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TEŞEKKÜR 

Bitirme projesimiz boyunca bütün desteklerini bizden esirgemeyen
başta proje danışmanımız Sayın Dr. Pelin TOKTAŞ hocamıza sonrasında ,
bölümüzü öğretmenlerimize ve TAI Üretim Planlama Bölümü üyelerine
projemize verdikleri destekler için teşekkür ederiz.

Yukarıdaki grafik ve çıktılar seçilen 11 parçanın

içinden 4 parçada uygulanan 4 yöntemin 11 aylık dönem

için yöntemlere göre stok bilgilerini vermektedir. Sağ

gruptaki grafikler ise maliyet bilgilerini içermektedir.

ÖZET

Bu projede yapılmak istenen; günümüz üretim

sistemlerinde en büyük problemlerden biri olan Malzeme

İhtiyaç Planlaması konusunda TAI firmasındaki sac

kesim atölyesinde Wichita projesi kapsamında üretilen

ürünlerin üretim adetlerinin tekrar belirlenmesidir.

Amaç israfı azaltarak daha verimli bir plan

oluşturmaktır. Başlıca yoğunlaşılan kriterler maliyet ve

stok seviyeleri olmaktadır.

WICHITA PROJESİ NEDİR?

Boeing bünyesinde yer alan Spirit AeroSystems

firmasına yedek parça temin etme amaçlı bir projedir. TAI

bünyesinde son 2 yıla kadar en çok gelir sağlayan

projedir. Wichita Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas

eyaletindeki Spirit AeroSystems’in ana üssünün olduğu

kentdir. Proje adını buradan almaktadır.

 Nasıl Karar Verildi?

Projeye başlamadan önce TAI’da yapılan 
görüşmeler neticesinde asıl problemin sipariş 
boyutlandırma olduğuna karar verilmiştir.

 Sipariş Boyutlandırma Sorunu

Müşterilerden gelen sipariş bilgileri 
doğrultusunda verilen iş emirlerindeki sipariş 
boyutları stok ve maliyet bazında verimsiz 
düzeylerde seyretmektedir.

 Çözüm Teknikleri

Yapılan araştırmalar sonucunda ilgili 
probleme uygun olarak 4 adet sipariş 
boyutlandırma yöntemi seçilmiştir.

 Yöntemlerin Uygulanması

Seçilen 4 yöntem ile siparişlerin tekrar 
boyutlandırılması doğrultusunda elde edilen 
sonuçlar; maliyet ve stok seviyeleri bazında 
halihazırdaki durum ile karşılaştırılmıştır.

1 •Müşteri Siparişi

2 •MPS

3 •Stok Seviyesi Kontrolü

4 •İş Emri Oluşturma

SONUÇ

Yapılan çalışmalar neticesinde müşterilerden gelen

siparişlerin dengesizliği doğrultusunda üretim

planlamalarının değişik metotlara göre tekrar

hesaplanması firmanın stok seviyelerinde ve üretim

maliyetlerinde ciddi bir düşüşe sebep olmuştur.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Malzeme İhtiyaç Planlama sistemi, envanter

yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve etkenliği

arttırmak ve alıcıya yapılan hizmeti geliştirmek amacıyla

kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir.

Stok 
Maliyeti

Üretim 
Maliyeti

Hazırlık 
Maliyeti

İş Emri


