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Sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme... 

 

Vizyonumuz  

Danışmanlık ve Ticaret hizmetlerimizde, 

müşterilerimiz için, 

katma değer yaratan hizmetler vermek. 

Misyonumuz  

” Sürdürülebilir, stratejik, hızlı ve yenilikçi bakış açımızla”  

Danışmanlık ve Ticaret hizmetlerimizde, 

 lider şirketlerinden biri olmak. 

İş Etiğimiz 

Müşteri önceliğimizdir 

▪ Memnuniyetlerini her şeyden üstün tuttuğumuz, en büyük önceliğimiz müşterilerimizdir. 

▪ Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerimizde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun katma 

değer yaratan çözümler geliştiririz.  

▪ Müşterilerimize saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. 

▪ Müşteriyle ilişkilerimizde kazan-kazan ilkesini benimseriz. Hem müşterimizin hem de şirketimizin 

hakkını koruruz.  

Sorumluluklarımız 
▪ T.C yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde Danışmanlık ve Ticaret hizmetlerimizi 

yürütürüz. 

▪ Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı 

taahhüt ederiz. 

▪ Çözüm ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin beklentilerine adil ve saygılı davranır. 

Gizlilik 
▪ Müşterilerimizin, çözüm ortaklarımızın, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalıştığımız diğer kurum 

ve kuruluşların bilgilerinin gizliliklerine, korunmasına özen gösteririz. 
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Değerlerimiz 

 

Öncüyüz 
▪ Danışmanlık ve Ticaret hizmetlerimizde en iyi uygulamaları takip eder, daha iyisini yapmayı 

hedefleriz.  

Rekabetçiyiz  
▪ Hızlı ve dinamiğiz, çok çalışarak ve kendimizi aşarak müşterilerimize en iyiyi en önce sunarız.  

Birlikte Başarırız 
▪ Bireysel farklılıklara saygı gösterir, aynı hedef için tek bir ekip olarak çalışırız. 

▪ Birbirimize danışır, birlikte öğrenir ve yeteneklerimizi geliştiririz. 

▪ Hepimizin başarısı şirketimizin başarısıdır.  

Sonuç odaklıyız  
▪ Vizyon ve misyonumuza hizmet eden SMART ( Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zamana 

bağlı) hedefleri belirleriz.  

▪ Performansımızı hem kendi içimizde hem de rakiplerimizle kıyaslar, her defasında daha iyisini 

hedefleriz.  

Gücümüzü Değişimden Alırız  
▪ Değişim ve yenilikler karşısındaki girişimci ruhumuzla, yeni fikirleri araştırır, destekler ve uygularız. 

▪ İnovasyon gücümüzü farklı yetenek ve bilgiler ile şekillendiririz. 

▪ Değişime öncülük ederiz. 

▪ Yeni ve farklı fikirleri kucaklarız.  
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Nitelikli insan kaynağımız, bilgi birikimimiz ve güvene 
dayalı Sürdürebilir Başarı danışmanlık hizmetleri sunan avt 
danışmanlık, Üretim Yönetimi Yazılımlarına yenilikçi bir bakış 
açısı ve deneyimli kadrosu ile soluk getiren Projesis Üretim 
Yazılımları ile Üretim Yönetimi Projeleri güçlerini birleştiriyor. 
Hizmet ağımızı genişleterek bilgi ve teknolojiyi her alanda 
ulaşılabilir hale getiriyoruz.  
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ProjesisMI 

 ÜRETİM İYİLEŞTİRME SİSTEMİ 
  

(Manufacturing Improvement) 
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GİRİŞ 
 

ProjesisMI yazılımı üretim işletmelerinin, üretiminin izlenmesi ve verimliliklerinin artırılması 

amacıyla yazılmıştır. 

 

Kurucularımız, 2005 yıllarında, sahada Excel ve kağıt kullanarak üretim izleme, verimlilik ve 

yalın üretimle ilgili çalışmalar yaparken bu işin gittikçe zor bir hal alması üzerine bu iş fikrini 

geliştirmişlerdir.  

 

Öncelikle yurt içinden ve yurt içinden uygun yazılım aranmış ancak uygun yazılım 

bulunamaması nedeniyle böyle bir ürünün geliştirilmesine karar verilmiştir. 

 

Ürünün öncelikle ERP yazılımıyla konuşuyor olması, Alanı online izliyor olması ve Günlük 

Üretim Planlama ve yönetim işlemlerini yapabiliyor olması amaçlanmıştır. 

 

Ana amaçlardan biri de Üretimin Standardize edilmesi ve israfların izlenerek iyileştirilmesi 

olarak koyulmuştur. Bu nedenle de ürünün adı ProjesisMI yani Manufacturing Improvement 

(Üretim İyileştirme) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. 

 

ÜRETİRKEN NE YAPIYORUZ? 
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Fabrikada genel bir döngüde 

 
• ERP Yazılımı veya Excel benzeri yöntemler kullanarak planlama yaparız 

• Burada oluşan stok bazlı iş emirlerini operasyon emirleri haline çevirerek alana 

kağıtla iletiriz 

• Operasyonlar tamamlanınca bilgileri alarak tekrardan ERP’ ye giriş yaparız 

• Bu arada işleri bazen uzaktan izleme ihtiyacımız da olabilir 

 
Biz öncelikle iş merkezlerine (Biz makine, hat, U tipi hücre gibi operasyon 

emri verip sonuçlarını ölçtüğümüz yer) PC Tabanlı terminaller veya Tablet 
PC’ler koyuyoruz. Makinelerden de sensörler, butonlar ve PLC’ler yardımıyla 

online veri topluyoruz. Bu kağıt gidiş gelişini ve yanlış bilgi girilmesini 
engelliyor. 
 

OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS) 
 

Yalın üretime olan ilgimiz nedeniyle de verimlilik ve etkinlik ölçümlerinde ve 
iş standardizasyonunda OEE standardını kullanıyoruz. 

 
OEE, Türkçede Genel Ekipman Verimliliği (GEV) veya Genel Ekipman Etkinliği 

(GEE) olarak kullanılıyor. 
 

Formülü; 
 

OEE = AVAILABILITY x PERFORMANCE x QUALITY 
 

Yani; 
 

OEE= Uygunluk x Performans x Kalite 
 

Olarak çevrilebilir 

 
Burada basit olarak; 

 
Uygunluk: Makinelerin Duruşla ilgili yaptığı kayıpların yüzdesi 

Performans: Operasyonların ideal çevrim süresine göre sapma yüzdesi 
Kalite: Hatalı ürünlerin, toplam üretilen ürünlere oranı olarak tanımlanabilir. 

 
Bir işletme üretimini, makinelerini hiç durdurmadan, tam çevrim süresinde 

ve %100 kalitede yapmalıdır.  
 

Yani Denklem: 
 

OEE= 1 x 1 x 1 = %100 olarak gerçekleşmelidir. 
Bu konuda istediğiniz takdirde size daha detaylı doküman sağlayabiliriz. 
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İşin Felsefesi basitçe şöyle tanımlanabilir: 

 
 

İşletme Çalışma Zamanı  

Planlı Üretim Zamanı  Planlı Duruşlar  

Çalışma Zamanı  

Duruş 

Kaybı   
Net Çalışma Zamanı  Hız Kaybı    
Tam Verimli 
Zaman  Kalite Kaybı     
 

Bir işletme teorik olarak yılda 365 gün ve 24 saat çalışabilir.  
 

Biz kendi bilinçli isteğimizle 1 vardiya veya iki vardiya çalışarak, öğlen yemek 
araları vererek kapasitemizin bir bölümünden vazgeçeriz. OEE bu kayıpla 

ilgilenmez. 
 

OEE karar verdiğimiz operasyonlardaki kayıplarımızla ilgilenir. 
 

Türkiye’de maalesef birçok işletme Duruş Kayıpları (Mekanik arıza, Elektrik 
arızası, Malzeme yokluğu nedeniyle duruş vb.) Hız Kayıpları (Standart 

Çevrim Süresinden daha yavaş çalışma), Kalite Kayıpları (Çizik, kırık vb.) 
nedeniyle OEE bazında 50 – 60 verimlilik bandında çalışmaktadır. 

 

Ama korkmayın, rakipleriniz sizden daha kötüyse problem yok ☺ 
 

Dünyada Kabul Edilen En Düşük OEE Değeri Şöyledir 
 

OEE= Uygunluk (0.9)  x  Hız (0.95)  x Kalite (0.99) = 0.85 = %85 
 

İşletmelerimizi bu düzeylere taşımanın, israfın azaltılmasına ve dünyaya bir 
fayda sağlayacağına inanıyoruz. 
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PROGRAMIN ANA ÇEVRİMİ 
 

Aslında tek bir çevrim yazmak kolay olmasa da hayalinizde canlandırmak için 
bir çevrim yazmak istedik. 

Bir fabrikada ERP kullanılıyor olabilir. Ama biz ERP olmayan yerlerde de 
Excel’den operasyon emri alıp çalışabiliyoruz. 

 

İdeal bir fabrikada Siparişler Planlanıp, Malzeme tedarik planlanıp, bunlar 
Çizelgeleme modülü vasıtasıyla operasyonlara ayrılıp çizelgelenebilir. Böylece 

bize başlangıç bitiş tarihi belli, hangi makinede yapılacağı belli operasyonlar 
gelebilir. Ancak maalesef ülkemizde bu düzeyde  ERP uygulamalarıyla 

karşılaşmamaktayız.  
 

Biz ek modüllerimizle istenildiği takdirde bu düzeyde operasyon emri 
açılmasını sağlayabiliyoruz (ProjesisMI-FC Sonlu Kapasite Çizelgeleme 

Modülü). 
 

 
Operasyon emirleri 

 
• ERP’den çizelgelenerek gelebilir 

• ERP’den stok kodu bazında gelebilir ve biz bunları operasyonlarına 

ayırırız 
• Bir Excel tablosundan gelebilir 

 
 

Gelen Operasyon Emirleri Planlama Tablosunda Düzeltilir 
 

 

 
 

 
Eğer ileride anlatacağımız JL – İş Yükleme ve Günlük Planlama Modülümüze 

sahipseniz Gantt Şemamızda sürükle bırak (drag & drop) yöntemleriyle 
operasyonlarınızı iş merkezlerinize yerleştirebilirsiniz. 
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Bu Gantt şemasının satırlarında iş merkezleri (hatırlayacağınız gibi 
makineler, hatlar, U tipi hücreler vb.) sütunlarında ise zaman (Saniye, 

dakika, Saat, Gün vb.) yer almaktadır 
 

JL – Modülünün detaylarına ileride gireceğiz. 
 

Operasyon Emirleri Sahadaki Operatör Panellerine İletilir 
 

 
 

 
 

 
Alanda PC Temelli Bilgisayarlar veya Tablet bilgisayarlar kullanmaktayız. PC 

Temelli 16” bilgisayarları birden fazla iş merkezine hitap edecek şekilde 
bölümleyerek kullanabiliyoruz. Yada her operatöre bir terminal gerekiyorsa 

burada 8” lik tablet bilgisayarlar kullanıyoruz. Tablet bilgisayarların fiyatı PC 
temelli bilgisayarlara göre yarı yarıya olsa da PC temelli terminallerde uygun 

olan durumlarda 4 iş merkezi bağlayarak daha düşük maliyet 
sağlanabilmektedir. 

 
Bu tip görsel terminal kullanamamızın en büyük amacı israflarla ilgili 

operatörleri anında bilgilendirip onların da önlem almasını sağlamaktır. 
 

Vardiya başlangıcında operatör iş merkezine gelir ve şifresini kullanarak 
sisteme girer 
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Sisteme girdiğinde karşısında kendisine plancı tarafından atanmış operasyon 

emir(ler)ini görür. Biz prensip olarak ilk yapacağı operasyonun gösterilmesi 
taraftarıyız. Ancak bazı müşterilerimiz birden fazla operasyon gösterilmesi 

şeklinde de kullanabiliyor. 
 

Operasyon Emri ekranında operatörün yapacağı operasyonla ilgili tüm bilgiler 
bulunur. Burada amaç operatörü tam olarak bilgilendirmek ve destek 

almasını sağlamaktır. 
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Bu ekranların hepsi ihtiyaca göre özelleştirilebilir ekranlardır.  

 
Burada operatör 

 

• Operasyon Numarası 

• Operasyonun Kodu 

• Operasyon Adı 

• Başlangıç Tarih Saati 

• Bitiş Tarih Saati 

• Kaç Adet Olduğu 

 
Gibi klasik bilgilerin yanında 

 

• OEE, Duruş, Hız, Kalite hedeflerini 

• Varsa Teknik Resmini 

• İş Talimatlarını 

• Planlamacının o talimatla ilgili yazabileceği uyarıyı (Dikkat malzeme sert dikkatli 

çalışın …) 

• İş Merkeziyle ilgili notları (Dikkat makine hafif ayar kaçırıyor…) 

• … 

 

Gibi değişik bilgileri de izleyebilir. 
 

Operatör operasyonu başlatır. Biz de Fabrikaya basket potası gibi astığımız 

LCD TV’lerde, Notebooklarımızda uzaktan izlemeye başlayabiliriz. 
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Burada istediğimiz iş merkezlerini görüntüleyebileceğimiz gibi bütün iş 

merkezlerini de görüntüleyebiliriz. Bu ekranlar ve gösterilecek bilgileri de 
parametrik olarak biz seçmekteyiz. 

 
Burada bize görsel olarak bilgi veren iki önemli konu vardır. 

 
1. İş Merkezinin zemininin rengi 

 

a. Beyaz ise operasyon atanmamıştır. 

b. Açık Mavi ise operasyon başlamıştır ve sürüyordur 

c. Açık Turuncu ise tehlikesiz duruş (çay molası, tuvalet molası vb.) 

d. Açık Pembe ise tehlikeli duruş (mekanik arıza, elektrik arızası vb.) 

 

2. Üzerindeki yüzler ve renkleri 

 

Fabrika takip ettiği parametrelere göre 4 ‘e kadar yüz ekleyebilir (OEE, Duruş, Hız, 

Kalite) 

 

Yüzler tanımlanan aralıkta mavi gülen yüz, tanımlanan aralığın dışında kırmızı 

ağlayan yüz şeklinde gösterilirler 

 

Doğal olarak, Fabrikayı dolaşmaya çıktığınızda zemini Pembe, üzerindeki 
yüzler kırmızı olan iş merkezlerine gidip bir göz atarsınız. 

 
 



 

 

Sürdürülebilir Başarı Çözümleri 

avt.com.tr | info@avt.com.tr 

 

      

avt danışmanlık ve ticaret limited şirketi 
Adres : Namık Kemal Mah.Şeker Maslak Sok.No:26 D:4 

Ümraniye | İstanbul | Türkiye 
avt.com.tr|info@avt.com.tr Telefaks:+90.216.523 56 22 

13 

Başlama, Bitirme, Duruş, Kalite, Üretim Miktarı vb. bilgiler 
okunur 

 
Operatör çalışırken her hangi bir duruş olduğu zaman mutlaka daha önce 

modlamış olduğumuz duruş tiplerinden birini girer. Duruşu bittiği zaman da 
bunu tekrardan bildirir. 

 

Sensörlü sistemlerde bu duruşlar otomatik olarak algılanabilir. İş merkezi 
sensöründen üretim bilgisi gelmiyorsa ve operatör duruş girmemişse 

“Belirsiz duruş” adını verdiğimiz bir duruşa geçer ve uyarı verir. 
 

Uyarı dediğimizde, sistemde olay bazlı uyarı sistemi bulunmaktadır. Şu 
kondisyon oluştuğunda, şu kişiye(kişilere) e-mail at tanımları yapılmaktadır. 

 
Örneğin: 

 

• X iş merkezinde mekanik arıza duruşu olduğu zaman Onarımcılara mail at 

• X iş merkezinde yavaş çalışma son 3 çevrimden beri devam ediyorsa Bölüm şefine 

mail at 

 

gibi sonsuz sayıda ve esneklikte uyarı sistemi kurulabilir. Buradaki amaç 
kötü giden işlerin anında algılanması ve müdahale edilerek israfın bir an önce 

bitirilmesidir.  
 

 
 

 
Operatör bir operasyonu bitirdikten sonra yine kendine atanmış yeni 

operasyonu seçerek işe başlar. 
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Bu bilgiler ERP programına yazılır 
 

Her operasyonun hangi yarı mamul veya mamul için yapıldığı, sırası ve son 
operasyon olup olmadığı sisteme girilmektedir. 

 
Dolayısıyla son operasyon yapıldığı zaman ilgili mamul veya yarı mamulün 

üretildiği ERP yazılımına üretim sonu kaydı olarak atılmaktadır. Bu sayede 
ERP’de stok bilgileri güncel olmaktadır. Özellikle MRP – Malzeme Tedarik 

Planlama çalıştıran firmalarda t – zamanında bütün stokların ERP’de doğru 
olduğundan emin olabilirsiniz. Bu izleme sistemleri üretimi doğru 

yönetmenize yardımcı olduğu gibi aynı zamanda stoklarınızı da sağlıklı 

yönetmenize yardımcı olur. 
 

Bir t-zamanında el terminalleriyle üretilen mamul ve yarı mamulü anında 
okutup sisteme aktarmak çok zordur, hatta imkansızdır.  

 

Oluşan bilgilerden Analizler Oluşturulur 
 
 

 
 

 

Analizler bölümünü ileride detaylarıyla anlatıyor olacağız. 
 

Genellikle Standart OEE’ de bütün analizler Yüzdesel olarak ifade edilir. Biz 
daha önce büyük ölçekli bir müşterimizde yaptığımız çalışmada bu analizlerin 

parasal olarak yapılması gerektiğini gördük.  
 

İş merkezlerine zaman bazlı bir maliyet atayarak, OEE notunuz şudur demek 
yerine OEE’ deki değerinizin 100’den düşük olması nedeniyle xxx lira para 

kaybediyorsunuz deme olanağına kavuştuk. Bu ülkemizde üst yönetimi hem 
uyarma hem de iyileştirme projeleri konusunda çabuk ve doğru karar verme 

altyapısı sağladığına inanıyoruz. 
 

Uygulama yaptığımız fabrikalarda parasal analiz yapmayı teşvik ediyoruz. 



 

 

Sürdürülebilir Başarı Çözümleri 

avt.com.tr | info@avt.com.tr 

 

      

avt danışmanlık ve ticaret limited şirketi 
Adres : Namık Kemal Mah.Şeker Maslak Sok.No:26 D:4 

Ümraniye | İstanbul | Türkiye 
avt.com.tr|info@avt.com.tr Telefaks:+90.216.523 56 22 

15 

 
Bu en uç aşamada fabrikadaki bütün israfları belirli bir zaman aralığında 

parasal olarak gösterip iyileştirme yatırım bütçesi yapmamıza olanak 
sağlıyor. Bu değerleri bir Excel tablosuna atıp yanına düzeltme maliyetini 

girmenizi istiyoruz. Ayrıca iyileştirme süresini de girmenizi istiyoruz. 
Böylelikle sizin için en kazançlı ve en kısa sürede gerçekleştirebileceğiniz 

iyileştirme projesini çok kolaylıkla bulabiliyorsunuz. 
 

ERP’ niz yapmıyorsa Sonlu Kapasite Çizelgeleme de Yapılabilir 
 

Normalde Çizelgeleme fonksiyonunun ERP’ler tarafından gerçekleştirilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Ancak çoğu müşterimizde kullanılan ERP’ lerin bu 

özelliğe sahip olmaması nedeniyle böyle bir modülü yazmak zorunda kaldık 
(ProjesisMI – FC Sonlu Kapasite Çizelgeleme Modülü). 

 
Bu modülün detayları ileride anlatılacaktır. 

 
 

YAZILIMIN SAĞLADIĞI ÖNEMLİ FAYDALAR 
 
Bunları şöyle özetleyebiliriz. 

 

• OEE temelinde kayıtların tutulması ve raporlanması sayesinde Üretim Verimliliğinin 

artması. Bu özellikle önem verdiğimiz konudur.  Daha önce söylediğimiz gibi bütün 

işletmeleri önce %85’lik dünyada kabul edilen OEE oranına daha sonrada daha 

yükseğe taşımamız gerekmektedir. 

• SMS, e-mail ve LCD Monitörler sayesinde, uygunsuzlukların anında bildirilmesi ve 

aksaklıkların giderilmesi. Bazen bir saat bile bir makinede inanılmaz israflara yol 

açabilmektedir. 

• İş emirlerinin Gantt Şeması vasıtasıyla kolayca alana iletilmesi ve günlük yönetiminin 

yapılması 

• ERP’ nin makinelerden online bilgi alması sayesinde ERP’ nin daha verimli 

kullanılması 

• Sonlu Kapasite Çizelgeleme sayesinde Planlama verimliliğinin artması 
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5. ProjesisMI MODÜLLER 
 

Ürünümüzü ilk tasarladığımızda bütün modülleri bir arada çalıştırmak zorunda kalıyorduk. 

Daha sonraki tasarımlarımızda ürünü modüllere böldük.  

 
Bunun nedenlerinden biri Yalın Felsefenin bir projeyi adımlara bölüp, bir 

adımdan sağladığımız faydayla bir sonraki adımı finanse etme ilkesidir. 
 

Burada MT – Üretim İzleme modülü mutlaka kullanılması ve ilk kurulması 
gereken modüldür. Bütün diğer modüller bu modülü referans alarak 

çalışırlar. 
 

Sadece MT modülü kullanan müşterilerimiz olduğu gibi, bütün modüllerimizi 

kullanan müşterilerimiz de bulunmaktadır. Projelendirme sürecinde 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi bir şekilde analiz edip, projede hangi 

modüllerin hangi sırada kullanılacağına beraberce karar veriyoruz. 
 

Modüllerimiz şunlardır: 
 

• ProjesisMI-MT : Üretim İzleme (Manufacturing Tracking) 

• ProjesisMI-MA : Üretim Otomasyon (Manufacturing Automation) 

• ProjesisMI-JL : İş Yükleme (Job Loading) 

• ProjesisMI-EI : ERP Entegrasyonu (ERP Integration) 

• ProjesisMI-FC : Sonlu Kapasite Çizelgeleme (Finite Capacity Schedulling) 

• ProjesisMI-DM : Veri Yönetimi(Data Management) 

• ProjesisMI-TM : Tablo Yönetimi (Table Management) 

 

Şimdi bu modüllere biraz daha detay olarak bakalım 
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ProjesisMI-MT ÜRETİM İZLEME 
 

 
 

Daha önce söylediğimiz gibi bu temel modülümüzdür ve her projede mutlaka 
ilk olarak kurulması gereken modüldür. Sadece bu modülümüzü kullanan 

müşterilerimiz bulunmaktadır. 
 

İş Merkezi Terminal tanımları çok kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu tip tanımlar 
sürükle bırak yöntemiyle yapıldığı için ileride değiştirilmeleri de kolay 

olmaktadır. 

 

 
 

 
Bu modülü tek olarak kullandığımız durumlarda şunlar yapılabilmektedir 
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• Operatöre İş Kağıt, Kanban vb. yollarla iletilir (ERP entegrasyonu olmadığı için 

ERP’den operasyon emri aktarılması bu bölümde anlatılmamaktadır) 

 

• Yada bir Excel’e girilmiş standart bilgilerin içeri operasyon iş emri olarak alınmasıyla 

da operasyon emri açılıp operatöre iletilmesi gerçekleşmektedir (Sipariş No, Sip. 

Kalem No, Ana Mamul Kodu, Mamul/Yarı Mamul Kodu, Operasyon Kodu, Operasyon 

Adı, Operasyon adedi, Başlangıç tarih ve saati, Bitiş tarih ve saati, İş merkezi) 

 

• Operatör İş Merkezine gidip şifresini girer. Burada operatörlere barkodlu yaka kartı 

yapıp terminale barkod okuyucu bağlayıp bununla operatörü tanıyan müşterilerimiz 

de bulunmaktadır 

 

• Bekleyen bir işi seçer veya yeni bir iş açar. Burada kaç adet iş emri gösterileceği 

parametriktir. Biz öneri olarak tek operasyon emri göstermeyi önermekteyiz. O gün 

yapacağı birden fazla operasyon emrini operatörlere gösteren müşterilerimiz de 

bulunmaktadır. 

 

• Üretimi başlatır ve İş Merkezine giderek üretime başlar. Bu sırada daha önce 

anlattığımız gibi o iş merkezini uzaktan izleyen kişiler o iş merkezinde operasyonun 

başladığını görürler. 

 

• Duruş olduğunda Tanımlanmış duruş kodlarını girer. Bu duruş kodları fabrika 

tarafından tanımlanan standart duruş kodlarıdır. Duruş Grup, Alt Grup ve Tip olmak 

üzere 3 seviyede kodlanır. Ör: İç Kaynaklı Duruşlar/Makine bazlı duruşlar/Mekanik 

arıza duruşu gibi. 

 

• Duruş bitirir. 

 

• Operatörler uygulamanın başlangıcında duruşları girmekten çekinebilir. Biz 

Operatörleri duruşları mutlaka girmeleri konusunda uyarırız. Çünkü duruş girmediği 

zaman o zamanda üretim yaptığı varsayılacağı için böyle durumlarda hız 

(performans) değeri daha düşük çıkacaktır 

 

• Üretimi Kısmi veya tamamen bitirir ve Üretim Miktarını girer. Burada operatörleri 

kontrol amacıyla miktar kontrolleri zaman, zaman rastgele yapılmalıdır. 

 

• Hatalı Üretimler, Daha önce tanımlanmış modlara göre girilir. Hatalı üretimleri bazı 

firmalarda bizzat operatörler girerken, bazı firmalarda kalite kontrol yetkilileri 

girmektedir. Bu yüzden kalite bilgileri ve üretim bilgilerinin giriş butonları ayrıdır. 

Operatörlerin girdiği kalite bilgileri ayrı bir şifreli ekrandan kaliteciler tarafından 

düzenlenebilir. 

 

• İş Merkezi ve İş Kodu bazında çevrim hızları tanımlanır ve raporlanır. Eğer firmada 

çevrim süreleri doğru değilse veya hiç tanımlanmamışsa, belli bir süre çalışıldıktan 

sonra raporlar çekilir ve bunların ortalaması, 3 kez tekrarlanan en iyi değer gibi 

yöntemlerle hedef çevrim süresi değerleri güncellenebilir. Biz belirli aralıklarla bu 

düzeltmenin yapılmasını önermekteyiz. 

 

• İş Merkezi ve İş Kodu bazında Kalite hedefleri tanımlanır ve raporlanır. Kalite 

hedefleri de çevrim süreleri gibi belirli aralıklarla güncellenebilir. 

 

• İş Merkezi ve İş Kodu bazında Duruş hedefleri tanımlanır ve raporlanır. Duruş 

hedefleri de çevrim süreleri gibi belirli aralıklarla güncellenebilir. 
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• İş Merkezi Operasyon Kodundan operasyon koduna bazında Setup süreleri tanımlanır 

ve raporlanır. Bu tanımlar da belirli bir süre çalışıldıktan sonra güncellenebilir. Bir 

kolay uygulama da bu makinede setup süreleri şu kadardır diye iş merkezi bazında 

tek giriş yapmaktır. 

 

• Ama bütün bu tanımlarda en önemlisi gerçek anlamda metot mühendisliği yapmak 

ve elde ettiğimiz değerleri programa tanımlamaktır. Böylece yaptığımız iyileştirmeleri 

hem sürdürebiliriz hem de bir sapma anında mutlaka haberdar oluruz. 

 

• Operatör Yetkinlikleri tanımlanır ve istenirse kontrol edilir. Buna Polivalans adı da 

verilmektedir. Özellikle Otomotiv sektöründe bir operatörün, bir iş merkezinde, bir 

operasyon yapabilmesi için mutlaka o konuda eğitim alması ve sertifikalandırılması 

gerekmektedir. 

 
• Modülde olay bazlı SMS ve e-mail uyarıları mevcuttur. Örneğin şu iş merkezinde şu 

tip duruş olduğu zaman mutlaka bakımcılara e-mail / SMS yolla gibi tanımlar 

yapılabilir. Bu sayede problemlerden daha süratli müdahale edip israfların 

büyümesini önleyebiliriz. 

ProjesisMI-MA Üretim Otomasyon Modülü 
 

 
 

ProjesisMI-MT Modülüne ek olarak 

 

• Burada öncelikle iş merkezlerinden online üretim verisi okumayla başlarız. Daha 

sonra kalite, duruşlar vb. ilgili otomatik veri okuma işlemleri de yapılabilmektedir. 

 

• Burada iş merkezlerinden çeşitli yöntemlerle veri okunabilmektedir. Bu bir elektrik 

kontağı veya makinenin üzerindeki bir bilgisayar tabanlı çıktı gibi bedava bir kaynak 

olabileceği gibi, sensörler, butonlar veya pedallar gibi yöntemlerle de olabilmektedir. 

 

• Online veriler sayesinde uygunsuzluklar (Hız, Kalite, Duruş) anında operatöre ve ilgili 

kişilere LCD Monitörler, SMS ve E-mail ile iletilerek anında önlem alınması sağlanır 

 

• Operatör üretimi durdurup duruş girmeyi unutursa uyarılır. Burada iş merkezi belirsiz 

duruşa sokulup ilgili kişiler uyarılır. Çünkü unutmayalım ki en önemli amaçlarımızdan 

biri bu duruşların nedenlerini bulmak ve bunları iyileştirmektir. 

 

• Bitmeye yaklaşan işler haber verilir ve bir sonraki işe hazırlık yapılması sağlanır. Bu 

SMED gibi Tekli dakikalarda Model değiştirme çalışmalarında çok faydalı olmaktadır. 
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ProjesisMI-JL İş Yükleme Modülü 
 

 
 
Bu günlük üretim yönetimini ve makine iş yüklemelerinin kolayca yönetilmesini sağlayan bir 

modüldür.  

Yıllık planlar vb. uzun vadeli planlamada kullanılmaz. Günlük,  maksimum haftalık planlama 

için kullanılmaktadır.  

 

• ERP’den gelen iş emirleri Gantt Şeması vasıtasıyla makinelere kolayca atanır 

• İstenen değişiklikler mouse ile kaydırılarak yapılır 

• Operasyon emirleri ileri geri kaydırılabilir, bölünebilir, birleştirilebilir. 

• İstenen olaylar hakkında e-mail veya SMS’le haberdar olunur 

• Operatörlerle mail yoluyla iletişim kurulabilir 

• Gün içinde plan değişiklikleri kolayca yapılır 

• Excel, XML gibi formatlardan iş emirleri alınabilir 

• Operasyon emri yüklerken operatöre iletmek üzere notlar yazılabilir 

• İşler yüklenirken standart çevrim süreleri ve setup süreleri göz önüne alınır 

• Fabrika, Bölüm, İş Merkezi Gurubu ve İş Merkezine göre görüntüleme yapılabilir 

• Zaman istenen detaylara ayarlanabilir 
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ProjesisMI-EI ERP Entegrasyonu Modülü 
 

Basit entegrasyon: 

 
Girdi: Excel formatında operasyon emirleri Sipariş Kodu, Kalem Kodu, Ana Mamul Kodu, Alt 

Mamul Kodu, Operasyon Kodu, Operasyon Adı, Operasyon Adeti, Yapılacak İş Merkezi, 

Başlangıç tarih saati, bitiş tarih saati başlıklarında alınıp ProjesisMI içine operasyon emri 

olarak açılır. Bunlar gerek MT modülündeki Excel benzeri griden kullanılıyorsa da JL 

modülünde düzenlenir. 

 

Çıktı: Kullanılan ERP yazılımının istediği formatta ve sırada dışarıya bir dosya verilir. 

 

Bu MT modülünde bulunan bir modüldür ve MT fiyatına dahildir. 

 

İleri Entegrasyon: 

 
• ERP’den İş Emirleri Otomatik olarak alınır. Burada birçok senaryo kullanılabilir. 

Bunlardan bazıları 

 
o Siparişlerin okunup, ürün ağacına bakılarak yarı mamullerine, daha sonra 

operasyonlarına ayrılarak içeri aktarılması 

o Bazı mamullerin grup iş merkezlerine aktarılarak buradan makinelere JL 

vasıtasıyla elle atılması 

o ERP’de MRP (Malzeme Tedarik Planlama) modülü kullanılıyorsa burada oluşan 

yapılacak stok kodlarının operasyonlarına ayrılarak içeri alınması 

 

• Bitirilen işler, Zaman bazlı veya operasyon emri sonlarında otomatik olarak ERP’ ye 

aktarılır. Bu aktarımlar direkt üretim sonu kaydı yazmak şeklinde olabileceği gibi 

bazen onaylanmak üzere de yazılabilmektedir. İstenildiği takdirde ERP’ ye 

aktarılmadan önce kontrol listesi verilir. Kontrol bittikten sonra aktarım tamamlanır 

 

 

PROJESİSMI-FC / Sonlu Kapasite Çizelgeleme Modülü 
 

 

Eğer Kullandığınız ERP’ niz Yapmıyorsa 
 

• Siparişleriniz veya Girdiğiniz İhtiyaçlar Alınır 
• Operasyonlarına Ayrılır 

• Bütün alternatif makineleri kullanarak 
• Kapasiteniz göz önünde bulundurularak  

• Operasyonların birbirlerine geçişleri hesaplanarak 
• Üretim Çizelgeniz hazırlanır 

 

ve Gantt Şemasına yerleştirilir 
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PROJESİSMI-DM / Verilerle Yönetim Modülü 
 
Bu modül genellikle endüstriyel olarak yoğun veri toplanılan projelerde kullanılmaktadır.  

 

• Otomatik olarak okunan veriler (PLC, Sensör vb.) 
• Elle girilen veriler 

• Alt Üst Sınırları belirlenir 
• Dashboardlarda izlenir 

• E-mail ve SMS uyarıları konulabilir 
• Bu miktarlarla ilgili formüller tanımlanabilir 

• Bu formül denklikleriyle ilgili yukarıdaki işlemler yapılabilir 
 

Girdi miktarı şu zaman aralığında şu ise, çıktı şu zaman aralığında şu 
olmalıdır. Bu denklem tutmadığı zaman beni uyar, şu performans 

göstergesini şu şekle çevir gibi ilginç uygulamalar yapılabilmektedir. 
 

Dashboardlar vb. kişisel bazlı düzenlenebilmektedir. 
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PROJESİSMI-TM / Tablolarla Yönetim Modülü 
 

• Programın içinde Excel benzeri tablo bulunmaktadır. 
• Otomatik olarak okunan veriler (PLC, Sensör vb.) 

• Elle girilen veriler 
• Bu tablo aracında kullanılabilir 

• Tablo çağırıldığı zaman bu veriler otomatik olarak güncellenir 
• İstediğiniz adette tablo hazırlayabilir ve isim vererek saklayabilirsiniz 

• Tablolara kişi bazında güvenlik koyabilirsiniz  

 
 

 
 

Anlık maliyet hesaplamaları vb. ilginç uygulamalar yapılabilmektedir.  
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ANALİZLER 
 

Başta da belirttiğimiz gibi en önem verdiğimiz konu Fabrikamızı Verimlilik 
açısından ölçmek ve iyileştirmektir.  

 
OEE bazlı üretim iyileştirmede iki yaklaşım vardır. 

 
• Fonksiyon bazında: Bu yaklaşımda OEE notumuzdaki düşüklüğün 

Hızdan mı? Kaliteden mi? Duruşlardan mı? Kaynaklandığını görerek o 
konuya odaklanmak 

 
• Yerleşim Bazında: Öncelikle hangi yerleşimin (Bölüm, İş Merkezi 

Gurubu, İş Merkezi) OEE’ sinin düşük olduğunu bulup, O yerleşime 
odaklanmak. Sonra da o yerleşimde hangi fonksiyonun verim 

düşüklüğünün sebebi olduğunu saptamaktır 

 
İyi bir yaklaşım da;  

 
• Bütün işletme bazında bütün kayıpları parasal bazda bir Excel’ e 

aktarmak (x  iş merkezinde y operasyonu yapılırken duruş kaybı 
nedeniyle haftada 5.000 TL kaybediyorum gibi) 

• Bu kayıpları büyükten küçüğe sıralamak 
• Bu kaybın düzeltilmesi için gerekli kaynağın parasal boyutunu yazmak 

• Bu kaybın düzeltilmesi için gerekli süreyi yazmak 
 

böylelikle önce hangi iyileştirmeden başlayacağımıza karar vermek olarak 
özetlenebilir. 

 
Programda OEE tabanlı üretim izleme ve iyileştirmeye yönelik standart bütün 

raporlar bulunmaktadır. OEE’ nin yüzde bazlı raporlarının yanı sıra israfları 

parasal olarak ta gösteren standart raporlar bulunmaktadır.  
 

Standart raporlar hem grid olarak, hem de grafik olarak alınabilmektedir. 
Grafik tipleri değiştirilebilmekte, Grafik gösterimi sırasında da sıralama vb. 

fonksiyonlar yerine getirilebilmektedir. 
 

Standart raporların yanı sıra program içinde yer alan bütün tabloların 
aşağıdaki özellikleri nedeniyle firma geniş bir analiz altyapısına 

kavuşmaktadır. 
 

• Bütün Tablolar (Gridler) Excel ve XML formatlarında dışarıya aktarılabilir. 
Bu standart raporların yanı sıra her türlü verinin Excel’ e aktarılıp detaylı 

olarak analiz edilebilmesini sağlamaktadır 
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• Bütün Tablolarda Sıralama, Filtreleme vb. bir Excel tablosunda 
yapabileceğiniz fonksiyonlar gerçekleştirilebilir. 

 
Ayrıca program içinde yer alan rapor üreteci sayesinde firmanın kendisi de 

çeşitli raporlar hazırlayıp bunu standart kullanıma sunabilir. Burada SQL 
bilgisi gerekmektedir. 

 

ANALİZLER – FİLTRE VE ARALIKLAR 

 
Bütün raporlar aşağıdaki kırılımlarda alınabilmektedir. 

 

• Zaman (saat, vardiya, gün, hafta, ay, yıl vb.) 
• Yer (Fabrika, Bölüm, İş Merkezi Grubu, İş Merkezi) 

• Operasyon Kodu: Analizler operasyon kodu bazında da alınabilmektedir. 
Bu eğer tedarikçiyseniz size riskli parçaların yollanıp yollanmadığını 

saptamanıza yarayabilmektedir. 
• Operatör: Bütün raporlar operatör kırılımıyla da alınabilmektedir. Bu 

Operatör performans raporları almanızı sağlamaktadır. Buradan Operatör 
karnesi düzenleyen, prim sistemi kuran müşterilerimiz vardır. 

 

ANALİZ - Guruplar 

 

Standart raporları aşağıdaki şekilde gruplandırabiliriz. 
 

• OEE 
• Duruşlar 

• Performans 
• Kalite 

• Üretim 
 

Böyle bir broşürde bütün raporlarımızı anlatmak mümkün olmadığı için, 
burada bazı raporlardan örnekler vermek istiyoruz. 

 
 

OEE ANALİZLER 
 

Genel OEE Raporu 

 
Genel OEE raporu bir işletmede alınacak en temel rapordur. Yukarıda 

anlattığımız OEE hesaplamaları dahilinde çalışır. Yine yukarıda anlattığımız 
gibi çeşitli kırılımlar için ayrı, ayrı alınabilmektedir. 
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Bu rapor yukarıda bahsettiğimiz fabrikaya genel bir bakış vermekte ve 
öncelikle verimsizliğimizin hangi fonksiyondan (hız, duruş, kalite) 

kaynaklandığını görebilmemizi sağlar. Böylelikle fabrikamızda hangi 
fonksiyonu iyileştirmeye öncelikli önem vereceğimizi saptamış oluruz. Daha 

sonra bu fonksiyonun yerleşimlere göre nerede daha çok görüldüğünü bulur 
ve o yerleşimde o fonksiyonu iyileştirmekle işe başlarız. 

 
 

 
OEE Trend Raporu 

 
OEE Trend raporu da OEE’ nin zaman bazında dağılımını göstermesi 

açısından yine önemli raporlar arasındadır. 
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Bu rapora en azında hafta bazında sürekli bakıp işlerin iyiye mi? Kötüye mi? 
Gittiği saptanabilir. 

 
 

OEE Karşılaştırma Raporu 
 

Hedef ve Gerçekleşme raporları işletme artık hedef koymaya başladıktan sonraki 

raporlardır. Hedeften sapmaları gösterir. Özellikle grid bazında belirli bir yüzdenin üzerinde 

sapma yapan yerleşimler (Bölüm, İş Merkezi Grubu, İş Merkezi vb.) saptanıp daha detay 

incelemeye alınabilir. 

 

Hedef bazlı raporlara hedefler tam olarak saptandıktan sonra bakmakta fayda vardır. Bu 

programı bir ay hedefsiz çalıştırdıktan sonra elimize geçen verilerin ortalaması, 3 tekrarlı en 

iyisi gibi metodlarla hedeflere atabiliriz. Unutmayalım ki bu program sayesinde artık her iş 

merkezimizde, her operatörün başında, her zaman bir metodcumuz var ☺ 

Özellikle metod çalışması yaptığımız iş merkezlerinde ve operasyonlarda elde ettiğimiz 

sonuçları programa da kayıt etmeliyiz. Böylelikle yaptığımız iyileştirmelerin operatörler 

tarafından geriye çekilmesini engelleyebiliriz. 
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DURUŞ-PERFORMANS-KALİTE ANALİZLER 
 

 

Duruş – Performans – Kalite analizleri, bir kademe daha fonksiyon bazında 
detay analiz yapmamıza yararlar. 

 
Trend Raporları 

 
Tıpkı OEE Trend raporunda olduğu gibi burada Kalitemin gidişatı nasıl, Hız 

kayıplarımın gidişatı nasıl, Duruş kayıplarımın gidişatı nasıl diye kontrol 

etmeye yarar. İşler iyiye gidiyorsa problem yok ☺ Kötüye gidiyorsa mutlaka 
sorunun kaynağına doğru yolculuğa çıkmalıyız. Detay raporlarımız bu konuda 

sizlere yardımcı olacaktır. 
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Karşılaştırma Raporları 
 

 
 

Bu rapor yukarıda bahsettiğimiz yerleşim bazında bize verimliliği gösteren rapordur. Burada 

Bütün fonksiyonları görebildiğimiz gibi tek bir fonksiyonu da inceleyebiliriz. Burada en iyi iş 

merkezinden en kötüye veya tersine sıralamalar yapabiliriz. 

 

Neden Raporları 
 

 

 
 

 



 

 

Sürdürülebilir Başarı Çözümleri 

avt.com.tr | info@avt.com.tr 

 

      

avt danışmanlık ve ticaret limited şirketi 
Adres : Namık Kemal Mah.Şeker Maslak Sok.No:26 D:4 

Ümraniye | İstanbul | Türkiye 
avt.com.tr|info@avt.com.tr Telefaks:+90.216.523 56 22 

30 

Bu raporda örneğin duruş nedenlerini sıralama yaparak inceleyebiliriz. 
Böylelikle önce hangi duruş tipini iyileştirmeye başlayacağımıza karar 

verebiliriz. Unutmayın, daha önce bu raporları bütün fabrika için 
alabileceğimiz gibi çok detaylı olarak ta alabiliriz. 

 
 

 

ZAMAN KULLANIM RAPORU 
 
Bizim asli işimiz operasyon bazında verimliliği izlemek olsa da kapasite 

kullanımını gösteren bu tip raporlarımız da bulunmaktadır. Bu rapor 8 saatlik 

vardiyada kaç saatlik operasyon açıldığını, ne kadar rework operasyonu 
yapıldığını (reworkleri biz ayrı olarak incelemekteyiz)  
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GENEL RAPOR 
 

Bu rapor bütün bilgileri kapsayan çarşaf üretim raporu olarak ta 
anılmaktadır. Bu raporun gösterildiği grid üzerinde excel’de yaptığınız 

sıralama filtreleme vb. fonksiyonları uygulayarak pratik şekilde erişmek 
istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu raporu excel’e yollayıp orada da 

detay analizler yapabilirsiniz. 

 
 

Lost Cost Raporları 

 
Raporlar yüzdesel olarak alınabildiği gibi parasal olarak ta alınabilir. Yavaş 

çalışma, Durma, Kalitesiz üretim yapma bir açıdan da zaman kaybıdır. İş 
Merkezlerine Zaman Bazlı direkt maliyetler atanır (Amortisman bedeli + 

Direkt İşçilik Bedeli + Enerji bedeli vb.). Direkt olarak dağıtılamayan giderler 
ise ağırlıklı olarak makinelerin üzerine direkt maliyet yüzdelerine göre 

dağıtılır. 
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Lost Cost OEE Raporu 

 

 

 

Lost Cost Duruş Raporu 

 

 
 


