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Sunumu  Hazırlayan :
Vedat Bozkan   
Makine Yüksek Mühendisi
A SINIFI IG UZMANI

ENDÜSTRİDE BAKIM UYGULAMALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Tarih : 08 Nisan 2021 
Saat : 14:30-17:30 

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ?
Bakım Operasyonlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Bakım Operasyonlarında SWOT Analizi
Bakımda Planlama 

BAKIM NEDİR? BAKIM TÜRLERİ
Bakım Tanımları
Planlı Bakım
Otonom (Özerk) Bakım
Proaktif (Kestirimci) Bakım

TOPLAM VERİMLİ BAKIM (TPM-TVB)
Toplam Verimli Bakımda Terimler
Toplam Ekipman Verimliliği (OEE-TEE) nedir?
16 Büyük Kayıp ve TEE-Toplam Ekipman Etkinliği
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Yüksek kalite Kaliteyi proseste üretme

Kısa zamanda 
teslimat

Düşük maliyet

Çalışanlarla fikir alışverişi
yaparak mativasyon ve
becerilerini geliştirme

JUST IN TIME

Kar kaynağı=
ürün üretimi

Heijunka

Sonraki prosesten
çekme

Otonomasyon

Prosesi akışkanlaştırma

Gereksiz modernleştirmeden
kaçınma

Kanban

Standart iş

Pokayoke

Takım OJT’ si、
toplu eğitim
Yaratıcı öneri sistemi, 
QCC aktivitesi

GörülebilirlikJIDOUKA

１

２

ＪＩＴ：Just in Time

Çalışma sahasının         
etkinleştirilmesi

http://www.toyota-global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/just-in-time.html
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http://www.efficiencyx.com/Efficiency-X-Toyota-Production-System-Overview.html
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yalindanisman.com
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BEFORE

AFTER

http://yalindanisman.com/tag/jidoka/
http://yalindanisman.com/tag/jidoka/
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Bakım Çalışmalarındaki Kazaların Sebepleri

Bakım çalışanları, her türlü tehlikeye maruz kalmaktadır. 
Bunlardan birkaçı; yükseklik, bozuk zeminler, sıcak, 
soğuk veya sivri yüzeyler, hareketli parçalar,
aletler, ekipman, endüstriyel araçlar, basınçlı sistemler, 
elektromekanik sistemler, engeller, depolanan veya 
taşınan yükler, zararlılar, mikroorganizmalar, gürültü,
titreşim, tutuşma kaynaklarıdır
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Yüksek riskli olan bakım faaliyetleri sonucu olan kazalar:
➢ Pek çok kaza iş ekipmanı ve makine bakımı ile ilgili, 

örneğin; beklenmeyen çalıştırma, hareketli makine 
tarafından ezilmesi,

➢ Yüksekten düşmeler, düşen nesneler nedeni ile olan 
kazalar,

➢ Elektrik çarpmasından dolayı ölüm, elektrik şoku, 
yanık,

➢ Kapalı alanlar, nefes alamama,
➢ Patlama, yangındır
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Dolaysız nedenler 
(birinci basamak 
personele bağlı):
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Doğrudan ilişkili 
nedenler (denetleyici 
personele bağlı):
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1.Güvenli bir çalışma 
sisteminin eksikliği

2.Etkili iletişim eksikliği    
(ör; eğitim, toplantı)

3.Etkin uygulama eksikliği

Yönetimden 
Kaynaklanan 
Sebepler:
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Bakım Çalışmalarındaki Kazaların Sebepleri

Temizlik Eksikliği
Bakım işleri, doğal olarak 
düzensiz ve kirli işlerdir. 
Bakım personeli, çoğu kendi 
çalışma alanında tabanı 
kaplayan araçlar, spreyler ve 
yağlar kullanmaktadır. 
Bakımı yapılan makine 
sökülürken durum daha 
kötüleşmektedir. 
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Bakım Çalışmalarındaki Kazaların Sebepleri

Doğal Risk ve Teknik Bilgi
Sağduyu temel bir gereksinim olmasına rağmen, aynı 
zamanda çoğu bakım işleri uzmanlık gerekir. 
Bu nedenle, bakım personelinin teknik ortaöğretim (veya 
diğer benzeri) ile birlikte ek olarak belirli işi, çalışma 
yerlerini ve ekipmanı tanımak için pratik eğitim alması 
gerekmektedir.
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Bakım Çalışmalarındaki Kazaların Sebepleri

Doğal Risk ve Teknik Bilgi
Genellikle bakım personeli emniyet cihazları yerinde 
olmadan ekipmanı kullanmakta, özellikle ekipmanın 
düzgün çalışmasının kesin olmadığı çalıştırma testi 
sırasında yüksek riskler ile karşı karşıya kalmaktadır.

8.04.2021 23

Bakım Çalışmalarındaki Kazaların Sebepleri

Rutin Görevler
Çeşitli durumlarda bakım işleri tekrar eden görevler 
içermektedir. 
Teknisyenler gerçekleştirilen görevlere son derece aşina 
olmaya başlar fakat bu da mevcut risklere alışkanlığa 
dolayısıyla risklere kayıtsız kalmaya yol açmaktadır. 
Temel ergonomik prensip olarak insan beyni günlük 
görevler monoton olduğunda acil durumlarda daha
az etkili şekilde tepki göstermektedir.
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Bakım Çalışmalarındaki Kazaların Sebepleri

Rutin Görevler
Buna ek olarak, becerinin her türlü tehlikeden koruyacağı 
yanılgısı ile bakım personelinde fazla özgüven oluşmakta, 
daha az zaman ve efor harcamak üzere gerekli güvenlik 
kurallarının ihlaline yol açmaktadır.
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Bakım Çalışmalarındaki Kazaların Sebepleri

Verimsiz Çalışma
Güvenlik önleme ile bağlantılıdır. 
Ne yazık ki, düzeltici bakım üretim şirketlerinde 
koruyucu bakımdan daha yaygındır. 
Bakım nadiren üretim planının parçasıdır ve çoğunlukla 
zaman kaybı olarak kabul edilmektedir. 
Bu bakımın sonucu olarak, bakım personeli her zaman 
bakımı iyi yapılmamış makine parçaları üzerinde çok
sınırlı bir süre içinde ve sürekli baskı altında görevleri 
tamamlamak için stres altında çalışmaktadırlar.
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Bakım Çalışmalarındaki Kazaların Sebepleri

Karmaşıklık ve Beraberinde Getirdiği Risk
Genellikle bakım işi açık olmayıp, önceden belirlenmiş 
bir talimat ile birlikte karmaşık işlemler içermektedir. 
Güvenlik prosedürleri, çalışanların tehlikelere maruziyeti 
en aza indirmek için adım adım tamamlanmalıdır.
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Örneğin; bir ekipmanın bir kısmının kapatılması ya da bir 
boru hattının vanalarının kapatılması ekipman ya da 
tesisatın sıfır enerji durumunda olduğunu anlamına
gelmez.
Enerji yanlışlıkla serbest kalabilir ve ciddi yaralanmalara 
neden olabilir.
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Çalışma izni

Yok

Uygun Değil

Uygulanmamış

Kişisel 
Koruyucular

Yok

Uygun Değil

Kullanılmamış

Çalışılan Tesis

Yanlış Tasarım

Yanlış Tesis

Yetersiz Bakım

20

64

38

10

42

17

14

31

5

16

52

32

15

61

24

28

62

10
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Makina 
Koruyucuları

Yok

Uygun Değil

Arızalı

Çalışılan Yer

Yüksekte Çalışma

Giriş-Çıkış

Temizlik

Eğitim, 
Denetim, 
Gözetim

Yetersiz Eğitim

Yetersiz Denetim

Yetersiz Gözetim

5

14

10

14

25

3

10

9

5

17

48

35

33

60

7

42

38

20
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Araştırma; tüm kategorideki nedenlerin kombinasyonunun  

%35 oranında, çalışma izininin
ve %21 oranında, KKD’lerin 
kazalara etki ettiğini ortaya koymuştur. 
Eğitim, gözetim ve denetim kaza zinciri mekanizmasında önemli 
ölçüde etkili olmamıştır.
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Araştırma, ayrıca güvenli bir çalışma sisteminin tam 
olarak uygulanmasının, bu sistemin eğitim, kısa 
toplantılar, broşürler ve kampanyalar aracılığıyla 
çalışanlara aktarılması ve yakın gözetim ile 
desteklenmesinin olası tüm kazaları engellediğini ortaya 
koymuştur. 
İstatistiksel olarak insan faktöründen dolayı %5’lik             
arta kalan bir risk vardır.

8.04.2021 32

1-Planlama
2-Çalışma alanını güvenli hale getirme
3-Uygun ekipman kullanma
4-Planlandığı gibi çalışma
5-Son Kontrol

8.04.2021 33

Planlama aşamasında ele alınacak konular şunlardır:
❖ Görevin kapsamı- ne yapılması gerektiği ve diğer 

çalışanları, çalışma alanındaki faaliyetleri nasıl 
etkileyeceği,

❖ Risk değerlendirmesi: Potansiyel tehlikeler 
(Ör; tehlikeli maddeler, kapalı alanlar, makinelerin 
hareketli parçaları, kimyasal maddeler, ve havadaki toz) 
tanımlanmalıdır. Riskleri ortadan kaldırmak veya 
minimuma indirmek için önlemler geliştirilmelidir.
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Tehkike Kaynağı :

Merdivenin hasarlı veya bakımsız 

olması nedeniyle düşme olabilir.

Risk Analizi :

* Elemanın tırmanırken merdivenin kırılması  sonucu düşme.

* Hasarlı ekipman kullanımı sonucu düşme. 

Önlemler :

Merdiven emniyetsiz, eski ve paslı ise kullanılmamalı.

Merdivensiz ulaşma alternatifi yoksa ve yapılması gereken işe

erişilebilirlik tam sağlanamamış ise, işe başlama!

8.04.2021 35
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Tehkike Kaynağı :

İskele ile çalışma yapılmamamsı nedeniyle 

düşme.

Risk Analizi :

Eleman yakınındaki bir nesneyi kullandığı için dengesini kaybeder.

Uygunsuz çalışma metotları ve yetersiz iskele sistemi yüzünden

düşme.

Önlemler :

Çalışma prosedürüne uygun olarak bastığın zeminin sağlam

olduğundan emin ol.

Önlemlere rağmen risk olduğunu düşünüyorsan, 

emniyet kemerini mutlaka kullan!
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Tehkike Kaynağı :

İşletme içinde yürürken tedbirsizlik

ve dikkatsizlik yüzünden çukura 

düşme

Risk Analizi :

Zeminde açılan kapak veya cukurların çevresine uyarici işaret ve l

levhalar konulmamasından kaynaklanan düşme.

Zemin kanal kapağının açılmış olmasından dolayı içine düşme.

Önlemler :

Yürüme yolunda zemin kapağının açık kalmadığından emin ol.

(Açik olan zemin kapağinin çevresine emniyet bandi veya uyarıcı

işeret koy)

Çukura düşme tehlikesi olan bölgede çalışıyorsan emniyet kemerini

tak.

8.04.2021 39

❖ Güvenli çalışma sistemleri tanımlanmalı (çalışma izni, 
kilitleme sistemleri) tanımlanmalıdır. 

❖ Faaliyet için gerekli zaman ve kaynaklar,
❖ Bakım ve üretim personeli ile ilgili tüm bölümler 

arasındaki iletişim,
❖ Yetkinlik ve yeterli eğitim.

Movie1_Makina.Bakım

Movie1_Makina.Bakım.wmv
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Çalışma alanı, 
örneğin, bariyer ve işaretler kullanılarak, yetkisiz girişler 
engellenerek güvenli hale getirilmelidir. 
Çalışma bölgesinin ayrıca, güç kilitlemesi, makinelerin
hareketli parçalarının korunması, havalandırma ve çalışma 
alanına giriş-çıkışlarda çalışanlar için güvenli güzergah ve 
yolların sağlanması ile temiz ve güvenli tutulması gerekir. 
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Bakımı yapılacak makine üzerine kilitlemenin zamanı ve 
tarihi, kilidi açacak yetkili kişinin isminin bulunduğu uyarı 
kartları asılması ile diğer çalışanın makineyi çalıştırması 
suretiyle bakımı gerçekleştiren çalışanın güvenliği 
tehlikeye atılmayacaktır.
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Etiketleme/kilitleme (E/K) gerektiren sistemler aşağıda 
verilmiştir:
• Buhar kazanları
• Hava kompresörleri
• Araçlar
• Hidrolik sistemler
• Pnömatik sistemler
• Elektrik
• Revizyon yenileme Pompalar
• Motorize ekipmanlar
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Yetkili
personel

Donanımı
durdurma

Enerjiyi
izole etmek

Yetkili
personel

Enerjiyi
boşalt

Kilidi
kontrol et

Bakım
onarım

8.04.2021 44

Movie3_Makina.Bakım
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Bakım işinde çalışanlar çeşitli risklerle maruz kaldıklarından uygun 
alet, ekipman ve kişisel koruyucu donanıma sahip olmalıdır.
Kullanılacak ekipman ve aletler konusunda işverenler, şunlardan 
emin olmalıdır:
-İş için doğru olan alet ve ekipman mevcut olduğundan 
(gerekiyorsa kullanım talimatlarıyla beraber)
-Uygun durumda olduğundan,
-Çalışma ortamına uygun olduğundan 
(Örneğin; yanıcı ortamlarda kıvılcım çıkarmayan aletler),
-Ergonomik olduğundan

Movie3_Makina.Bakım.wmv
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Tüm kişisel koruyucu donanımlar;
-Kendisi ek risk oluşturmadan, ilgili risklere uygun olmalı,
-İşyerinde var olan koşullara uygun,
-Ergonomik gerekler ve çalışanın sağlık durumuna uygun 
olmalı,
-Gerekli ayar yapıldıktan sonra kullanan kişiye tam olarak 
uymalıdır.
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Bakım işi izlenmelidir, bu sayede kararlaştırılan güvenlik 
sistemi ve işyeri kuralları gözlenmektedir. 
Bakım işleri genellikle baskı altında yürütülür. 
Örneğin; Bir hata, bir üretim prosesini duraklatabilir. 
Zaman baskısı da olsa güvenlik prosedürlerinin takip 
edilmesi gerekir.
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Bakım süreci, bakım görevinin tam olarak yerine 
getirildiğine, bakımı yapılan ekipman veya nesnenin 
güvenli çalıştığına ve bakım sonrası oluşan artık 
malzemelerin uzaklaştırıldığına emin olmak için son 
kontrol ile bitirilmelidir. 
Her şey kontrol edilip güvenli olduğu ilan edildikten sonra 
görev imzalanır ve sorumlular ve çalışanlar haberdar 
edilebilir.

S.W.O.T. ANALİZİ :

S.W.O.T.
Strengths – Güçlü yönler,  
Weaknesses – Zayıf yönler, 
Opportunities – Fırsatlar,  
Threats – Tehditler 
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BAKIMDA S.W.O.T. ANALİZİ :

Örnek-1 :
600 Tonluk Pres hattında, taç kısımda volan ve volan 
milinde bakım-yağlama operasyonu yapılacaktır. 
Operasyon öncesi bakım operasyonunu yürütecek 
çalışanların uygulama öncesi S.W.O.T. Analizi;
Volan, taç platform üzerinde ortalama 4 mt yüksekte 
bulunuyor. 
Bakım opearsyonu yüksekte çalışma nedeniyle çok riskli 
bir operasyon.

Strengths – Güçlü yönler:

▪İşletmemizde pres üretin hattında yeralan ekipmanın 
hertürlü katalog bilgisi elimizde mevcut,
▪Daha önce planlı bakımlar esnasında, pres hattında 

olası risklerin analizi ve önlemler hakkında çalışma 
yapılmış durumda,
▪Taç platform çıkış merdiveni, düşmeyi önleyici dairesel 

koruyucu çit takılı durumda,
▪Taç platformda, her bir basamaklanmış alanda, 

emniyet kemerinin ankastre bağlantısının 
takılabileceği çevre çitleri monte edilmiş durumda,

Weaknesses – Zayıf yönler:

❖Ekipte, yeni katılan üye mevcut, iş güvenliği eğitimi ve 
yüksekte çalışma eğitimi almış durumda, ancak pratik 
uygulama tecrübesi bulunmuyor,

❖Volanın sökülüp-takılması esnasında, volan, mil 
üzerinde dışa doğru kaydırılacak, ancak çalışanın 
emniyet kemerinin bağlanacağı çit nedeniyle, volanın 
hareket mesafesi kısıtlanıyor. Güvenlik çitinin 
sökülmesi gerekebilir.
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Opportunities – Fırsatlar :

✓ Tavan vinci, taç platform üzerinde konumlandırıla-
biliyor, ağır volanın taşınması için mekanik ekipman 
tedariği sağlanmış durumda,

✓ Volanın hareket alanındaki mesafe sorunu, 
platformdaki güvenlik çitinin sökülebilir olması 
nedeniyle serebestlik sağlanarak çözülebiliyor,

Threats – Tehditler :

o JIT üretim yapılması nedeniyle, bakım opearsyonu 
için, üretim hattı ½ gün durdurulabiliyor,

oVolanın yeraldığı platformda, emniyet kemerinin 
ankastre bağlanabileceği bir sabit çit bulunmuyor,

Zayıf Yönlerimiz için çözümler;

Ekibin yeni üyesi aktif bakım operasyonu katılmaksızın, 
volanın yeraldığı platforma çıkmayacak. Pres taç 
platformu alt basamakta, tam güvenlik sağlanarak, 
temizlik operasyonlarını  yürütecek,
Volanın yeraldığı platformda, ankastre bağlantı 
sağlanabilmesi için, volanın dış çapı altındaki bir 
alandan, pres kolon gövdelerinin arasında çelik halat 
gerilmesi yapılacak,
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Tehditlerimiz için çözümler;

Bakım süresinin sınırlı olması nedeniyle, bakım 
operasyonunun, haftasonu yapılma imkanları 
araştırılacak, mümkün olmaması durumunda, sadece 
volan milinde aşınmış kısımlarda onarım faaliyeti 
yapılacak,
Volanın yeraldığı platformda, ankastre bağlantı 
sağlanabilmesi için, volanın dış çapı altındaki bir 
alandan, pres kolon gövdelerinin arasında çelik halat 
gerilmesi yapılacak,

BAKIMDA S.W.O.T. ANALİZİ :

Örnek-2 :
İşletmemiz dış sahasında, yeralan çelik konstrüksiyon 
sundurmada kaynaklı çalışmayla onarım yapılacaktır. 
Operasyon öncesi onarımı yürütecek taşeron çalışanlar
için uygulama öncesi S.W.O.T. Analizi;
Taşeron çalışma ve kaynaklı operasyon olması 
nedeniyle, yangın riski yüksek bir çalışma

Strengths – Güçlü yönler:

▪ İşletmemizde Sıcak İş İzin Formu uygulaması mevcut, 
kaynaklı çalışmalar izin ve denetim altında 
yürütülüyor.

▪ Bakım Ekibinde, Yangına Müdahale tecrübesi olan 
eğitimli çalışanlarımız bulunuyor,
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Weaknesses – Zayıf yönler:

❖Taşeron çalışanların, denetimini sağlayacak, bakım 
personelimiz limitli süreyle denetim yapabilecek 
konumda,

❖Taşeron çalışmanın, yetişmemesi durumunda gece 
çalışması talebi var,

Opportunities – Fırsatlar :

✓ Yangından etkilenebilecek malzemelerin kaplanması 
için yeterince yangın battaniyemiz stoklarımızda 
mevcut,

✓ Onarımın yapılacağı günlerde hava durumunun yağışlı 
olması bekleniyor.

Threats – Tehditler :

o Sundurmaya yakın yangın hidrant vanası bulunmuyor,
o Sundurmadaki stoklanan tüm malzemelerin 

boşaltılması mümkün olmuyor,
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Zayıf Yönlerimiz için çözümler;

Taşeron çalışmanın, yürütülmesi süresince bakım 
personeli, iş güvenliği teknikeri ve güvenlik görevlileriyle 
desteklenerek, nöbetleşe olarak taşeron çalışma 
denetim alatında tutulabilir,
İşletmemimizin güvenlik prosedürleri gereği, sıcak iş için 
gece çalışması yapılmayacak, gerekli hallerde, taşeron 
çalışmaya eksta zaman imkanları araştırılabilir,

Tehditlerimiz için çözümler;

Kaynaklı operasyonların yapıldığı alanlar, yanmaz 
plakalarla çerçevelenerek, kıvılcım sıçramasının önüne 
geçilebilir, herbir ayrı kaynak operasyonu için ekstra bir 
YSC daha konuşlandırılabilir,
Yangın yükü yüksek olan malzemelerin, sundurmadan 
öncelikle taşınması sağlanabilir, yangın battaniyeleri ile 
kalan malzemeler koruma altına alınabilir,
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Bakım mühendisliği faaliyetleri 
temel 
ve 
yardımcı fonksiyon 
faaliyetleri olmak üzere iki gruba ayrılır. 
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Bakım mühendisliğinin temel fonksiyonları:

▪ Mevcut fabrika, makina, araç gereçlerin bakımı, korunması 
ve kontrolü,

▪ Mevcut makina, araç gereçlerin ve binaların değiştirilmesi,
▪ Yeni makina, araçgereçlerin yerleştirilmesi ve yeni binaların 

inşaatı,
▪ Enerji üretim ve nakil v.b. tesisatın kontrolü ve bakımı,
▪ Bakım hizmetlerinden yararlanma düzeyinin artırılması,
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Bakım mühendisliğinin yardımcı fonksiyonları:

▪ Ambarların korunması ve bakımı,
▪ Fabrika binasının yangın, patlama v.b. gibi tahribata yol açan 

tehlikelere karşı korunması. Bunun için gerekli olan koruyucu 
malzeme ve tesislerin bakımı,

▪ Hurda makina ve araç gereçlerin bakımı ve değerlendirilmesi,
▪ Çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile artık maddelerin 

ortadan kaldırılarak değerlendirilmesi,
▪ Bina, makina, araç ve gereçlerin sigorta ettirilmesi,
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Bakım Faaliyetlerinin Amacı

▪ Üretim maliyetini düşürmek, verimi ve ürün kalitesini 
arttırmak,

▪ Makine duruşlarını azaltarak üretim sürekliliğini sağlamak,
▪ Önceden hazırlanacak üretim programlarının 

gerçekleşmesini sağlamak,
▪ Kapasite kullanım oranının artırılmasını sağlamak, 
▪ Her türlü tesis, makine ve ekipmanın faydalı ömrünü 

uzatmak ve böylece bu yatırımlar için harcanan sermayeden 
daha fazla verim elde edilmesini sağlamak,

▪ Her türlü makine ekipmanı kullanan personelin güvenliğini 
sağlamak,

▪ Bakım onarım masraflarını azaltmak,
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Bakım faaliyetlerinin üretim akışı, 
verimlilik ve maliyetler üzerindeki etkileri:

▪ Makinaların ve onları çalıştıran işçilerin boş kalması.
▪ Dolaylı işçilik ve imalat genel masraflarının artması.
▪ Müşteri taleplerinin karşılanamaması, müşteri kaybetme
▪ Arızalı makinanın zincirleme olarak bütün sistemi etkilemesi. 
▪ Iskarta oranının artması, kalitenin düşmesi.
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Plansız Bakım

Bu sistemde makina arıza yaptığında 
müdahale edilir. 
Bakım-onarım maliyetleri düşüktür ve 
bakım onarım için daha az elemana ihtiyaç 
duyulur. 
Bu yöntem; çok sayıda yedekleri bulunan, 
kolay tamir edilebilen ve fazla pahalı 
olmayan makinelerle üretim yapan 
tesislerde ve atölyelerde uygulanmaktadır. 
İşletmede arıza zamanı bakım 
yapıldığından, onarım esnasında üretim 
kaybı oldukça fazla olmaktadır. 
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Plansız Bakımın Olumsuz Yönleri:

▪ Arıza her an olabilir. 
▪ Güvenlik riski bulunmaktadır. 
▪ Makinenin parçalarından birisi arızalandığında, kontrolün 

kaybolmasına, makinenin işlemez duruma gelmesine ve hatta 
operatörün yaralanmasına yol açabilecek tehlikelere neden 
olabilmektedir. 

▪ Bazen arızayı araştırıp, düzeltirken de yaralanmalara neden 
olabilmektedir.
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Plansız Bakımın Olumsuz Yönleri:

▪ Makine plan dışı kontrolden çıkarak arızalanabilmektedir. 
▪ Eğer arızanın meydana geleceği kestirilemez ise, üretim 

planlamasına ters düşecek şekilde elde olmayan nedenlerden 
dolayı ansızın makine arızası görülebilmektedir.

▪ Üretim kaybı ve üretim gecikmesi olur. 
▪ Yedek makine bulunmuyor ise ya üretim geciktirilir ya da 

üretim tamamen durdurulur.
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Planlı Bakım

Birçok problem ve arıza planlı bakımlar 
esnasında belirlenir ve planlı bakım ile 
bunların iyileştirilmesi çabuk ve maliyeti 
düşüktür. 
Planlı bakım çalışmalarının yapılabilmesi ve 
sonuçların istenen düzeyde iyi olabilmesi için 
mutlaka makinenin her bir parçasının kontrol 
altında olması gerekir. 
Parça ömürleri arttırıldıktan ve parça 
ömürleri konusunda hassasiyet yakalandıktan 
sonra planlı bakım faaliyetleri daha iyi sonuç 
vermeye başlar. 

http://de.depositphotos.com/stock-photos/stop.html
http://de.depositphotos.com/stock-photos/stop.html
http://www.idealkoc.com/bakim/


8.04.2021

28

8.04.2021 82

Planlı bakımın sağladığı avantajlar: 

• Duruşları en aza indirir, olası arızaları azaltır,
• Üretim maliyeti azalır,
• Önceden hazırlanan üretim programlarının gerçekleşmesini 

sağlar,
• İşletme verimini yükseltir ve bakım maliyetlerini düşürür,
• Enerji giderlerini düşürür,
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Planlı bakımın sağladığı avantajlar: 

• Güvenli bir çalışma sağlar,
• Makina ömrünün uzamasına yardımcı olur,
• Malzeme ve yedek parça stoklarını en aza indirir,
• Eleman ihtiyacını düşürür,
• Kaliteyi arttırır.
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Planlı Bakım Programının Hazırlanmasında İzlenecek Yollar 

1.Arızaların giderilmesi ve zayıf noktaların iyileştirilmesi
2.Ekipmanın teknik özellikleri ve geçmişi hakkında bilgi toplanması.
3.Bakım sıralamasının hazırlanması
4.Yapılabilirlik araştırması 
5.Bilgi yönetim sisteminin kurulması

https://www.pressfoto.ru/image-455415
https://www.pressfoto.ru/image-455415
http://www.milliyet.com.tr/aktif-ve-olumlu-zihin-hayat-verir-pembenar-yazardetay-saglik-1751995/
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Tahrik sistemleri için basit kontrol listesi

1. BAK

❑ Kesme yağı veya soğutma sıvısı motor veya frende aşınma
yaratıyor mu?

❑ Kayışlar gevşek mi ?

❑ Fren yağı seviye ölçeği açıklıkla görülebiliyor mu ?

❑ Kayışlar veya kasnaklar kolay kontrol edilmeyi sağlayacak
şekilde çevrilmiş mi ?

❑ 2. DİNLE

❑ Motor, fren, kayış veya zincirden herhangi bir anormal ses
var mı? ( rüzgar sesi, kayma sesi )
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3. İŞLEM SIRASINDA DOKUN

❑ Motor veya frenden ısı veya titreşim ?

4. MAKİNAYI KAPATIN DAHA SONRA TEKRAR DOKUN

❑ Fren yağının rengi ve miktarı doğru mu ?

❑ Güvenlik tertibatı doğru olarak sıkıldı mı ?

❑ Motor ve fren bağlantı civataları tamamem sıkıştırıldı mı ?
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5. KAPAKLARI SÖKÜN VE DÜZENLEYİN

❑ Kayış gerginliği uygun mu ?

❑ Doğru tipte ve uygun sayıda kayış ve kasnak var mı ?

❑ Kayışlar ve kasnaklar aşınmış mı ?

❑ Civatalar veya anahtarların kurulması için kullanılan kayışta
oynama var mı ?

❑ Kayışlar kasnaklar arasında karmaşık mı ?

❑ Motor ve fren düzgün olarak yerleştirildi mi?

❑ Motor üzerinde ve fren bağlatısında ne kadarlık bir aşınma
vardır ?

❑ Motor soğutma fanının çalışmasını engelleyecek bir
problem var mı ?

❑ Fren yağında bir bozukluk var mı ?
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Katkıların yayılmasını önlemek için 
adımları uygulayın. 5 no’lu adıma geri 
dönün

Yabancı maddeler akışı pistona hasar 
veriyor. Yağdaki kir problem sebebi

Niye çentik oluşmuş ?10.

Çentik sökülmeliSilindirde çentik varKırılma sebebi ne ?9

O-Çontayı değiştirinO-Conta kırılmışKaçak sebebi ne ?8

Kaçak bölgesini sökünOk, fakat yağ kaçağı varHareket nasıl ?7

Tüm delik ve boşlukların kapatılmasıBir boşluk veya tank kapağında çelik 
var

Kir ne şekilde girdi ?6

Yabancı madde önlenmesi ve yağ 
ilavesi

Tankta kirli madde varYağdaki bozulma ne ?5

Yağı boşalt ve temizleYağ kirliydiNe tip filtre tıkanık ?4

Filtrenin temizlenmesiFiltrenin tıkanmasıHareket Problemi sebebi ?3

Çok yavaş, hareket etmiyorSilindir Hareketi ?2

Basınç düzeltildiBasınç çok yüksekYağ Basıncı ?1

Etiketin alınması, karşı önlemHazırlanan EtiketlerKontrol MaddeleriNo.
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Bakım Modelleri

Planlı Bakım Plansız Bakım 

Periyodik Bakım 

Kestrimci Bakım 

Önleyici Bakım 
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Periyodik bakım (Zaman bazlı bakım):

Zaman bazlı bakım, belirli periyotlarda makina veya ekipmanın 
belirlenmiş noktalarını (geçmiş deneyimlere ve üretici 
tavsiyelerine dayanarak) kontrol etme, parça değiştirme,
ayarlama, yağlama, ilave etme gibi etkinliklerle makina ve 
ekipmanın arıza yapmasını önleme çalışmalarıdır. 

Örnek: Otomobilin belirli periyotlarda servise götürülerek, 
balatalarının kontrol edilmesi, hidrolik yağ seviyesinin 
tamamlanması, bujilerinin değiştirilmesi, rotlarının ayarlanması
vb.
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Periyodik Bakımın Olumsuz Yönleri:

• Sistemde arıza yapmamış, daha uzun süre ihtiyacı karşılayacak 
parçaların değiştirilmesi ve üretim akışının gereksiz yere 
durdurulması.

• Çok sayıda bakım personelinin istihdam edilmesi.
• Periyodik bakım sırasında, gerek istatistik ve gerekse 

tecrübelerle değişmesi planlanan parçalar, belki de ömürlerini 
tamamlamadan değiştirilmek zorunda kalacaktır, birçok 
parçanın stokta hazır bulundurulması gerekecektir. Bu da 
yedek parça maliyetini arttıracağı gibi stoklama problemi de 
getirir. 
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Periyodik bakımın sağladığı avantajlar: 

• Arızalar azalacağından duruşlar daha iyi kontrol                     
edilebilir ve makine kullanılabilirlik oranı artar. 

• Makinelerin gerek duyacağı ayarlar zamanında yapılacağından 
verim ve kalite artar, kusurlu ürün oranı azalır. 

• Azalacak arıza onarımları yerine normal kontrol, ayar ve 
onarımlar yapılacağından daha düzenli ve kontrol edilebilir bir 
çalışma ortamı sağlanır.

• Onarım giderleri azalır. 
• Makinelerin normal ömründen daha önce yıpranmasına engel 

olunarak yenileme masraflarının geciktirilmesini sağlar.
• Yedek parça kontrolünün daha iyi yapılabilmesini sağlar.
• Bakım masraflarının fazla olduğu üniteler belirlenerek ek 

önlemler alınabilmesine olanak sağlar.

http://de.depositphotos.com/stock-photos/stop.html
https://www.pressfoto.ru/image-455415
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KESTİRİMCİ BAKIM

Makine / ekipmanda meydana gelebilecek arızaların önlenmesi 

için öncelikle ekipmanları optimum çalışma koşullarına göre set 

etmek ve standart operasyon şartlarına göre izleme ve ölçümler 

yaparak meydana gelebilecek hataları önceden anlayabilmektir.
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Kestirimci bakımın özellikleri ;

✓ Ekipmanlarda belli noktaların zaman içinde durum ölçümleri 

yapılır. Bulgulara göre standart bilgiler kullanılarak 

anormallikler ortaya çıkartılır.

✓ Normal durumda ekipmanlarda düzenli aralıklarda veriler 

toplanır. Zaman içindeki değişime bakılarak çıkartılan 

grafikler yardımıyla ekipmanlardaki gidişat kontrol edilir.

✓ Makina / ekipman periyodik bakım öncesi bulunan 

problemler çözülerek planlı bakım takvimindeki değişikliklere 

gidilebilir.
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ARIZA ÖNLEYİCİ AKTİVİTELER

Kestirimci Bakım

Planlı Bakım

Operasyonel Kontroller

Ekipman Bulguları

Sökme Kontrolu

Kestirimci Bakım

- Durum Tabanlı Bakım

- Zaman Tabanlı Bakım

Ekipmanların

düzenlenmesi ve

İyileştirme

çalışmaları

Servis verme

Tamir iyileştirme

Bakımla Önleme İşlemi

Önleyici Tamirler

Ara Sıra Yapılan Tamirler

Düzeltici Bakım
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KESTİRİMCİ BAKIM ANALİZİNİN YAPILMASI;

1. Potansiyel arızalar neden daha önce ortaya çıkartılmadı?

2. Arızanın meydana geldiği yerdeki parça göz ardı mı edildi?

3. İleriye yönelik,bu tipte arızaların kontrol metodu var mı?

4. Bakım faaliyetleri yeterli şekilde düzenlendi mi?

5. Tamir süresi kısaltılabilir mi?

6. Kontrol standartları uygun mu?

7. Arızalar arası geçen süre (MTBF) analizi uygun mu ?
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2

1

Duruş

Süresi

Duruş

Sebebi

YerÜrün TipiÇalışma 
Tipi

Ekipman
No.

Ay/GünNo.
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SEBEP ANALİZİ VE KARŞI ÖNLEM

Tek nokta eğitimi3Zayıf İşlem

Selenoid valf silindir, Kapak bağlantısı, Filtre 
regülatör, Filtre denge kapakları

18Yabancı Madde

Yabancı maddelerin yağ kaçaklarının merkezden 
kaçıklık ve kaymanın önlenmesi

11Aşırı Yükleme

Redüktörler, Filtre, Regulatör, Yağlayıcıda selenoid 
valflerde kaçak

9Yağlamanın 
Çalıştırılması

Civata, Kilit16Aşırı Sıkıştırma

Redüktör içindeki yağ kayışlarının kayan 
yüzeylerinin kontrolu

17Yıpranma (Kullanım 
Zamanı)

Silindirlerin, Yastıkların ve Şok emicilerinin 
bağlantı noktalarının kontrolu

10Şok

Egzos Fanlarının sıcaklık ve titreşim ölçümü, 
Buhar Fanları, Sirkülasyon Fanları

5Çevresel Etki

....4321Sebep

TakvimKarşı ÖnlemSıklıkKarşı Önlem
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Duruş

Oranı

Bakım

Sonuçları

Yeni Ekipmanın devreye

Alınmasıyla Duruş Oranında

artış
Yeni Özelliklere sahip

Ürünlerin meydana

Çıkmasına bağlı olarak

Duruş Oranındaki artış

Süre

Yapılan Düzenli Bakım sonucunda arıza ve duruşlarda
kayda değer bir düşüş meydana gelmektedir. Buna 
rağmen yeni ekipmanın devreye alınması veya yeni bir
ürünün çıkarılması sırasında geçici de olsa bir artış
meydana gelmektir.
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Kestirimci bakımın faydaları:

▪ Bazı parça değişimlerinin makinenin çalışmadığı 
zamanlara planlaması olası hale gelir. Bu da toplam 
maliyeti azaltır.

▪ Bakım için gerekli işgücü, alet ve yedek parçalar 
planlanan duruş zamanında kullanıma hazır olur.

▪ Ekipmanın gerçek mekanik durumunun göstergesi 
olan gerçek verilerle çalışılır. Bakım planları gerçek 
veriler ışığında gerçekleştirilmekte ve 
güncellenmektedir.

▪ Kestirimci bakım plan-dışı arızaları büyük ölçüde 
önlemesinin yanı sıra, gerçekleşecek arızaların diğer 
sistemleri yıpratmasını da engellemekte, ayrıca 
tamirden sonraki durum hakkında da gerçek veri 
sağlamaktadır.
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Kestirimci bakımın faydaları:

• Makine için çok önemli arızalar minimum düzeye 
indirilebilir.

• Bakım süresi, dolayısıyla makinenin duruşu 
minimum düzeye indirilebilir.

• İyi durumda olup çalışan makineler gereksiz yere 
durdurulmamış olur. Bu sayede, harcanan zaman ve 
maliyet en az düzeyde kalır.

https://www.pressfoto.ru/image-455415
https://www.pressfoto.ru/image-455415
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ÖNLEYİCİ BAKIM

Makina/ekipmanı durdurarak periyodik olarak yapılan kontrol
ve düzeltme faaliyetleridir.

Sürekli ekipmanlarda iyileştirmeler yaparak arıza ve hataları

önlemeyi amaçlar. 
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ÖNLEYİCİ BAKIMIN GELİŞTİRİLMESİ

Önleyici bakımda kritik makine ekipmanlara öncelik verilmelidir. 

Ana ekipman bileşenleri 3 gruba ayrılır :

•Kontrol seviyesi : Makine / ekipman yürütülecek kontrol 

faaliyetlerinin teknik detayını belirler.

•Kararlılık derecesi Makine / ekipman kabul edilebilecek alt ve üst 

sınırlarını belirler.

•Operasyon oranı, makine / ekipman çalışma standartlarını ortaya 

çıkartır.

8.04.2021 105

ÖNLEYİCİ BAKIM GELİŞTİRME ADIMLARI

•Makine / ekipman üzerinde uygulanır ve aşağıdaki kontroller 

yapılır ;      

- Aşınma

- Yırtılma

- Aşırı çalışma

- Kayıplar

- Şekil bozukluğu

- Yüzey hataları

- Pas, kir 

•Düzenli bakım takvimleri hazırlanır ve takip açısından kullanılır.

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ94fy1_bSAhXL7RQKHZU7CCQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.adnandakni.com.tr%2Fpage204.php&bvm=bv.150729734,d.d24&psig=AFQjCNENcjN3ZEp4JViwQtSEYTJT9r3gOA&ust=1490704156892612
http://golbasi06.meb.gov.tr/mesbil/?tag=meslek-gelisim-donemlerinde-ailenin-rolu
http://www.destekakademi.com.tr/egitim-detay/bakim-yonetimi
http://golbasi06.meb.gov.tr/mesbil/?tag=meslek-gelisim-donemlerinde-ailenin-rolu
http://www.destekakademi.com.tr/egitim-detay/bakim-yonetimi
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I-Ekipman Arızaları

Ekipman arıza trendleri

Toplam arıza sayıları

Ekipman arıza oranları

II.Grup Performansı

Ortalama onarım zamanı

Aylık bakım maliyeti

Hat duruş zamanı

Hat duruş durumu

Ortalama arıza

Periyodik bakım gerçekleşme oranı

III-Önemli Makine Ekipman Problemleri

IV-Eğitim 

V-Geçen Ayın Çalışmaları

VI-Bu Ayın Çalışmaları

VII-Bu Ayın Konusu 

AYLIK BAKIM RAPORU
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M/E GÜNLÜK ARIZA DURUŞ RAPORU

Ekipman 

kodu
Ekipman adı Problem Karşı önlem

Ekipman

Duruş

Süresi

Hat 

Duruş

Süresi

Tarih:

Toplam
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M/E UZUN DURUŞ RAPORU
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ÖZERK BAKIM

Operatörlerin çalıştıkları makine, 

ekipman ve donanımı 

sahiplenerek benim makinem

yaklaşımıyla temizlik, ayar, 

yağlama, kontrol gibi temel 

bakım faaliyetlerini 

üstlenmesidir.

Movie2_Otonom Bakım Simülasyonu
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BAKIM BÖLÜMÜ GÖREV DEĞİŞİMİ

YÜKSEK

TEKNİK
NİTELİKLİ 

İŞ

BAKIM BÖLÜMÜ

RUTİN İŞ YAKLAŞIK

%30

* İyileştirme
* Revizyon
* Planlı Bakım
* Kestirimci Bakım
* Operatör Eğitimi
* Yeni tasarım

* Temizlik
* Ayarlar
* Yağlama
* Planlı Bakım
* Gözleme

Operatörlere
Devredilebilir.

Yüksek Nitelikli 
Bakım İşleri.

Movie2_Otonom Bakım Simülasyonu.mp4
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Operatörlerin sorumlulukları şunlardır; 

• Günlük kontrol, 

• Basit Yağlama işleri, 

• Küçük Bakımları yapmak, 

• Önemli arızaların habercisi olan 

anormal durumları (ses, ısınma, 

titreşim vb.) anlayıp bakım grubunu 

zamanında çağırmak.
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•Elektrik kablolarının kontrolu.
•Anahtarların etiketlenmesi.
•Hatalı ürünler için kullanılan depolama paletlerinin temizlenmesi.
•Uyarı levhaları.
•Depolama alanlarının yerleşiminin belirlenmesi.
•Renk kodlamasının yapılması.
•Ekipmanların tanımlanması.
•Standart belirlenmesi.
•Borulama, akış diyagramlarının yapılması, valflerin açık/kapalı
pozisyonlarının incelenmesi.

GÖRSEL KONTROLLER
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TOPLAM VERİMLİ BAKIM ’ın ise (7) temel hedefi vardır;

1. İş veriminin ve ürün kalitesinin yükseltilmesi,

2. Esnek üretim imkanlarının artırılması,

3. Çok yönlü donanmış çalışanlar yetiştirmek,

4. Bakım faaliyetlerinde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde iyileştirme 

çemberleri kullanmak ve onları desteklemek,

5. “YAŞAM BOYU MALİYET” kavramını yatırımların geliştirilmesi 

çalışmalarında hayata geçirmek ve kullanmak.

6. Yeni Ürünler tasarlamak ve rasyonalizasyon,

7. Temizlik ve Düzeni yaşam biçimine dönüştürmektir. 
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Bakım Faaliyetlerinin Grup İçinde Dağıtılması

Arıza Giderici Aktiviteler
Normal Çalışma

Temizlik

Yağlama

Bağlantı

Sıcaklık Kontrolu

Titreşim ve Ses Kontrolu

Küçük Tamirler

Küçük İyileştirmeler

Özerk
Bakım

Tamir için harcanan süre

Bulgu

sayısı
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Şirket ölçeğinde Toplam Verimli Bakım, katma 
değerin en üste çıkarılması ve müşteri beklentilerini 
karşılayacak ve ötesine geçecek şekilde tedarik 
zincirindeki kayıpların ortadan kaldırılmasıdır.

MÜŞTERİ İŞ
ŞİRKETİN 

TEPKİSİ

BEKLENTİLERİN 

KARŞILANMASI
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Tedarikçiler Şirket Müşteriler

TOPLAMDA VERİMLİ OPERASYONLAR

TVB
(ÜRETİM)

TVB
(TASARIM)

TVB
(İDARE)

AMAÇ : Katma değeri maksimuma çıkarmak 
Kayıpları minumuma indirmek

TVB
(BAKIM)

Arz Zinciri
Ofis
Destek

Tedarik zinciri gizli kayıplar

İş gücü, malzeme, 

idari giderler, enerj, 

mal, dış hizmetler

Ekipman işletme 

kayıpları

Klasik 6 Ekipman 

kayıpları

Üretim değişikliği kayıpları

Atık kayıpları

Tedarik cezaları

Süreç bozukluğu

Aşırı aşınmalar

Ekipman tasarım hataları

Yönetim kayıpları

Lojistk kayıplar

Kapasite kayıpları

Katma değer dışı faaliyetler

Aşırı aşınmalar

Ekipman/üretim yönetimi 

kayıpları

Malzeme verililiği kayıpları

Tedarik kayıpları

Ürün kalitesi kayıpları

Malzeme speisfikasyonuna 

bağlı kayıplar

Ölçümü kolay

Ölçümü zor

Karlılığa etkisi az

Karlılığa etkisi çok
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TVB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Varlık koruma programı (Asset Care Programme): 
Ekipmanı yeni alındığındaki gibi tutmak için geliştirilmiş 
sistematik bir yaklaşım söz konusudur.
Bu faaliyetler içine operatör tarafından yapılan temizlik ve 
göz kontrolları (otonom bakım diye adlandırılır), kontrol ve 
denetlemeler sonucu bakım (duruma bağlı bakım), 
koruyucu bakım ve servis hizmetleri girer.

Yararlanma oranı (Availability): 
Planlanmış çalışma saatine göre, bir makinanın fiili çalışma 
saati yüzdesi
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TVB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

İylerin en iyisi (Best of the Best): 
Bir makinada belirli bir dönem için (örnek bir ay) en iyi 
haftalık yararlanma oranı, en iyi haftalık performans oranı 
ve en iyi haftalık kalite oranlarının çarpılmasıyla bulunan 
Toplam Ekipman Verimliliği (TEE) değeri
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TVB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Durum değerlendirme (Condition Appraisal): 
Yenileme ve Toplam ekipman verimliliğini geliştirmeye 
başlamadan önce yapılacak ilk işlem makina parçalarının 
mevcut durumlarını ortaya koymaktır.

Durum belirleme dönemi (Condition Cycle): 
TVB ın geliştirilmesinin ikinci aşamasıdır ve kritik varlıkların 
tespiti, ilk durum değerlendirmesi, yenileme planı ve Varlık 
Bakım Programını kapsar
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TVB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Beş neden sorusu (Five Whys): 
Kök nedenin bulunması amacıyla beş kez arka arkaya 
neden sorusunun sorulması.

Dört Kilometre taşı (Four Milestones): 
Dört veya altı yıllık bir süre içinde TVB sürecini yürütmek 
için kurumun atacağı dört adım. Bu adımlar kurumun 
kendisini değiştirmesinde basamaklar şeklindedir.

1. Kilomete taşı: Giriş, başlangıç
2. Kilometre taşı: En iyi uygulamanın özümsenmesi ve 
standartlaştırılması
3. Kilometre taşı: Kabiliyet geliştirme
4. Kilometre taşı: Kayıpları sıfıra indirme
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TVB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Gelişme bölgesi (Improvement Zone (IZ)): 
TVB nin ve 5S nin uygulanacağı alan, yer, bölge. 
Bu yer fabrikayı veya işletmeyi temsil edebilecek bir parça 
olmalı ve kolay yönetilebilen, gelişme sağlandığında işe 
önemli yansımaları olacak bir bölge olmalıdır.

Ana Temas Şahısları (Key Contacts): 
Bunlar muhasebe, tasarım, mühendislik, laboratuar ve 
danışmanlardan işe destek olabilecek kişilerdir. 
Bunlar ya projelerde zaman içinde görev alacak, ya da 
bilgilerinden yararlanılacak kişilerdir. 
Görevleri kurum içi öğrenmeyi ve TVB araçlarını kullanarak 
problem çözmeyi desteklemektir.
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TVB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Bakılabilirlilik (Maintainability): 
Bu tanım bir ekipmana erişimin ve ekipman üzerinde sorun 
gidermenin kolay olmasını belirtir.

Ölçümleme dönemi (Measurement Cycle): 
TVB geliştirme planının ilk safhasıdır. 
Ekipmanlarla ilgili geçmiş hikâyeler toplanır, Toplam  
Ekipman Verimlilikleri (TEE) bulunur ve klasik 6 kayıp tespit 
edilir.
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TVB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Dokuz basamaklı TVB iyileştirme planı (Nine Step TPM 
Improvement Plan): 
Pilot bölgenin analizinde merkez takımın uygulayacağı  9 basamaklı 
işlemler dizisi. 
Bu durum ekipman, problemlerin ölçümünü, analizini, çözümünü ve 
son olarak yapılması gereken diğer özel işlemleri ve destek işleri 
anlamaya yarar. 
Böylelikle takım ekipmanı geliştirir fakat daha önemlisi ekipmanın 
neden o durumda olduğunu ve neden istenildiği gibi çalışmadığını 
anlamalarına yarar. 
Bazı sorunlar kolayca çözülebilmelerine rağmen diğerleri uzun 
vadede çözülecektir.
Sadece kritik ünite veya ekipman 9 basamaklı geliştirme planına 
alınacaktır.
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TVB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Toplam Ekipman/Makina Verimliliği (Overall Equipment 
Efficiency, OEE):
Ekipmanın/makinanın gerçek verimliliğini hesaplayabilmek 
için TVB in kullandığı bir ölçü. 
Yararlanma oranı, ekipmanın performans oranı ve çıkan 
ürünün kalite oranlarını belirli bir dönem için hesaplanır 
(gün, hafta ay). 
Bazen örtülü fabrika diye adlandırılır.
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TVB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Taşıyıcı destekler (Pillar Champions): 
TVB in gelişmesi için, insanları çekecek, destekleyecek beş 
önemli yetenek alanı bulunmaktadır. Bunlar:

1. Toplam Ekipman Verimliliğinde (TEE) sürekli gelişme alanı
2. Bakımcıların Varlık Koruma (BVK) alanı
3. Operatörlerin Varlık Koruma (OVK) alanı
4. Beceri geliştirme alanı (BG)
5. Erken Ekipman Yönetimi (EEY) alanı
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TVB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Yukarıdaki beş destek (bazen TVB in taşıyıcı destekleri 
olarak adlandırılırlar) önemli olduklarından, geliştirilmeleri 
yönetimdeki her üyenin görevidir. 
Uğraşılan her alanda değişiklik yarattıklarından, her destek 
kolon, her şahsın, TVB süreç ve prensiplerine yardımda 
bulunmasını gerektirir. 
Bu yüzden insanlar her destek kolon için politika geliştirmeli 
ve gelişmenin sürekliliğini garanti etmelidirler.
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TVB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

P-M analizi (P-M Analysis): 
TVB ye ait beş kez neden sorusuyla birlikte kullanılan bir 
problem çözme aracı 4 P ve 4 M aşağıdaki anlamlara 
gelmektedir.

4 P (Phenomena, Physical, 
Problems, Prevent) 
Doğadaki sorunlara neden 
olan ve önlenebilen fiziksel 
olaylar, Doğada öyle olaylar 
(Phenomena) vardır ki 
fizikseldirler (Physical), 
problem yaratırlar ve 
önlenebilirler (Prevent).

4 M (Machine, method, 
manpower, material) –
Makina, metot, malzeme
insan gücü anlamına gelen 
kısaltılmış bir ifade. Doğadaki 
problemler Makina,
Metot, Malzeme ve iş gücü 
(Manpower) kullanılarak 
önlenebilirler.

131

1
Ekipmala ilgili geçmiş 
verileri, performans 

bilgilerini topla

ÖLÇÜM DÖNEMİ

TVB İYİLEŞTİRME PLANI

DURUM BELİRLEME 
DÖNEMİ

PROBLEM ÖNŞEME 
DÖNEMİ

2
Toplam ekipman verimliliği 
ölçümlerini ve potnasiyeli 
belirle ve ilerlemeyi görüş

3
6 kaybın değerini tepit et ve 

iyileştirme önceliklerini 
belirle

4
Kritik ekipman ve varlıkları 

belirle

Geri Bildirim

5
Ekipmanların durumlarını 

belirle

6
İşgücünü, yenileme işlerini 

ve yedeklerini planla

7
Varlıkların korunmasını 
geleceğe dönük olarak 

geliştir.

8
En iyi uygulamayı 

geliştir

9
Problem Önleme

Maliyetsiz 
veya 

düşük 
maliyetli 
çözümler

Teknik
çözümler

Teknik
çözümler
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TOPLAM 
EKİPMAN 

VERİMLİLİĞİ

Varlıktan 
yararlanabilme 

oranı

Çalışma 
anındaki 

performans 
oranı

Üretim kalite 
oranı

= X X

Arıza duruş 
kayıpları
Hazırlık ve ayar 
kayıpları

Boşta çalışma 
ve ikincil duurş 
kayıpları
Düşük hız kaybı

Kalite bozukluğu 
ve yeniden imalat
Devreye girerken 
verilen kayıplar

Toplam Ekipman Verimliliği ve altı büyük kayıp
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Tekrarlayan problemler
Problemleri çözmek ve tekrarlamalarını önlemek için, bilgi 
ve anlama birinci sırada olduğundan, operatörlenin 
ekipmana şuurlu bir şekilde yaklaşmalarını sağlamak için 
eğitilmeleri gerekir. 
Aşırı ısınma, vibrasyon ve kaçaklar gibi sürekli tekrarlayan 
sorunlar, çözülmez ve ortadan kaldırılmazlarsa, sürekli duruş 
kayıplarına neden olurlar.
Bazı örnekler ve kontrol tabloları aşağıda verilmektedir.
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Nedenler Çözümler

1 Aşırı titreşim Nedeni ortadan kaldır

2 Titreşimi sönümlemeyen şase Yeniden montaj yap

3 Yetersiz montaj ve destekleme Uygun olanı yap

4 Yanlış veya eksik kullanılan malzeme Doğru malzeme kullan

5 Sağlıksız uygulama Yeniden uygulama yap

6 Aşırı ısınma Nedeni araştır ve çöz

7 Teknik anlamda ihmal Eğitimi yenile

8 Malzeme yorulması Malzemeyi değiştir

Problem çözme : Kaçaklar
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Vibrasyon çalışan parçaların gevşemesine yol açarak 
kaçakları yaratır. 
Kaçakların diğer nedenleri kötü montaj, sızdırmazlığın 
sertleşmesine neden olan ve kırılganlık yaratan aşırı 
ısınmalar olabilir. 
Kaçakları farketmek için:
* Sıvılarda kir birikimi
* Gazlarda ses koku veya sabunlu su testinde köpük 

oluşumu.
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Problem çözme: Aşırı ısınma

Nedenler Çözümler

1 Aşırı yağlama Yağlamayı azalt

2 Yanlış yağlama yağı Doğrusunu kullan

3 Yağlama hatası veya kirlenme Nedeni bul ve çöz

4 Düşük yağlama miktarı Doğru miktar uygula

5 Standardın üzerinde aşırı hız Hızı standarda getir

6 Aşırı yüklenme Yükü azalt

7 Sitemde tıkanma Sistemi temizle (Flaş)

8 Aşırı boru uzunluğu Sistemi yeniden tasarla

9 Kötü boru elemanları Doğrusunu kullan
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Görsel bulgular Isınan maddelerin rengi değişir

Koku Isınan maddeler koku çıkarmaya başlar

Dokunma Aşrı ısınan maddeler dokunulduğunda hissedilirler

Elektriksel/görsel Pek çok ekipmanda sıcaklık algılayıcıları vardır. Bunlar

düzenli olarak gözlenmelidirler. Sıcaklık okuma önemlidir.

Aşırı ısınmanın yağlamayla ilgisi olduğu tespit edildiğinde yapılacak en doğru iş yağın komple 

boşaltılıp, problem giderildikten sonra yeni bir yağın doldurulmasıdır.

Aşırı ısınan yağda film tabakası kırılacağından işlevini yapamaz. 

Aşırı ısınmanın göstergeleri

Problem çözme: Aşırı ısınma ve yağlama
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Problem çözme: Vibrasyon

Nedenler Çözümler

1 Balans bozukluğu Balansı düzelt

2 Şaftta eğilme Şaftı düzelt veya değiştir

3 Kötü yüzeysel işleme Yüzeyi yeniden işle

4 Gevşek civata, somun Civata ve somunu sıkıla

5 Güvenli olmayan klips  Sıkıla

6 Yetersiz montaj  İlave yap

7 Çok katı bağlantı  Yumuşatıcı faaliyetler yap

8 Kaymada sorun Yağlamayı düzelt

9 Yanlış yağ kullanımı Yağı değiştir

10 Aşınmış rulman Yağı değiştir

11 Aşırı hız Hızı azalt
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TVB ekibi ve 
destek birim 
veya kişiler

Ölçümleme 
Dönemi

Durum Belirleme 
Dönemi

Problem Önleme 
Dönemi

Ekip Çalışması

Altı 
kayıp

TEV

TL

Kar

TL

PİLOT UYGULAMA SAHA

Movie3_Dinamik KOBİ - TPM 
(Toplam Verimli Bakım) nedir Ne faydası olur
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Ekipmanı verimsizleştiren 8 kayıp:
Ekipman etkinliğini etkileyen sekiz büyük kayıp
tanımlanmıştır.

8 BUYUK KAYIP

1. Arıza Kayıpları

2. Setup-Ayar (Model Değişimi) Kayıpları

3. Takım Değişimi Kayıpları

4. Başlangıç Kayıpları

5. Küçük Duruşlar

6. Hız Kayıpları

7. Hatalı Üretim ve Tamir Kayıpları

8. Kapatma Kayıpları

Movie3_Dinamik KOBİ - TPM (Toplam Verimli Bakım) nedir Ne faydası olur.mp4
Movie3_Dinamik KOBİ - TPM (Toplam Verimli Bakım) nedir Ne faydası olur.mp4
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1.Arıza ; Makinanın veya bir üretim hattının durmasına
neden olan ve 10 dakikadan uzun süren duruşlardır.

2/Model donuşu, iş başlama, ayar (set-up); Model değişikliği 
ve/veya tezgâhlara parça bağlama sırasında oluşan ve ilk kaliteli 
ürün elde edilinceye kadar geçen süredir. Üretilmekte olan bir 
üründen bir başka ürün tipine dönerken gerçekleştirilen ve 
ekipmanın durmasını gerektiren her tür hazırlık, taflıma, ayar 
işleminden kaynaklanan duruşlardır.

3.Takım, bıçak, aparat değişimi; Uzun kullanım sonucu kırılmış 
veya aşınmış bıçak, uç veya aparatların değiştirilmesi esnasında 
oluşan duurşlardır.
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4.Başlangıç; çalışmaya başlamadan önce özellikle ısınması ya da 
rejime girmesi gereken ekipmanlarda, ekipman ilk üretime hazır 
oluna dek geçen süredir. İşbaşı saatlerinin başlarında oluşan ve 
makinalardan ilk kaliteli ürünü elde edinceye kadar geçen tüm 
duruşlar da bu kapsamda değerlendirilebilir.

5.Küçük duruşlar ve boşta bekleme; makinanın ve üretim hattının 
durmasına neden olan ve 10 dakikaya kadar olan duruşlardır. Küçük 
duruşlar süre değil adet cinsinden kaydedilir.Litaretürde 10 dk 
olarak belirlelenen küçük duruş süresi, ürün çevrim zamanına, 
şirket içinde kayıpların takip sistematğinin gelişmişlik düzeyibe bağlı 
olarak şirkete özgü farklı bir değer olarak da (10 dk.dan kçük 
olacak biçimde belirlenebilir.)
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6.Hız; makinanın  üretimde olan ürün 
için tespit edilen hız yerine daha yavaş 
çalıştıırlması ile oluşan kayıplardır. Hız 
kayıpları, bazen yanlış ayar,  bazen de 
fonksiyonel yavaşlama nedeni ile 
meydana gelebilir. Hız kayıpları 
genellikle kayıt altına alınması en güç 
kayıplardır. Hız kayıplarının tespit 
edilebilmesi için standart  zaman 
biliniyor olması ve diğer kayıpların 
sistematik olarak kayıt altına alınıyor 
olması son derece yararlıdır.

Yukarıda görüldüğü gibi farklı iki konveyörün farklı hızları 
varsa, sistemin nihai hızı en düşük hıza düşeceğinden, hız 
kaybı tüm prosesleri sınırlandırır.  Bu kaybın ortadan 
kaldırılması verim artışını beraberind egetirecektir.
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7.Hatalı üretim ve tamir; hatalı üretilen ürünün tamiri için 
harcanan süredir.

8.Makina/Hat Kapatma; önceden bilinen tüm makina kapatmalıdır. 
(çay, yemek molaları, periyodik bakım, toplantılar, iş yokluğu 
vs.).Satıştan gelen  tahminler doğrultusunda bir ekipmanın belirli 
bir süre çalıştırılması kararıın verilmesi ise geçici ve belli bir süreli 
kapatma kaybı örneğidir.
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İşgücünü verimsizleştiren 5 kayıp:
İşgücü etkinliğini etkileyen kayıplar beş kategoriye 
ayrılmıştır.

5 BUYUK KAYIP

1. Yönetim Kayıpları

2. Üretim Hareket Kayıpları

3. Hat Organizasyon Kayıpları

4. Lojistik Kayıpları

5. Ölçme ve Ayar Kayıpları
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1.Yönetim; geciken malzeme, takım tamir ve talimat bekleme 
kayıplarıdır. Stok fazlası nedeni ile oluşan duruşlar da yönetim 
kaybıdır. Yani üretim ekipmanı ve operatör hazır olduğu halde 
üretimn çeşitli beklemeler nedeniyle gerçekleştirilememesi 
nedeniyle gerçekleşen duruşların tümü yönetim kayıpları içinde yer 
alır.

2.Üretim içi hareketler; lüzumsuz mal hareketi, istif, istiften tekrar 
alma, operatörlerin yaptığı iş ile ilgili beceri eksikliğinden, hatalı 
malzemeden veya hatalı el aleti ve ekipmandan kaynaklı 
yavaşlamadır.
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3.Hat organizasyon; hat dengesinin 
bozulması nedeniyle tüm işlerin en yavaş 
tempoya düşmesi ile oluşan kayıplardır. 
Hattın ürünün üretim süresine göre 
optimum dengelenmemesi, eksik ya da 
fazla operatörle çalışılması gibi kayıplar bu 
gruba girer. Örneğin; yeni bir ürün devreye 
alınırken ya da yeni bir çalışan başladığında 
oluşan öğrenme eğrisi kayıpları da üretim 
hareket kaybı olarak değerlendirlir. 
Uygunsuz koşullarda çalışan (Örneğin, 
yanda görüldüğü giib uygunsuz koşulda 
oturan) kişiler hat dengesini olumsuz 
yönde etkileyerek tüm süreci yavaşlatır. Bu 
kaybın azaltılması tüm hattaki operasyon-
ların sürelerinin eşit hale getirilmesi ile 
mümkündür.
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4.Lojistik; fabrika içinde yapılan malzeme taşıma (lojistik) ile ilgili 
kişinin yapması gereken işi operatörün yapması nedeniyle oluşan 
duruşlardır.

5.Ölçme ve ayar; hatalı ürün üretimini önleme amacıyla sık 
tekrarlanan, lüzumsuz ölçme-ayar kayıplarıdır.
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Malzeme ve enerji kayıpları:
Bu kayıplar üç gruba ayrılır.

MALZEME VE ENERJİYE YÖNELİK 3 BÜYÜK KAYIP

1. Ürin ve Malzeme Kayıpları

2. Enerji Kayıpları

3. Kalıp, Aparat ve Alet Kayıpları
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1.Ürün ve Malzeme; Hatalı üretim nedeniyle atılan, hurdaya çıkan 
malzemelerin (kırık parçalar, yarı mamuller, ham madde, 
malzemeler, atılan veya yenilenen ambalaj malzemeleri vs.) maliyet 
kaybıdır. 
Aşağıda görüldüğü gibi düzensiz istif boşuna emek ziyanı yaratır.
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2.Enerji (lüzumsuz ve fazla kullanım); tesis genelinde veya makina 
bazında üretm yapılmadığı, üretime yöenlik olmayan zaman 
fazladan harcanan ısı, ışık, elektrik, basınçlı hava ve suyun getirdiği 
ekstra maliyettir.

3.Ekipman (kalıplar, el aletleri, aparatlar); kullanım dışı olan, 
lüzumsuz yedek parça, kalıp, aparat vs. Kullanım dışı kalması, 
bozulmasından oluşan maliyet kaybıdır.
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TEE NASIL HESAPLANIR?

TEE (OEE), üç oranın çarpımı ile elde edilen bir 
değerdir.
TEE (OEE) = Kullanılabilirlik Oranı x Performans
Oranı x Kaliteli Ürün Oranı
Bu oranların nasıl hesaplandığı ve kayıpların toplam 
çalışma zamanı üzerindeki dağılımı aşağıdaki  
şekilde görüldüğü gibidir.
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TEE = 
Kullanılabilirlik X Performans Oranı X Kaliteli Urun Oranı

ÇALIŞMA SÜRESİ

YÜKLEME SÜRESİ

İŞLETME SÜRESİ

NET İŞLETME 

SÜRESİ

DEĞER 

KATAN 

SÜRE

Planlı
Kapatmalar

(Çay, yemek, vs.)
planlı bakım

planlı duruşlar

Arıza, set
takımda,
başlangıç,
yönetim, lojistik,
ölçme ayar
kayıpları

Küçük duruŞ
üretim hareket
hız ve boşta
bekleme, hat
organizasyon
kayıpları

Tamir
Hurda
Kayıpları

Yükleme Süresi= 
Çalışma Süresi - Kapatma Kayıpları

Performans = İşletme Süresi - Performans Kayıpları
Oranı                                   İşletme Süresi

Performans = Standart Çevrim Süresi x İşlenen Ürün
Oranı                          İşletme Süresi

Kullanılabilirlik = Yükleme Süresi - Kullanabilirlik Kayıpları
Yükleme Süresi

Kaliteli Ürün = İşlenen ürün-(Hata+Tamir+Hurda)
Oranı                                   İşlenen Üürn
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TEE UYGULAMA

Mutfak aspiratörleri imalatı yapan bir fabrikadaki, 
mamul imalat süreci 2 hafta süre ile izlenmiştir.
İşletmede günde iki vardiya ve haftanın 5 günü 
çalışılmaktadır. 
Her vardiya 8 saatten oluşmaktadır. 
Her vardiya süresi içerisinde planlanmış 30 dakika 
duraklama süresi mevcuttur. 
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TEE UYGULAMA

İzleme süresi içerisinde;
Toplam üretilen ürün sayısı = 1680 adet
Yeniden işlenen ürün sayısı = 150 adet
Iskarta sayısı = 28 adet
Üretilen hatasız ürün sayısı = 1502 adettir.

Toplam Ekipman Etkinliği = 
Gerçekleşen Makine Uygunluğu x 
Performans Etkinliği x 
Kaliteli Ürün Oranı x 100
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TEE UYGULAMA

Ekipman Kullanım Değeri = 
[(Toplam çalışma süresi - Toplam planlanan duraklamalar) / 
Toplam Çalışma Süresi] x 100
Planlanan Makine Uygunluğu= 
[(İşleme süresi - Set-up süresi)/ İşleme süresi] x 100
Gerçekleşen Makine Uygunluğu= 
[(İşleme süresi - Set-up süresi - Boşta kalmalar)/ İşleme süresi] x 100
Performans Etkinliği =
[(Ortalama döngü süresi x Üretilen hatasız ürün sayısı) / Operasyon 
süresi] x 100
Kaliteli Ürün Oranı = 
[(Üretilen hatasız ürün sayısı - Hatalı ürün sayısı)/ Üretilen hatasız 
ürün sayısı] x 100
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TEE UYGULAMA

Ekipman Kullanım Değeri
Haftada 80 saatlik çalışma süresi için, iki hafta dikkate alınarak 
hesaplanan dakika bazında çalışma süresi, 9600 (80*2*60) dakikadır.
Toplam Çalışma Süresi = 9600 dakika
Planlanan duraklamalar= 600 dakika (Ayarlamalar, çay molası vb.) + 
150 dakika (kalıp değişimi)
Toplam Planlanan duraklamalar = 750 dakika

Ekipman kullanım değeri = 
[(Toplam Çalışma Süresi – Toplam Planlanan duraklamalar)
/ Toplam Çalışma Süresi] x 100,
= 92,1875.
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TEE UYGULAMA

Planlanan Makine Uygunluğu
İşleme süresi= Toplam Çalışma Süresi - Toplam Planlanan 
duraklamalar 
= 9600 - 750 = 8850 dakika
Set-up süresi = 150 dakika
Planlanan Makine Uygunluğu= [(İşleme süresi - Set-up 
süresi)/ İşleme süresi] x 100
= [(8850 - 150)/8850] x 100
= 98,3051.
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TEE UYGULAMA

Gerçekleşen Makine Uygunluğu
Boşta kalma süresi tespit edilirken, her ürün için ortalama 
3 dakikalık boşta kalma süresi dikkate alınmıştır.
Operasyon süresi değeri, işleme süresi olarak ifade edilen 
değere eşittir.
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TEE UYGULAMA

Gerçekleşen Makine Uygunluğu = 
[(İşleme süresi - Set-up süresi - Boşta kalmalar)/ İşleme 
süresi] x 100
= [(8850 - 150 – 1680*3)/8850] x 100
= 41,3560.
Makine ve ekipmandan kaynaklanan beklemeler (kalıp 
değiştirme ve ayar dışındakiler) 840 dakikadır.
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TEE UYGULAMA

Performans Etkinliği
Operasyon süresi = 8850 dakika
Ortalama döngü süresi = 5,33 dk/birim
Üretilen hatasız ürün sayısı = 1502 adet

Performans Etkinliği = 
[(Ortalama döngü süresi x Üretilen hatasız ürün sayısı) / 
Operasyon süresi] x 100 
= [(5,33 x 1502)/8850] x 100 
= 90,4594.
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TEE UYGULAMA

Kaliteli Ürün Oranı = 
[(Üretilen hatasız ürün sayısı - Hatalı Ürün sayısı)/ 
Üretilen hatasız ürün sayısı] x 100 
= [(1502-150-28)/1502] x 100 
= 88,1491.

Kaliteli Ürün Oranı
Yeniden işlenen ürün sayısı = 150 adet
Iskarta sayısı = 28 adet
Üretilen hatasız ürün sayısı = 1502 adet
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TEE UYGULAMA

Toplam Ekipman Etkinliği
Toplam Ekipman Etkinliği = 
Gerçekleşen Makine Uygunluğu x 
Performans Etkinliği x 
Kaliteli Ürün Oranı x 100
Toplam Ekipman Etkinliği = 0,4135 x 0,9045 x 0,8815 x 100

Toplam Ekipman Etkinliği = % 32,9690.
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TEE UYGULAMA

Fabrika Performansı İdeal Performan Değerleri

Makine Uygunluğu : %41 Makine Uygunluğu :  > %90

Performans Etkinliği : %90 Performans Etkinliği : > %95

Kaliteli Ürün Oranı : %88 Kaliteli Ürün Oranı : > %99

TEE : %33 TEE : > %85
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TEE UYGULAMA

TEE değerinin iyileştirilmesi için öncelikle, makine uygunluğunun 
düşük çıkmasının nedenleri araştırılmalıdır. 
Analizin gerçekleştirildiği iki haftalık süre içerisinde elde edilen 

bulgulardan en önemlisi, her bir ürün için ortalama 3 dakikalık 
boşta kalma süresinin oluştuğudur. 
Bu süre, makine uygunluğu değerini oldukça düşürmektedir. 
Öncelikle boşta kalma süresinin azaltılması gereklidir. 

Ayrıca set-up süresi olarak ifade edilen kalıp değişimi sürelerinin 

azaltılması da, ekipman etkinliğinin arttırılmasını sağlayacaktır.

KATILIMINIZDAN 

ONUR DUYDUK
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