252.000.000.-TL. 
Motor yenileme                                    378.000.000.-TL. 
Bakım ve onarım              3.780.000.000.-TL. 
Lastik değişimi                    630.000.000.-TL. 
 
1. Geri Ödeme Metodu: 
 

Geri ödeme süresi     yıl.
OI

B
Y
BT 53

2475031500
22120

=
−

=
−

==  

 
Sürenin uzun olması, karar verme aşamasında yöntemin güvenirliliğini azaltır, ancak 
uygulamada koşulların değişmediği kabul edilebilir. 
 
2. Yıllık Ödeme Metodu: 
 
Bu yöntemde hesaplama yapılan zaman aralığı için eşit taksitler belirlenir. Tablo 4.3’den %20 
iskonto oranı ve 8 yıllık ekonomik ömür için af = 0,2326 bulunur. Hurda değeri Tablo 4.4 
yardımıyla 
 

TL,,S 48846000023260210000000023260 =⋅=⋅  
 
hesaplanır. Bu durumda yıllık ödeme tutarı  
 
( ) ( ) TL,,B 563740000026061048846000002212000000260610488460000 =⋅−=⋅−   
 
olacaktır. Bu miktar, 
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( ) ( ) TLOI 69300000000245700000003150000000 =−=−  
 
miktarından daha küçük olduğundan yatırım karlıdır. 
 
3. Şimdiki Değer Yöntemi:  
 
Tüm nakit akışlarının şimdiki değerleri hesaplanır ve toplam oluşturulur. Tablo 4.5’den 
şimdiki değer faktörü 3,837 olarak alınırsa 
 
( ) TL,B,S,OI 49588700000221200000048846000083736930000000232608373 =−+⋅=−⋅+⋅−
  
Bulunan miktar pozitif olduğundan yatırım rantabldır. 
 
4. İç Karlılık Oranı: 
 
Geri ödeme süresi B / Y = 3,5 yıl olarak hesaplanmıştır. Ekonomik ömür 8 yıl olduğuna göre 
Şekil 4.18 yardımıyla iç karlılık oranı %27 olarak bulunur. Bu oran, %20 iskonto oranından 
daha büyük olduğuna göre karlılık sözkonusudur. 
 
 
4.13. TRANSPORT MASRAFLARININ BELİRLENMESİ 
 
4.13.1. İŞ ÖLÇÜMÜNÜN AMACI 
 
Yakın geçmişe kadar işletmelerin dolaylı iş hesaplarında yer alan transport ve depolama 
masraflarının hesaplanması, ayrılması, muhasebesi ve kontrolü için günümüzde çok çeşitli 
yöntemler geliştirilmektedir. Oluşturulan maliyet muhasebesi sistemleri ile transport işlemleri 
(yük taşıma operasyonları,depolama, sipariş alma, bakım vb.) farklı muhasebe kategorilerine 
ayrılarak yapılan işin verimi ve ekipman bakımının etkinliği ölçülebilir hale getirilmiştir. 
Fakat bu metotların çoğu, geleneksel uygulamalar olan hesapların dağlımı planlarına, iş 
bildirimlerine ve departman/ürün odaklı maliyet merkezlerine dayanmaktadır. 
 
Modern transport sistemlerinde yapılan iş, çoğu kez operasyon masraflarının küçük ve 
doğrusal olmayan bir parçası olduğundan klasik finansal muhasebe teknikleri, transport 
operasyonlarının gerçek maliyetlerini yansıtmamaktadır. Mekanize edilmiş aktivitelere ait 
masraflar, malzemenin değeri ve işçilik ücretinden çok, ürün miktarına ve şekline, envanter 
yerleştirme zamanına, malzeme akışına bağlıdır. Geleneksel maliyet muhasebesi yöntemleri, 
günümüz malzeme transportu ve depolama operasyonlarına ait giderlerin doğru olarak 
tanımlanmasında yetersiz kalmaktadır. 
 
Transport sistemleri, uygun muhasebe metotları saptanmadan önce işlevsel anlamda analiz 
edilirse, klasik işlemlerden tamamen farklı masraf ölçümü ve raporlama sistemlerinin 
geliştirilmesinin gerekli olduğu görülür. Üretim faaliyetlerinin gerektiği maliyet muhasebesi 
kesinliğine pek çok nakliye operasyonunda ihtiyaç olmamaktadır. 
 
İstatistiksel olarak doğru ve pratikte test edilmiş persormans yaklaşımları geliştirmek için iş 
örnekleme uygulanması veya önceden belirlenmiş iş ölçümü zaman bilgisi 
(MTM=Measurement Time Data) kullanımı, maliyet hesaplarının doğru yapılmasını mümkün 
kılmaktadır. Transport işlemlerinde maliyet muhasebesi ve iş ölçümü bilgileri, iş gücü 
planlaması ve organizasyonu için çalışma standartlarının tanımlanmasında ve 
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iyileştirilmesinde; yöntemlerin, ekipmanın, operasyonların ve prosedürlerin karşılaştırmalı 
değerlendirilmesinde; donanım yenileme kriterinin ve bakım kontrollerinin tanımlanmasında; 
zaman peryotlarına ve mevsimlere göre maliyetlerin izlenmesinde; ürün tasarımı, üretim 
işlemleri ve ambalaj dizaynı değişiminin etkilerinin belirlenmesinde kullanılır. 
 
4.13.2. İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİĞİNİN UYGULANMASI 
 
Nitelikli bir maliyet sisteminin temelini hammadde ve malzemenin satılabilir ürünlere 
dönüştürülmesindeki çalışxma ve hizmetlere harcanan zamanın ölçümü oluşturur. 
Mühendislik maliyet sistemlerinde zaman faktörünün tanımlanması, operasyonlarda zaman 
etüdü ve iş ölçüm tekniklerinin düzenlenmesini gerektirmektedir. Transport tekniği 
uygulamalarında iş ölçümü başlıca dört amaçla yapılmaktadır: 

1. Ekipman ve personel ihtiyacının belirlenmesi 
2. Operasyonların planlanması ve denetimi 
3. Maliyet kontrolü ve fiyatlandırma için kaynak tespiti 
4. Teşvik primlerinin saptanması 

 
Zaman etüdü ile elde edilen bilgiler iş prosedürlerinin koordine edilmesinde, sistemde 
performans simülasyonunda, tesis tasarımında, yeni operasyonların planlanması ve 
gerçekleştirilmesinde, yeni donanımların seçimi ve uygulanmasında kullanılmaktadır. 
Transport işlemlerinin değişken çalışma şartlarına bağlı olması kesin zaman ölçümlerini 
zorlaştırır, bu durumun özellikle yüksek hızlı otomatize  ekipman dizaynı ve seçimi ile teşvik 
primi uygulamalarında önem kazandığı tespit edilmiştir. 
 
Teşvik primi sistemlerinde iş ölçümü datalarının gelecek dönemlerde yapılacak ücret 
düzenlemelerine kaynak oluşturacağı düşünülerek üretim zamanı standartları ile aynı 
güvenilirlikte olmasına dikkat edilir. 
 
4.13.3. TRANSPORT TEKNİĞİNDE STANDART ZAMAN BİLGİSİ 
 
Elle yapılan nakliye işlemleri ve endüstriyel araç operasyonları için geliştirilen zaman datası 
sistemleri, proseslerin birleştirilmesi ve ekipman/iş gücü ihtiyacının karşılanmasında 
kullanılır. Ancak tüm üretim operasyonlarında olduğu gibi zaman standardı uygulamasında da 
çalışanların göstermiş olduğu farklı performanslar gözardı edilmemelidir; ücretlendirme 
normal üretim şartlarında yapılan gerçek zaman etüdü esas alınarak yapılır. 
 
Transport tekniği standartlarının saptanmasında ve ekipman/iş gücü hesaplamalarında nakliye 
zamanları ve taşıyıcı hızları kullanılır; bu veriler sınırlı şartlara bağlı olarak ücretlendirmede 
değerlendirilmez. Transprot tekniğine en uygun standart masrafları belirleme tekniği şu 
şekilde tanımlanmıştır: 
 
1. Geçmişteki Ortalama Değerler: 
Dolaysız maliyet sistemi ve iş emri sistemine kaydedilen zaman bilgileri yardımıyla 
geçmişteki değerlerin ortalamaları tespit edilir. Yeterli sayıdaki kayıt ile standart maliyetler 
oluşturulur. 
 
2. İş Örnekleme (modelleme): 
İş örnekleme teknikleri, operasyonların gerçek performanslarına göre standart maliyetlerin ve 
zamanların saptanmasında kullanılır. Doğru sonuç veren ve ucuza maledilen bu sistemlerin 
güvenilirliği dikkatli uygulamaya ve yeterli örnekleme miktarına bağlıdır. 
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3. Zaman Etüdü: 
İşlem zamanı kayıtlarını gerektiren iş ölçümü tekniği; standart maliyetler için en doğru 
kaynak olmakla beraber sadece kalifiye elemanlar tarafından değerlendirme yapılabildiğinden 
pahalı bir yöntemdir. 
 
4.13.4. STANDART MALİYETLERİN SAPTANMASI 
 
Transport tekniği işlemlerinin standadizasyonu genelde şu nedenlerden dolayı zordur: 

1. Az sayıda operasyon gerçek anlamda döngüsel ve tekrarlamalıdır. 
2. İş yükü sürekli değişkendir. 
3. Çok farklı tipte ve adette malzeme transportu yapılabilir. 
4. Operasyonlar karakteristik olarak süreklidir ve birbiren bağımlıdır; bu durum 

standardizasyonu güçleştirir. 
 
İşlemlerin değişmez özellikte (üniform) ve tekrarlanabilir olduğu durumlarda klasik standart 
prosedürler uygulanabilir; bunun dışında standardizasyon için ürün tipi ve miktarı, gidilen 
mesafe, yapılan iş ve metot esas alınarak iş modelleme yöntemi kullanılır. Böylece çok sayıda 
faktör aynı anda kontrol altına alınmış olur. Aşağıda bu metodun bir depolama operasyonuna 
uygulanması örneklenmiştir. 
 
Söz konusu operasyon, bir toptancı tarafından işletilen mal deposunda gerçekleştirilmektedir 
ve çok farklı uygulamalardan oluşmaktadır. Yapılan çalışmanın amacı standart maliyet 
sistemi ve maliyet kontrolüne temel oluşturacak gerçekçi fiyatlandırma formülünün tespitidir. 
İzlenen prosedür şu şekildedir: 

1. Operasyonda görev alan tüm personel için ortalama iş oranlarının belirlenmesi için 
ücret bilgileri toplanır. 

2. Her bir siparişteki ortalama mal sayısı, mal başına ortalama parça sayısı ve mal 
karışımlarını tespit edilmesi amacıyla sipariş karakteristikleri incelenir. 

3. Ürünler, mal sınıflarına göre gruplarındırılacak karakteristik özellikleri saptanır. 
Burada seçilen gruplar şunlardır: 

a. Küçük kutular 
b. Raflarda bulunan stoklar 
c. Büyük kutular 
d. İnce ve uzun mallar 
e. Çuvalla taşınan yığma mallar 
f. Büyük birim mallar 
g. Büyük yığma mallar veya balyalar 

4. Temel transport işlemlerinin tanımlanması için depo operasyonlarının analizi yapılır:  
a. Kamyondaki yükün boşaltılması 
b. Depodaki raflara yerleştirilmesi 
c. Malın depodan alınması 
d. Nakliye amacıyla paketleme 
e. Faturaların hazırlanması 
f. Yükün transferi 
g. Kamyona yükleme 
h. Malın nakliyesi 
i. Yukarıda belirtilmeyen çeşitli faaliyetler 
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5. Mal gruplarına göre depo operasyonlarına bağlı olarak çalışma sürelerinin 
belirlenmesi için işlemler yapılış sırasına göre düzenlenir (İşlem incelemesi). Sonuçlar 
Tablo 4.6’da gösterilen çizelgeye aktarılır. 

 
Tablo 4.6. Mal gruplarına göre depo operasyonlarının çalışma süreleri 

 
 
Sipariş karakteristikleri, her mal sınıfı için gözlem yapılan sürede nakledilen kalem sayısını 
gösterir. Her işlem harcanan zaman yüzde olarak işlem incelemesinde verilir.Ücret kayıtları 
ise toplam çalışma saatlerini yansıtır. 
 
Belirli bir mal sınıfında her bir işlem için gerekli süre aşağıda verilen formülle hesaplanabilir: 
 

n
HPT ⋅⋅

=
60           (4.19) 

 
Burada  
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T Dakika cinsinden zaman 
P Malın toplam nakliye zamanı (% olarak) 
H İnceleme peryodundaki toplam çalışma saati 
n Verilen mal sınıfında transportu yapılan malların toplam sayısı 

 
Bir malın depolama işleminin standart maliyeti ise 
 

 
n
rHPC

⋅
⋅⋅

=
100

         (4.20) 

 
Burada 

C Malın depodaki nakliyesinin standart maliyeti 
P Malın toplam nakliye zamanı (%olarak) 
H İnceleme peryodundaki toplam çalışma saati 
r Birim saat için işçiye ödenen ücret 
n Verilen mal sınıfında transportu yapılan toplam mal sayısı 

 
Bu yöntem, transport maliyeti bütçelerinin oluşturulmasında ve standart masrafların tespitinde 
geçerli ve doğru sonuçlar verir. 
 
Sözkonusu tekniğin bir malzeme deposuna uygulanışı grafik olarak Şekil 4.19 ve 4.20’de 
gösterilmiştir. Verilen herhangi bir taşıma grubu için işlemlere harcanan zaman yüzdeleri 
belirtilerek zaman standartları tanımlanabilir. Örneğin 100 saatlik bir operasyonda Şekil 
4.19’da görüldüğü üzere küçük kutuların transportuna 11 saat harcanmaktadır. Şekil 4.2.’ye 
göre bu zamanın %23.’i yani 2.585 saat malzemenin kutuya yerleştirilmesi için gereklidir. 
Hergün ortalama 350 adet küçük kutu taşındığı kabul edilirse standart zaman, 0.0007 saat 
yani 0,42 dakika olacaktır. Bu yöntem, iş planlarının hazırlanmasında ve maliyetlerin 
hesabında esas alınır. 
 

Palet
22%

Balya
12%

Küçük kutu
11%

Kasa
10%

Büyük kutu
9%

Çuval
36%

 
 

Şekil 4.19. Taşıma grubuna göre zaman dağılımı 
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Aracı boşaltma
8%

Transport
16%

Araca yüklem
10%

Kutuya 
yerleştirme

24%

Raftan alma
42%

 
Şekil 4.20. Bir taşıma grubundaki işlemlerin dağılımı 

 
Transport operasyonları, ürüne değer katmaksızın toplam maliyetleri artırır. Tasarlanan 
transport sistemlerinin kusursuz çalışması, mevcut veya kurulacak tesise uygun özelliklere 
sahip olmasına bağlıdır. Seçim sırasında dikkate alınacak en önemli kriter masraflardır. Yeni 
kurulan bir fabrikada ilk adım, transport mesafelerini minimum yapan yerleşim düzeninin 
belirlenmesidir. 
 
Yatırım planlaması ve ayrıntılı maliyet hesabı ise donanım seçiminde uygulanır. İşletmede 
olan bir sistemde masraflar, iş ölçümü yöntemiyle tespit edilir ve alınan verilere dayanarak 
iyileştirme yapılır. Yukarıda belirtilen aşamalar sırasıyla izlenirse transport operasyonları en 
ekonomik şekilde gerçekleştirilir. 
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