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İşletmelerde üretim faaliyetlerinin zaman ve maliyet açısından istenilen kriterlerde 
yerine getirebilmesi için doğru miktarda malzemenin minimum masrafla, tam 
zamanında, doğru yere aktarılmasının önemine istinaden iklimlendirme sektöründe 
faaliyet gösteren bir firmada taşıma faaliyetlerinin optimize edilmesi amacıyla;
 Malzeme taşıma optimizasyonu,

 Rockwell Arena Simulation ile yeni bir sistem önerisinde bulunulmuştur.

Tasarım Çalışması
Adı:

Amaç(lar)

Çalışmada dikkate alınan gerçekci kısıtlar

Yöntem/Ana İş Paketleri

Malzeme Akış/Taşıma Optimizasyonu

Ekip
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Ayten YILMAZ YALÇINER
Öğrenci: Cansu Fidan

Takvim : 2014-2015 Bahar 

Tezin Hazırlandığı Bölüm: Endüstri Mühendisliği 

 Kombi üretim tesisinin incelenmesi, hatta ait iş akışının oluşturulması
 Kombi hattındaki mevcut durum ve gözlenen problem alanları
 Mevcut durumun Arena simülasyon programı ile modellenmesi
 Önerilen sistem ve Arena ile  modellenmesi 
 İyileştirmelerin sunulması

 Ekonomi,
 Ergonomi,
 Çevre Sorunları,
 Üretilebilirlik
 Güvenlik,

Web Adresi:  www.ie.sakarya.edu.tr

Kombi hattı iş akış şeması

Hesaplama Bölgesi ve Ağ Yapısı

Önerilen sistem Arena raporundan ekran görüntüsü

Mevcut durum sistem animasyonundan kesit

http://www.cefmlab.sakarya.edu.tr/
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Kalıp değişim sürelerin azaltılarak,
 Sipariş gecikmesinden dolayı meydana gelen müşteri memnuniyetsizliğini 

önlemek,
 Gereğinden hızlı üretim sürelerinin önüne geçerek kalitesizliği azaltmak.

Tasarım Çalışması
Adı:

Amaç(lar)

Çalışmada dikkate alınan gerçekci kısıtlar

Yöntem/Ana İş Paketleri

Yalın Üretim Tekniklerinden  Hızlı Kalıp Değişimi ve Bir PVC 
Fabrikasında Uygulanması

Ekip
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Mümtaz İpek
Öğrenci: Sema Çiftçi, Şerife Güler

Takvim : 2017-2018 Güz

Tezin Hazırlandığı Bölüm Endütri Mühendisliği 

 Mevcut kalıp değişim süreci incelenecek,
 SMED tekniği ile kalıp değişim süreleri azaltılacak,
 Zaman etütleri yapılarak yeni standart süreler hesaplanacak,
 Yapılan iyileştirmeler standart hale getirilecek.

 Ekonomi,
 Sürdürülebilirlik,
 Üretilebilirlik

Web Adresi:  www.ie.sakarya.edu.tr

ÖRNEK ŞABLON DOSYASI
(Lütfen aynı formatta kendi çalışmanıza uyarlayınız)
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İşletmeler birçok tedarikçiyle çalışmak ve sürekli olarak karar vermek durumundadır. Bu 
bağlamda çalışmada işletmeler için önemli bir karar olan tedarikçi seçim problemini çözmek 
amacıyla, ,
 çok kriterli karar verme tekniklerinden; gri ilişkisel analiz ve bulanık AHP kullanılarak,
 işletme için en iyi tedarikçi/tedarikçileri belirlemek

Amaç(lar)

Tezde dikkate alınan gerçekci kısıtlar

Yöntem/Ana İş Paketleri

Bir Traktör Firmasında Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi

Ekip
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Tijen Över Özçelik
Öğrenci: Sıla Azel Eryılmaz

Takvim : 2017-2018 Güz

Tezin Hazırlandığı Bölüm: Endüstri Mühendisliği 

 Problem için literatür araştırması, tedarikçi seçimi yapılacak ürünün ve 
uygun yöntemlerin seçilmesi,

 Uzman kişilerle kriterlerin ve tedarikçilerin belirlenmesi,
 Problemin çözülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi,

 Ekonomi,
 Çevre Sorunları,
 Sürdürülebilirlik,
 Üretilebilirlik
 Etik
 Güvenlik,

Web Adresi:  www.me.sakarya.edu.tr

Tablo 12 Kriter ağırlık tablosu

Şekil 1 Gid değerleri radar grafiği

Tasarım Çalışması
Adı:

http://www.cefmlab.sakarya.edu.tr/
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 Projenin faaliyetlerinin tanımlanması, sürelerinin belirlenmesi ve projenin 
tamamlanma süresinin hesaplanması.

 Projedeki kritik yolları bularak projenin maksimum kısaltılabilecek 
süresinin hesaplanması.

Tasarım Çalışması
Adı:

Amaç(lar)

Çalışmada dikkate alınan gerçekci kısıtlar

Yöntem/Ana İş Paketleri

Bir inşaat firmasında iki kule inşaat projesinin CPM yöntemi ile 
hazırlanması ve yönetilmesi

Ekip
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Halil İbrahim DEMİR 
Öğrenci: Süraka DERVİŞ

Takvim : 2017-2018 Güz

Tezin Hazırlandığı Bölüm: Endüstri Mühendisliği

 Projenin faaliyetlerinin, sürelerinin ve  öncül faaliyetlerin belirlenmesi.
 Projenin AOA ve AON diyagramının belirlenmesi.
 WİNQSB yazılımını kullanarak faaliyetlerin başlama ve bitiş sürelerinin 

hesaplanması ve kritik yolların bulunması.
 MS PROJECT programında CPM ağının çözülmesi.
 LİNGO’da CPM ağını lineer programlama ile formüle etme.

 Ekonomi
 Çevre Sorunları
 Sürdürülebilirlik
 Üretilebilirlik
 Etik
 Güvenlik

Web Adresi: www.ie.sakarya.edu

Faaliyetlerin süreleri , öncül 
faaliyetlerin sürelerinin 

belirlenmesi ,başlama ve bitiş 
sürelerinin hesaplanması

Projenin AON diyagramı

Projenin kritik yolları

LİNGO’da Problemin modelinin yazılması

http://www.ie.sakarya.edu.tr/
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Alçak gerilim şalt malzemeler üreten bir firma, şalter montaj hattında, mevcut yerleşimini

düzenlemek, standart zamanları yeniden belirlemek ve montaj hattı dengeleme yapmak

istemektedir. Parça hazırlama bölümünde işlenen malzemeler şalter montaj hattına gelmekte ve

montajı yapılan şalter test edilmek üzere test hattına gelmektedir. Şalter montaj hattı günlük 9

saat çalışmaktadır. Firma günlük 500 ürünün montajını yapmak istemektedir. Şalter montaj

hattının veriminin düşük olması ve test bölümü ile olan uyumsuzluğunu ortadan kaldırmak için
montaj hattı dengelemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Tasarım Çalışması
Adı:

Amaç(lar)

Çalışmada dikkate alınan gerçekci kısıtlar

Yöntem/Ana İş Paketleri

MONTAJ HATTI DENGELEME VE BİR İŞLETMEDE UYGULANMASI

Ekip

Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Merve Cengiz Toklu
Öğrenci: Erhan Dursun

Takvim : 2017-2018 Güz

Tezin Hazırlandığı Bölüm: Endüstri Mühendisliği 

 Metot etüdünün konusunun seçilmesi 

 Hali hazırda uygulanmakta olan metoda ait bütün verilerin doğrudan gözlem yoluyla ve video çekimleri yapılarak kayda 

geçirilmesi 

 Elde edilen verilerin, sırası ile amaca en iyi hizmet edecek teknikleri kullanarak eleştirici bir gözle incelenmesi ve katma 

değersiz faaliyetler belirlenmesi

 Karşılaşılabilecek bütün durumları dikkate alarak; en pratik, ekonomik ve etkin metodun geliştirilmesi 

 Metodun standart uygulamaya geçirilmesi
 Standart uygulamada, düzenli kontroller ile sürekliliğin sağlanması

 Ekonomi,
 Sürdürülebilirlik,
 Üretilebilirlik
 Etik

Web Adresi:  www.ie.sakarya.edu.tr
şalter ürününün teknolojik öncelik diyagramı

http://www.cefmlab.sakarya.edu.tr/

