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Stok miktarı, kontrol altına
alınması gereken en önemli
unsur

Stoklar

Toyota'da 2 saatlik stok bulunmakta iken ABD'deki otomativ
firmalarında 2 haftalık stok bulunmakta

Kapasiye kaybını önlemek için en düşük
üretim miktarı belirlenmesi ve müşteri
siparişinden fazla üretim yapılması

Ürün değişim
süresinin fazla
olması

Sonraki hatlarda duruşu önlemek için stoğa üretim
Müşterinin satınaldıkları yerine fabrikanın
ürettiklerinin satılması

Tahmine dayalı
üretim
Müşteri talebinden
fazla üretim
(%5-%10 Kadar)
Fazla
Ürün
Stoğu
Nedenleri

Firelerin ve ıskartaların fazla olması

Ürünler bir işlemeden sonra bir sonraki işleme
kadar beklemesi nedeniyle işlemler arası stok
tutulması

Fazla
Üretim

Taşıma ve hareket nedeni ile firelerin fazla olması
Tek parça
akışın
olmaması
Atölye/iş bölümü
mantığına göre üretim

Her atölye/ iş bölümü
için ayrı üretim planı
yapılması ve her bir
atölye/iş bölümü için
ayrı stok olması
Planlamanın üretimden
uzak olması
Üründe hata çıkma
olasılığına karşı %5-10
fazla olması

STOKLARIN
AZALTILMASI

Ürün değişim süresinin
kısaltılması
Tahmine dayalı
üretimden çekme
sistemine geçiş
Makine yedek parça
stoklarının arttırılması

Önlemler

Tek parça akışına geçiş

Ürün değişim süresinin kısaltılarak makineler arasında veya
atölye/bölümlerde tutulan stokları azaltılabilir

Müşteri tarafından satın alınan ürünün birebir üretilmesi, ve yıllık, aylık
stoklar yerine haftalık, günlük ve saatlik seviyelere indirilmesi

Arızalara karşı tutulan ürün stoklarının %10 kadar bir maliyet ile yedek
parça stoğu oluşturarak ürün stokları azaltılabilir
İşlemler arasındaki beklemeler ortadan kaldırıp, üretimin belirli bir
hızda sürekli akacak şekilde yapılması, işlemler arası stokları
azaltabilir (trafikteki yeşil dalga uygulamaları gibi)

Firelerin ve ıskartaların
azaltılması

Üretimdeki fire ve ıskartaların azaltılması için girdi, ürün, proses
ve/veya sistemin TPM, 5 Why's, kazien gibi uygulamalarla
geliştirilmesi, emniyet stoklarının azalmasına katkı sağlayabilir

Değer akış haritasının
oluşturulması

Mevcut durum için değer akışı analizi ve değer akış haritası
yapılması, ve hedef değer akış haritasının oluşturulması, sorunun
anlaşılmasını ve çözümü hızlandırabilir

Planlama, satınalma ve
bakımın yetkilerinin
incelenmesi

Planlama ve satınalmada fazla stoğa neden olabilecek fazla
yetkiler, bakımda ise fazla stoğu önlemek için yetersiz yetki olabilir
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