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Maliyetlerin 2 yıl içinde 20-50% azaltılması
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Maliyetlerinin düşürülmesi - israfların azaltılması veya yok edilmesi
(Aynı miktarda ürünün daha az maliyetle (emek, malzeme, ekipman,
alan) üretilmesi)

Endirekt işçiliklerde azalma 20-50%
2 yıl içinde kalite maliyetlerinin %60 azaltılması
Toplam ekipman verimliliğinin (OEE) %85'den fazla olması

Üretim süresinin 2 yıl içinde %50-90 azaltılması

Model değişim süresinin 10 dakikadan az olması

Çevrim süresini n 2 yıl içinde %60'dan fazla azaltılması
Stokların 2 yıl içinde %50 azaltılması

Stok

Hedefler

Zamanında teslimat hedefinin en az %99

Teslimat

Satınalma maliyetlerinin her yıl % 5 ila 10 azaltılması

Satınalma

Zamanında tedarik hedefinin en az %95
Fabrika kullanılan alanının 30-70% azaltılması

Alan
Sermaye

"Sıfır veya negatif işletme sermayesi” ile nakitin açığa çıkartılması

İşletme Kültürü

Üst yönetimin öğrenen organizasyona liderlik etmesi

Verimlilik hesabının, toplam ekipman verimliliği ( OEE) (çalışabililik x performans x kalite) formülüne göre
yapılması gerekir. Ürün kalitesi, gerçek çalışma süresi, üretim hızı gibi parametrelerin dikkate alınması gerekir.
OOE'nin %85'den fazla olması gerekir.

1. Verimlilik
hesabının doğru
yapılması

YALIN ÜRETİM
HEDEFLERİ:
VERİMLİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ

Küçük partilerle veya tek tek üretim ve kısa model değişim toplam ekipman verimliliği arttırır.
Üretim yapan çalışanlara ihtiyaç duydukları malzemeleri tam zamanında, stokları arttırmadan,
sağlanmasıdır. Böylelikle çalışanlar üretime odaklanır, malzeme aramaları ve acil durumlar azalır.

2. İç Lojistiğin
Sağlanması

Üretim içinde kurulan "Milk - run" sistem ile malzeme duruşlarının ortadan kaldırılması mümkündür. " Milk
Run"' sistemi ile ihtiyaçların 2 saatte bir, talep miktarı kadar ( Kanban /Talep kartlarına göre), malzemeciler
tarafından, üretim "süpermarketine", üretimde kullanılabilecek halde, sağlanmasıdır.
Üretim alanında kullanılan malzemelerin,
bulundurması da iç lojistiği geliştirir.

3. Üretim
Hedeflerinin
Doğru
Belirlenmesi

"Süpermarket" sistemi ile, her an stokta kullanıma hazır halde

Hedeflerin, çalışanların ulaşabileceği hissedeceği seviyelerde, mevcut teknik altyapıya ve mevcut becerilere
uygun belirlenmesi gerekir ve hedeflere ulaştıkça, hedefin daha da yükseltilmesi gerekir.
Standart iş (operasyon süresi, kesin iş sırası, standard stok) ve üretim planının ( Heijunka ) ürün/hat bazında
belirlenmesi ve yüksek hızda sürekli akışın sağlanması üretim hedeflerinin doğru belirlenmesine katkı sağlar.
Üretim hedeflerinin siparişlere göre belirlenmesi gerekir ( Çekme sistemi )
Hedefleri ve talimatların görsel olarak verilmesi faydalı olmaktadır.

Verimliliğin
Geliştirilmesi

4. Beceri
Havuzunun
Genişletilmesi
(Eğitim)

Mevcut çalışanların yapabildiği iş/operasyon sayısının eğitimlerle arttırılması gerekir.
Yeni çalışanlar, yapacağı işte yeterli yetkinliğe ulaştıktan sonra, üretim içinde sorumluluk almaya başlamalıdır.
Eğitimlerin etkili ve hızlı olması için (yazılı-görsel) iş standartlarının oluşturulması gerekir.

5. Toplam
Üretken Bakıma
Geçilmesi (Etkili
Bakım)

Her makinede duruş süresi, model değiştirme süresi, hız kayıpları, fireler ve yeniden işlemelere dair
geliştirmeler yapılması, ürün değişiminin 10 dakikadan az sürede yapılması ve toplam ekipman verimliliğinin
%85'e çıkartılması gerekir.

Hata önleme (poke-yoke) ve hataları otomatik tespit edip duran makinelere
ekipmanların geliştirilmesi gerekir.

(Jikoda) geçmek üzere

Günlük geçici onarımlar yerine, kalıcı bakım ve geliştirmeler için, bakım ekibiyle birlikte yönetim, üretim ve
kalite çalışanlarının ekipman yönetimine katılmaları bakım faaliyetlerinin etkinliğini arttırır. Böylelikle
makinenin kullanım ömrünün uzatılmasında mümkün olabilecektir.
Karşılıklı saygıya dayalı, açık ve dürüst iletişim ile çalışan başarı ve sürekliliklerinin takdir edilmesi gerekir.

6. Motivasyonun
Sağlanması Hatalarda
Proses/Sistemin
Geliştirilmesi Sürekli Gelişim

Hatalarda çalışanları suçlamak yerine, hataları sistem hatası olarak görüp, hatayı önleyemeyen ürün ve/veya
proses ve/veya sistemi, ana nedenini bularak ( 5 why's) geliştirmek gerekir.
Temiz, düzenli ve güvenli bir ortamda çalışmak çalışan motivasyonunu gelişmesi ve korunmasına katkı sağlamaktadır.

Yeni ürün ve hatlarda, hataları önlemek üzere, gerekli becerilerin kazandırılması, malzeme ve ekipmanların ve iş
yöntemlerinin test edilip, geliştirilmesi gerekir (3P).
Tüm bunları yapabilmek için çalışanların beynini de kullanmak çok faydalı olur. Toyota'da çalışanlardan
haftada bir öneri talep edilmektedir.
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