
FORKLİFT İNSAN 
STOKLAR 

1. Kayıp yapısının incelenmesi 

Fabrika içerisindeki alan darlığı, forklift hareketleri ve çalışan hareketlerinin fazla 
olması nedeniyle iş kazası riski oluşmaktadır. 
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ERKON ÇEVİKEL 
Proje Şampiyonu 

MURAT KARA 
Ekip Üyesi 

KEMAL PARPAR 
Ekip Üyesi 

HARUN PALA 
Ekip Üyesi 

FEVZİ SEART 
Ekip Üyesi 

ERHAN BACAKSIZ 
Proje Lideri 

3. Ekibin atanması 

Gösterge Başlangıç Hedef 

 Taşıma Güvenlik Endeski 32,6 90 

2. Konu ve hedefin belirlenmesi 
Proje Konusu: Forklift Hareketleri Optimizasyonu 

MUSTAFA METE 
Ekip Üyesi 



4. Mevcut durumun incelenmesi 
FORKLİFT HAREKETLERİ RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU 

  

Maximum 
Durum Başlangıç Şuan ki 

Durum Hedef Minimal 
Durum 

RİSK PUANI 456 336 336 124,8 88 

GÜVENLİK 
ENDEKSİ 0 32,6 32,6 90 100 



5. Eylem planının oluşturulması 
NO FAALİYETLER SORUMLU TERMİN DURUMU 

1 Müşteri sesi çalışması tamamlanacaktır Ekip 18.02.2015 Tamamlandı 

2 Müşteri sesi çalışmasının sonuçları 
değerlendirilecektir. 

Ekip 18.02.2015 Tamamlandı 

3 SIPOC ve/veya Balık Kılçığı ile Girdiler (nedenler) 
belirlenecektir. 

Ekip 18.02.2015 Tamamlandı 

4 Proje beyanı oluşturulacaktır – başlangıç ölçümü için 
video analizi yapılacaktır. 

Ekip 30.03.2015 Tamamlandı 

5 Karşılaşılan durumları içeren ve müşteri sesindeki 
önerileri tarif eden resim kütüphanesi oluşturulacak. 

Ekip 30.03.2015 Tamamlandı 

6 Vardiya boyunca seçilen alanda kamera yardımıyla 
güvensiz davranış faaliyetleri gözlenecektir. 

Ekip 30.03.2015 Tamamlandı 

7 Güvensiz davranışların listesi çıkartılarak puanlama 
yapılacaktır. 

Ekip 30.04.2015 Tamamlandı 

8 Güvensiz davranışları tetikleyen alt nedenler 
belirlenecektir. (Neden Neden analizi) 

Ekip 30.05.2015 Tamamlandı 

9 Neden-Neden analizi sonrası yönetim ile 
paylaşılacaktır 

Ekip 10.06.2015 Tamamlandı 

10 Tetikleyen alt nedenler için çözüm önerileri 
oluşturulacaktır. 

Ekip 30.06.2015 Tamamlandı 



6. Analiz ve karşı tespitlerin belirlenmesi 

BEKLENTİLER 
(Müşteri Ne istiyor) 

•Güvenli forklift hareketi olsun 
•İş kaza riski olmayan ortam olsun 

 
 

ENDİŞELER 
( Müşteri Neyi istemiyor) 

•Forklift bekleme yüzünden hat durmasın, 
OEE düşmesin 

•Forklift trafiği artmasın 
•Üretim operasyonlarında alanlar 

daralmasın 
•Başka bir iş kazası riski ortaya çıkmasın 
•Gürültü artmasın 
 

ODAKLANILACAK NOKTALAR / İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ 

Stok alanlarının 
arttırılması, 

tanımlanması 

Yürüyüş yolu 
yukarıdan olsun (üst 

geçit) 

Montaj 
platformlarında üst 

üste 2 kasa 
bulunması 

Montaj4 kaldırılsın 
stok alanı yapılsın 

Forkift hareketlerini 
azaltacak şekilde 

otomasyon 
yapılması 

Yürüyüş yolunda 
telefon kullanılmasın 

Forklift operatörlerine  
ve çalışanlara detaylı 

eğitimler verilsin 

Forklift yollarına 
damlayan sular ortadan 

kaldırılsın 

Kalıp değişimlerinde  
kalıphane ve bakım 

bölümünün forklifti  kalıp 
ekibi ve grup liderleri 
tarafından kullanılsın 

Forkliftin göremediği 
yerler aynalar yardımıyla 

görüş alanı arttırılsın 

Forklfitçilere yönelik 
özel İSG eğitimi verilsin 

Hat etrafındaki panoların 
yere uygun hale getirilmeli 

veya küçültülmeli 

MÜŞTERİNİN SESİ ÇALIŞMASI 



6. Analiz ve karşı tespitlerin belirlenmesi 

S 
Disk hatları 

Kasnak hatları 

Montaj hatları 

Boyahane 

İnsan Kaynakları 

Kalite  

Forklif operatörü  

HSE 

I 
Boş/dolu kasalar 

Forklift operatörü 

Malzemeler  

Yardımcı 
malzemeler 

Kalıplar 

Yerleşim planı 

Yürüyen insan 
sayısı 

P 
Malzeme taşıma 
•Kasnak/Disk/ 

Jant/Hurda 

Kalıp taşıma 
•Setup 
•Kalıp arıza 

Yrd. Mlz. Taşıma 

Yürüme   

O 

Güvenlik endeksi 
(artsın) 

Verimlilik 
düşmesin 

C 
HSE 

Üretim 

Planlama 

Üst Yönetim 

Kalite  

Kalıp Bakım   



6. Analiz ve karşı tespitlerin belirlenmesi 

Neden çalışanlar yürüyüş 
yolunu kullanmıyor? 

Forklift ve yürüyüş yolu çakışıyor 

Geçiş  güzergahı 
dar 

Montaj 
platformları geçiş 
güzergahına dik 

vaziyette duruyor 

Yürüyüş yolu 
forklift 

güzergahına 
çizilmiş 

Yürüyüş yolu 
standartı yok 

Yürüyüş yolu 
malzeme 
besleme 

noktalarına yakın 

Yürüyüş yolları 
misafir gezdirme 

amaçlı çizilmiş 

Yürüyüş yolu 
standartı yok 

Neden- 
Neden Analizi 



6. Analiz ve karşı tespitlerin belirlenmesi 

•Yürüyüş yolu revize edilecek Yürüyüş yolu 

•Üretim sahasında kullanılmasının kısıtlanması ile ilgili bildirim yapılacak 
Yürüyüş yolunda  

cep telefonu kullanılması 

•Yürüyüş yolu kullanılması ile ilgili TNE verilecek Yaya trafiği 

•Taski temizlik zaman planı oluşturulacak 
•Gece vardiyasında temizlik yapılması sağlanacak 

 
Taski Kullanımı 

•Forklift tehlikeleri ile ilgili TNE hazırlanacak  
•Forkliftçiler için psikoteknik test yaptırılacak Forkliftten korkmama 



6. Analiz ve karşı tespitlerin belirlenmesi 

• Şeffaf ve sandviç panellerdeki çatlaklar onarılacak 
• Çatı çalışma talimatı  hazırlanacak 

Yağmur sularının 
damlaması 

• Daha güçlü geri düdüğü araştırılacak 
Forklift geri düdüklerini 

duyulmaması 

• Forklift çalışma planı oluşturulacak. 
• Forkliftçilere telsiz kulaklık alınacak. 
• Kasaların boş/dolu durumu doruk otomasyon yardımıyla ekrana yansıtılması 

araştırılacak 

Forkliftlerin devriye atması 
sonucu  

trafiği arttırması 

• Geri ivmelenme hızının azaltılması.(soft start) 
Montaj hatları arasından 

geri çıkış 

• Kasanın operatöre çarpmasını engelleyecek dayama yapılacak 
Montaj platformuna kasa 

koyma 



6. Analiz ve karşı tespitlerin belirlenmesi 

• Geçiş önceliği TNE verilecek 
• Montaj 1 platformunun yatay konulacak 

Kasalama robotuna kasa 
koyma ve alma 

• İstifleme ile ilgili talimat TNE verilecek. 3 kasadan fazla istifleme 

• Forkliftin yaptığı işler belirlenerek görev dağılımı yapılacak 
• Kalıp değişimlerine montaj forkliftçileri dışında yardım edebilecek 

forkliftçiler atanacak 

Forkliftlerin kalıp 
değişimlerine gitmesi 

• Paketleme için alan belirlenerek, yedek parça sahası üretime devredilecek 
• Yeni yapılan stok alanından içinde kullanılmayan, paslanmış malzeme olan 

kasalar ile içerisinde 2-3 malzeme olan kasalar çıkartılacak. 

Koridordaki stokların fazla 
olması ve çalışma alanını 

daraltması 

• Çay dağıtım noktaları belirlenerek bu noktalar dışında çay dağıtımı 
yapılmayacak. Çay dağıtımı 



7. Karşı tespitlerin uygulanması 

YÜRÜYÜŞ YOLLARI STOK ALANLARI 

YAYALAR FORKLİFTLER 



AKSİYON / Yürüyüş Yolu 

•Mevcut durumda orta 
koridorda hatlara yakın ve 
vardiya amiri odası önünde 
stoklar bulunmaktadır. 

•Orta koridorda ve vardiya 
amirleri odası önünde ve 
yanında yürüyüş yolu var. 

•Yaya geçidi 
bulunmamaktadır. 

Mevcut Durum 

•Fazla stoklar alandan 
uzaklaştırılarak forkliftler 
için manevra alanı, yayalar 
için yürüyüş alanı 
sağlanacak. 

•Forklift yolu ile yürüyüş 
yolu ayrılacak ve kesişen 
noktalara yay geçitleri 
yapılacak. 

Önerilen 

•Yaya yolu yeniden çizildi. 
•Boyahane 3 arkasındaki 2 

bölge stok alanı olarak 
ayrıldı. 

Sonuç 



AKSİYON / Forkliftlerin haberleşmesi 

• Forkliftlerin boş /dolu kasa ve 
hurda kasaları takibi için sürekli 
dolaşması sonucu o bölgedeki 
trafiği arttırması 
 

Mevcut Durum 

• Forkliftçiler arasında görev ve 
alan dağılımı yapılması. 

• Forkliftçiler arasında iletişim 
sağlanması için telsiz kulaklık 
alınması 

• İlerleyen dönemde manuel 
veya Doruk sistemi ile 
haberleşerek veya kasaların 
dolup boşaldığını gösteren 
ekranların konulması 
 

Önerilen 

• Forkliftçiler arasında görev ve 
alan dağılımı yapıldı.  

• Her operatöre telsiz kulaklık 
verildi. 
 

Sonuç 



AKSİYON / Çay Dağıtımı  

• Mevcut durumda üretim alanı 
içerisinde yoğunluk 
oluşturmaktadır. 

• Forklift operatörleri de çay 
almaya geldiğinde forklift-insan 
karşılaşması yaşanmaktadır. 

• Üretim alanı içerisinde 
çalışırken çay içilmekte ve iş 
güvenliği  riski oluşturmaktadır. 

Mevcut Durum 

• Fabrika içerisinde çay dağıtım 
noktaları belirlenecek ve bu 
noktalar dışında yol üzerinde 
çay dağıtımı yapılmayacaktır. 

• Üretim dışında bir alan olması 
öngörülmektedir.  

Önerilen 

 ÇDN (Çay Dağıtım Noktaları) 
olarak alanlar belirlendi.  
 

Sonuç 



AKSİYON / K3 hattına kasa koyma 

• Kasnak 3 hattından 
kasnak alırken ve 
kasa koyarken geçiş 
alanlarını daraltıyor. 
 

Mevcut Durum 

• Montaj1 platformu 
kısaltılarak alanın 
genişletilmesi. 
 

Önerilen 

• Uzun ve tek parça 
olan platform 2 
parçaya kesilerek 
yan yana konuldu ve 
yaklaşık 1,5 m alan 
kazanılmış oldu. 
 

Sonuç 



AKSİYON / Geri hız limiti 

• Forkliftlerin geri 
ivmelenmesinin 
fazla olması. 
 
 
 

Mevcut Durum 

• Geri hız limitleri 
10km/sa’ten 
8km/sa’te 
düşürülecek. 
 
 

Önerilen 

• Hız limiti 
8km/sa’te 
düşürüldü. 
 
 
 

Sonuç 



8. Sonuçların kontrolü 
FORKLİFT HAREKETLERİ RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU 

  

Maximum 
Durum Başlangıç Şuan ki 

Durum Hedef Minimal 
Durum 

RİSK PUANI 456 336 136 124,8 88 

GÜVENLİK 
ENDEKSİ 0 32,6 87 90 100 

Proje bitimi güvenlik endeksi 91,3 



9. STANDARTLAŞTIRMA 

         

        

   

 

    

 

  
      

   

 

 

  

 
       

 

                
              

             

                        
    

                       
        

 

                  

                 

        

               
   

             

                

                
                 

          

                
     

                    
   

              

            
             

  

                  
           

                 
           

                  
            

                 

         

       

          

               
              

 

            

      

                  
    

     

    

                 
       

               

                    
        

              
                

  
           

                
              

    

   

   
 

    

   

   

   

   

   

   

   

    

     

      

           

     

      

        

   

 
 

 
 

  
  

 

 

 
 

 

   

  

SAHA 
KONTROLLERİ 

• Günlük saha 
kontrolleri ile 
alınan tedbirler 
kontrol ediliyor. 

EĞİTİMLER 

• Verilen TNE 
eğitimleri 
alınan 
tedbirlerde bir 
sapma 
meydana 
geldiği zaman 
tekrar 
verilecek. 

DAVRANIŞ RİSK 
ANALİZLERİ 

• Günlük olarak 
yapılan 
davranışsal risk 
analizleri ile 
alınan tedbirler 
ve TNE bilgileri 
kontrol ediliyor. 
 
 
 
 
 
 
 



Tek Nokta Eğitimleri 

• Çalışanlar forkliftten 
korkmuyor. 

• Yürüyüş yolu yakınında 3 
kasadan fazla istifleme 
oluyor. 

• Yürüyüş yollarında cep 
telefonu kullanılıyor.  

• Yukarıda bahsedilen konular 
iş güvenliği açısından tehlike 
yaratmaktadır. 

Mevcut Durum 

• Çalışanlara mevcut konular 
ile ilgili tek nokta eğitimi 
verilmesi. 

• Forklift operatörleri için 
Psikoteknik test yaptırılması. 
 

Önerilen 

• 3 kasadan fazla kasa 
istiflenmemesi, 

• Yürüyüş yollarında cep 
telefonu kullanılmaması, 

• Forklfitin tehlikeleri, 
• Geçiş önceliği, konularında 

tek nokta eğitimleri 
tamamlandı. 

• Psikoteknik test yaptırıldı. 
 

Sonuç 



10.YAYGINLAŞTIRMA 

 
 
 
 

Diğer yürüyüş yolları ve disk, kasnak, 
paketleme, kalıphane koridorları proje 

çalışmaları gözetilerek incelenecek.  
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