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İŞYERİ TEMİZLİĞİ VE DÜZENİ

(İşletmelerde 5S+Emniyet = 6S)

5 S + Emniyet = 6S

Seiri Sınıflandırma

Seiton Düzenleme

Seiso Temizlik

Safety Emniyet

Seiketsu Standartlaştırma

Shitsuke Disiplin
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6S

• Ofislerde

• Üretim sahalarında

• Ambarlarda (depolarda), stok alanlarında

• Elektronik ortamda

• Tüm iş yapım alanlarında

• uygulanabilir.
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6S

6S, yalnız “temizlik ve düzen” çalışması değildir.

6S, temizlik ve düzenin sürekli kılınması yoluyla “kayıpların önlenmesi,  

kayıpların azaltılması” çalışmasıdır.

4



23.11.2017

3

6S’in Temel Amaçları

• arama kaynaklı zaman kayıplarını gidermek, 

• makinelerin duruş sayısını ve süresini azaltmak,

• kalite sorunlarını azaltmak,

• iş güvenliği risklerini ortadan  kaldırmak 

• yer tasarrufu sağlamak,

• gururla çalışılabilecek bir iş yeri ortamı yaratmak 

• genel katılımı sağlamak,

• özgüven kazandırmak,

5

AŞAMA-1) 6S’İN UYGULANMASI

6
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YAPILACAKLAR 

• 1- 6S’in, şirketin vizyonu ile ilişkilendirilmesi

• 2- 6S’in amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve duyurulması

• 3- 6S karar ve yönlendirme kurulu kurulması

7

KURUL

• Kurulda üst yönetim temsilcisi olmalıdır.

• Kurul yetkili olmalı ve yetkileri yazılmalıdır.

• Üye sayısı 5 kişi kadar olabilir.

• Kurulun görevleri ve yetkileri dokümante edilmelidir.

8



23.11.2017

5

KURULUN GÖREVLERİ

• Pilot 6S alanını yaratmak için katılım ve katkı sağlamak

• Standartlar (denetleme, puanlama, derecelendirme, renk, tanımlama, 

etiketleme, saha çizgileri standardı, temizlik, emniyet, kontrol, …) hazırlamak 

• 6S eğitimlerini vermek, 6S konusunda eğitimci yetiştirmek

• “Sınıflandırma” çalışmasına katılmak

• 6S performansının izlenmesi, raporlanması, işletme genelinde duyurulması ve 

gözden geçirilmesini yürütmek

• Ödül uygulamasını yürütmek

9

KURULUN YETKİLERİ

• Standart yayınlamak

• Sınıflandırma yaparken “gereksiz” kararını verebilmek

• “Son karar”ı verebilmek

• Derecelendirme yapabilme

• Düzeltici, önleyici ve iyileştirme faaliyeti isteğinde bulunma

• Ödüllendirme, cezalandırma

10
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YAPILACAKLAR

• 1- 6S’in, şirketin vizyonu ile ilişkilendirilmesi

• 2- 6S’in amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve duyurulması

• 3- 6S karar ve yönlendirme kurulu kurulması

• 4- Kurula eğitim verilmesi

11

KURULUN EĞİTİMLERİ

• Şirket vizyonu, bu vizyon içinde 6S’in yeri, değişim ihtiyacı konuları ele alınacak

• Başarılı bir şekilde 6S çalışması yapmış diğer şirketler ziyaret edilerek “olabilir”in 

örneği gösterilecek

• 6S’in detayları anlatılacak, doğru ve net anlaşılması sağlanacak

• Standartların, ofis ve saha kontrol kılavuzunun anlaşılması sağlanacak

• 6S’in uygulanmamasının neler kaybettireceği, uygulamanın ise neler 

kazandıracağı ele alınacak

12
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YAPILACAKLAR

• 1- 6S’in, şirketin vizyonu ile ilişkilendirilmesi

• 2- 6S’in amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve duyurulması

• 3- 6S karar ve yönlendirme kurulu kurulması

• 4- Kurula eğitim verilmesi

• 5- 6S başlangıç standartları hazırlanması

13

BAŞLANGIÇ STANDARTLARI

• Kurul üyeleri tarafından hazırlanacak

• Konularla ilgili olarak uzmanlara başvurulacak

• Sahaların temsilcilerinin görüşlerinden yararlanılacak

• Revizyona açık olacak

• Basit, anlaşılır olacak

• Mümkünse şekil ve fotoğraflarla desteklenecek

• Renk, tanımlama, etiketleme, saha çizgileri, temizlik, emniyet konularını 

kapsayacak

14
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YAPILACAKLAR

• 1- 6S’in, şirketin vizyonu ile ilişkilendirilmesi

• 2- 6S’in amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve duyurulması

• 3- 6S karar ve yönlendirme kurulu kurulması

• 4- Kurula eğitim verilmesi

• 5- 6S başlangıç standartları hazırlanması 

• 6- “6S pilot uygulama alanı” oluşturulması

15

PİLOT UYGULAMA ALANI HAZIRLAMA

• Pilot uygulama alanında 6S çalışmaları yapmaya başlamadan önce sahanın 

detaylı olarak video kaydı yapılmalıdır.

• Pilot bölge çalışması yapılırken bol miktarda “önce-sonra” fotoğrafı 

çekilmelidir.

• Bu görüntüler “nereden nereye gelindi, neler yapıldı” konusunda hafıza 

oluşmasını sağlar ve eğitimlerde kullanılır.

16
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SAHANIN GÖRÜNTÜSÜNÜN ALINMASI

• “Önceki durum” fotoğrafını aynı yer ve aynı açıdan çekin

• “Sonraki durum” fotoğrafını yine aynı yer ve aynı açıdan çekin 

• Böyle yapılması, önceki durum-sonraki durum karşılaştırması yapılmasını 

kolaylaştırır.

PİLOT UYGULAMA ALANI

• İşletmenin olanakları dikkate alınarak oluşturulmuş,

• 6S’in çarpıcı şekilde uygulandığı, 

• işletmenin 6S açısından en iyi bölümünden bile çok önemli farklılıkları olan, 

• eğitim amacıyla da kullanılacak olan, 

• uygulama yapacak saha ekiplerinin gelip yararlanacakları ve “feyz” alacakları, 

• Kurul üyelerinin, diğer sahaların temsilcilerinin katılımı ile oluşturulmuş olan,

• İmalat alanı ve ofisler için ayrı ayrı iki “örnek alan”

18
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YAPILACAKLAR

• 1- 6S’in, şirketin vizyonu ile ilişkilendirilmesi

• 2- 6S’in amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve duyurulması

• 3- 6S karar ve yönlendirme kurulu kurulması

• 4- Kurula eğitim verilmesi

• 5- 6S başlangıç standartları hazırlanması 

• 6- “6S pilot uygulama alanı” oluşturulması

• 7- 6S kontrol ve derecelendirme kılavuzu ve standardı hazırlanması

19

20

• Denetleme, puanlama, derecelendirme konularını içerecek

• “Örnek alan” dikkate alınarak hazırlanacak

• Kurul üyelerinin, saha sorumlularının ve işletmenin diğer 

çalışanlarının iyi anlaması sağlanacak

• Ofisler ve imalat sahaları için ayrı ayrı hazırlanacak

• Sahanın 6S açısından tetkikine yönelik soru ve standardı, 

sahaların 6S açısından derecelendirilmesini kapsayacak

6S KONTROL, DERECELENDİRME KILAVUZ VE 

STANDARDI
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1- 6S’in, şirketin vizyonu ile ilişkilendirilmesi

2- 6S’in amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve duyurulması

3- 6S karar ve yönlendirme kurulu kurulması

4- Kurula eğitim verilmesi

5- 6S başlangıç standartları hazırlanması 

6- “6S pilot uygulama alanı” oluşturulması

7- 6S kontrol ve derecelendirme kılavuzu ve  

standardı hazırlanması

8- Saha sorumlularının belirlenmesi ve eğitimi

YAPILACAKLAR

22

• Sahalar “çeşitli” kriterlere göre ayrılacak

• Her saha için sorumlu atanacak

• Bu kişi ilk kademe yöneticilerinden birisi olacak

• Saha sorumlusu “hacim”den sorumlu olacak

• Sorumlu kişinin kim olduğu (fotoğrafı, adı) görünür bir 

yere asılacak

• 6S ile ilgili kurulun muhatabı olacak

SAHA SORUMLULARI
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• Bölgesindeki kişileri bilgilendirmek, bilinçlendirmek

• Denetleme, kontrol listesine göre kendi sahasının kontrolünü 

yapmak

• Hataların, anormalliklerin giderilmesini sağlamak

• İyileştirme faaliyetlerine öncülük etmek

• Standartların uygulanmasını sağlamak, onların geliştirilmesine 

katkıda bulunmak

• Sahalarının ihtiyaçlarını temin etmek

SAHA SORUMLULARININ GÖREVLERİ

24

• Şirket vizyonu, bu vizyon içinde 6S’in yeri, değişim ihtiyacı 

konuları ele alınacak

• Başarılı bir şekilde 6S çalışması yapmış diğer şirketler ziyaret 

edilerek “olabilir”in örneği gösterilecek

• 6S’in detayları anlatılacak, doğru ve net anlaşılması sağlanacak

• Standartların, ofis ve saha kontrol kılavuzunun anlaşılması 

sağlanacak

• 6S’in uygulanmamasının neler kaybettireceği, uygulamanın ise 

neler kazandıracağı 

• Katılımın önemi ve 6S’in önleyici yaklaşımı

SAHA SORUMLULARININ EĞİTİMİ
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1- 6S’in, şirketin vizyonu ile ilişkilendirilmesi

2- 6S’in amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve duyurulması

3- 6S karar ve yönlendirme kurulu kurulması

4- Kurula eğitim verilmesi

5- 6S başlangıç standartları hazırlanması 

6- “6S pilot uygulama alanı” oluşturulması

7- 6S kontrol ve derecelendirme kılavuzu ve  

standardı hazırlanması

8- Saha sorumlularının belirlenmesi ve eğitimi

9- İşletmenin kalan kısmına 6S eğitimi verilmesi

YAPILACAKLAR

26

• Şirket vizyonu, bu vizyon içinde 6S’in yeri, değişim ihtiyacı 

konuları ele alınacak

• Başarılı bir şekilde 6S çalışması yapmış diğer şirketlerin video 

görüntüleri izletilerek  “olabilir”in örneği gösterilecek

• “6S pilot alanı”nda uygulama örnekleri gösterilecek 

• Pilot uygulama alanında çekilen video görüntüleri ve “önce-

sonra” fotoğrafları gösterilecek

• 6S’in detayları anlatılacak, doğru ve net anlaşılması sağlanacak

PERSONELİN EĞİTİMLERİ
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• Standartların, ofis ve saha kontrol kılavuzunun detaylı olarak 

anlatılıp anlaşılması sağlanacak

• 6S’in uygulanmasının neler kazandıracağı ele alınacak

• Kişilerin 6S’in başarıyla uygulanmasındaki yeri, öneri, rolü

• 6S çalışmalarının “önleyici” yanı

• 6S çalışmalarına katılımın önemi

PERSONELİN EĞİTİMLERİ

28

A) OFİSLERDE 6S

ofislerde 6S uygulamanın amacı;

•istenen doküman veya kayıta

•kısa sürede ulaşabilmek ve

•rahat bir ofis ortamı yaratmaktır.
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OFİSLERDE 5S

5S çalışmaları sonucunda ,

• tertemiz, 

• düzenli, 

• özenle döşenmiş, 

• bakımlı, 

• estetik, 

• her doküman ve kaydın çabuk bulunabildiği 

ofisler oluşturulacak.

30

• gerekli / gereksiz sınıflandırmasının yapılması

• doküman tiplerine göre sınıflandırma yapılması

• kullanım sıklıklarına göre sınıflandırma yapılması

• gizlilik sınıflandırması yapılması

1- SINIFLANDIRMA (seiri)
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SINIFLANDIRMA 

• Dikkate alınacak yerler :

• Dolapların iç, alt, üst ve arkasındaki malzemeler

• Raflardaki malzemeler 

• Değerlendirilecek malzemeler

• Arşiv ve depolardaki klasör ve malzemeler

• Duvarlar, ilan panolarındaki evraklar

• Bilgisayardaki dosyalar

• …….

31

32

SINIFLANDIRMA

Ofis için gerekli olan malzemeleri “kullanım sıklıklarına”, 

ofis için gerekli olmayanları da “atık” ve “diğer ofislere ait” 

oluşlarına göre ayırın.
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SINIFLANDIRMA

malzeme

Gerekli 

Gereksiz

34

SINIFLANDIRMA

2- saha için gerekli olan malzemeleri “kullanım sıklıklarına” 

göre ayırın.
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SINIFLANDIRMA

Malzeme

Gerekli 

Gereksiz

Sürekli kullanılanlar

Sık kullanılanlar

Az kullanılanlar

Atıklar

Başka sahaya ait 

olanlar

36

Başka sahaya ait olanlar: emanet malzemeler + yapılan iş 

için “bir süre” gerekli olmayacaklar 
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2- DÜZENLEME (seiton)

• gereksiz olan malzemeleri ofisten uzaklaştırma,

• gerekli malzemeleri kendilerine ve kullanıcılarına  en 

uygun yerlere koyma  

• malzemelerin yerlerini tanımlanma

• “Kolay ve hızlı bulma”yı sağlayacak yöntemler bulma ve 

uygulama

• ofislere estetik kazandırma çalışmalarıdır.

38

1. …. nerede ?

2. Burada ne var ? Burası neyin yeri ?

3. Bunun yeri neresi ?

sorularının sorulmayacağı, her şeyi herkesin bulabileceği, her şeyi 

herkesin yerine koyabileceği ofisler oluşturulmalıdır. 

DÜZENLEME
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DÜZENLEME

Gerekli malzemeleri kendilerine ve kullanıcılarına en

uygun yerlere koyarken aynı ofiste çalışanlar arasında

görüş birliği sağlanmalıdır.

40

DÜZENLEME 

Tarife gerek kalmadan ama gerekirse de tarifle “bir şey”in 

bulunmasını mümkün kılacak, arayan aradığını bulabilecek 

şekilde düzenleme yapılmalıdır.
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DÜZENLEME - YAPILACAKLAR

1- Kullanılan malzemelerin çeşit ve miktarını azaltın

2- Ofis giydirme standardı hazırlayın

3- kabloları toparlayın ve kablo ve boru kanalları kullanın

4- Dolap ve klasörleri düzenleyin

5- Dolap ve klasörlerin içeriklerini üzerlerinde belirtin

6- ofisteki her şey için bir yer belirleyin ve her şeyi yerine  

koyup yerini tanımlayın. 

7- Elektronik ortamdaki dosyalarınızı kolay bulmak için 

düzenleyin. 

8- Ofiste her noktaya ulaşabilmeyi sağlayın

42

3- TEMİZLİK (seiso)

Çalışma alanlarımız olan ofislerin temizlenmesi faaliyetlerini kapsar.

• Sahipsiz doküman ve kayıtlar

• Bozulmalar, eskimeler

• Kişi davranışları

• Dışarıdan gelen kirler

ortamın kirlenmesine neden olur.
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TEMİZLİK - YAPILACAKLAR

1- Ofislerde “fazla” eşya olmamalıdır

2- Ofisteki her noktaya ulaşmayı sağlayın

3- Yerlerdeki ve duvarlardaki hasarları giderin

4- Her yeri temizleyin

5- Görüntünün göz yormamasını sağlayın

6- Saklama süresi dolan doküman ve kayıtları bertaraf edin

7- Hasarları giderin

8- Gereksiz her şeyi ofisten uzaklaştırın

43

4- EMNİYET (SAFETY)

• Dokümanlar için;

• doğal afet halinde ilk kurtarılacaklar belirlenmeli

• yangın söndürme sistemleri çalışır halde olmalı

• elektronik ortamdaki doküman ve kayıtlar        

• korunmalı ve dış saldırılara karşı önlem alınmalı

• gizliliğe haiz dokümanlar korunmalı

44
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EMNİYET 

İnsanlar için;

• yangına karşı gerekli tedbirler alınmalı

• depreme karşı önlemler alınmalı

• diğer acil durumlar için hareket planları hazırlanmalı

• acil çıkış kapıları belirlenmeli ve ofis boşaltma planı 

• hazırlanmalı 

45

46

5- STANDARTLAŞTIRMA (seiketsu)

• “doküman kontrolü“ standardının uygulanması

• dokümanların yerlerinin tanımlanması

• doküman ve kayıtların çoğaltılmasının kontrolü

• ortak kullanım esaslarının düzenlenmesi

• dosyalama düzenine standart getirilmesi

• emniyet tedbirlerinin standartlaştırılması

• temizlik standardı hazırlanması

• düzenleme standardı hazırlanması

• “gereksizleri bertaraf standardı” oluşturulması

çalışmalarını kapsar.
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Bazı standart konuları;

1- temizlik 

2- kontrol

3- düzen, yerleşim

4- emniyet

5- renk 

6- tetkik

7- doküman yönetimi, kayıt yönetimi, arşiv yönetimi… 

STANDARTLAŞTIRMA

6- DİSİPLİN (shitsuke)

• Sağlanmış olan düzenin yerleştirilmesi ve daha da geliştirilebilmesi için

geliştirilen standartlar konusunda uygulayıcılarına gerekli eğitimlerin verilmesi

standartlar doğrultusunda çalışılıp çalışılmadığının takibi, kişilerin bildiklerini

kendilerine hatırlatma gerekmeden uyguladıklarının doğrulanması ve kişilerin

bildiklerini öğrettiklerinin takibi çalışmalarını kapsar.

48
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B) FABRİKA SAHASINDA 6S

• 6S çalışmaları sonucunda tertemiz, düzenli ve güvenli bir fabrika ortamı ortaya 

çıkar.

• Amaç; anormalliklerin ilk bakışta fark edilebileceği bir işyeri ortamı ortaya 

çıkarmaktır.

49

50

Bilinmesi gereken temel gerekçeler, bilinç oluşturulması gereken 

konular

1. Sahadaki önemli kayıplarımız 

2. Arıza 

3. Çalışanların katılımının önemi
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1- KAYIPLAR

1- arıza duruşları

2- ürün değişim ve ayar duruşları

3- boşta kalma ve küçük duruşlar

4- düşük hızda çalıştırma kayıpları

5- hurda ve yeniden işleme

6- kalkış ve hammadde kayıpları

7- İş kazaları

8- Arama kaynaklı kayıplar

9- İmaj kaybı

52

2- EKİPMANLARDA ARIZA

Arıza nedir?                     

Ne zaman “ekipman arızalı” deriz ?
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Makinanın durması

arıza

EKİPMANLARDA ARIZA

Makinanın istenen durumda 

olmaması

(anormallik)

54

Arızaların Sebepleri

Tasarım kısıtlamaları 

(doğal)

Dış etkenler

(hızlandırılmış)
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(arıza) sonuçGörünen  
arıza

gizli 
arıza

(Makine 
çalışmaz)

(Makine 
çalışır)

aşınma
kirlilik

ısınma

zorlanma

Yağ bozulması

titreşim

ısınma

sızıntıgevşeme

Termik atması

koku

deformasyon

Fazla akım

Üretimde düşüş

ses

paslanma

kaçaklar

3- KATILIMIN ÖNEMİ

56

Kirlilik, 
dağınıklık

Görünen  

sorunlar

gizli 

sorunlar

Dolu merdiven 

altları Dökülmüş 

sıva

Tıkanmış 

rogar

Kullanılmayan ve 

yer kaplayan 

malzeme

Hava 

kaçağı

Buhar 

kaçağı

Kolonda 

çatlak

Bozuk musluk

Yanmayan 

ampuller

Zemin 

bozukluğu

SAHALARDAKİ SORUNLAR
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1) SINIFLANDIRMA (seiri)

Yapılan:

Çalışma sahasında bulunan tüm ekipman ve malzemelerin 

ayrılması çalışmasıdır.

SINIFLANDIRMA – ÇALIŞMA YERLERİ 

58

• Dolapların altı, üstü, arkası

• Raflar 

• Değerlendirilecek malzeme alanları

• Depolar

• Tavan ve duvarlar, 

• İlan panoları

• Stok alanları

• Masalar, çekmeceler,

• ……. 

HER YER
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SINIFLANDIRMA

1- Çalışma alanındaki TÜM malzemeleri “saha ve üretilen 

ürün için gerekli” oluşlarına göre ayırın.

SINIFLANDIRMA 

60

Gereksiz malzeme:

•Kullanılmayan

•Atık

•Üretilen ürün için gerekli olmayan

•Bulunduğu yere ait olmayan

•İçinde bulunulan şartlarda gerekli olmayan / belli bir süre gerekli 

olmayacak olan
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“Gereksiz” olarak ayrılan malzemelerle ilgili düşüncelerinizi, 

malzeme üzerinde belirteceğiniz bir tanımlama yapın.

SINIFLANDIRMA 

62

KIRMIZI KART UYGULAMASI

6S çalışmalarının ilk başında yapılır.

“Gereksiz” olarak ayrılan malzemelerle ilgili tanımlamanın 

yapılmasına ve değerlendirmelerin yazılmasına yardımcı 

olur.
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Sınıflandırma işini saha dışından birinin eşliğinde yapın, 

kanıksamayı ortadan kaldırmış olursunuz.

Gerekli / gereksiz ayrımı yapılırken ilgili sahada olması 

gerektiği halde olmayanları da belirleyin

SINIFLANDIRMA 

malzeme

Saha için 

gerekli 

Saha için 

gereksiz

SINIFLANDIRMA 
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“Gereksiz” malzemeleri sahanızdan uzaklaştırın.

Atık dışındaki “gereksiz” malzemeleri, kendileri için ayrılmış 

bir sahaya koyun.

Bu saha, tüm işletme için belirlenmiş ortak bir saha da 

olabilir.

SINIFLANDIRMA 

66

Gereksiz olanları sahadan uzaklaştırdıktan sonra gereksiz 

olanların bulunduğu yerlerde yani açılan yerlerdeki (özellikle 

zeminde, duvarda, tavanda) kirliliği, izi, … temizleyin.

SINIFLANDIRMA 
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“Gereksiz” malzemelerin değerlendirmesini yapın.

Bu değerlendirmeye kurul üyeleri ve diğer saha temsilcileri katılabilir. 

Bu değerlendirmede, “gereksiz” malzemeler için son karar verilir.

SINIFLANDIRMA 

68

2- saha için gerekli olan malzemeleri “kullanım sıklıklarına” 

göre ayırın.

SINIFLANDIRMA 
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malzeme

Saha için 
gerekli 

Saha için 
gereksiz

Sürekli kullanılanlar

Sık kullanılanlar

Az kullanılanlar

atıklar

Başka sahalara 

gönderilecekler

SINIFLANDIRMA 

70

3- Gerekli malzemeleri gerekiyorsa farklı sınıflandırma 

kriterlerine göre ayırın

Bu ayırım, düzenleme aşamasında malzemelerin kendilerine 

daha uygun yerlere konulması ve estetiğin saplanmasında 

yardımcı olabilir.

SINIFLANDIRMA 
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 Büyüklük (hacim, ağırlık)

 Tehlikeli oluş (Solvent, kimyasallar, …)

 Göze hitap

 Cins, tür, (hammadde, ara ürün, …), …

 Değeri

 Hassasiyet

 Geliş / sevk edileceği tarih

 ……….

SINIFLANDIRMA – BAZI KRİTERLER 

72

Sınıflandırma aşamasında istenen noktaya ulaşıp ulaşılamadığının 

kontrol edilmesi için;

•Pilot saha ile kendi sahanızı kıyaslayın

•Saha kontrol listesinden yararlanın

•Sahanızda çalışmayan birine sahanızda kontrol yaptırın

SINIFLANDIRMA 
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SINIFLANDIRMA 

73

Saha için gerekli olan malzemelerle gereksiz olan malzemeleri birbirinden 

ayırmak için yapılır

Kazanç;

Gerekli malzemelerle gereksiz olan malzemelerin karışmaması 

sağlanarak gereklilere ulaşmak gerektiğinde zorluk çekilmez, zaman 

kazanılır, yer kazanılır, çalışanın iş gücü kazancı olur, kaza riski azalır.

74

2- DÜZENLEME (seiton)

Her şeyin çabuk ve kolay bulunmasını, kullandıktan sonra 

malzemenin kendi yerine bırakılmasını  sağlamaya yönelik 

çalışmaları kapsar.
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Düzenleme

Malzeme 

Görülebilecek Alınabilecek Geri getirilip yerine 
bırakılabilecek

Malzemenin ne olduğu Malzemenin 
nerede olduğu

Malzemenin ne kadar olduğu

Malzemenin ismini net belirt Yerini net belirle Malzemenin miktarını belirt

76

DÜZENLEME 

Düzenleme çalışmasının kuralı şudur:

“her şey için bir yer, her şey kendi yerinde”

Her şeyin yerinin belirlenerek işaretlenmesi, düzenin korunmasına katkıda 

bulunur.  
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HER ŞEYE BİR YER, HER ŞEY KENDİ YERİNDE

Her şeye bir yer Her şey kendi yerinde

Her şey

DÜZENLEME - YAPILACAKLAR

1. Çalışma alanı için koordinat sistemi oluşturun.

2. Malzemelere, ilgili kişilerle birlikte, kullanım sıklığını ve acil durumları dikkate 

alarak, uygun yer belirleyin. 

3. Malzemeler için yer belirlerken “ergonomi” ve “geçerli standartları” dikkate 

alın

4. Renk standardı oluşturun (gözden geçirin)
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RENKLER

• Renk konusunda ulusal ve uluslar arası renk standartları dikkate 

alınmalıdır.

• Üretim alanlarında stres yaratmayacak renkler kullanılmalıdır.

• Dinlenme alanlarında “rahatlatıcı” renkler kullanılmalıdır.

• Üretim alanının zemini, yerleşim planı üzerinde yapılması düşünülen 

değişiklikler yapıldıktan sonra boyanmalıdır.

80

DÜZENLEME – YAPILACAKLAR

1. Çalışma alanı için koordinat sistemi oluşturun.

2. Malzemelere, ilgili kişilerle birlikte, kullanım sıklığını ve acil durumları dikkate 

alarak, uygun yer belirleyin. 

3. Malzemeler için yer belirlerken “ergonomi” ve “geçerli standartları” dikkate 

alın

4. Renk standardı oluşturun (gözden geçirin)

5. Zemini boyayın

6. Her şer için bir yer belirleyin ve bu yerleri tanımlayın (çizerek, isim yazarak, 

boyayarak, şeklini belirterek, …)
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BAZI “YER BELİRLEME” ÇİZGİLERİ

Çalışma 

alanı

Yedek 

parçalar

Bobinler

DÜZENLEME VE “YERİNİ BELLİ ETME”

Düzenleme çalışmaları sonucunda, malzemelerin 

yerlerinde olmadığı görülebilmeli
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YERİNİ BELLİ ETME

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yer Belirleme

Tüp no

113 nolu tüpün yeri 
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DÜZENLEME – YAPILACAKLAR

1. Çalışma alanı için koordinat sistemi oluşturun.

2. Malzemelere, ilgili kişilerle birlikte, kullanım sıklığını ve acil durumları dikkate 

alarak, uygun yer belirleyin. 

3. Malzemeler için yer belirlerken “ergonomi” ve “geçerli standartları” dikkate 

alın

4. Renk standardı oluşturun (gözden geçirin)

5. Zemini boyayın

6. Her şer için bir yer belirleyin ve bu yerleri tanımlayın (çizerek, isim yazarak, 

boyayarak, şeklini belirterek, …)

7. “Kolay ulaşma”yı sağlayın

86

DÜZENLEME – YAPILACAKLAR

8. Ortak kullanılan malzemeler için yer belirleyin

9. Takım halinde olanları birlikte tutun.

10.Ürüne ait malzemeleri o ürün için tanımlayın

11.“çalışma bölgesini” çizin, tanımlayın
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ALAN YERLEŞİM PLANI

Çalışma 

alanı

Gelen 

malzeme

Ürün 

arabası

Çöp

Yangın 
tüpü Gelen 

malzeme 

stoğu

Ürün stok 

alanı

Boş araba alanı

Boş araba alanı

88

DÜZENLEME – YAPILACAKLAR (DEVAMI)

8. Ortak kullanılan malzemeler için yer belirleyin

9. Takım halinde olanları birlikte tutun.

10. Ürüne ait malzemeleri o ürün için tanımlayın

11. “çalışma bölgesini” çizin, tanımlayın

12. Boruları boyayın, akış yönlerini işaretleyin

13. Kabloları kodlayın

14. Yer çizgilerini çizin
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YER ÇİZGİLERİ 

Normal “bölme çizgileri – sarı – 10 cm - düz çizgi

Giriş-çıkış çizgileri – sarı – 10 cm – kesikli çizgi

Kapı açılma çizgileri– sarı – 10 cm – kesikli çizgi

Trafik akış çizgileri – ok şeklinde çizgi

“Dikkat”  çizgileri – sarı/siyah – düz çizgi

Ara stok alanı çizgisi – beyaz – 5 cm – düz çizgi

Çalışma masası çizgisi – beyaz – 5 cm – köşe işareti

Küllükler, vs çizgisi – beyaz – 3 cm – kesik çizgi

Hatalı ürün stok alanı – beyaz – 5 cm – düz çizgi

90

DÜZENLEME – YAPILACAKLAR (DEVAMI)

8. Ortak kullanılan malzemeler için yer belirleyin

9. Takım halinde olanları birlikte tutun.

10. Ürüne ait malzemeleri o ürün için tanımlayın

11. “çalışma bölgesini” çizin, tanımlayın

12. Boruları boyayın, akış yönlerini işaretleyin

13. Kabloları kodlayın

14. Yer çizgilerini çizin

15. Yürüme ve araç yollarını işaretleyin

16. Tehlikeli yerlere dikkat çekin, işaretleyin

17. Stok alanlarını tanımlayın, stok miktarlarını belirtin
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STOK MİKTARINI BELİRTME

Düzenleme çalışmaları sonucunda, malzemelerin 

istenilen miktarda mevcut oldukları görülebilmeli

1

1

xyz

xyz
Max 

Min 

Max : 300 

adet

Min : 150 

adet

Stok limitini belirleme 

yöntemleri

xyz

xyz

xyz

xyz

1.1.1 1.1.2 1.1.3

91

92

STOKLAMADA RAF TANIMLAMA

A 1

1

2

ab

c
def ght

xyz pqr axr

1.1.1 1.1.2 1.1.3

2

2.1.1 2.1.2 2.1.3
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DÜZENLEME – YAPILACAKLAR

18. İstiflemeyi “açık” yapın

19. Bölge tanımlaması yapın

20. Takım ve aparatları açık bir şekilde düzenleyin

21. Kalıpları kolay bulmayı sağlayacak şekilde düzenleyin

22. Dolapları düzenleyin

94

DÜZENLEME 

İstenilen malzemeyi, istenilen miktarda, istenildiği zaman içinde, istenen

niteliklere uygun olarak bulabilmek, sahanın yükünü ve riskleri azaltmak için

yapılır.

Kazançlar;

 Saha rahatlar 

 Yer kazanılır

 Aranılan çabuk bulunur, zaman kazanılır

 Her şeyin yeri belli olur 

 Kaza riskleri azalır
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3) TEMİZLİK (seiso)

• Tüm çalışma sahasının her zaman temiz olmasının sağlanması gerekir. 

• Kirli ve dağınık bir ortam, sorunları fark edememeye, kalite sorunlarının 

yaşanmasına ve iş kazasına sebep olabilir.

95

Ulaşılması zor olan bölge ve/veya yerler, göz önünde

bulunmayan bölgeler her zaman en pis ve en dağınık

yerlerdir.

96

Unutmayınız !

TEMİZLİK
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İyi görünmesi için çalışma alanlarının, makinelerin, ekipmanların, … 

•silinmesi, 

•süpürülmesi ve 

•gerekirse boyanması 

faaliyetlerini kapsar.

TEMİZLİK

98

Temizleme, 

 yabancı maddeleri uzaklaştırma, 

 kontrol yapma, sorunları açığa çıkarma, 

 küçük sorunları giderme, 

çalışmasıdır.

TEMİZLİK
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Kirlilik, 
dağınıklık

Görünen  

sorunlar

gizli 

sorunlar

Dolu merdiven 

altları Dökülmüş 

sıva

Tıkanmış 

rogar
Kullanılmayan ve 

yer kaplayan 

malzeme

Hava 

kaçağı

Buhar 

kaçağı

Kolonda 

çatlak

Bozuk musluk

Yanmayan 

ampuller

Zemin 

bozukluğu

100

Temiz ve pak ortamda anormallikler (yağ kaçağı, aşınma, … gibi) derhal 

görülebilir.

Boyama yapılırsa açık renkler tercih edilmelidir. Açık renkler kirlenmeyi ve 

anormalliği daha net gösterir.

TEMİZLİK

“Temizleme” değil “kirlenmeyi” önleme düşünülmelidir.
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Kirlilik kaynakları;

1- dışarıdan gelenler / getirilenler

2- prosesin doğasından kaynaklananlar

3- hatalardan, arızalardan, yanlış davranışlardan

TEMİZLİK

Kirlilikle mücadele:

1- dışarıdan gelenler / getirilenler: kirliliğin ortama girmesi önlenmelidir.

2- arızalardan, yanlış davranışlardan oluşanlar: işin gereği gibi yapılması 

sağlanmalı, arızalar giderilmelidir.

3- yapılan işlerden kaynaklananlar: kirlilik olduğu yerde hapsedilmeli ve 

dağılması engellenmelidir.

TEMİZLİK
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• Kim yapacak

• Nereyi, neyi temizleyecek

• Ne zaman temizleyecek

• Neyle temizleyecek

• Nasıl temizleyecek

• Ne kadar sürede temizleyecek

• Nelere dikkat edecek

• İşini iyi yaptığının göstergesi ne olacak

TEMİZLİK

Temizlikle ilgili yapılması gerekenleri TAM ve SÜREKLİ yapmak için;

1. NEYİN, NERENİN

2. KİM tarafından

3. NE ZAMAN

4. NASIL ve NEYLE

temizleneceğinin belirlenmesi gerekir.
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TEMİZLEME – NERESİ 

Temizlenecek yerler: Her yer

3 kategoridir: 

1- stok alanları

2- ekipmanlar

3- çevre

TEMİZLEME – KİM 

Sorumlulukların net olarak belirlenmesi için,

• Temizlik sorumluları şeması hazırlanacak

• Temizlik programı yapılacak

• Sorumluların şeması ve temizlik programı ilan edilecek
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• ÇOK ÖNEMLİ: Temizliğe ilişkin her şey net olarak belirlenmiş ve duyurulmuş

olmalıdır. Aksi halde temizlik adına çok şey yapılır/yapılıyormuş gibi görünür,

hiçbir şey yapılmaz, ortalık kirden geçilmez.

107

K. Bolat A. 
Cem

C. 

Ada

O. Gül

Temizleme – kim 
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TEMİZLEME – KİM 

• Makine ve ekipmanlar, kullanıcıları tarafından temizlenmelidir.

• Makine ve ekipmanları kullanıcıları dışında birilerinin temizlemesi makinelerde 

sorunlara neden olabilir.

TEMİZLEME – NEYLE

• Temizlenecek yeri

• Temizlenecek malzemeyi

• İş güvenliği kurallarını

• Ürün kalitesini, ortamı

• dikkate alarak temizlik gereçleri belirlenmelidir. 

• Temizlik gereçlerinin kullanımına ilişkin gerekli bilgiler edinilmeli, kullanıcısına 

aktarılmalıdır.
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TEMİZLEME – TEMİZLİK GEREÇLERİ 

• Temizlik gereçlerinin yeri belli olmalıdır. 

• Temizlik gereçlerinin yeri tanımlanmalıdır.

• Temizlik gereçleri, kullanılacakları yere yakın bir yerde olmalıdır. 

• Çok zorunlu olmadıkça, mümkünse, tüm temizlik gereçleri aynı yere 

konulmamalıdır.

• Temizlik gereçlerinin stok alanları da estetik, tanımlı, temiz olmalıdır.

• Kullanılmayı bekleyen temizlik gereçleri TEMİZ ve sağlam olmalıdır.

TEMİZLEME – SÜRE

• Temizlik süresi, temizlik sorumluları tarafından yapılan 

temizlik, belirlenen periyotlarda 10, diğer kişilerin ise her 

gün 5 dakikadan fazla olmamalıdır.

• Belirtilen sürelerden fazla temizlik yapılmasının gerekmesi 

bir sorunun varlığını işaret eder.
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TEMİZLEME – NASIL 

• Temizlik prosedürü/talimatı yazılmalıdır.

• Temizlik prosedürü, temizlikle ilgili emniyet konularını da içermelidir.

• Temizlik prosedürüne göre temizlik gereçleri temin edilmelidir.

• Temizlik prosedürünün tam ve doğru olarak uygulanabilmesi için 

uygulamalı eğitim verilmelidir.

• İlk temizlikler “birlikte” yapılmalıdır. 

TEMİZLEME – TEMİZLİĞİN YAPILMASI

• Prosedüre uygun yapılmalıdır

• Gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır

• Uygun araç-gereç kullanılmalıdır

• Sürelere uyulmalıdır

• Temizlerken kontrol yapılmalıdır

• Köşe-bucak temizlenmelidir

• Gerekirse temizleme maddeleri kullanılmalıdır

• Kirlilik kaynağı üzerinde düşünülmelidir

• Temizlik yapmayı kolaylaştırıcı iyileştirmeler yapılmalıdır (araç, gereç, 

ekipman donanımı üzerinde)
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TEMİZLİK 

TEMİZLİK, 5 DUYU ORGANI KULLANILARAK YAPILMALIDIR.

116

Kazançlar:

• Görünüş iyileşir.

• Makine/saha gözden geçirilir.

• Sorunlar açığa çıkar, giderilir, arızalar ve  duruşlar azalır

• Makine hissedilir.

• Çalışma alanı sahiplenilir.

• Çalışanın katılımı sağlanır.

TEMİZLİK 
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Kazançlar (devamı)

 İş kazalarının önüne geçilir

 Ürün korunur

 düşünme, problem çözme alışkanlığı edinilir

 başarma duygusu yaşanır

TEMİZLİK 

118

4) EMNİYET - Safety

Tehlikelerin belirlenmesi, risk analizi yapılması, çalışanlara riskler

konusunda eğitim verilmesi ve risklere karşı yapılması gerekenlerin

yapılması çalışmalarıdır.

Her bölge çalışanlarının katılımı ile “tehlike belirleme ve risk analizi” yapın
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 dönen ve diğer hareketli parçalar             

 tahrik sistemleri  

 sıcak kısımlar

 sökülüp takılan parçaların ağırlığı

 makine muhafazaları (tasarımı, boyası, …)

 makinede ergonomi (işçi sağlığı açısından)

 çalışma platformlarının uygunluğu

 korkulukların uygunluğu, yeterliliği

EMNİYET - NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

 acil durdurma sistemlerinin yeterliliği

 basamaklar, merdivenlerin uygunluğu

 çıkıntılar, sivri yerler, kafanın çarpabileceği yerler

 geçiş yollarında vücudun güvenliği 

 araç ve yaya geçiş noktaları

 zeminin uygunluğu

 kapıların açılma yönü

 basınçlı kaplar

Emniyet - Nelere dikkat edilmelidir?
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 acil durumlarda paniği önleme önlemleri        

(araç park şekli gibi)

 parlayıcı ve patlayıcı maddeler 

kontrol paneli düğmelerinin açıklaması

 elektrik kesilmesi halinde makine davranışı

 statik elektrik

 gürültü düzeyi

 yüksekteki parçalar

 lazer ışığı, radyasyon, zehirli gaz, …

Emniyet - Nelere dikkat edilmelidir?

iş elbiselerinin uygunluğu

 iş ayakkabılarının kullanımı, uygunluğu

 araç, gereç ve ekipmanların sağlamlığı  

(kablolar, hortumlar, ..)

forklift ve taşıma araçlarının emniyeti

 yüksekte çalışma ekipmanları ve önlemleri

 ateşli çalışma önlemleri

taşıma yöntemlerinin bilinmesi

Emniyet - Nelere dikkat edilmelidir?
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RİSK ANALİZİ YAKLAŞIMI

İŞ AKIŞ ŞEMASI ADIMLAR RİSKLER

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

Kazançlar :

 Çalışanların sağlığı korunur, 

 Çalışanlar kendilerini emniyette ve iyi hisseder, önemsendiğini hisseder, 

aidiyet duygusu artar,  

 iş gücü kayıpları azalır,

EMNİYET 
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EMNİYET 

1- Geçmiş dönemdeki (3 yıl) kazaların listesinin yapılması (sebepleri, nasıl olduğu)

2- Geçmiş dönemdeki kazaların sebep olduğu kayıpların hesaplanması (iş gücü, 

tazminat, …)

3- Geçmiş dönemle ilgili örneklerle eğitim verilmesi 

4- Sahanın gezilerek, oluşan listeye göre gözden geçirilmesi, kazaların tekrarlama 

olasılığının araştırılması ve yeni risklerin listelenmesi, önlemlerin belirtilmesi

5- Tehlike tanımlama ve Risk analizi yapılması

6- yönetimden yatırım talep edilmesi

125

5) STANDARTLAŞTIRMA (seiketsu)

• İlk 4 adımda elde edilen iyi sonuçların korunabilmesi için gerekli uygulama 

standartlarının oluşturulması
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STANDARTLAŞTIRMA 

• Standartlaştırmanın faydası;

• Hazırlanacak olan standartlar herkesin inisiyatifine göre veya kendi kriterlerine

göre değerlendirme yaparak uygulama yapmasını ortadan kaldıracaktır.

127

STANDARTLAŞTIRMA

• Standartlaştırma iş disiplini sağlar.

• Standartlaştırma, işi kim yaparsa yapsın, aynı sonuçlar almayı sağlar.

• Standartlaştırma, işin kişiye değil, istenen standarda göre yapılmasını sağlar

128
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1- sınıflandırma (ayırma)

2- düzenleme

3- temizlik 

4- yağlama

5- kontrol

6- emniyet

7- tetkik ve derecelendirme kontrol  listesi

STANDARTLAŞTIRMA

130

Standartlarda yapılacak işler açık ve kesin bir şekilde

belirtilmeli ve tartışmaya veya yoruma yer bırakmamalıdır.

STANDARTLAŞTIRMA
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131

Uyulacak kurallar, standartlar herkes tarafından iyice 

bilinmeli, iyice anlaşılmalıdır.

Standartlar kullanıcısına uygun hazırlanmalıdır

STANDARTLAŞTIRMA 

132

Anormallikleri yakalayabilmek için normal durumun

tanımlanması ve kolay ayırt edilebilir olmasının sağlanması

gerekir.

STANDARTLAŞTIRMA
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STANDARTLAŞTIRMA 

Kazançlar :

 İşi herkesin asgari olarak aynı yapması sağlanır

 Sürekli aynı sonuçlar alınır

 Kişilere değil sisteme dayalı şirkete ulaşılır

6) DİSİPLİN (shitsuke)

134

Amaç, yapılması gerekli olan her şeyi doğru, istenildiği

şekilde ve sürekli yapma kabiliyetine ulaşmaktır.
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Disiplin kavramı içine, günlük olarak ortaya çıkan ve

çözülen birçok problem üzerinde düşünme ve gelecekte

bu problemi önlemek için alınması gereken önlemler

üzerinde düşünmek de girer.

DİSİPLİN 

136

• Geliştirme

• 6S’i alışkanlık haline getirme

• 6S’i şirket kültürüne sokma

• Sahalarda 6S’in seviyesini (derecesini) 

belirleme ve iyileştirmeler yapma

faaliyetlerini içerir.

DİSİPLİN 



23.11.2017

69

137

6S’i şirket kültürüne sokmak için;

 Karma ekip kurun

 Saha kontrol listeleri hazırlayın

 Saha 6S tetkik standardı hazırlayın

 Bölümlerin 6S performansını sergileyin

 Eksiklerin üzerine ısrarla gidin

 Ödül, ceza uygulayın

DİSİPLİN 

İdeal işletmede;

• Ortalıkta gereksiz malzeme yoktur,

• Neyin, nerede, ne kadar olduğu hemen görülebilir,

• Her şeyin yeri tanımlıdır,

• İşletme ve malzemeler tertemizdir.

• Bir hasar yoktur, geçici bir çözüm, uygulama yoktur,

• Renk uyumu vardır, işletme “iç açıcı”dır,

• Herkes kurallara uymakta, üzerine düşeni yapmakta, işini yapmak 

için “uyarıya, hatırlatmaya” ihtiyaç duymamaktadır.

DİSİPLİN
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İdeal işletmenin yaratılması için,

• Standartlar hazırlayın ve öğretin

• Kontrol listeleri ile uygulamayı kontrol edin

• Saha denetleme sistemi kurun

• 6S performansını İKY performans değerlendirme sisteminin bir 

kriteri yapın

• İyi sonuçları fotoğraflarla eski durum-yeni durum şeklinde 

sergileyin

• 6S sloganları oluşturun

• Başarılı alanları, kişileri ödüllendirin

DİSİPLİN

• Çalışmalar sonrasında sahanın fotoğrafını çekin

• “Önce” ve “sonra” fotoğraflarını aynı konum ve açıdan 

çekin, karşılaştırma kolay olsun

• Fotoğrafları 6S panosunda sergileyin

• 6S panosuna sonuçlarla ilgili değerlendirmeler yazın

• Sergilemenin süresini belirleyin, bunu idari kadroya duyurun

• 6S panosunu herkesin uğrak yeri olan yerlerden birine koyun

Disiplin - fotoğraf
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 Tetkik sonuçlarını kullanın

 Müşterinin tetkikini, puanlamasını dikkate alın

 Müşteri için yapılan temizlik ve düzenleme sayısındaki 

azalmaya bakın

 Bölümlerin performansı bölüm bölüm izlenmelidir

6S performansının ölçümü

DİSİPLİN 

Herkes

 Ne yapması gerektiğini bilmeli,

 Yapılması gerekeni kendisine hatırlatmaya gerek kalmadan mutlaka 

yapmalı, 

 Yapamayanlara öğretmeli

 Yapmayanları uyarmalı 

 sorumluluk duymalı, işleri içten, gönülden yapmalı
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Aşama-2) Sürekliliği sağlama

144

SÜREKLİLİĞİN SAĞLANMASI

6S konusu insan kaynaklarının performans değerlendirmede 

dikkate aldığı bir kriter olmalı
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DÜZENİN KORUNMASI 

1. Gereksizle mücadele süreklilik göstermelidir.

2. Takip ve kararlılık gösterilmelidir.

3. Düzeni koruyacak yöntemler bulunmalıdır.

YERİNE GERİ BIRAKMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Takımlar Takımların yerleri

YERİNE GERİ BIRAKMA

DÜZENİN KORUNMASI

1. Gereksizle mücadele süreklilik göstermelidir.

2. Takip ve kararlılık gösterilmelidir.

3. Düzeni koruyacak yöntemler bulunmalıdır.

4. “Kontrol listesi” ile düzenli kontroller yapılmalıdır

148
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TEMİZLİĞİN KORUNMASI

1. Temizlenecek yerler, sorumlular, temizlik periyodu ve süresi belirlenmiş olmalı, 

günlük temizlikler yapılmalı 

2. Temizlik ve kontrol listesi hazır ve kullanılıyor olmalı

3. Saha tetkikleri düzenli, tavizsiz ve etkin bir şekilde yapılmalı

4. “her yer”in temizliğine özen gösterilmeli

5. Günlük temizlik alışkanlık haline getirilmeli

6. Makineler için “fonksiyonel kontroller” yapılmalı

DİSİPLİN

1. İşletmede disiplini oluşturan ve koruyan kişiler olmalıdır.

2. Standartların uygulanmasından taviz verilmemelidir.

3. Ödül ve ceza uygulanmalıdır.

4. Genel eleştiri ve değerlendirme yerine spot konulara değinilmelidir. 

5. “5 niçin” ve “4N1K” sorgulaması daima yapılmalıdır.

6. Yöneticiler “örnek” olmalıdır.
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AŞAMA 3: ÖNLEYİCİ YAKLAŞIM GELİŞTİRME

İYİLEŞTİRME YAKLAŞIMLARI

• “Gereksiz bir şey belirlendiğinde ayırt et” x gereksiz bir şeyin ortaya çıkmaması 

için “uğraş”

• “Düzenleme bozulduğunda müdahale et” x “düzen bozulmayacak hale 

getir”

• “Kirlendiğinde temizle” x “kirlenmeyi önle”

• “Dağınıklığa, kirlenmeye karşı standartlaştır” x “kirlenme ve dağınıklığı olanaksız 

kıl”

• “5S’in sürdürülebilmesi için gerekenleri yap” x “5S’in kendiliğinden 

uygulanmasını sağla



23.11.2017

77

“GEREKSİZ” OLUŞUMUNU ÖNLEME

• “Gereksiz” oluşumunu önlemek için;

• “niçin” sorgulaması yapın

• Fazla (stoğa) üretmeyin

• Küçük partiler halinde üretmeye çalışın

• Üretim planı kadar üretin, fazla üretmeyin

• Girdilerin “teslimat miktarı”nı azaltın, teslimat sayısını arttırın

• “Ürün bazlı hat” yerleşim düzenine geçin

• Tek parça akışına geçin

DÜZENSİZLİĞİ ÖNLEME

1. Düzensizliği sorgulayın

2. Dağılmayı önleyici tedbirler geliştirin

3. Stokları azaltın

4. Ara stokları azaltarak çalışma alanını rahatlatın

5. Makineler arasında akan ürün miktarını azaltın

6. El aletleri ve takımların yerlerini şekilleriyle belirtin
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El aletleri El aletlerinin yerleri

EL ALETLERİ, TAKIMLARLA İLGİLİ 

İYİLEŞTİRMELER

DÜZENSİZLİĞİ ÖNLEME

1. Düzensizliği sorgulayın

2. Dağılmayı önleyici tedbirler geliştirin

3. Stokları azaltın

4. Ara stokları azaltarak çalışma alanını rahatlatın

5. Makineler arasında akan ürün miktarını azaltın

6. El aletleri ve takımların yerlerini şekilleriyle belirtin

7. El aletleri ve takımların geri getirilmesi ihtiyacını ortadan kaldırın

8. El aletlerinin ve takımların çeşidini azaltın

9. Uygunsa, el aletine olan ihtiyacı ortadan kaldırın

10.Tasarım değişikliğine gidin
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KİRLENMEYİ ÖNLEME

1. Kirliliği sorgulayın, kaynağını iyileştirin

2. Kirliliği hapsedin

3. Temizleme yöntemleri geliştirin


