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DÖKÜM FABRİKASINDA
TPM ve YALIN
YOLCULUĞU
Hakan YAŞAR
Genel Müdür

TPM nasıl bir yönetim modelidir?
• Tüm üretim sisteminde maksimum verimliliği hedefleyen bir kültür ve çevre yaratmayı
amaçlayan

• “Sıfır Kaza, Sıfır Kusur, Sıfır Arıza Sistemi’’ nde insan iş birliğini gerektiren bir yaklaşımı olan

• Sadece üretim departmanını değil, satış ve yönetim departmanlarının da katılımını gerektiren
• Üst yöneticilerden ön saflarda çalışanlara kadar organizasyondaki herkesin katılımı amaçlayan
• Sıfır kayıp hedefine ulaşmak için, birbirleriyle ilişkili küçük grup faaliyetlerini kullanan bir yönetim
modelidir.

TPM’in 5 Ana Unsuru
1. Kazançlı bir operasyon yaratmak
İş kazalarını, kalite kusurlarını ve arızaları önleyerek, üretimi daha ekonomik hale getirmek.
2. Tedavi etmekten çok önlemeye önem vermek
Bakımsızlaştırma, Planlı Bakım ve Düzeltici Bakım uygulamak.
3. Herkesi işin içine katmak
(katılımcı yönetim uygulamak ve herkese saygılı davranmak)
İş gücünü iç içe geçmiş üçgenler halinde organize etmek. Operatörlerin Otonom Bakımı
yapmasını sağlamak.
4. Problemleri yerinde, sahada, gerçek cisimlerle uğraşarak çözmek ve çözdürmek
Ekipmanı ideal hale getirmek, yaygın görsel kontrolleri uygulamak, ve temiz, dağılmamış,
düzenli, organize iş yerleri yaratmak.

5. Yaptığı işte sürekli uzmanlaşan bir iş yeri ortamı yaratmak
Kendi kendini idare eden, kendi kendini destekleyen ve devamlı evrimleşen bir iş yeri yönetimi
kültürü geliştirmek.

Üst Yönetim Açısından TPM Uygulamasında Başarıya Götüren
Prensipler:
1.

İstekli, kararlı ve sabırlı olmak.

2.

Vizyon, misyon, politika ve hedefleri doğru koymak.

3.

Gerçekçi fakat iddialı bir planı yürürlüğe koymak.

4.

Dış destek almaktan çekinmemek.

5.

TPM organizasyonu oluşturmak.

6.

TPM ile beraber Yalın felsefesini benimsemek ve yaygınlaştırmak.

7.

Çalışmalara fiilen katılmak, çalışmaları sahada izlemek.

8.

Çalışanların ve kuruluşun çıkarlarını özdeşleştirmek.

9.

Çalışanlara devamlı destek vermek, moralleri yüksek tutmak.

10.

Takım liderlerine eğitimler verilmesini sağlamak, çalışmaların çeşitli uygulamalar ile desteklenmesini
sağlamak ve liderlere sürekli katkıda bulunmak.

Demisaş’ı TPM uygulamaya Götüren Etkenler
İç Faktörler

Dış Faktörler
• Seçeneklerin artması ve müşterilerin
düşük fiyata olan ilgisi
• Kaliteli ve çok fonksiyonlu ürünlere
olan istekler
• Ürün çeşitliliğinin artması

• Gelişime olan ilginin azalması ve
gevşemesi
• Planlama bazlı yönetimin eksikliği
• Bilinçli eğitim verilmemesi

• Arıza ve kısa duruşların çokluğu,
teçhizat verimliliğinin düşüklüğü
• Verimlilik iyileşmelerinin yavaşlığı,
maliyet bilincinin düşüklüğü
• Bireysel bazda çalışma,
takım çalışmasının eksikliği

• Rekabetin artmasından dolayı
kârın azalması
• Çok çeşitlilikte, az miktarda ve kısa
zamanda teslimat isteği
• Ürünlerin giderek kompleksleşmesi

TPM kick-off
Sıfır Kaybın
Hedeflenmesi

Fabrikanın Yapısal
Değişimi

İnsan ve Makinenin
Yapısal Değişimi

• takım.mp4
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TPM ile beraber Yalın felsefesini benimsemek ve yaygınlaştırmak.

7.

Çalışmalara fiilen katılmak, çalışmaları sahada izlemek.
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10.

Takım liderlerine eğitimler verilmesini sağlamak, çalışmaların çeşitli uygulamalar ile desteklenmesini
sağlamak ve liderlere sürekli katkıda bulunmak.

1. İstekli, kararlı ve sabırlı olmak
• Fabrikamızda TPM alınan uygulama kararı resmi olarak ilan edilmiştir.
• Uygulama kararının geçici olmadığı, konunun ciddi olarak ele alındığı tüm çalışanlara
duyurulmuştur.

1. İstekli, kararlı ve sabırlı olmak
11 Haziran 2010 tarihinde tüm çalışanlarımızın katılımı ile TPM faaliyetleri sahada da
başlatılmıştır.
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2. Vizyon, misyon, politika ve hedefleri doğru koymak
Şirketimizin vizyonuna, belirlediğimiz stratejiler aracılığıyla ulaşması için, kendimize
yönetim modeli olarak seçtiğimiz TPM ile başarmak istediğimiz hedefler, görevlerimiz
ve politikamız açıkça ortaya konulmuştur.

2. Vizyon, misyon, politika ve hedefleri doğru koymak
P (Productivity), Q (Quality), C (Cost), D (Delivery), S (Safety), H (Health),
E (Environment) ve M (Moral) cinsinden şirketin ana hedefleri belirlenmiştir.
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3. Gerçekçi fakat iddialı bir planın ortaya konulması.

TPM faaliyetleri ile ilgili olarak
bir Ana Plan hazırlanmış ve
3 yıl sonunda ulaşılması istenilen
hedefler açıkça ilan edilmiştir.
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5. TPM Organizasyonu Oluşturmak
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5. TPM Organizasyonu Oluşturmak

TPM Komite Organizasyonu
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5. TPM Organizasyonu Oluşturmak
İç içe Geçmiş Üçgenler Yapılanması
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6. TPM ile beraber Yalın felsefesini benimsemek ve yaygınlaştırmak
TPM öğretilerini yönetim sistemi içerisinde kullanmaya başlayan Demisaş, 2011 yılı Ekim ayından
itibaren Yalın Üretim çalışmalarına da başlamıştır.
Gerek zor çalışma koşulları, gerekse yapılan işin doğasından gelen aşırı manipülasyon gereksinimi
nedeniyle, işgücü kaybı açısından ön planda yer yalan İkmal Bölümünde Değer Akış Haritalama
çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu bölgede 2 ayrı çalışma yapılmıştır.

6. TPM ile beraber Yalın felsefesini benimsemek ve yaygınlaştırmak
1. Aşama: 1 ve 2’ nci Döküm Hatlarında VSM Çalışması
Değer Akış Haritalama çalışmalarında, değer akış yolları üzerindeki kayıplar belirlenmiş; zor işler,
aşırı taşımalar ayırt edilmiştir. Bir parçanın süreç boyunca 853 m yol aldığı; 5,1 gün akış
süresine sahip olduğu görülmüştür.

6. TPM ile beraber Yalın felsefesini benimsemek ve yaygınlaştırmak
Hazırlanan Gelecek Durum Haritası uyarınca belirlenen noktalarda yapılan Kaizen çalışmalarıyla
akış süresi 1,1 güne, taşımalar 656 m’ye düşürülmüş, ara stoklarda (WIP) % 50’yi geçen azalma
sağlanmıştır.

6. TPM ile beraber Yalın felsefesini benimsemek ve yaygınlaştırmak
2. Aşama: 3’ ncü Döküm Hattında VSM Çalışması
Alınan başarılı sonuçların ardından diğer döküm hattında üretilen ürünlerin temizleme ve çapak
alma operasyonlarında ikinci bir VSM çalışması başlatılmıştır.

Akış süresi 22 saatten 12 saate düşürülmüştür.
Operatör sayısı 6 kişiden 4 kişiye düşürülmüştür.
Stoklar 0’a indirilmiştir.
Üretkenlikte ise %31 artış sağlanmıştır.
Çalışma ortamındaki ses düzeyi 98 dB’den 68 dB’e düşürülmüştür.
Çapak alma işlemi sırasındaki ergonomi koşulları iyileştirilmiştir.
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7. Çalışmalara fiilen katılmak, çalışmaları sahada izlemek
Çalışanlara örnek olabilmek, motivasyonu artırabilmek ve TPM inancını yaygınlaştırabilmek için
mümkün olduğunda çalışmalara katılım sağlanmış ve yapılan faaliyetler sahada izlenmiştir.
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8. Çalışanların ve kuruluşun çıkarlarını özdeşleştirilmek

•

TPM faaliyetleri çerçevesinde konulan hedefler,

şirket ana hedeflerinden türetilmiş ve çalışanların
performans yönetim sistemi ile ilişkilendirilmiştir.

•

Dolayısıyla ücret artışı, terfi ve başarı primi ile

TPM faaliyetleri arasında bir ilişki kurulmuştur.
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9. Çalışanlara destek vermek, moralleri yüksek tutmak
Kurulan öneri ve takdir tanıma sistemi ile çalışanlarımızın katkıları ödüllendirilmektedir.

9. Çalışanlara destek vermek, moralleri yüksek tutmak
Kongre, panel, konferans ve diğer organizasyonlara mavi yaka çalışanlarımız ile beraber
katılımlar gerçekleştirilerek TPM ile ilgili yaptığımız çalışmalar değişik platformlarda
anlatılmaktadır.
• 5-6 Aralık 2011, Yalın Zirve 2011
• 23 Aralık 2011, Grup şirketlerine TPM faaliyetlerimizin anlatılması
• 02 Mart 2012, Toplam Üretken Bakım Semineri (Ana konuşması: Hideo Osaki – JIPM)
• 13 – 16 Eylül 2012, 6. Uluslararası Ankiros Döküm Kongresi
• 11 Ekim 2012, 15 nci Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı
• 3 Aralık 2013, Yalın Zirve
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10. Takım liderlerine eğitimler verilmesini sağlamak
Gerek beyaz yaka gerekse mavi yaka çalışanlarımız için TPM eğitimleri verilmekte ve
tekrarlanmaktadır.
Otonom bakıma ilişkin operatörlerimize verdiğimiz teknik eğitimler, çalışanlarımızın kendilerini
geliştirmelerini sağlamakla kalmayıp TPM inancının yerleşmesinde çok faydalı olmuştur.

10. Takım liderlerine eğitimler verilmesini sağlamak
Alınan eğitimler ve uygulamalar şu şekilde gerçekleşmiştir:
• Problem Çözme Teknikleri (Temel)
• Kaizen-Herkesin Katılımı İle Gelişim
• Yalın Üretim
• Hat Yönetimi (Takım Lider Rolü)
• 5 S & Görsel Yönetim
• SMED (Tekli Dakikalarda Model Değişimi)
• Standart İş
• Yerinde Kalite (Temel)
• İşbaşı Öğretim
• Yalın Liderlik / İlk Kademe Yöneticilerine Yönelik
Bu alınan eğitimlerden kaizen eğitimi kapsamında çalışanlara örnek çalışmalar oluşturup, her
bölümde standart mantıkta bir iş çıkması açısından bu disiplin ile birlikte hareket etmeleri
istenmiştir.

Gerçekleşen Beklentilerimiz:
• Arıza, sakat miktarı ve iş kazası sayılarında azalma.
• Tüm kayıpların üzerine giderek üretim kapasitesini arttırma.
• Müşteri memnuniyetini arttırma.

• Çevre dostu ve daha güvenli bir çalışma ortamı yaratma.
• Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirme.

• Tüm birimlerde ekip çalışmasını sağlama.
• Yeni problem çözme teknikleri öğrenme.
• Dökümhane ortamında iyi bir 5S seviyesini sağlama.
• Şirket kültürünü değiştirme.

Geldiğimiz Nokta:
• P, Üretkenlik: OEE % 56’ dan to 81’ e yükseldi.
• Q, Kalite:
• C, Maliyet:

Arıza sayısı % 80 azaldı, duruş maliyetleri azaldı.

• D,Sevkiyat:
• S, Güvenlik:

Müşteri şikayeti % 30 azaldı.

WIP % 37 azaldı. Lead Time % 70 azaldı.

Sıfır major kaza Ramak kala raporları …..1421 adet

• H, Sağlık:

Sıfır meslek hastalığı

• E, Çevre:

Sıfır çevre kazası

• M, Moral:

%95 Kaizen katılımı

Gerçekleşen Beklentilerimiz

26.07.2012 Ön denetim

27.03.2013 Ödül Töreni, Kyoto

07.01.2013 Final denetimi

Demisaş Mükemmellik Ödülü

Bundan Sonraki Hedefimiz
Üretimdeki TPM’den Şirket Genelindeki TPM’e
TPM’in Faaliyet Alanı

Ürünlerin
akışı

TPM Seviye 1

TPM Seviye 2
TPM Seviye 3
Ürünlerin
Teslimi
(Satış)

Sipariş
Emri

Fabrika İçi

Satışlar ve araştırma

Dağıtım ve servisler

Tüm Üretim Süreci

Ürün Gelişme ve Tasarım
Üretim kontrolü

Kaynak ve kaynak yönetimi
Maliyet yönetimi

Tüm İş Süreci*

Üretim mühendisliği

Üretim

Kalite Güvence

Bakım

*Tedarik Zincirinin Tamamı

Bundan Sonraki Hedefimiz

Komiteler

Yönetim Sistemleri Müdürlüğü

DÜS
Demisaş Üretim Sistemi
Organizasyon

2010

2013

2015

2018

Mükemmellik
Ödülü

Süreklilik
Ödülü

Özel
Ödül

2020

2023

İleri Özel
Ödül

WCM

Teşekkür Ederim

