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5S tekniği, yalın üretim sistemindeki düzenleme işlemlerine standart 

yaklaşımlar sağlayan bir sistemdir. 5S yaklaşımı, genel olarak basit düzenleme 

işlemlerinden daha üst düzey bir sistem olarak ortaya çıkmaktadır. 

   5S, çalışma alanını temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için 

uygulanan bir Toplam Kalite tekniğidir. S ile başlayan 5 Japonca kelimenin baş 

harflerinin bir arada ifade edilmesi nedeniyle 5S adı ile bilinmektedir. 

5S, işletmelerdeki düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan hem basit, 

hem de işletmenin en küçük ayrıntılarının denetimini sağlayan ve diğer iyileştirme 

çalışmalarının temelini oluşturan bir sistemdir. 

Çalışma, Konya’da yerleşik derin kuyu pompaları üreten bir işletmede 

yürütülmüştür. Çalışma sonucunda işletmede düzenli ve temiz bir ortamın yanı sıra, 

gereksiz malzemelerin uzaklaştırılması ile alan kazanımı elde edilmiştir. 5S’nin her 

adımında işletme için iyileşmeler sağlanmıştır. 
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5S is a set of techniques providing a standard approach to housekeeping 

within Lean. It is often promoted as being far more than simply housekeeping. 

" 5S " approach is a production management system that capital letter starts 

with " S " and first practiced as a systematic form in Japan establishments and 

purposed the free time minimum in production activities with claiming basis. 

5S is a system employed to establish order and discipline; both simple and 

provides governance on every single detail in an enterprise and roots for other 

improvement efforts.  

   The workers personally having advantages first coming are, high motivation 

and work satisfaction that will given by working an order and establishment. 

Bringing high work efficient of this says, higher production of quality with having 

more little cost. 

Key words: 5S, lean production, workplace organization  

 



iii 
 

ÖNSÖZ 

 

 

Günümüz piyasa koşullarında firmaları rakiplerine karşı bir adım öne 

geçirecek her uygulama büyük önem taşımaktadır. Hem iş hayatında, hem de günlük 

hayatta büyük öneme sahip olan “düzen ve tertip”, rekabetin sürekli arttığı piyasa 

şartlarında ihtiyaç duyulan bir uygulama haline dönüşmüştür.  

Kişilere doğdukları andan itibaren düzenli ve temiz olmaları, iyi bir yaşam 

sürdürmeleri için hayatlarını düzene sokmaları gerektiği öğretilir. Đnsanlar hayatları 

boyunca kullandıkları eşyaların ve çevrelerinin düzenli ve temiz olması için çaba sarf 

ederler.  

Günlük yaşantımızın bir parçası olan temizlik ve düzenin, işyerlerinde 

uygulanış biçimi 5S yaklaşımıdır. 5S, işyeri temizlik ve düzenine çalışanların 

katılımını sağlayan, organizasyonlarda kaliteli bir çalışma ortamı yaratan ve bunun 

sürekliliğini gerçekleştiren sistematik bir yaklaşımdır. Basit ve sistematik adımlardan 

oluşan yöntem, işyeri düzeninin sağlanmasını, aranılan malzemenin yerinde 

bulunmasını, işletmenin gereksiz malzemelerden arındırılarak karışıklığın 

önlenmesini ve gerekli malzemelerin de işletmeye uygun olarak sınıflandırılmasını, 

temiz bir çalışma ortamı sağlayarak çalışanların motivasyonunu artırmayı, donanım 

arızalarını minimuma indirmeyi ve en önemlisi yapılan tüm çalışmaların 

devamlılığının sağlanması ve alışkanlık haline getirilmesini amaç edinen bir 

sistemdir. 

Beni bu konuda çalışma yapmaya yönlendiren ve çalışmalarımda büyük 

destek olan danışmanım Sayın Prof. Dr. Ahmet PEKER’e, bu çalışmanın ortaya 
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1.ĐŞYERĐ DÜZENLEMES Đ ve 5S FELSEFESĐ 
 
 
1.1.Đş Yeri Düzenlemesi 
 

Đstenilen mal ve hizmeti üretebilmek için bir fabrikanın bölümlerinin ya da araç ve 
gereçlerinin birbirlerine, sistemin girdi ve çıktılarına uygun olarak düzenlenmesine 
işletmecilik biliminde “Đşyeri Düzenlemesi” ya da kısaca “Đşyeri Düzeni” denilir. Đşyeri 
düzeni; insan gücü, materyal ve donatımın verimli biçimde düzenlenmesi anlamına gelir 
(Demir 1987). 

Herhangi bir yerleşim alanında düzenleme yapılmasında ana amaç; var olan 
kullanılabilir alanlardan en iyi biçimde yararlanabilmek, buna bağlı olarak da işçilere rahat 
hareket edebilme olanağı sağlamaktır (Eryiğit 2000). 

Fabrika düzenleme; üretim araçlarının, yardımcı tesislerin veya iş istasyonlarının ve 
taşıma, depolama, kalite kontrol gibi üretimle ilgili faaliyetlerin fiziksel konumları 
açısından bir bütün olarak koordinasyonunu ifade eder (Kobu 2003). 

Bir işyerinin düzenlenmesinde temelde iki durumdan bahsedilebilir. Birincisi, yeni 
ve ilk defa kurulan bir işletmede yapılacak düzenleme, ikincisi halihazırda üretim faaliyeti 
içerisinde bulunan fakat üretim çeşitli ği ve tezgah artışı sonunda işleyişte yaşanan sorunları 
aşmak için yapılacak düzenlemeler. Halihazırda faaliyette bulunan işletmelerde yapılacak 
düzenlemelerde iyi bir yönetim ve organizasyonun yanı sıra, son yıllarda yaygın uygulama 
alanı bulan 5S tekniğinin oldukça etkin sonuçlar verdiği gözlemlenmektedir. 

 
1.2.Yönetim ve Organizasyon 
 

Hızla değişen ve gelişen teknoloji, işletmelerin organizasyon ve personel yapılarına 
da yansımış, üretim ve yönetim alanlarında teknolojik gelişmelere uygun değişiklikler 
yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Teknik gelişmelere paralel olarak esnek organizasyon 
ve personel yapılarının önemi her geçen gün artmıştır (Doppler ve Lauterburg 1995). 

Yönetim, insanların işbirliğini sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme ve 
yürütme faaliyetlerinin, çabalarının toplamı olarak tanımlanmaktadır. Yönetimin amacı, 
planlama, örgütleme, yürütme ve yönlendirme, eşgüdüm, kontrol ve düzeltme eylemleri ile 
etkinliliği ve verimliliği sağlamaktır.  

Sanatların en eskisi, fakat bilimlerin en yenisi olan yönetim, bu özelliğinden dolayı, 
bu güne değin aynı kelimelerle farklı anlamlarda yorumlanmıştır. Ancak, tüm bu 
tanımlamalardaki çeşitlili ğe rağmen, yönetimin az çok görüş birliğine varılan tanımı, 
“yönetim, başkaları vasıtası ile iş görmektir” şeklindedir. Böylece, yönetimin, ancak birden 
fazla kişinin varlığı ile ortaya çıkan ve bu yönü ile ekonomik faaliyetten ayrılan, bir grup 
faaliyeti olduğu genel olarak kabul görmüş bulunmaktadır (Koçel 2007). 

Bir başka açıdan bakıldığında ise yönetim, Đşletmenin belirlenen amaçlarına 
ulaşmak için, işbirliği ve dayanışma içinde girişilen, bilinçli ve düzenli eylemler toplamı 
olarak tanımlanabilir. Bu eylemler; planlama çalışması, amaçlara varmak için bölümler ve 
kişiler arası eşgüdüm, işlerin gerçekleşmesi için emir-kumanda, yapılan işlerle amaçlar 
arasındaki uyumu sağlamak için denetim gibi işlevlerden oluşur. Yönetimin temelinde, 
rasyonel karar alma, işbirliği, ortak amaç, çaba, düzen ve insancıl yaklaşım vardır. Kısacası 
yönetim, amaçların saptanması, gerçekleştirilmesi ve sonuçların ölçülmesi anlamına gelir 
(Sabuncuoğlu ve Tokol 2001). 

Organizasyon kavramı ise iki değişik anlamda kullanılabilmektedir. Birincisi bir 
yapı, iskelet ve önceden planlanmış ili şkiler topluluğu anlamına gelen “organizasyon” dur. 
Đkincisi ise, bu yapının oluşturulması sürecini, bir faaliyetler dizisini ve organize etme 
(örgütleme) faaliyetlerini ifade eder. Organizasyonlarda, sadece ulaşılması istenilen amaçlar 
için, gerekli faaliyetlerin neler olduğunu belirleyip, bunları kişilere verilecek birer görev 
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olarak gruplar halinde düzenlemek yetmez. Burada önemli olan nokta kişilerin, yetenek ve 
becerileri göz önünde tutularak, her birine uygun olan faaliyetlerin görev olarak verilmesi 
de gerekir. Kısaca bir takım çalışması yapacak kişilerin her biri neyi, nasıl ve ne zaman 
yapacaklarını bilmelidir. Ayrıca, bunların her birine, kendilerine verilen görevi 
yapabilecekleri araçlar, iyi çalışma imkanları ve ortamı ile, gerekli yetki ve sorumluluk da 
verilmelidir. 

Organizasyon, çok genel bir tanımla, beşeri ve maddi faktörlerin, işletme amaçlarını 
en etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesidir. Daha dar 
anlamıyla da; herhangi bir amaç için, gerekli faaliyetlerin neler olduğunu belirlemek ve be 
faaliyetleri, kişilerin görevlendirilebileceği gruplar halinde düzenlemektir (Mucuk 2005). 

Yönetim düşüncesinin önemi, her şeyden önce yönetimin evrensel bir faaliyet 
olmasından ileri gelir. Yönetim düşüncesinin temel öğesini ve konusunu oluşturan 
“Yönetim” kavramı, en geniş anlamda; amaçların etkili ve verimli bir biçimde 
gerçekleştirilmesi maksadıyla bir insan grubunda işbirliği ve koordinasyon sağlamaya 
yönelik faaliyetlerin tümünü ifade eder (Baransel 1993). 

Yönetim meselesi soyut bir mesele olmayıp, toplumsal ve kültürel bir meseledir. 
Bütün kültürlerde ve bütün toplumlarda bir takım kolektif faaliyetleri yapmak üzere bir 
araya gelen insanlar, istikamet, koordinasyon ve motivasyon oluşturma konusunda ortak 
problemlerle yüz yüze kalmaktadırlar. Kültür, bu problemlerin nasıl algılandığı ve nasıl 
çözümlendiği konusunda etkili olmaktadır. Toplumdan öğrenilen şeyler de idrakin 
ufuklarının oluşumuna katkıda bulunmaktadır (Athos ve Pascale 2000). 

Ekonomistlere göre yönetim, toprak, sermaye ve işgücü ile birlikte üretim 
fonksiyonlarından birisidir. Yönetim bilimciler yönetimin, bir otorite sitemi olduğunu ifade 
ederler. Bunlara göre örgüt yöneten ve yönetilenler olmak üzere iki gruptan oluşur. Bu iki 
grup arasındaki ilişki otorite ilişkisidir. Toplumbilimciler ise yönetimi, bir sınıf ve saygınlık 
sistemi olarak nitelendirirler. Bütün bu yaklaşımların ortak noktası yönetimin, diğer 
kişilerin çabaları aracılığıyla amaçların başarılması süreci olduğudur (Can 1991). 

Yukarıda kısaca açıklandığı üzere yönetim ve organizasyon, belli bir amaç ve hedefi 
gerçekleştirmek üzere insan kaynaklarının en doğru bir şekilde sevk ve idare edilmesi 
faaliyetidir. Kendisi de bir işyeri organizasyonu olan 5S tekniğinin başarılı bir şekilde 
uygulanabilmesi için, o işyerinde yer alan insan kaynaklarının çok iyi bir şekilde 
yönetilmesi ve organize edilmesinin önemi apaçık ortadadır. 
 
1.2.1.Japon işletmelerinin yönetim yapısı 
 

5S tekniği Japonya’da ortaya çıkmış diğer bütün Japon yönetim ve süreç iyileştirme 
tekniklerinde olduğu gibi Japon kültürünün izlerini taşımaktadır. Dolayısıyla 5S tekniğinin 
iyi analiz edilebilmesi için, kısaca Japon işletmelerinin yönetim yapısına göz atmakta yarar 
vardır.  

Japon işletmelerinin yönetim yapılarını analiz ederken, iki yaklaşım söz konusudur. 
Bu yaklaşımlardan ilki üniversal yaklaşımdır. Üniversal yaklaşımı savunanlar Japon 
yönetim modelinin, Japon değerlerinin geliştirilmesinden daha çok Amerikan ideallerinin 
adaptasyonu şeklinde 2. Dünya savaşı sonrası yaratıldığını söylemektedirler. Đkinci 
yaklaşım ise kültürel bakış açısıdır. Bu yaklaşımı savunanlar, Japon yönetim modelinin 
Japonya’nın tarihsel tecrübesiyle ortaya çıktığını ve bu tarihsel süreç sonucunda ortaya 
çıkan kültürün batının kültüründen çok farklı olduğunu öne sürerler (Vergiliel Tüz 2001). 

Bu nedenle Japon türü yönetim, batı ülkelerindeki şirket tekniği ile Japonya’nın 
merkezi, hiyerarşik ve disiplinli kültür yapısından oluşmuştur. Dünyada mucize olarak 
nitelendirilen bu şirketlerin yönetim ve organizasyon yapılarını incelerken Japon yönetim 
sisteminin temel özelliklerinden yola çıkmakta yarar vardır (Vergiliel Tüz 2001). 

Japonlar her bireyin ekonomik, sosyal, psikolojik ve manevi ihtiyaçlara sahip 
varlıklar olarak görmektedirler. Fakat burada kaydedilmesi gereken nokta, Japon 
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yöneticilerin bu ihtiyaçlarla ilgilenmenin kendi görevleri olduğunu inanmaları ve hükümet, 
aile ve dini kurumlar gibi diğer kurumlara fazla bir görev bırakılmaması gerektiğini 
düşünmeleridir. Onların inancına göre, ancak bireylerin ihtiyaçlarının bir şirketin ait kültürü 
içinde iyi bir şekilde karşılanması halinde bu bireyler bu ihtiyaçlarının baskısından 
kurtulmuş olarak olağanüstü verimli işler gerçekleştirebilirler (Athos ve Pascale 2000). 

Japonlar yeni yönetim tekniklerini ithal ederken kendi sosyal yapılarını koruyup 
geleneklerine bağlı kalırlar ve batıdan aldıkları teknolojiyi batı kültüründen arındırarak 
kullanırlar. Bu şekilde aldıkları teknolojiyi kendi kültürlerine uyumlu hale getirmektedirler. 
Bu da Japonların yönetim ve teknoloji alanında yakaladıkları başarının en önemli nedenidir 
(Arıcıoğlu 2000) . 

Japon aydını ve girişimcisi taşıdığı bütün değerleri ve inanç sisteminin bütün 
öğretilerini, batıda olduğu gibi soyutlamayarak benimsediler ve bunları kullanarak 
kalkınmada daha farklı ve önemli bir rol oynadılar (Arıcıoğlu 2000). 

Japonya’nın özellikle II. Dünya Savaşından sonra elde etmiş olduğu başarı 
sebebiyle ABD başta olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke tarafından 
kendisini başarılı yapan teknikleri aynen alıp uygulamaya çalışmışlar ancak istenilen 
başarıya ulaşamamışlardır. Başarısızlığın temelinde kültürle faktörlerin mi ön planda 
olduğu yoksa yapısal faktörlerin mi olduğu tartışma konusudur. Ancak Japon yönetim 
uygulamalarında kültürel faktörlerle birlikte yapısal faktörlerin de göz önüne alınması 
gerekmektedir. Yani bir takım uygulamaları olduğu gibi her hangi bir farklılaşma 
yapmaksızın kültürel adaptasyon gözetilmeksizin uygulama telaşı içinde olmak 
başarısızlığın en temel faktörü olmaktadır. Dolayısıyla Japon yönetim uygulamalarını aynen 
taklit etmek yerine, ülkenin şartlarına, işgücünün yapısına uygun bir şekilde almak 
biçimlendirmek ve uygulamak daha rasyonel gözükmektedir (Ardıç 2002). 

 
1.2.2. Japon yönetim sisteminin temel özellikleri  
 

Japon yönetim uygulamaları ile batı yönetim uygulamalarını karşılaştırdığımızda 
özet olarak Japon yönetimini, (staff, skills, style), batınınki ise, (strategy, structure, systems) 
şeklinde özetleyebiliriz.  Buradan da görüleceği gibi temel farklılığı insan-yapı olarak 
görmek mümkündür (Ardıç 2002). 

Japon örgüt yapısının yalın bir  örgüt yapısına karşılık geldiği söylenebilir. Yalın bir 
işletme denildiğinde organizasyon yapısının da yalınlığını ifade eder. Dolayısıyla üretimle 
ilgili gereksiz işlemler olabileceği gibi, organizasyon modelinde gerçekten ihtiyacımız 
olmayan görevlerden ve bunların maliyetinden kurtulmak gereklidir. Gerekli olmayan iş 
kaldırıldığında gerekli olmayan eleman da otomatik olarak kendili ğinden kalkacaktır. 
Japonya’daki Mottainai anlayışı, yalın olmanın temelini oluşturmaktadır. Mottainai hayatta 
kullanılan her şeyin birer kutsal emanet olduğuna ve onların israfının bir çeşit büyük günah 
olduğuna dair bir inanıştır. Bu ise beraberinde tüm işletme yönetiminde tasarruf anlayışını 
beraberinde getirmekte ve organizasyon yapısında da bir yalınlığı doğurmaktadır (Ardıç 
2002).  

Japon yönetim uygulamaları, Japon örgütlerinin ilişkiye dayalı mahiyetini 
temsil eder. Yönetim uygulamaları ister dozuku ister zaibatsu veya keiretsu olsun, 
Japon örgütlerinde görülen bireysel davranışların alışılagelmiş şekilleridir. Japon yönetim 
uygulamaları için kurumsal mantık, kişilere hem normatif hem de bilişsel etki uygulayan 
mantıktır. Kişiler arasındaki ilişkiler itaatten çok karşılıklılık ve yükümlülük ile tanımlanır. 
 
1.3.5S Felsefesi 
 

Đşletmeler, verimliliklerini arttırmak için işgücünden en iyi şekilde faydalanmak 
zorundadır. Đşletmelerde ortaya çıkan işgücü kayıplarından bazıları, çalışma ortamındaki 
düzensizlikten kaynaklanan aramalar, kirliliğin sebep olduğu arızalar, arızaların ve kirliliğin 
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sebep olduğu kalite kayıpları ve çalışma ortamındaki iş güvenliği risklerinden dolayı ortaya 
çıkan kazalardır. Düzensiz, dağınık, kirli ve iş güvenliği açısından riskli çalışma ortamı ve 
makinelerde sorunlar tespit edilemez ve iş gücü kayıpları kaçınılmaz bir şekilde ortaya 
çıkar. Sorunlar, normal ve anormal durumların tanımlandığı, iş güvenliği risklerine karşı 
tedbirlerin alındığı ve tüm bunların çalışanlara öğretildiği, düzenli ve temiz işletmelerde 
daha kolaylıkla tespit edilebilir. Bu tür işletmelerde ortaya çıkan sorunlar, herkes tarafından, 
kolaylıkla ve derhal fark edilebilir.  

Çalışanlar dikkatlerini ve çabalarını sorun aramaya değil sorun çözmeye 
yoğunlaştırır. Đstenen malzemeye, ihtiyaç duyulduğunda, gereken miktar ve kalitede, 
kolaylıkla ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir, aramalar olmaz, iş kazası sayısı sıfıra indirilebilir. 
Kimse kirliliğe ve dağınıklığa sebep olmaz, ama kirlilik ve dağınıklığı tespit ettiğinde 
derhal gerekli düzeltici faaliyeti başlatır, sorunlar ortaya çıkmadan önlendiğinden kayıplar 
son derece azalır ve işyeri, müşterilere gururla gösterilebilecek bir görünüm kazanır.  

5S, temizlik, düzen ve iş güvenliğini kurumsallaştırarak ve bu konularda çalışanların 
bilinçlenmesini sağlayarak, yukarıda sayılan kazanımları elde etmiş ve sürekli iyileştirmeye 
açık bir sisteme sahip işletmeler oluşturmayı hedefler. 5S çalışmaları, çalışanlarının 
katılımlarını arttırır ve önleme anlayışının yerleştirir. 

5S aslında bir işyeri organizasyonu tekniğidir. Đş yeri organizasyonu (5S) sadece 
yalın üretimin en temel bir aracı değil, aynı zamanda yalın üretimin uygulanmasında 
kullanılan diğer bütün araçların da olmazsa olmaz en temel bileşenidir (Şekil 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

PULL/KANBAN CELLULAR /FLOW  TPM 

POUS Quality at Source Quick Changeover 

 

Standardized Work Batch Reduction Teams 

Visual Controls 5S System Plant Layout 

Değer Akışı 
Haritalama 

 
  Şekil 1.1. Yalın üretimin en temel aracı olarak 5S ve diğer bileşenler  
                (www.insyte-consulting.com/) 
 
 

5S tekniğinin temel amacı; bir yandan daha temiz, daha güvenli ve daha iyi organize 
edilmiş işyeri ortamını oluştururken, diğer yandan da üretim akışını hızlandırmaktır. Daha 
temiz, daha güvenli ve daha iyi organize edilmiş işyeri ortamını oluşturmada ise “yönetim 
ve organizasyonun” başarılı bir şekilde yapılması gerekmektedir.  

 
1.3.1.”5S” kavramı 
 

5S; Japonca “S” ile başlayan beş kelimenin baş harflerini simgelemektedir. Bu felsefe; 
işletme içerisinde uygulanan iyileştirme faaliyetlerinin temelini teşkil eden düzenleme, 
temizlik, standartlaştırma çalışmalarını ifade etmektedir. “S” ile başlayan 5 Japonca kelime 
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Günaydın 2002): 

Sürekli Đyileşme 
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• SEIRI (Sınıflandırma veya Ayıklama ) 
• SEITON (Düzenleme veya Yerleştirme) 
• SEISO (Temizlik) 
• SEIKETSU (Standartlaşma) 
• SHITSUKE (Eğitim ve Disiplin) 

 
Bu teknik Đngilizce olarak da 5S diye tanımlanmaktadır. “S” ile başlayan beş 

kelimeden oluşur: Sort (toparlama), Straighten (düzenleme), Shine (temizleme), Standardize 
(standartlaştırma) ve Sustain (disiplin). Başka bir kaynakta Sort, Straighten, Scrub 
(Temizleme), Sanitation (Sağlıklı hale getirme), Self-Dicipline ve Standardization olarak 
ifade edilmektedir. 5S’nin Japonca, Đngilizce ve Türkçe karşılıkları tablo 1.1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1.1. 5S sözcüklerinin Japonca, Đngilizce ve Türkçe karşılıkları 
 

Japonca  Đngilizce  Türkçe  

Seiri  Sort Sınıflandırma 

Seiton  Set in Order / Straighten Sıralama / Düzenleme 

Seiso  Shine / Sweep Silme / Temizleme 

Seiketsu  Standardize  Standartlaştırma 

Shitsuke  Sustain / Self-discipline Sahiplenme / Sistemi Koruma 

 
5S, işletmelerdeki düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan hem basit, hem de 

işletmenin en küçük ayrıntılarının denetimini sağlayan ve diğer iyileştirme çalışmalarının 
temelini oluşturan bir sistemdir. Hedef yaşanılan ve çalışılan ortamın temiz, derli toplu, 
sağlıklı ve güvenli olmasını temin etmek, bu şartları sürekli kılmaktır. Süreç iyileştirme 
çerçevesinde, 5S’in amaçları ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

 
1. Her çalışma alanı temiz, aydınlık ve sevimli olmalıdır, 
2. Üretim sürecinde kaliteyi sürekli geliştirebilmek için ekipman ve yardımcı 

ünitelerin bakımı yapılmalıdır,  
3. Çalışma standartlarına uymak için gerekli disiplin kurulmalıdır, 
4. Fabrika operasyonlarında güvenlik ve süreklilik sağlanmalıdır, 
5. Değişkenlikler azaltılarak kalite geliştirilmelidir, 
6. Aydınlık cana yakın, disipline olmuş ve çalışmanın takdir edildiği bir atmosfer 

sağlanmalıdır. 
 
5S uygulamalarının her işletme için çeşitli olumlu sonuçları ortaya çıkmaktadır. 

Zaman kazandırma, hata oranını azaltma, iş kazalarını önleme, verimi ve kaliteyi artırma, 
maliyeti düşürme, işletmeye rekabet gücü kazandırma, çalışanın moralini ve özgüvenini 
artırma gibi sonuçlar buna örnek verilebilir (Anonim 2001). 
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Tablo 1.2. 5S adımlarının anlam, amaç ve belirleyici etkinlikleri (Anonim 2001) 
 
ĐŞLEM ANLAMI AMAÇLARI BELĐRLEY ĐCĐ ETK ĐNLĐKLER 

1-
S

 S
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D
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M

A
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Đ)
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irl

em
e,

 a
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ır

m
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• Gerekli, gereksiz 
ayırımı yapma 

• Gereksinin 
duymadığınız şeyden 
kurtulma 

• Ölçütler saptamak ve 
gereksizleri ortadan 
kaldırmak için bu 
ölçütlere bağlı kalmak 

• Öncelikleri ve kullanım 
sıklığını belirlemek 

• Kirlilik nedenleri ile 
uğraşabilmek 

• Kaizen ve 
standartlaştırmayı bu 
temeller üzerine 
oturtmak 

• Gereksinim duymadığınız şeyleri atın 
• Sızıntı ve kirlenme nedenlerini 

araştırın 
• Değerlendirin ve her türlü kaydı 

tutun 
• Yerleri ve çevreyi temizleyin 
• Kirlili ği ortadan kaldırın 
• Depoyu düzenleyin. 
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 • Her zaman, gereksinim 

duyduğunuz şeye 
gereksinim 
duyduğunuz kadar kısa 
zamanda ulaşabilme 
fırsatı sağlayan bir 
yerleşim plânı 
oluşturun 

• Düzgün görünümlü bir 
iş yeri 

• Verimli plânlama ve 
yerleşim 

• Malzeme arayarak 
kaybedilen zamanı 
kazanarak verimliliği 
arttırma 

• 5N+1K’ yı temel alan 
depolama  

• Her şeyin belirlenmiş yeri vardır  
• Otuz saniyede yerine koyma ve alma 
• Dosyalama standartları 
• Bölge ve yerleşim  işaretleri 
• Kapakları ve kilitleri yok etme 
• Đlk giren ilk çıkar 
• Uyarı levhaları kolaylıkla 

anlaşılmalı 
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• Daha temiz bir çalışma 
ortamı için çöpü, pisliği 
ve yabancı maddeleri 
yok etme 

• Temiz bir çevre 

• Gereksinimlerinize 
uygun bir temizlik 
düzeyi sıfır kirliliği 
gerçekleştirme 

• Daha verimli temizlik 

• Bireysel sorumlulukların 
tanımlanması 

• Temizleme ve denetimi kolaylaştır 
• Temizlik denetimi yap ve sorunları 

düzelt 
• Hiç kimsenin dikkat etmediği yerleri 

bile temizle 
• Boyama işlemlerini tamamla 
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5
S
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• Đyi bir çevre düzeni 
yaratma ve kişisel 
açıdan malzemeleri 
düzenli, yerleşmiş ve 
temiz tutma 

• 5 S desteklemek için 
yönetim standartları 

• Olumsuzlukları ortaya 
çıkaracak görsel 
yönetim  

• Renkle kodlama 

• Çalışıyor, bakımda, arızalı, faal 
işaretleri  

• Tehlikeli bölge işâretleri 
• Isı etkileri  
• Yön işâretleri 
• Voltaj etiketleri 
• Açık kapalı yön etiketleri  
• Yangın söndürme cihaz ve levha 

işâretleri 
• Kaza önleme uyarı işâretleri 
• Gürültü ve vibrasyonu önle 
• 5 S  takvimi hazırla  
• Park, bahçe düzenleme 
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• Bir eğitim sorunu 
olarak işlerin yapılması 
gerektiği biçimde 
gerçekleştirilmesi  

• Uygun alışkanlıklar 
oluşturma tam katılım 
ve kuralları izleyen 
atölye çalışmaları  

• Günlük alışkanlık 
olarak iletişim ve geri 
bildirim 

• Bireysel sorumluluk 
• Uygun alışkanlıkları 

işe koşma. 

• Hep birlikte temizlik  
• Deneme/ uygulama zamanı 
• Sabah toplantıları  
• Ortak kullanıma açık yerlerin 

yönetimi 
• Olağanüstü durumlarla ilgili tatbikat 
• Bireysel sorumluluk 
• Telefon ve iletişim uygulaması 
• 5 S el kitapları 
• Görmek inanmaktır 
• Çelik burunlu ayakkabıları giy 
• Bir dakika 5S’si 

1.3.2.Sınıflandırma 
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Gerekli, gereksiz malzemeleri ayıklayarak tasnif etmek, sınıflandırmaktır. Đşletmedeki 

her malzemenin doğru yerinde bulundurulması amacıyla yapılan düzenlemeye sınıflandırma 
denir. Bulunduğu yere, kullanım sıklığına, kullanıcıya uygunluğuna göre malzemeler tasnif 
edilmelidir. Neyi saklamalı, neyi atmalı, işe nereden başlamalıyız? Gereksiz malzemelerden 
kurtularak işe başlamalıyız. Ancak, demirbaşa kayıtlı malzemelerin terkin işlemlerinde 
dikkatli olunmalıdır. Diğer malzemeler ise usulüne uygun olarak atılarak, satılmak için 
hurdaya gönderilerek değerlendirilmelidir (Anonim 2001).  

 
Skaggs (2008)’a göre ise, sınıflandırmanın anlamı, lüzumluları da sınıflandır, 

lüzumsuzları da sınıflandır demektir. Kelimenin tam anlamı ise, başından sonuna kadar 
hedef alan içerisindeki her şeyi sınıflandır demektir. Gerekli, gereksiz malzemeleri 
ayıklayarak tasnif etmek, sınıflandırmaktır. Đşletmedeki her malzemenin doğru yerinde 
bulundurulması amacı ile yapılan düzenlemeye sınıflandırma denir. 

  
Sınıflandırma işlemi yapılırken aşağıdaki sorular sorulmalı ve bu iş için hazırlanan bir 

çizelge esas alınarak ayıklama yapılmalıdır (Henderson 2004): 
 
• Çalışma sahasında dağınıklık yaratan gereksiz bir eşya var mı? 
• Olduğu gibi bırakılan kablo, boru gibi gereksiz malzemeler var mı? 
• Zeminde duran el aleti ve teçhizat var mı? 
• Tüm malzemeler sınıflandırıldı mı? Depolandı mı? Etiketlendi mi? 
• Tüm el aletleri, ekipmanlar, ölçü aletleri, malzeme ve evrak sınıflandırılıp kendi 

yerlerine konulmuş mu? 
 
Tüm bu sorulara yanıt aldıktan sonra el aletleri, ekipmanlar, malzeme ve evrak 

kullanım öncelik ve sıklığına göre sınıflandırılabilir. Đşletmedeki her malzemenin doğru 
yerinde bulundurulması amacıyla yapılan düzenleme, sınıflandırmadır. 

 
Her şeyin “bir” yeri olması, yerinde olmayanın bakınca fark edilmesi gerekir. Etiket, 

renkli alan (örneğin kullanılan araçların yerleştirildi ği pano veya masanın neresinde ne 
bulunacağına göre etiketlenmesi veya boyanması) gibi göze hitap eden teknikler ile 
“herhangi birinin” aranan bir eşyayı kolayca bulabilmesi ve tekrar yerine koyabilmesi 
mümkün olmalıdır. Objelere kolay erişilebilmeli, objeler kullanıcıların fiziksel 
zorlanmasına sebep olmayacak şekilde yerlerinde bulunmalıdır. 
 
1.3.3. Sıralama 

 
Genel düzen ve tertiptir. “Her şeye bir yer ve her şey yerli yerinde” olarak 

tanımlanabilir.  Malzeme kutuları için bir yer belirlenmişse, malzeme kesinlikle orada 
olmalı ve asla kaldırılmamalıdır. Yangın söndürücülerin yeri, herkes tarafından bilinmeli ve 
gerektiğinde en kısa sürede söndürücülere ulaşılmalıdır. Rahat çalışma ortamının 
vazgeçilmez bir unsuru olarak görülen düzen sisteminde, her şey el altında ve bilinen 
yerdedir. Düzenleme, gerekli olan bir şeyi ararken ve geri koyarken zaman israfını 
önlemektir (Anonim 2001). 
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Bölge tanımlaması 
                             
                             
                             Alt bölge tanımlaması 

 
Raf tanımlaması   

                             
 
Malzeme tanımlaması 
 
Minimum seviye tanımlaması 
 
 
Maksimum seviye tanımlaması 

 
Şekil 1.2. Düzenlemede kullanılan üç anahtar (Anonim 2001). 

 
 
Düzenleme yapılırken şunlara dikkat edilmelidir: 

- Her şeye bir ad konmalı, herkes bu şeyi aynı adla tanımalıdır, 
- Her şeye bir yer tahsis edilmeli, herkes lâzım olduğunda oradan almalı, işi bittiğinde 

tekrar aynı yerine koymalıdır, 
- Ambarda, her şeyin bulunduğu raf ve gözler numaralandırılmalıdır. 
- Aranılan her şeye 30 saniyede ulaşılabilmeli ve işi bitince tekrar 30 saniyede yerine 

konulmalıdır, 
- Gereğinden fazla raf ve masa bulundurulmamalıdır, 
- Rafların altı temizlik yapılabilecek kadar açık bırakılmalıdır, 
- Kablo ve kablo taşıyıcıları yerden belli bir yükseklikten geçirilmelidir, 
- Hava kanalları ve borular yerden belirli yükseklikte monte edilmelidir, 
- Tek anahtar ve takım kullanma ihtiyacı en aza indirilerek, Đngiliz anahtarı, boru 

anahtarı gibi kombine takımlar kullanılmalıdır, 
- Önemli yerlere ve makinelerin yanına gerekli anahtarlar ve takımlar asılmalıdır. 

Bunlar her an kullanıma hazır durumda tutulmalıdır,  
- Makinelerin yanına toz alma bezini koyacak bir yer yapılmalıdır, 
- Duyuru panolarına asılan her ilân ve duyurunun; ilân edildiği tarih, indirileceği 

tarih, ilândan sorumlu kişinin kimliği yazılı olmalıdır,  
- Duyuru ve ilânların üst kenarı aynı hizada ve kenarları pano çerçevesine paralel 

olmalıdır.    
 

1.3.4. Silme 
 

Amaç, tertemiz bir çalışma ve yaşama alanı yaratmaktır. Çünkü toz, kir ve artıklar, 
dağınıklığın, disiplinsizliğin, verimsizliğin, hatalı üretimin ve iş kazalarının kaynağıdır. Her 
insan günlük yaşantısını geçirdiği, çalışma ve yaşama alanlarını kendi sağlığı açısından 
temiz tutma alışkanlığını kazanmak zorundadır. Hiç kimse kirlettiği yeri bir başkası 
temizlesin diye beklememelidir. Her zaman temiz çevrede yaşamak medenî bir insan 
olmanın ilk şartıdır (Anonim 2001). 

Đşletmelerin bütün birimlerinde o mahallin temizliğinden kimin sorumlu olduğu 
belirlenmeli ve uygun yere asılmalıdır. Temizlik yapacak personel eğitilerek, kendilerine 
hijyenik kurallar, insan sağlığı, toplu beslenme ve toplu yaşamın gerçekleştiği okul ve iş 
yeri gibi yerlerde gerçek anlamda temizlik yapılmadığı takdirde bulaşıcı hastalıkların nasıl 
yayılarak sağlığımızı tehdit edeceği, bunun da iş gücü kaybına sebep olacağı öğretilmelidir. 

NE 

NEREDE 

NE ? 

NEREDE ? 

NE KADAR ? 
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Zaman zaman tüm personelin katılacağı üç dakikalık bir 5 S temizliği yapılarak hem 
çevrenin hem de çalışma alanlarının temizliği sağlanmış olur.  

Temizlik ve düzen sayesinde kazaya neden olabilecek malzeme, alet ve takımlar 
ortada bulunmayacak, yerlerde yağ, su, toz gibi şeyler bulunmayacak, buna bağlı olarak da 
iş kazalarında azalmalar sağlanacaktır. 

 
1.3.5. Standartlaştırma 
 

Amaç; iyi bir çevre düzeni ve iş yeri ortamı yaratmak ve bunu sürdürmektir. Yapılmış 
olan düzenlemeyi ve temizliği devamlı hâle getirebilmek için her şey belirli kural ve şartlara 
bağlanarak tekdüze hâle getirilmelidir. 

Renklerde, şekillerde, giyimde, temizlik hissi verecek her şeyde standartlaşma 
olmalıdır. Kimin nereyi, nasıl ve ne zaman temizleyeceği, düzenli tutacağı önceden 
belirlenmeli ve bu alanlara konulacak şekil ve çizelgelerle sık sık kontrol edilmelidir. Her 
şey, her detay önemlidir. Đş yerinin her noktası kontrol edilerek, her şeyin doğruluk ve 
düzeninden emin olunmalıdır (Anonim 2001). 

 
Standartlaşmayı yapabilmek için: 
 
a. Gözlem yapılmalıdır:  

Çevredeki her şeyi gözlenerek, eksikler, yapılması gerekenler tespit edilmelidir. 
Tespit anında şu sorular sorulabilir: 

- Tanıtma etiketleri var mı? 
- Göstergeler uzaktan okunabiliyor mu? 
- Çatıdan akma ve sızıntılar var mı? 
- Çalışma sahası yeterince aydınlık mı? 
- Çalışırken tehlike oluşturacak bir durum var mı? 
- Çalışanların kıyafetleri işin özelliğine uygun ve temiz mi? 
 

b. Problem tespit edilmelidir:  
Eksik ve olması gerekenler tespit edildikten sonra problemin ne olduğu 
bulunmaya çalışılır. 

- Arızalar neden meydana geliyor? 
- Arıza önceden tespit edilebilir mi? 
- Arızaya karşı hangi önlemler alınmalıdır?   

Gibi sorularla mevcut ya da olabilecek arıza ve sorunlar belirlenir.   
 
c. Standartlaşma için kontrol noktaları belirlenmelidir:   

 
Gözlem yaparak problemi belirledikten ve en ideal şekilde problemi ortadan 
kaldırdıktan sonra standartlaşmaya geçilmelidir. Bunun için önce neyi, nasıl ve ne 
derecede standartlaştırılacağına karar verilmelidir. 

Örnek; tanıtma etiketi yoksa etiketler nereye, nasıl, hangi ölçülerde ve hangi renkte 
konulmalı, üzerlerine nelerin yazılacağı belirlenmelidir. 

 
1.3.6. Sahiplenme 
 

Amaç; kurallara uymak ve takip etmektir. Sadece sınıflandırma, düzenleme, temizlik 
ve standartlaştırmayı yapmak işletmede verimliliği sağlamak için yeterli değildir. Bunların 
devamlı ve kalıcı olabilmeleri için disiplinli bir uygulama gerekir. 
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Đşletme disiplinini sağlamak amacıyla konulmuş basit kuralların takibini bir alışkanlık 
haline getirmek suretiyle, her an denetiminin sağlanması gerekir. Yani kuralların günlük 
birer alışkanlık haline getirilmesi gerekir. 

 
Kurallara uymak ve bunları alışkanlık haline getirmek için önce, hedefler 

belirlenmelidir (Anonim 2001).  
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2.5S ve ĐSRAFIN ÖNLENMES Đ 
 
 

5S uygulamalarının temel amacı işletmelerde israfın azaltılarak verimliliğin 
artırılmasıdır. 5S ilkeleri ofis düzenlemelerinden üretim süreçlerine kadar çeşitli 
uygulamalara yön verebilmektedir. Dolayısıyla işletmelerde dikkate alınması gereken en 
önemli hususlardan biri israf ve israfın önlenmesidir. 

Đş hayatında yapılan tüm faaliyetleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür 
(www.enoctaakademi.com). 

Bunlar: 
a)Müşteri için “katma değer” yaratan faaliyetler, 
b)Müşteri için doğrudan katma değer yaratmayan fakat “ verim ve etkinlilik artırıcı” 

faaliyetler, 
c)Boşa harcanmış faaliyetler (israf). 
Müşteriler bu faaliyetlerin ilk ikisi için bir bedel ödemeye hazırdır. Ancak üçüncü 

faaliyet için hiç bir ödemede bulunmaz. Dolayısıyla bu faaliyetin bedeli üretici firmanın 
üzerinde yük olarak kalmaktadır. 

 
2.1.Đsraf ve Đsrafın Kaynakları 
 

Đsraf, ürün veya hizmetlere değer katmayan, firmanın ana hedeflerinde ilerlemesine 
destek olmayan aktivitelerin tümüdür. Đsraf ile saçıp savurma arasında da ince bir ayırım 
bulunmaktadır. Đsraf bir şekilde mal veya hizmet üretimi ile ilişkili kaynakların fazlalığı ya 
da eksikliğidir. Bu ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak kurulamadığı gider veya 
faaliyetler savurganlık olarak değerlendirilebilir. 

Đsraf kaynakları genellikle iki ana bölümde incelenebilir. Đşletme içi ve işletme dışı 
kaynaklar. Đşletme dışı kaynaklar genellikle üretim planlaması ve satış/talep tahminleri gibi 
işletmenin dış çevresi ile ilişkileri konusundaki yanlış kararlar sonucu oluşan israflardır. Bu 
konulardaki kararlar daha çok işletmelerin üst yönetimleri tarafından alınmaktadır.  

Đşletme içindeki israf kaynakları ise daha çok orta yönetim kademelerinin etkisi 
alanında bulunan ve uygulamaya dönük alanlarda oluşan israflardır.  

Ohno (1988), üretim faaliyetleri esnasında yapılan israfları (MUDA) yedi başlık 
altında toplamaktadır . Bunlar: 
 
-Fazla üretim  
 

Tanım : Talep edilenden fazlasını üretmek (ürün, bilgi, kağıt, vb.) 
• Satış tahminlerine dayanarak fazla üretim, 
• Ara ayarlamalardan kurtulmak için fazla üretim, 
• Ürün fazlası ile sonuçlanan yığın üretim, 
• Gereksiz bilgi, 
• Đhtiyaçtan çok fotokopi, 
• Tüm sipariş üreterek stoklamak ve stoktan küçük partiler halinde sevk etmek  

 
-Gereksiz taşma  
 

Tanım: Katma değeri olmayan malzeme, parça, insan, kağıt, bilgi, vb taşma 
işlemleri 

• Fazla stokları tekrar oradan buraya taşımak 
• Olması gereken yerde olmayan aleti aramak, 
• Alet ve ekipmanları bulundukları yer ile kullanım yeri arasında getir-götür işleri. 
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-Gereksiz Hareket  
 

Tanım: Çalışanların değer yaratmayan hareketleri. 
• Evrak, resim, alet, parça aramak, 
• Tekrarlana malzeme tasnifi, 
• Alet almaya gitmek, 
• Kutulara yerleştirmiş parçaları kaldırmak, 
• Gerekli bilgiyi veya bir şeyi aramak. 

 
-Bekleme 
 

Tanım: Malzeme, insan, bilgi veya donanımın bulunamaması nedeniyle ortaya 
çıkan boş zaman. 

• Araç bekleme 
• Bakım bekleme 
• Bilgi bekleme 
• Evrak bekleme  
• Đnsan bekleme  
• Parça bekleme  
• Test bekleme 

 
-Gereksiz işlem 

 
Tanım: Müşteri için katma değer yaratmayan işler yapmak.  

• Aynı parçayı birkaç kez temizlemek, 
• Gereksiz mükemmeliyet, 
• Gereksiz yazışmalar, 
• Kullanımı zor parça ve alet tasarımları,  
• Müşterinin isteğinden daha hassas çalışmak, 
• Üst üste yapılan sayım işlemleri. 

 
-Stoklar 

 
Tanım: Müşterinin anlık ihtiyacından fazla parçayı, malzemeyi ve ürünü elde 

bulundurmak. 
• Eski kataloglar, 
• Eski takvimler, ajandalar, 
• Gereksiz stoklar, 
• Güncelliği kalmamış doküman ve kopyaları, 
• Kullanılmayan veya birkaç yere kopyalanmış elektronik dosyalar, 
• Kurumuş, bozuk, bitmiş kalemler. 

 
-Hata 

 
Tanım: Olması gerektiği gibi yapılmayan faaliyetler. 

• Yanlış işlem, 
• Tekrar işlem  
• Yüzey çizikleri, bozukları, 
• Birbirine uymayan parçalar, 
• Parça eksikliği.  
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2.2.Đşletmelerde Đsrafın Önlenmesi 
 
Đşletmeler iç ve dış çevreleri ile bir sistemdirler. Söz konusu sistemin bileşenleri 

birbirleriyle etkileşimli olduğundan, bileşenlerde meydana gelen bir değişim doğal olarak 
sistemin bütününü etkilemektedir. Çevre, işletmenin kendisi dışındaki fakat kendisiyle 
doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili faktörlerin tümüdür.  

Đşletme çevresindeki değişme ve gelişmeler işletmeye birtakım imkan ve fırsatlar 
sunduğu gibi, tehlike ve zorlukların kaynağı da olabilirler. Đşletme yönetimi çevredeki 
gelişmeleri sürekli takip etmeli ve gerektiğinde bu değişmelere uyum sağlayacak stratejileri 
uygulamaya geçirmelidir.  

Önemli bir ekonomik krizden kurtulma aşamasındaki ülkemizde devlet tarafından 
alınan önlemlere işletmelerin de katılması, özellikle kaynakların etkin ve verimli 
kullanılması, gereksiz harcamaların kısılması, israfı önlemeye yönelik uygulamaların 
geliştirilmesi gerekmektedir.  

Đşletmelerde israfın yönetimi önemli bir konudur. Đsraf yönetimi çerçevesinde ele 
alınabilecek çeşitli konular bulunmaktadır. Bu konular arasında işletme kapasitesinin etkin 
kullanımı ve işletme faaliyetlerinin rasyonalizasyonu en önemlileridir.  

 
2.3.Đşletmelerde Kapasite Kavramı 

 
Kapasite, genellikle, belirli bir zaman içindeki üretim miktarı olarak 

tanımlanabileceği gibi, işletmenin belirli bir mal veya hizmeti üretebilme yeteneğinin belirli 
bir ölçü ile ifade edilebilmesi olarak da ele alınabilir. Kapasite nasıl tanımlanırsa 
tanımlansın, önemli olan kapasitenin belirlenmesinde eksikliğin veya fazlalığın 
olmamasıdır. Eksik veya fazla kapasite ile çalışmak israfa yol açacak, üretilen mal ve 
hizmetlerin maliyetini artıracaktır. Đşletmelerde farklı kapasite tanımları bulunmaktadır: 

 
a)Kuramsal kapasite:  

Bir makinenin, bir iş görenin veya bütünüyle bir işletmenin belirli bir sürede 
gerçekleştirebileceği en yüksek üretim gücüdür. Böyle bir çalışma ortamında herhangi bir 
bekleme, duraklama, aksama ve gecikme söz konusu değildir.  
 
b)Gerçek kapasite:  
Kuramsal kapasite ile uzun süre üretimde bulunmak imkansızdır. Đş görenler yorulacak, 
makinelere bakım-onarım ve ayarlama yapılacak, hammadde veya yarı mamuller 
beklenecek ki, bu ve buna benzer gecikmelere işleyiş kesilmeleri denir. Kuramsal 
kapasiteden işleyiş kesilmelerinin çıkarılması ile gerçek kapasite bulunur.  
 
c) Kullanılan kapasite:  
Đşletmenin fiili olarak belli bir dönemde yaptığı üretim miktarı kullanılan kapasitedir. 
Gerçekte yeterli sipariş alınamaması, iş akışının düzenlenmesindeki ve üretim 
planlamasındaki aksaklıklar sebebiyle gerçek kapasiteye de ulaşılamayabilir. Buna yeterli 
talebin olmaması da eklenirse ortaya kullanılamayan aylak bir kapasite çıkar.  
 
d) Çalışma düzeyi:  
Kullanılan kapasitenin gerçek kapasiteye oranlanması ile çalışma düzeyi belirlenir.  
 
e) Optimal Kapasite:  
Birim başına sabit ve değişken giderlerin en az olduğu kapasiteye optimal kapasite adı 
verilir. Genelde gerçek kapasite dolaylarında olması beklenir.  
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2.4.Etkinlik, Etkililik ve Verimlilik 
 

Đşletmeler faaliyetleri sonucunda gelir elde ettikleri gibi birtakım giderlerde de 
bulunurlar. Kapasite ve talep tahminleri yapılıp üretim ve satış faaliyetlerine girişildiğinde 
işletmenin beklediği gelirler ve tahmin ettiği giderler bulunmaktadır. Bunlar işletmelerin 
tahmini bütçelerinde yer alırlar. Ancak faaliyet yılı sonunda beklenen gider ve giderler 
yanında beklenmeyen gelirler, özellikle de beklenmeyen giderler olabilir. Đşletmeler 
aralarında israfı önlemeye yönelik tedbirler de olmak üzere beklenmeyen giderleri ortadan 
kaldırmak amacıyla çeşitli rasyonelleştirme çabalarına girerler. Bu çerçevede israf ile ilgili 
üç önemli kavram gündeme gelmektedir: 
 
aEtkinlik:   
Etkinlik, işletmenin amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla kaynaklarını ve yapısını bu 
amaca göre biçimlendirmesini ifade etmektedir. Buradan hareketle etkinlik, işletmenin 
amaçlarını gerçekleştirme derecesi olarak tanımlanabilir. Etkinlik doğru işlerin 
yapılmasıdır, dolayısıyla bir işletme doğru işleri gerçekleştirdiği oranda etkin olacaktır. 
Etkinlik rasyonelleştirmenin araçlarından birisidir. Gerçekleşen sonuçların planlanan 
sonuçlara oranlanmasıyla hesaplanır. 
 
b) Etkililik:   
Etkililik, çıktıların elde edilmesinde katlanılan maliyetlerle ilgili bir kavramdır. Bir işleme 
birim başına çıktı maliyetlerinin diğer işletmelerden daha az olması durumunda etkilidir. 
Etkililik i şi doğru şekilde yapmaktır. Etkinlik önemli başarı kriterlerinden birisidir. Đşletme 
ölçülerinin en yüksek standartlara ulaşmasını gerektirir. 
 
c) Verimlilik :  
Verimlilik i şletmenin hem hedeflerine ulaşmasını, hem de bunu em az maliyetle 
gerçekleştirmesini ifade eden bir kavramdır. Yani doğru işi doğru şekilde yapmaktır. 
Đşletmelerde verimlilik toplam girdilerin toplam çıktılara oranlanmasıyla hesaplanır. 
Verimlilik etkinlik ve etkililiğin bir arada bulunmasıdır. Đşletmelerin verimli çalışmaları 
israfın önlenmesinde en önemli faktördür. 

 
2.5.Üretimde Đsrafın Nedenleri 
 

Üretim sürecinde israfın nedenleri dokuz başlık altında toplanabilir: 
 
a)Farika içi yerleşim: 
Üretim araçlarının, yardımcı tesislerin veya iş istasyonlarının ve taşıma, depolama, kalite 
kontrolü gibi üretimle ilgili faaliyetlerin fiziksel konumları açısından bir bütün olarak 
koordinasyonuna fabrika içi yerleşim veya fabrika düzenleme adı verilir. Fabrika 
düzenlemenin ana amacı, fabrika içinde üretime yönelik faaliyetlerde yer alan canlı ve 
cansız varlıkların tümünün hareket miktarlarını minimum düzeye indirmektir. Fakat bundan 
da önemlisi, kötü yerleştirmenin enerji kaybı, kargaşa, yüksek ıskarta oranı, gecikme, 
kontrol ve yönetim güçlüğü gibi üretimle beraber süren ve maliyetleri olumsuz yönde 
etkileyen bir neden olmasıdır. Kötü yerleşim düzeni fabrikanın üretim kapasitesinden 
yararlanma oranını düşürür, hatta şehrin kötü trafiği gibi faaliyetlerin tamamen felce 
uğramasına dahi neden olabilir. Fabrika içi yerleşimin kötü olduğunun bazı belirtileri vardır. 
Bunlar; malzeme parça ve yarı mamullerin gereksiz yerlerde yığılması, iş akışının işçinin ve 
malzemenin kontrolünde etkisiz kalınması, işçinin normal iş yükünü kaldıramaması 
bedensel zihni yorgunluk şikayetleri, üretim periyodunun uzaması sipariş tesliminde 
gecikmeler, kalifiye işçilerin gereksiz taşıma işleri yapmaları veya boş durmaları, iş 
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akışında durma bekleme tıkanma boş durma veya aşırı yükleme gibi problemler, fabrikada 
bir telaş ve kargaşa havası olması, fabrika alanından tam yararlanamamadır.  
 
b) Makine hazırlık zamanı:  
Makine hazırlık zamanı, yani tezgahların ayarlanması aşaması da önemli israf 
nedenlerindendir. Bu sürelerin azaltılması için öncelikle ayarlama faaliyetinin 
hızlandırılması gerekmektedir. Bunun için sık kullanılan ayarlar standart hale getirilmeli, 
bunun için gelişmiş teknoloji kullanılmalı, mümkünse tezgah çalışırken yeni ayar yapılmalı, 
ayarlama için gerekli araç-gereç hazır bulundurulmalı, ayar sonrası üretime geçmek için 
gerekli hammaddeler hazırda bekletilmeli ve iş süreçleri mümkün olduğunca 
standartlaştırılmalıdır. 
 
c) Đşe yaramayan süreçler:  
Đşletme içerisindeki üretim faaliyetinin planlanmasında iş akış süreçlerinin doğru 
hazırlanması gerekmektedir. Genel iş akışı tipleri olarak yatay ve düşey iş akışları dile 
getirilebilir. Bunlar fabrikanın tek veya çok katlı olmasına bağlıdır. Yatay iş akışları da 
genel olarak doğrusal, L tipi, U tipi, S tipi, O tipi, veya bunların çeşitli şekillerde 
bileşiminden oluşabilir. Bunun dışında iş akışı prosese göre, mamule göre veya sabit 
pozisyonlu mamule göre de düzenlenebilir. Bunların her birinin sakıncaları ve üstün yanları 
olabilir.  
 
d) Yetersiz bakım:  
Üretim programlarının uygun biçimde sürdürülmesi üç temel üretim unsurundan birini 
oluşturan makine ve tesislerin aksamadan çalışmasına bağlıdır. Makinelerin belirli 
zamanlardaki bakımları ve beklenmedik arızaların giderilmesi üretim akışını mümkün 
olduğu kadar aksatmadan gerçekleştirilmelidir. Aksi halde makineler ve onları çalıştıran 
işçiler boş kalır, dolaylı işçilik ve genel imalat giderleri artar, müşteri talepleri zamanında 
karşılanamaz, satışlar düşer, aksaklığın olduğu bölüme bağlı diğer bölümler de bekler, 
ıskarta oranı artar, kalite düşer ve müşteri kaybetme veya tazminat ödeme zorunluluğu 
çıkabilir. 
 
e) Yetersiz çalışma yöntemleri: 
Çalışma yöntemlerinin iyileştirmesi için iş analizlerinin ve görev tanımlarının doğru 
yapılmış olması gerekmektedir. 
 
f) Eğitim eksikli ği:   
Çalışanlar işe alınırken belirli eğitim düzeyleri istenmeli, gerekli oryantasyon eğitimleri 
verilmeli, yeni gelişmeler konusunda sürekli hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.  
 
g) Tutarsız performans ölçümleri:  
Performans değerleme kriterlerinin doğru belirlenmesi oldukça önemlidir. Çalışanların 
kendilerinden ne beklendiğini bilmeleri, çalışmalarının doğru değerlendirilmesi 
motivasyonu artırır, karışıklıkları önler. 
 
h) Etkin olmayan üretim planları:   
Đş akışı ve iş tanımları yanında üretim planlarının da doğru yapılması özellikle üst 
yönetimin sorumlulukları arasındadır. Fabrikanın kapasitesine uygun olarak siparişler 
alınması, pazarlanması yapılan ürünlerin üretim planına dahil edilmeleri aksaklıkları ve 
kapasite israfını önleyecektir.  
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i)Yetersiz tedarik:  
Đşletme kendi ürünlerini üretirken kullandığı malzeme ve yarı mamullerin tedarik 
edilmesinde de dikkatli olmalı, gerek kalite gerekse zamanlama konunda etkili bir tedarik 
politikası izlenmelidir. 

 
Üretimden kaynaklanan verim kaybının büyük bölümü üretim sürecinin yeterli 

düzeyde planlanamamasından kaynaklanmaktadır. Üretim sürecinin gerek iç gerekse dış 
çevreden kaynaklanan değişim talepleri de göz önünde bulundurularak sürekli olarak 
iyileştirilmesi gerekmektedir. Đyileştirme tekniği olarak da 5S ilkelerinden yararlanılabilir.  

 
2.6.Üretimde Đsrafı Önlemede 5S Yaklaşımının Uygulanabilirli ği 
 
 Üretim ve çalışma ortamlarında pek çok israf bulunmaktadır. Sadece kazanca 
odaklanan işletme yönetimleri, etrafını saran israf kaynaklarını göz ardı ettiklerinden, artan 
üretim hacmine paralel olarak israfın boyutları ve maliyeti de artmaktadır. Üretimde israfı 
azaltmada kullanılabilecek önemli süreç iyileştirme tekniklerinden biri de 5S yaklaşımıdır.  
 
 5S tekniğinin üretim sürecinde israfı önlemede kullanılabilirliği ile ilgili olarak 
süreç adımları bazında şu değerlendirmeler yapılabilir:  

 
-Öncelikle üretim sürecinin sınıflandırılması düşünülebilir. Hangi aşamaların birlikte 

veya ayrı olarak tasarlanabileceği gözden geçirilebilir. Kritik süreçler özelliklerine göre 
planlanabilir. Hangi süreçlerin sonuca ne ölçüde etki ettiği dikkate alınabilir.  

 
-Düzenleme ilkesine uygun olarak işyerinin ve üretim sürecinin yeniden gözden 

geçirilmesi söz konusu olabilir. Üretilen ürünün özelliğine veya üretim teknolojisinin türüne 
göre hangi tür bir yerleşimin daha uygun olduğuna karar verilmelidir. Üretim süreci için 
gerekli olacak hammadde ve malzemelerin gerektiğinde gerektiği yerde bulunmalarının 
sağlanması gerekmektedir. Üretim süreci içerisinde araç-insan öğelerinin hareketlerinin 
kolaylaştırılması amacıyla işaret sistemi gözden geçirilmelidir.  

 
-Temizlik problemleri üretimde dolaylı olarak verim düşüklüğüne veya kalite kaybına 

yol açabilmektedir. Çalışanların sağlığı veya moral motivasyonu açısından sorun 
yaratabilmektedir.  

 
-Gerek işyerinin gerekse üretim sürecinin görsel açıdan daha kullanışlı ve estetik hale 

getirilmesi standartlaştırma ilkesinin gereğidir. Çalışanların, araç-gereç ve makinelerin, 
göstergelerin, kullanılan mekanların amaca en uygun biçimde tasarlanmaları gerekmektedir. 
Bu düzenlemeler aynı zamanda ısı, elektrik, kaza, yangın ve gürültü kaynaklı bazı 
tehlikeleri de azaltarak daha güvenli bir çalışma ortamı yaratacaktır.  

 
-Son olarak eğitim ve disiplin ilkesi bütün bu çalışmaların süreklilik kazanması ve 

çalışanlarda alışkanlık biçimine dönüşmesi için yapılması gerekenlerle ilişkilidir. 
Đşletmelerde olumlu davranışların yaygınlık kazanması için bu davranışların kurum kültürü 
haline getirilmesi ve tüm çalışanlarca paylaşılıp desteklenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
gerek biçimsel, gerekse biçimsel olmayan iletişim araçlarının kullanılması faydalı olacaktır. 
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3. 5S YAKLAŞIMININ ĐŞLETMELERE SA ĞLADI ĞI YARARLAR 
 

 
Đşletmelerde, verimliliği artırmanın en etkin ve ucuz yolu, süreçte yer alan etkin 

olmayan zamanı sıfırlamaktır. Đşletmelerde etkin olmayan zamanı oluşturan faaliyetlerin 
başında; bir malzemenin aranması, aranan malzemenin zamanında bulunamaması, bulunan 
malzemenin işlem yerine getirilememesi, yanlış malzemenin elde edilmesiyle yapılan yanlış 
işlem için harcanan zaman, bürokratik işlemlerde ve karar alma süreçlerinde kaybolan 
zaman vs. gelmektedir (Bozkurt 1999). 

Üretim süreci içerisinde yer alan, ancak, yapılış biçimi itibariyle, işlem süresini 
olumsuz yönde etkileyen bu faaliyetler, gözden geçirilerek, ya revize edilmeli (yeniden 
düzenlenmeli) ya da tamamen ortadan kaldırılmalıdır. 

Bu nedenle, 5S yaklaşımı, ileri sürdüğü ilk üç ilke ile, iş akışını en aza indirecek 
ortam şartlarını hazırlamakta ve son iki ilkesi ile de, meydana getirdiği iyileştirmenin 
korunmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, etkin olmayan 
zamanın önlenmesine yönelik işletme politikasının temelleri, 5S yaklaşımındaki 
uygulamalar ile atılmaktadır. Dolayısıyla, 5S yaklaşımı, işletmede yapılan diğer iyileştirme 
çalışmalarına da temel oluşturmaktadır (Bozkurt 1999). 
 
 
3.1. 5S Yaklaşımının Sağladığı Yararlar  
 

5S yaklaşımı, birçok işlemden oluşur. Sistemin başarısı, tüm bu işlemlerin herkes 
tarafından anlaşılmasını ve sürekli olarak gözden geçirilmesini gerektirir. Yaklaşımın, 
başarıyla uygulanması için gerekli olan bir başka faktör de, herkesin "Takım Çalışması 
Ruhu"na sahip olmasıdır. Her iş gören, yapılacak yenilik ve gelişmelerin önemini kavrarsa, 
kurulan sistem daha sağlıklı i şleyecektir. Bu bağlamda 5S yaklaşımının sağladığı yararlar 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 
 
-Güvenlik 
 

Organize, düzenli ve temiz bir iş ortamı çalışmak için daha güvenlidir. 5S 
faaliyetleri, düşmelere, yangınlara ve yaralanmalara sebep olabilecek saçılmış, dökülmüş ve 
dağınık eşyaları ortadan kaldırır. Görsel göstergeler insanları tehlikelere karşı korur. Đyi 
yapılmış organizasyon, eşyaları daha iyi yerleştireceğinden bunlara ulaşma veya kaldırma 
esnasındaki kazaları azaltır ve bununla birlikte tehlikeli kimyasal maddeleri daha güvenli 
kullanmamıza ve saklamamıza yardım eder. 
 
-Geliştirilmi ş Üretim akışı ve verim 
 

5S sistemi daha düz bir üretim akışı için çeşitli yollarda yardım eder. Gereksiz 
malzemelerin kaldırılması ve malzemelerin en gerekli olduğu yere konması ile arama süresi 
azaltılır. Yerleşim göstergeleri herkese doğru prosedürleri gösterir ve insanları sadece bir 
göz atma ile malzemelerin yerini bulmalarını sağlar. Temizlik ve muayene, arıza 
kaynaklarını, ekipman arızalanmadan önce bulmaya imkan verdiği için plansız kayıp 
zamanı azalır. 
5S uygulamasının getireceği düzen sayesinde; 

• Yerinde olmayan bir şey aramak, 
• Gereksiz yere uzun mesafeler yürümek, 
• Bozuk veya ayarsız ekipmanla çalışmak zorunda kalmak ortadan kalkacaktır. 
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-Artan Kalite 
 

Günlük temizlik faaliyetleri, mamulleri ve üretim aşamalarını kirden uzak tutmaya 
yardım eder. Günlük temizlik esnasındaki ekipman ve makine kontrolleri mamul hatalarına 
yol açabilecek arızaların bulunması için sizi uyarıp bulmanızı sağlar. 
 
-Đşyerine tümüyle hakim olma 
 

 Bu belki de en önemli yarardır. 5 S sisteminde: 
• Çalışma alanında neye ihtiyacımız olduğunu tanımlama 
• Malzemelerin nerede olması gerektiğine karar verme 
• Malzemeleri bu yolda tutma 

Sonucunda en verimli çalışma ortamı oluşturulmuş olacaktır. 
 
-Teknik Emniyet Sağlaması 
 

Kuruluş içinde çeşitli yerlere teknik emniyet levhaları asmak bütün dünyada 
uygulanan genel bir yöntemdir. Ancak çalışanların bu konuda dikkatsiz olması başlı başına 
bir sorun kaynağıdır. 
“Teknik Emniyet” için bir zorunluluk olan “düzen içinde çalışma“ ve ”iyi organizasyon” 5S 
yönteminin ta kesindir. 

5S yöntemi doğru olarak  uygulandığında, iş kazaları azalmakla  kalmaz, aynı 
zamanda   teknik emniyet levhaları asılaması duyulan ihtiyaç da azlar .çünkü 5S  
uygulandığında teknik emniyet kuralları da kendiliğinden uygulanmış olur. 
 
-Hataların Yok Edilmesi  
 

Etiketleme ve arızayı olmadan tespit etme için yapılan faaliyetler, dikkatli ve titiz 
bir çalışma gerektirir. Bu çalışmalar dahilinde, problem çıkması ihtimali olan bütün 
noktaların saptanması ve gerekli tedbirlerin alınması şarttır.   

5S yönteminin uygulamaya konulmasından sonra sağlanan tertip, düzen ve temizlik 
sayesinde uygunsuzluklar bir bakışta görünür hale gelir. Görünen hatalar çözüm bulunarak 
anında giderilebilir.  

5Syönteminin uygulamaya konulmasından sonra sağlanan tertip, düzen ve temizlik 
sayesinde uygunsuzluklar bir bakışta görünür hale gelir. Görünen hataları  

5S yaklaşımının, uygulanması durumunda, hem işletme, hem de iş görenler önemli 
yararlar elde edeceklerdir. Bunların başlıcalarını, aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkündür 
Bozkurt (1999): 

 
3.1.1. Đşletmeye sağlayacağı yararlar 
 

5S yaklaşımının, işletmeye sağlayacağı faydalar, şu şekilde özetlenebilir (Bozkurt 
1999): 

a. Gereksiz malzemenin, iş sahası civarında bulundurulmasının 
engellenmesi, 

b. Đşyeri sahasının, daha verimli kullanılmasının sağlanması, 
c. Kullanılmayan küçük alanların değerlendirilmesi, 
d. Geçiş koridorlarının daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi, 
e. Temiz ve düzenli bir işyerinde olağandışı durumların anında 

fark edilebilmesi, 
f. Eski tezgahlardan beklenen faydanın azami derecede elde edilmesine 

yardımcı olunması, 
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g. Problemlerin daha kolay teşhis edilmesinin sağlanması ve kusurlu birim 
sayısının azaltılmasına destek olunması, 

h. Tezgahlarda muayene kolaylaşacağından, daha iyi koruyucu bakım 
yapılmasının sağlanması, dolayısıyla, tezgah arızalarının azalmasına ve 
tezgah performanslarının artmasına katkı sağlanması. 

i. Ekstra stok maliyetine neden olan, ihtiyaç fazlası stokların oluşmaması, 
j. Đhtiyaç fazlası stokların oluşmamasından dolayı, palet ve taşıyıcı maliyetinin azalması,  
k. Malzemenin az sayıda olmasının, ihtiyaç duyulmayan stoğun tanınmasını ve ayırt 
edilmesini sağlaması,  
I. Küçük miktarlardaki stoklama sisteminin, tasarım değişiklikleri, sınırlı raf ömrü vs. gibi 
olumsuzluklardan etkilenmemesi,  
m. Kalite kusurlarının bir kısmının, ihtiyaç duyulmayan süreç-içi stok ve ekipman 
arızalarından kaynaklanmasından dolayı, ürün kalitesinin artmasına destek olması,  
n. Gereksiz ekipmanın,  üretim faaliyetlerinin önünde bir engel oluşturmasının önlenmesi,  
o. Đhtiyaç duyulmayan ekipmanın tasfiyesi ile, ekipman yerleşim planı tasarımının 
kolaylaşması,  
p. Đşletme kültürünün oluşumuna, önemli katkı sağlanması, 
r. Metod etüdüne yardımcı olacak, çalışma ortamının hazırlanması. 

 
3.1.2.Đş görene sağlayacağı yararlar 

 
Yaklaşımın, doğrudan iş görene sağlayacağı faydalar şu şekilde sıralanabilir 

Bozkurt (1999): 
a. Đşyerinin nasıl düzenleneceği ve işin nasıl yapılacağı hususlarında, 

yaratıcı katkıda bulunma fırsatını sağlaması, 
b. Đşyerinde karşılaşılan engeller ve rahatsızlıkları ortadan kaldırması, 

dolayısıyla da, iş kazalarının azaltılması ve daha güvenli bir çalışma 
ortamının hazırlanması, 

c. Temiz ve düzenli bir işyerinde, daha keyifli bir çalışma ortamının mevcut 
kılınması, 

d. Đş görenlerde aidiyet duygusunu geliştirmesi, 
e. Đş görenlerde, işyerini önemseme ve iftihar etme duygusunu yaratması, 
f. Đş görenin, kendisinden beklenileni rahat anlamasına yardımcı olması; neyin, 
nerede, ne zaman yapılması gerektiği konularında iş göreni bilgilendirmesi, 
g. Ekip çalışması anlayışını geliştirmesi, 
h. Birlikte çalışanlar arasında, ekip ruhunu (uyum duygusunu) geliştirmesi, 
i. Đş görenin, işe ve çevreye karşı daha duyarlı olmasını sağlaması. 

 
3.1.3. Müşteriye sağlayacağı yararlar 
 
 5S uygulamasının müşterilere sağlayacağı yararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Tam zamanında performans  
• Artan dağıtım performansı 
• Düşen fiyat 
• Düşen döngü zamanı  
• Đyileşen üretici – müşteri ilişkisi   
• Đştekilere karşı hızlanan tepki   
• Artan müşteri taleplerinin karşılanması 

Sağladığı bu faydalardan başka, 5S yaklaşımının, her bir ilkesinin uygulanmasıyla 
önüne geçilecek problemler, aşağıda ayrı ayrı incelenmiştir. 
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3.2.5S Đlkelerinin Uygulanmasıyla Giderilebilecek Problemler 
 
 
3.2.1. Sınıflandırma ile giderilebilecek problemler 

 
Yaklaşımın Đlk uygulama aşaması olan sınıflandırma, tam zamanında üretimin (JIT), 

"gerekli olanı, gerekli miktarda, gerekli olduğu zaman" ilkesine karşılık gelir. Yani 
sınıflandırmada, "gerekli olan, gerekti miktarda, gerektiği yerde"dir. Dolayısıyla, bu ilkenin 
uygulanması sonucunda giderilecek problemler şunlar olacaktır (Bozkurt 1999): 

a. Đşletmenin, giderek artan bir yığın karşısında, içinde çalışılması zor bir 
durum alması, 

b. Gereksiz eşyaların saklanması için kullanılan raf, regal ve dolapların, 
iş görenler arasındaki iletişime engel olması, 

c. Gerekli malzeme ve ekipmanın, zamanında bulunamaması, 
d. Gereksiz stok ve ekipman bakımının, işletme maliyetlerini artırması, 
e. Gereksiz malzeme ve ekipmanın, üretim sürecindeki başka problemleri 

gizlemesi, 
f. Gereksiz malzeme ve ekipmanın,  süreç akışının iyileştirilmesini 

güçleştirmesi. 
 

3.2.2. Düzenleme ile giderilebilecek problemler 
 

Bir işyerinde, en çok boşa zaman harcanan işlerden birisi, herhangi bir ekipman ve 
malzemeyi, kötü düzenlenmiş bir raftan (bulmak ve) çıkarmaktır. Arama işleminde yitirilen 
zaman strese yol açar ve bunun sonucunda da, çalışma verimi önemli ölçüde düşer. Bu 
nedenle, düzgün yerleşimin, verimi artırmada önemli bir etkisi vardır. Buna göre, yapılacak 
uygun bir düzenleme ile, giderilecek problem noktaları, şunlar olacaktır (Bozkurt 1999): 

a. Bölümlerin ve üretim ünitelerinin, birbirlerine ve türlü servislere olan mesafeleri ve 
mevcut alanın en verimli ve etkin kullanılma problemi, 
b. Malzeme ve iş gören hareketlerindeki, taşıma mesafesinden doğan, taşıma süresi ve 
ortaya konan çabanın maliyeti, 
c. Taşıma işlerinde kullanılan araç tipi ve bunun maliyeti, 
d. Depolama yerleri, bunların büyüklüğü, ayrıca yarı mamüller ve kimi istasyonlar 
için, geçici (ara) depolama yerleri tespiti, 
e. Toplam üretim süresi, 
f. Yarı mamül miktarı ve bağlı olarak, yarı mamüle ayrılacak sermaye miktarı tespiti, 
g. Yerleşim düzenine göre, ekipmanlara gelecek birim sayısının tespiti ve 
buradan, ekipman saati başına gerekli toplam ekipman kapasitesi tespiti ve bunun için 
gerekli sermaye miktarı tespiti, 
h. Đş görenlerin, işlerindeki ve yardımcı görevlerindeki sorumluluklarının tespiti ve 
bunlardaki verimliliğinin belirlenmesi, 
i. Ekipmanların bakım programları ve bunun gerektirdiği maliyet tespiti ve buna göre 
yapılacak onarım ya da yenileme politikalarının tespiti,  
j. Denetim planlamasının oluşturulması (denetim sahası ve denetim sıklığının tespit 
edilmesi),  
k. Üretim planlaması ve kontrolü sistemi bünyesinde, kontrolü yapılacak işlemlerin 
sırasının saptanması,  
I. Kontrol ve düzeltici işlemler arasındaki zaman aralığı tespiti ve bunun iş verimi 
üzerine etkisi. 

Yukarıda sıralanan problemlerin ışığında, oluşabilecek kayıplar, tipik örnekleriyle 
birlikte, aşağıda belirtilmiştir: 

 



21 
 

a. Hareket Kaybı: Bir ekipmanı bulmak için, gönderilen elemanın onu 
bulamaması, 
 
b. Arama Kaybı: Gerekli olan ekipmanın bulunduğu dolap veya 
çekmecenin, anahtarının bulunamaması, 
 
c. Đnsan Enerjisi Kaybı: Đhtiyaç duyulan ekipmanın, aranmasından kaynaklanan  
yorgunluk hissi, 
 
d. Malzeme Sayısı Fazlalığından Kaynaklanan Kayıplar: Çekmece veya 
dolapların, gereksiz sayıda malzeme ile (bunların bir kısmı gerekli de 
olabilir) dolu olması, 
 
e. Yanlış Malzemeden Kaynaklanan Kayıplar: Operatöre bilgi vermeden, 
iki farklı malzemenin yerinin değiştirilmesi ve farkında olmadan yanlış 
malzemenin alınarak üretimde kullanılması, 
 
f. Tehlikeli Ko şullardan Kaynaklanan Kayıplar : Geçiş koridoru üzerinde 
bırakılan istifli bir malzemenin, oradan geçen bir kişi tarafından devrilmesi 
ve bunun sonucunda, -belki- bir iş kazasıyla karşılaşılması. 
 

3.2.3.Temizlik ile giderilebilecek problemler 
 

Bu kurala uymakla giderilecek problemler şunlardır (Bozkurt 1999): 
a. Kirlenen aydınlanma camlarının, içeriye yeterli ışığın girmesini 

engellemesi, bunu telafi etmek için, ilaveten elektrik enerjisinden 
yararlanılmaya çalışılması, bunun da, işletmeler için önemli bir maliyet 
unsuru olması 

b. Çalışma ortamının yetersiz aydınlatılması sonucunda, iş görenin, 
moralinin ve iş motivasyonunun önemli ölçüde bozulması, bunun da 
verimsiz çalışmaya yol açması 

c. Işığın, işin kalitesine doğrudan etki ettiği yerlerde, yetersiz 
aydınlatmanın, kusurların örtülmesine neden olması 

d. Zeminde yer alan su birikintilerinin (temiz veya kirli), i ş görenin ya da 
taşıyıcı araçların kaymasına ve ciddi sayılabilecek iş kazalarına neden 
olması 

e. Ekipmanın yetersiz temizliğinin, işbu ekipmanların mekanizmalarını 
bozarak, uzun süreli bir bakım-onarım faaliyetini gerektirmesi, bunun da 
işletme verimini ve çalışma maliyetini önemli ölçüde etkilemesi 

f. Aşırı toz ve imalat atıklarının (talaş gibi), temizlenmemesi durumunda 
iş gören sağlığının önemli ölçüde bozulması 

g. Aşırı toz ve imalat atıklarının, üretim ve montaj süreçlerine karışarak, 
olmadık hataların ortaya çıkmasına sebep olması 
 

3.2.4.Standartlaştırma ile giderilebilecek problemler 
 

Standartlaştırmanın uygulanmamasıyla yaşanacak muhtemel problemleri şu şekilde 
sıralamak mümkündür (Bozkurt 1999): 

a. Tolerans dışı birim sayısının artması, 
b. Düzeltici işlemlerin artması, 
c. Üretim süresinin uzaması ve zorlaşması, 
d. Yarı mamül ve mamul stok miktarının artması, 
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e. Kaynak israfının artması, 
f. Alım-satım işlerinin zorlaşması, 
g. Satış sonrası servis faaliyetinin zorlaşması, 
h. Değişken ve ekseriyetle de uygun olmayan çalışma koşullarında, iş gören 

sağlığının tehdit edilmesi, 
i. Đşletme içi çatışmaların artması, 
j. Đşletme genelinde uygulanan 5S kampanyalarının sonrasında dahi, yeni ortamın kısa 

sürede istenmeyen (eski) duruma dönüşmesi, 
k. Đşgünü sonunda, gereksiz malzemelerin, ekipmanların yanında birikmeye başlaması, 
I. Malzeme ve ekipmanlara ait stok alanlarının, kısa sürede dağınık bir görünüm 
alması,  
m. Đmalat atıkları, talaş vs. maddelerin işlem yerlerini kirletmesi,  
n. Sınıflandırma ve düzenlemenin uygulanmasından kısa bir süre sonra, bürolarda 
gereksiz evrakların birikmeye başlaması. 

Standartlaştırmanın en önemli yararı, herkesin görebileceği ve kolaylıkla 
anlayabileceği şekilde uyarı ve kontrol tabloları kullanmak suretiyle; herhangi bir iş 
istasyonundaki anormalliklerin ya da işlem hatalarının, ilk bakışta görünmesini sağlayacak 
bir sistemi beraberinde getirmesidir. Dolayısıyla, işyerindeki görünürlüğün ve buna bağlı 
gözlem ve kontrol işlevinin kolaylaştırılmasında, çalışma veriminin sahip olduğu yüksek 
standartların korunması ve devam ettirilmesinde, standartlaştırmanın önemli bir yeri vardır. 

 
3.2.5. Eğitim ve Disiplin ile giderilebilecek problemler 

 
Disiplinin uygulanması ile giderilen problemler (Bozkurt 1999): 

a. Đş gören ve yöneticilerin, bilgi ve beceri yetersizliği, 
b. Đş görenin, moral ve motivasyonunda düşüklük, 
c. iş görenin, örgütsel amaçlar ve işletme hedeflerinden habersiz olması, 

dolayısıyla, şirket imajına destek olamaması, 
d. Ast-üst ilişkilerinde uyumsuzluk ve iletişim bozukluğu, 
e. örgütsel gelişimin sağlanamaması ve değişime yoğun direnç gösterilmesi, 
f. örgütsel politikaların benimsenmemesi ve tam olarak uygulanamaması, 
g. Karar verme ve problem çözme yeteneğinin azalması, 
h. Đş gören ihtiyacının, iç kaynaklardan çok, dışarıdan temin edilmesi, 
i. Çalışma hızı ve mamul kalitesindeki düşüklük, 
j. Đş görenlerin, işletme içi/dışı istenmeyen davranışlarda bulunması. 

Genel özellikler itibariyle sıralanan bu yararlardan başka, 5S kapsamında 
karşılaşılacak tipik problemler şunlar olacaktır: 

a. Sınıflandırma ilkesinin gereği tamamlandıktan kısa bir süre sonra, 
atölyede gereksiz kalemlerin birikmeye başlaması, 

b. Düzenleme ilkesi başarıyla uygulanmış olsa bile, malzeme ve 
ekipmanların, kullanım sonrası belirlenen yerlerine bırakılmaması, 

c. Ekipmanlar ne kadar kirlenirse kirlensin, bunları temizlemek için gerekli 
önlemlerin alınmaması, 

d. Kirli tezgahların bir süre sonra bozularak, prosesten hatalı ürünün 
çıkmasına neden olması, 

e. Koridorlar ve geçiş alanlarında bırakılan malzemelerin, insanların takılıp 
düşmesine veya benzer iş kazalarına neden olabilmesi, 

f. Karanlık, kirli ve düzensiz işyerlerinin, iş görenlerin motivasyonlarını ve 
moral değerlerini bozması. 
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3.3.5S Yaklaşımının Đsraf Konusunda Sağlayacağı Yararlar  
 
5S yaklaşımı, birçok işlemden oluşur. Sistemin başarısı, tüm bu işlemlerin herkes 

tarafından anlaşılmasını ve sürekli olarak gözden geçirilmesini gerektirir. Yaklaşımın, 
başarıyla uygulanması için gerekli olan bir başka faktör de, herkesin ‘’Takım Çalışması 
Ruhu’’na sahip olmasıdır. Her iş görenin, yapılacak yenilik ve gelişmelerin önemini 
kavramasına dayalı olarak, kurulan sistem de o oranda daha sağlıklı i şleyecektir.  

5S yaklaşımının uygulanması, işletmelere birçok konuda doğrudan veya dolaylı 
fayda sağlar. Özellikle üretimde, israfın önlenmesine, kalite ve verimliliğin yükselmesine 
yönelik katkısı oldukça büyüktür. 5S uygulaması ile israfın önlenmesine ve kalite ve 
verimliliğin yükselmesine yönelik uygulamalar arasında aşağıdaki hususlar sayılabilir: 
 
-Sıfır ayar süresi (Daha fazla ürün çeşitlili ği):  

 
Ürün çeşitlenmesine olan eğilim her geçen gün hız kazanmakta ve işletmeler 

kendilerini bu trendle aynı düzeyde tutamaz duruma gelmektedirler. Đşletmelerin varlıklarını 
sürdürebilmeleri ve rakipleri arasında var olabilmeleri için yeniden araçlandırma ve geniş 
çaplı değişim işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bunun için, etkin olmayan 
zamanı sıfıra indirmek, değişim sıklığını arttırmak ve ürün çeşitlenmesine daha çok adapte 
olmak gerekir. Bu nedenle, ekipmanların belirli aralıklarla düzenlenmesi büyük bir israfı 
ortadan kaldırır. Temiz araç-gereç ve düzenli bir çalışma ortamı işlemsel etkinliğin 
arttırılmasına katkıda bulunur (Hirano, 1995). 
 
-Sıfır Hata (Daha yüksek kalite):  

 
Hatalar, çoğu zaman yanlış parçaları birleştirme ve yanlış alet kullanma gibi 

sebeplerden oluşur. Düzenleme ve sınıflandırma bu çeşit hataları önler. Üretim araç-
gereçlerini temiz tutmak, araç-gereç işlem hatalarını azaltır. Düzenli bir işyeri, hataların 
keşfedilmesini kolaylaştırır. Araç-gereçleri kullandıktan sonra kendi yerlerine geri koymak, 
parça ve alet seçim hatalarının yok edilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, temiz ve iyi 
düzenlenmiş bir çalışma alanı, çalışanların yaptıkları işi daha bilinçli bir şekilde 
yapmalarını sağlayacaktır. Kalite kontrol ekipmanları ve ölçüm araçlarının düzenli 
bakımının ve kalibrasyonunun yapılması sıfır hataya ulaşmanın en önemli koşullarından 
biridir. 
 
-Sıfır Đsraf (Düşük maliyet, yüksek kalite):  
 

Đşletmelerde, yarı mamul, hareket, zaman, vb. pek çok konuda israfa neden olunur. 
Bunu gidermek için proses içi ve ambarlardaki bekleyen stoklar, gereksiz stoklama yerleri 
(ambar, raf, dolap vb.), nakil ekipmanlarını beklemekle oluşan etkin olmayan süre, parça 
veya araç-gereç aramakla harcanan gereksiz süre ve hareket israfı, kısacası katma değer 
yaratmayan her türlü faaliyet yok edilmelidir ve bu 5S çalışmaları ile kolaylıkla 
sağlanabilir. 
 
-Sıfır Gecikme (Güvenilir teslimat):  
 
Titiz bir 5S uygulamasını azaltan fabrikalar, onları önlemek için ne yaparlarsa yapsınlar 
hata üretmeye eğilimlidirler. Çok fazla boş hareket, hata ve eksiklik gibi problemlerle 
yüzleşildiğinde teslimatları zamanında hazır etmek zorlaşır. Hurdalar yok edilince 
sevkiyatlar zamanında yapılabilir. Zamanında teslimat yapabilmek için iyi çalışma koşulları 
ve düzenli akan operasyonlara ihtiyaç vardır. 
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-Sıfır Đş Kazası (Arttırılmı ş iş güvenliği):   
 

Yürüme alanlarına bırakılan parçalar, ambarlara yüksek bir şekilde yığılan stoklar, 
araç-gereçlerin yağ vb. maddelerle kaplanması başlıca kaza nedenleridir. 5S çalışmaları ile 
tezgahlar temiz şekilde korunduğundan ortaya çıkacak mekanik arıza ve kaza riskleri hemen 
fark edilir. Tüm aletler yerlerine güvenli bir şekilde yerleştirilir, böylelikle insana ve 
ekipmana zarar verici şeylerin olması engellenir. 

 
-Sıfır Arıza (Daha iyi bakım):  
 

Çöp, kir, toz, vs. tezgah arızalarının temel sebeplerinden biridir ve ekipman ömrünü 
azaltır. 5S çalışmaları ile yonga, talaş, yağ vb. sızıntılar yok edilerek tezgahın nasıl çalıştığı 
rahatça görülebilir, ekipmanlar günlük olarak korunup, kontrol edilerek arızalar oluşmadan 
önlenebilir. 
 
-Sıfır Şikayet (Daha fazla güven):  
 

5S’i uygulayan fabrikalar eksiklik ve ertelemelerden uzaktırlar, bu da ürün kalitesi 
konusunda müşteri şikayetlerinden uzak olmalarını sağlar. Temiz ve düzenli bir işletmeden 
gelen ürünlerde hurda yoktur, ürünlerin maliyeti daha düşüktür ve ürünlerin teslimatı 
zamanında yapılır. 
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4. 5S TEKNĐĞĐNĐN UYGULAMA METODOLOJ ĐSĐ 
 
 
4.1.Uygulamanın Yürütüldüğü Đşletme 
 

Uygulama, Konya’da yerleşik ŞAHBAZ POMPA Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketinde yürütülmüştür. Firma, 1979 yılında Konya’da kurulmuştur. Firma başlangıçta 
Meram Sanayide 200 m2’lik bir alanda milli pompa üretimi ile başladığı faaliyetlerini 
zamanla genişleterek, 1991 yılından itibaren 1.Organize Sanayi bölgesinde 2000 m2 alan 
üzerine kurulu 1000 m2 kapalı alana sahip fabrikasında devam etmiştir. 

Firma, 1995 yılında ürün yelpazesini genişleterek 5”, 6”, 8” ve 10” dalgıç pompa 
imalatına başlamış, üretimini bununla sınırlamayıp, 2002 yılında 4” A, B, C serisi plastik 
fanlı dalgıç pompa üretimine başlamıştır. 
  Şahbaz Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti., Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış bayileri 
ve nitelikli elemanlardan oluşan kalifiye ekibi ile tüm Türkiye’deki çiftçilere hizmet 
sunmaktadır.   
  2006 yılında üretim tesisini Konsan Özel Organize Sanayi Bölgesine taşıyan firma, 
uzun yıllar üzerinde AR-GE faaliyetlerini sürdürdüğü pompa üretiminde son teknoloji 
olarak kabul edilen paslanmaz pompaları üretmeyi başarmış, bu atağıyla pazarda ürünleri 
aranılan önemli bir marka olmuştur. Paslanmaz pompaların tüm serilerinde kendi tasarımı 
ile tatminkar verim seviyelerine ulaşan firma, yurtdışına da açılarak, gerçekleştirdiği ihracat 
hamlesi ile hem Konya hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Đç piyasada hali 
hazırda müşterilerinin kullanımına sunulmuş olan paslanmaz pompalar, üstün teknolojisi ile 
hem yüksek verimlilik değerlerine ulaşmakta, hem de düşük enerji tüketimi ile çiftçinin 
tercihi olmaktadır. 
  25 yılı aşkın deneyime sahip olan firmada üç mühendis, iki teknisyen ve iki ustabaşı 
olmak üzere toplam 26 kişi çalışmaktadır. 
 Firma halen 1500 m2 açık alan,  2000 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 3550 m2 

alan üzerinde kurulmuş olup, üretimin yapıldığı alan ve idari büro bölümlerinden 
oluşmaktadır.  
 
 
4.2. Đşletmenin Tezgah Varlığı 
 
 Đşletmenin tezgah varlığı tablo 4.1 de verilmiştir. 
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Tablo 4.1. Araştırmanın yürütüldü ğü işletmenin tezgah varlığı 
 
TEZGAH ADI TEKN ĐK ÖZELL ĐKLER Đ 
CNC Torna (2 adet) Modeli: 2004  D=200 mm n=35 ~3000 d/dk  
3 m.lik Torna Modeli:1990 D=710 mm L= 3 m n=1000 d/ dk 
VDF Torna Modeli:1954  D=275 mm L= 2 m n=1000 d/ dk 
VDF Torna Modeli:1960  D=275 mm L= 1,5 m n=1000 d/ dk 
TOS Torna Modeli:1985  D=500 mm L= 2 m n=1000 ~2000 d/ dk 
TOS Torna Modeli:1985  D=275 mm L= 1,5 m n=1000 ~2000 d/ dk 
Freze Modeli:1975   n=1400 ~2800 d/dk b=1 m 
Planya Modeli:1973  n=13 ~118 d/dk L=600 mm 
Matkap Friedrich Engles Modeli:1991  D= 150 mm n=1500 d/dk  
Matkap Sevindik Modeli:1998  D= 45 mm n=1500 d/dk  
Testere Tezgahı Modeli:1990  v=21 ~84 m/dk =260 s=0,1 mm/dv 
Punto Kaynak    
Dikey Balans Makinesi Modeli:2002  n=2580 d/dk h=1 ~1,3 m G=50kg 
Yatay Balans Makinesi Modeli:2002  n=3000 d/dk D=300 mm G=50kg 
Pres Hidroliksan Modeli:1996 P=50 ton 
Pres Hidroliksan Modeli:1996 P=100 ton 
Taşlama  Modeli:1990 P= 1HP  D=200 mm n=2850 d/d 
Boru Ovalama Tezgahı  - 
Plastik enjeksiyon   - 
Dik Đşlem Makinesi  - 
Temsan Kompresör  - 
Özen Kompresör  - 
Pres Faruk Çam Ağır Mak  - 
Matkap 4" montaj  - 
Taşlama 4" montaJ  - 
Matkap 12 speed  - 
Fırın Takdir End Mutfak  - 
Özkal Press  - 
Durmazlar Saç Bükme  - 
EG  Plastik Yapıştırma  - 
Vinç Sekizli  - 
Vinç Sekizli  - 
Forklift  - 
Sevindik Matkap  - 
Punto Kaynak Özen  - 
Alman malı elektrot kaynak Jeneratör Kaynak 
Fronius Kaynak Gaz Altı 
Öztekfen Redüktör  - 
Özen GDC 250 kaynak Gaz Altı 
GMK 350 Oerlikon Kaynak Gaz Altı 
Gloor Tüplü Kaynak Oksijen Kaynak 

 
 
4.3. Araştırmada Kullanılan Paket Program 
 

Araştırmada Enocta Akademi isimli bir danışmanlık firmasının 5S Eğitimi isimli 
paket programından yararlanılmıştır (http://www.enoctaakademi.com).  
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4.4. Araştırmanın Uygulama Adımları 
 
  
Araştırma aşağıdaki adımlardan oluşmuştur (Şekil 4.1): 
 
 

 
 
Şekil 4.1. 5S Uygulama adımları 
 
 
4.5. Enocta Akademi Paket Programı Đşlem Adımları 
 

Araştırmanın yürütülmesinde, Enocta Akademi firmasının hazırlamış olduğu 5S 
uygulama paket programındaki işlem adımları uygulanmıştır. Söz konusu paket programda 
5S uygulama adımları aşağıdaki gibi isimlendirilmiştir: 

1. Adım: Sınıflandırma (Seiri-Ayıklama, toparlama), 
2. Adım: Sıralama (Seiton-Düzenleme), 
3. Adım: Silip Süpürme (Seiso-Temizlik), 
4. Adım: Standartlaştırma  (Seiketsu-Tekrarlı uygulama ile alışkanlık sağlama), 
5. Adım: Sürdürme (Shitsuke-Eğitim ve Düzen). 

 
4.5.1. Sınıflandırma  
 

Sınıflandırma, 5S programının ilk ve belki de en önemli adımıdır. Sınıflandırma, bir 
işletme için gerekli olanlarla, gereksiz, arızalı ve kullanım dışı olanları birbirinden ayırmak; 
gereksiz olanlardan kurtulmak için yapılır.  

Sınıflandırma adımının hedefleri, yapılacak işler ve kazançlar aşağıdaki tabloda 
verilmiştir (Tablo 4.2): 

 
 

Tablo 4.2. Sınıflandırma adımının hedefleri, yapılacak işler ve kazançları 
 
HEDEFLER YAPILACAK ĐŞLER KAZANÇLAR 
-Đşyerindeki karışıklığı ortadan 
kaldırmak, 
-Gereksiz araç-gereç, malzeme 
ve evrakın ortalıkta dolaşmasını 
önlemek, 
-Aranılan şeylerin kolayca 
bulunmasını sağlamak. 

-Gerçekten gerekli olanlarla, 
gerekli olmayanları birbirinden 
ayırmak 
-Gerekli olmayanlardan 
kurtulmak. 

-Harcanan çaba azalacak, 
-Zaman kazanılacak, 
-Verimlilik artacak 
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Bir işletmede araç-gereç, malzeme veya evraklar rastgele veya bilinçli olarak bir 
yerlere bırakılmış olabilir. Bu nedenle hiçbir yer göz ardı edilmeden kontrol edilmelidir.  

Sınıflandırma adımında her yere, özellikle;  
-Đlan tahtalarına, duvarlara, binaların çevresine, 
-Raflara ve çekmecelere (özellikle en üst ve alt çekmecelere), 
-Koridorlara, 
-Cihazların, dolapların ve tezgahların üzerlerine, içlerine ve arkalarına, 
-Makine ve ekipmanlara, araç-gereç takımlarına, Ambalaj malzemelerine, paletlere, 
-Hammaddelere, 
-Temizlik malzemelerine, temizlik ekipmanlarına, 
-Ofis ekipmanlarına bakılmalıdır. 
Sınıflandırma adımında gerekli ve gereksiz malzemelerin tespit edilmesi gerekir. 

Buna göre uygun bir sınıflandırmanın yapılabilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanması 
gerekmektedir (Şekil 4.2):  

 
 
 

 
 
Şekil 4.2. Sınıflandırma adımında izlenen yol  
 
 

Şekil 4.2 den de görüleceği gibi; hasarlı/arızalı, gereksiz ve ihtiyaç fazlası malzeme 
ayırma işlemine tabi tutulmalıdır. Ancak bu ayırma işlemi, 5S çalışmasına katılan tüm 
takımın oybirliği ile gerçekleştirilmelidir. Malzemenin kullanım sıklığına göre ayrıştırılması 
ise “Sıralama” adımında gerçekleştirilir. 

 
-Kırmızı Etiket 
 
Gereksiz olma ihtimali olan malzeme, araç gereç, ekipman ve evrak belirlendikten 

sonra kırmızı etiketle etiketlenir. 
Yapılması gereken ilk iş, hangi koşula uyan nesnelerin kırmızı etiket ile 

işaretleneceğini belirlemektir. 
Etiketlerde; etiket no, malzeme cinsi, adı, miktarı, etiketlenme tarihi ve düşünceler 

türü bilgiler yer alır (Şekil 4.3). 
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5S KIRMIZI ET ĐKET Đ                                                        TAKIM NO: 
1.Hammadde 5.Makine/Ekipman 

2.Yarı mamul 6.Kalıp 

3.Malzeme 7.Araç, Fikstür 
SINIFLANDIRMA 

4.Bitmiş Ürün 8.Diğer 

Malzeme Adı   

malzeme No   

Miktarı   

Değeri   

1.Gereksiz 4.Artık Malzeme 

2.Hurda 5.Bilinmeyen Sebep 

3.Acil Değil 6.Diğer 

Sorumlu Bölüm   

1.Elden Çıkartma 

2.Kullan (geri gönder) 

3.Kırmızı Etiket Sahasına Koy 

4.Ayrı Stokla 

Yapılacak Faaliyet 

5.Diğer 

Elden Çıkartıldı(imza) 

Tarihler 
Etiketin Asıldığı Tarihi Elden Çıkartma Tarihi 

 

 
 
Şekil 4.3. Sınıflandırma adımında kullanılan kırmızı etiket 
 
Kırmızı etiket uygulaması şekil 4.4 de verilen sınıflandırma aşamalarına uygulanır 

(Şekil 4.4). 
 
 
 

 
 
Şekil 4.4. Kırmızı etiket uygulaması yapılan sınıflandırma aşamaları 
 
-Problemi Kaynağında Yok Etmek 
 

Sınıflandırma adımında tespit edilen sıçrama, sızıntı vb. kirlilikleri önlemenin en 
etkin yolu “problemi kaynağında yok etmek veya etkisini azaltmaktır. Problemi kaynağını 
engellemek mümkün değil ise, atıkları belirli yerlerde toplamak gerekir. Tezgah ve 
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makinelerdeki yağ kaçaklarını ve sızıntılarını önlemek, bunların mümkün olmadığı yerlerde 
ise kaçak ve sızıntıları bir kapta toplamak gerekir. Etrafa sıçrayan çapak, kıvılcım ve toz 
parçacıklarının olumsuz etkilerini perde, kalkan gibi şeylerle olabildiğince azaltmak gerekir. 
Buna göre, kirliliği önlemek için şu adımların uygulanması gerekir; 

- Kirlili ğin boyutları belirlenir, 
- Ana temizlik yapılır, 
- Kirlili ğin nedenleri araştırılarak, aynı durumun tekrar ortaya çıkması engellenir, 
- Problemli noktalar belirlenerek öncelik sırasına konur, 
- Problemi yok etmek için uygulanacak yöntemler belirlenir, 
- Mevcut bütçeye göre uygulama planı yapılarak hayata geçirilir. 

 
Sınıflandırma adımında uygulanacak plan şu şekildedir: 

 
-Sınıflandırma adımı uygulama planı: 
 

Sınıflandırma adımı uygulama planının hayata geçirilmesi aşaması ile birlikte, 
işletmede yapılanların amaca uygunluğunun kontrolü için aşağıdaki kontrol listesindeki 
adımlar takip edilir (Tablo 4.3 ve Tablo 4.4). 

 
 

Tablo 4.3. Sınıflandırma adımı uygulama planı 
 
Sınıflandırma Adımı Uygulama Planında Aşağıdaki Đşlemler Yapıldı mı? Evet Hayır  
1. Uygulama yapılacak bölgenin belirlenip tanımlanması     
2. Uygulama takımının oluşturulması ve eğitimi     
3. Çalışma öncesi mevcut durumun kamera ve fotoğraf makinesi ile tespiti     
4. Atılacaklar, çalışma alanı dışında tutulacaklar ve geçici bir süre saklanacaklar 
için uygun bir yer belirlenmesi     
5. Çalışma planının yapılması (kim, ne zaman, nereyi yapacak?)     
6. Nesnelerin sınıflandırılmasında kullanılacak kriterlerin belirlenmesi ve 
uygulamanın gerçekleştirilmesi     
7. “Kırmızı Etiketli” gruba giren nesneler içinde; kullanılmayanların, bozuk 
olanların veya zamanla gereksiz duruma düşenlerin ne yapılacağına karar verilmesi 
ve bu konuda yönetim onayının alınması ve gereğinin yapılması     
8. Sürekli toz, kir, yağ, gürültü gibi kirlilik kaynaklarının belirlenmesi. Bunların 
tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik plan ve çalışmaların yapılması     
9. Tamamen ortadan kaldırılamayanların kontrol altına alınması. Atılacakların 
atılması ve gerekli kayıtların tutulması     
10. Çalışmaların tamamlanması sonrası kamera ve fotoğraf makinesi ile durum 
tespitinin yapılması ve çalışma öncesi durumla karşılaştırılması     
11. Yapılan faaliyetlerin gözden geçirilerek değerlendirilmesi     
12. Gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması     
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Tablo 4.4. Sınıflandırma adımı kontrol listesi 
 
Sınıflandırma Adımı Kontrol Listesi Evet Hayır  
1. Düzenli olarak kullanılmayanlar (arızalılar dahil) var mı?     
-Makineler, tezgahlar, ekipmanlar (ofis ekipmanları dahil), donanım (kablolar, 
borular vb.),     
-Bağlama takımları, aparatlar, aletler (ofislerde kullanılanlar dahil), kalıplar, 
kesiciler,      
-Ambalaj malzemeleri, taşıma kapları, paletler,     
-Ürünler, ara ürünler, hammadde ve sarf malzemeleri (temizlik malzemeleri dahil),     
-Klasörler, dosyalar.     
2.  Fazla (miktar olarak) olanlar var mı?     
-Makineler, tezgahlar, ekipmanlar (ofis ekipmanları dahil), donanım (kablolar, 
borular vb.),     
-Bağlama takımları, aparatlar, aletler (ofislerde kullanılanlar dahil), kalıplar, 
kesiciler,      
-Ambalaj malzemeleri, taşıma kapları, paletler,     
-Ürünler, ara ürünler, hammadde ve sarf malzemeleri (temizlik malzemeleri dahil),     
-Posterler, duyurular, klasörler, dosyalar.     
3.  Zamanı geçmiş olanlar var mı?     
 -Hammaddeler, sarf malzemeleri,      
 -Posterler, duyurular, klasörler, dosyalar.     
4.  Sağda solda sıçramış, saçılmış malzemeler, sızma sonucu oluşmuş kirli ve 
yağlı zeminler, moloz, çöp vb. var mı?     
5.  Toz, gürültü ve kirlilik kaynakları belirlendi mi?     
6. Sınıflandırmaya yönelik (atılmaya, ortamdan uzaklaştırmaya ve yakında 
bulundurmaya) kurallar belirli ve yazılı mı?     
7.  Sınıflandırmaya yönelik kurallar gözden geçirilip değerlendiriliyor mu?     
8.  Yapılmış olan iyileştirme çalışmaları var mı?     
 
 
4.5.2. Sıralama 
 
 Sıralama adımında, çalışanlar ihtiyaç duydukları şeylere nasıl ulaşacaklarını ve 
hangi alanların ne amaçla kullanıldığını belirleyebileceklerdir. Ayrıca yeni yerleşim 
kuralları geliştirerek yeni bir yerleşim düzeni kurabileceklerdir. Yerleşim alanlarını ve 
bölgeleri sağlıklı bir şekilde etiketleyebilecek ve böylece zaman kaybını engelleyerek 
etkinlik ve verimlilik artışı sağlanabilecektir (Tablo 4.5).  
 
 
Tablo 4.5. Sıralama adımının hedefleri, yapılacak işler ve kazançları 
 
HEDEFLER YAPILACAK ĐŞLER KAZANÇLAR 
Kullanılacak araç, gereç, 
donanım, malzeme ve evrakın; 
-Kolayca bulunabilir, 
-Kullandıktan sonra kolayca 
yerine konulabilir olması. 

Kullanılacak araç, gereç, 
donanım, malzeme ve evrakın; 
-Nereye konulacaklarını 
saptamak, 
-etiketlemek. 

-Stres azalır, 
-Verimlilik ve üretkenlik artar. 

 
-Nerden? Ne kadar  
 
5’S nin birinci adımı olan sınıflandırmada; 

• Bozuk – arızalı, 
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• Gereksiz  
• ve gereğinden fazla araç-gereç, malzeme ve evraktan kurtulunur. 

 
Gerekli ve yeterli miktarda olanlar ise hangi sıklıkta kullanıldıkları belirlenir. 

Sıralama adımında ise, bu malzemelerin; 
• Nerede? 
• Ne kadar? 

Sorularına yanıt verilerek düzenlenmesi işlemi bu adımda gerçekleştirilir. Buradaki temel 
slogan : “Her şey için bir yer, her şey yerli yerinde” olmaktadır. 
 Bu adım, sürekli ihtiyaç duyulan ekipman, demirbaş vb. malzemelerin bulunmasını 
ve kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan dizme, düzen ve tertip işidir. 

Düzenleme işleminden önce çalışma alanının boyanması, yer çizgilerinin çizilmesi 
vb. gibi işlemler gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmalar şöyledir: 
 
-Boyama Stratejisinin Belirlenmesi:  
 

Bu faaliyet, tüm çalışma alanının stres yaratmayan renklerle boyanmasını içerir.  
Örneğin; dinlenme alanlarında en dinlendirici renkler tercih edilmelidir. Yerler, 

yerleşim planına son hali verildiğinde ve her şey yerine monte edildiğinde boyanmalıdır. 
Çeşitli alanlarda kullanılabilecek renklere ilişkin bir tablo aşağıda verilmiştir: 
 
    Tablo 4.6. Renk Listesi 
 

ALAN  RENK NOTLAR 
Çalışma Alanlar Yeşil  
Koridorlar Turuncu  
Dinlenme Alanları Mavi  
Stok Alanları Gri  

 
 
-Yer Çizgilerinin Çizilmesi:   
 

Yer çizgileri, boyama yoluyla, yapışkan bant ya da akrilik kağıt kullanılarak 
çizilebilir. 

Đlk olarak, ara yolların ve çalışma alanlarının çizgileri çizilerek trafik akış yönüne 
karar verilir. Çıkış ve girişler için kesikli çizgiler kullanılır. Dikkat gerektiren yerler kaplan 
deseni şeklinde çizilebilir. Çeşitli çizgiler ve özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
 

Tablo 4.7. Çeşitli Çizgiler ve Özellikleri 
 

ÇĐZGĐLER RENKLER KALINLIK (cm) ÇĐZGĐ TĐPĐ 
Sınır Çizgileri Sarı 10 Düz Çizgi 
Giriş/Çıkışlar Sarı 10 Kesikli Çizgi 
Kapı Açılışları Sarı 10 Kesikli Çizgi 
Trafik Akış Çizgileri Sarı 10 Oklar 
Kaplan Deseni Sarı ve siyah - Şeritle 

Yarı mamul Beyaz 5 Düz Çizgi 
Đş Masası Beyaz 5 Köşeli Çizgi 
Küllük, vs. Beyaz 3 Kesikli Çizgi 

 
Stok Yeri 
Çizgileri 

Hurda Parçaları Beyaz 5 Düz Çizgi 
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Çizgiler çizilirken mümkün olduğunca az köşe dönülmeli, köşelerde dik açı 
kullanılmamalı, tüm çizgiler düzgün ve görünür olmalıdır. 
 
-Giri ş-Çıkış Çizgilerinin Çizilmesi:   

 
Giriş-çıkış çizgileri kesikli sarı çizgilerdir. Bu alanlarda en önemli unsur güvenlik 

olduğu için sistem herkes tarafından anlaşılır olmalıdır. 
 
-Kapı Açılış Çizgilerinin Çizilmesi:   
 

Çizgiler çizildiğinde, kapının hangi yönde açıldığı kolayca anlaşılır olmalıdır. 
Kapının açılış sınırları, yer çizilerek belirlenir. 
 
-Trafik Akı ş Çizgilerinin Çizilmesi:   
 

Fabrikada, yayalar ve araçlar için trafik akış kurallarının belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle akış yönünü ve dönüşleri gösteren çizgiler çizilmelidir. 

 
-Tehlikeli Bölgelerin Çizilmesi:  
 

Đşletmelerde, hareketli makine ekipmanları, vinçler, baş üstünden konveyör geçen, 
elektrik şoku tehlikesi olan vb. yerler tehlikeli bölgelerdir ve bu yerlerin kaplan deseni ile 
boyanması gerekmektedir. 

 
-“5” Temel Faaliyet 
Sıralama işleminde iş yerinde kullanılan araç-gereç, malzeme ve evrakla ilgili 

olarak aşağıdaki beş temel faaliyet uygulanır. 
a)Araç-gereç, malzeme veya evrakın ismi tam olarak belirlenir, 
b)Bu araç-gereç ve malzemeler alınmaya gidilir, 
c) Bu araç-gereç ve malzemeler aranır, 
d) Bu araç-gereç ve malzemelerden mümkün olanlar yerinden alınır, 
e) Yerinden alınan araç-gereç ve malzemeler geri yerine konulur. 
 

Bu incelemenin sonucuna dayanarak sık ve düzenli olarak kullanılan araç, gereç, 
malzeme ve evrakın kullanım yerlerine yakın bir mesafede (40-60 cm yakınlıkta) 
bulundurulması gerektiği söylenebilir. Böylece iş verimi de otomatik olarak artacaktır. 

 
-Düzenleme Adımları 
 
Düzenleme işlemi sırasında takip edilmesi gereken adımlar şunlardır (4.5 Şekil) : 
 

 
 

 
Şekil 4.5. Düzenleme adımları 
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1.Adım: Mevcut düzeni tespit etmek 
 

Mevcut durumu tespit edin ve mevcut durumu gösteren bir harita çizin. Bu noktada 
dikkate alınması gereken sorular şunlardır: 

• Hangi alanlar ne amaçla kullanılıyor? (stok sahası mı ?) ekipman yerleşimleri için 
mi? Dolaşım alanları mı? 

• Malzeme, tezgaha, makine, alet, ekipman, yedek parça, sarf malzemeleri, ara 
ürünleri, evrak vb. nerde duruyor, nasıl yer değiştiriyor? 

• Çalışanlar ihtiyaç duydukları şeylere nasıl ulaşıyor, nerelere gidip geliyorlar? 
 
2.Adım: Yeni düzeni belirlemek 
 

Yeni bir yerleştirme düzeni kurmadan önce, aşağıdaki sorular doğrultusunda 
gereksiz araç-gereç, malzeme ve evraktan kurtulduğunuzdan emin olun: 

• Mevcut stoku azaltabilir miyiz? 
• Her bir kalemden bir adet yeterli olur mu? 

Yeni bir yerleştirme düzen kurun ve yeni düzenin “5S haritası çizin. 
En uygun stok düzenini saptayın. Bunu yaparken şu sorular göz önünde bulundurun: 

• Hangi alanlar ne amaçla (stok sahası, ekipman yerleşimleri, dolaşım alanları) 
kullanacak? 

• Malzeme, tezgaha, makine, alet, ekipman, yedek parça, sarf malzemeleri, ara 
ürünler, evrak vb. 

Nereye kullanacak? 
Kullanılan isimleri standartlaştırın. 
 
3.Adım: Yerleştirme kurallarını saptamak 
 

Ne, nereye ve kaç adet konulacak? 
Yerleştirme kurallarını saptamak aşamasında bu sorular yanıtlanırken aşağıdaki  kriterleri 
göz önünde bulundurulur: 

• Kullanım sıklıkları, 
• Mümkünse çok amaçlı (birkaç işe yarayan) araç kullanımı, 
• Yerinden alma, götürüp getirme ve yerine koyma kolaylığı , 
• Benzer araç gereç, malzeme ve evrakı aynı yerde bulundurma , 
• Birlikte kullanılan araç gereç, malzeme ve evrakı set olarak bir arada kullanım 

sıralarına göre tutma, 
• Etiketleme sonrasında etiketlerin okunabilir olması.  
 
 
4.Adım: Yerleşim alanlarını işaretlemek 
 

Yerleşim alanlarının işaretlenmesi aşamasında yapılacak işler iki başlık altında 
toplayabilir: 

• Genel işaretleme, 
• Bölgesel işaretleme.  

 
-Genel işaretleme 
 
Genel işaretleme sırasında yapılması gerekenler şunlardır: 
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• Çalışma alanlarının, dolaşım alanlarının, stok alanlarının, makine, ekipman, araç 
yerleşim alanlarının, dinlenme alanlarının renkli çizgilerle belirlenmesi, 

• Bu alanların tabla, poster, etiket ile tanımlanması. 
 
-Bölgesel işaretleme 
 
Bölgesel işaretleme sırasında yapılması gerekenler şunlardır: 

• 1.2.3,a,b,c şeklinde kodlandırmaların kullanılması, 
• Farklı renklerin kullanılması,  
• Duvara asılan aletlerin yerlerinin çizimlerle belirlenmesi, 
• Tanklar, silolar, borular, vanaların içindeki malzeme ve akış yöne belli olacak 
şekilde renklendirmesi ve etiketlenmesi, 

• En çok kullanılan ve en arananlardan işe başlanması. 
 
-Yerleşim alanlarının haritası  
  

• Đş yerinin diyagramını çizip tezgahları yerleştirin, 
• Tezgâhlar arasındaki iş akışını oklarla gösterin, 
• Çizime bakıp bir düzen geliştirmeye çalışın, 
• Bir başka diyagramla yeni yerleşimi çizin, 
• Yeni yerleşimin etkinliğini tartışın, 
• Değişik seçenekler deneyerek en iyi çözümü bulun, 
• Yeni yerleşimi uygulayın, 
• Bu değerlendirmeyi sürdürün. 

   
-Dikkat edilmesi gereken noktalar  
 

Yerleştirme kuralları sürekli olarak uygulanmıyorsa; 
• Kurallara uyulmasını sağlamak üzere araç gereç, malzeme ve evrakı, belirlenmiş 

aralıklarla kontrol edin ve eksikliğine meydan vermeyin, 
• Yerinde olmayan araç gereç, malzeme veya evrakı kimin kullanmakta olduğunun ve 

yerine ne zaman getirileceğinin mutlaka not olarak belirtilmesini sağlayın, 
• Koyulan kuralların herkes tarafından bilinmesi ve uygulanmasını sağlamak için 

sistemi yazılı hale getirin. 
 
 -Uygulama planı ve kontrol listesi  
 

Sıralama adımını hayata geçirirken kullanabileceğiniz bir “uygulama planı” ve 
“kontrol Listesi”ne ihtiyaç vardır (Tablo 4.8 ve Tablo 4.9) 
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Tablo 4.8. Sıralama adımı uygulama planı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sıralama Adımı Uygulama  Planında Aşağıdaki Đşlemler Yapıldı mı?  Evet Hayır  
1.Mevcut durumun tespiti:      
-Çalışanlar ihtiyaç duydukları şeylere nasıl ulaşıyorlar? Hangi alanlar ne amaçla 
kullanılıyor?     
2. Yeni yerleştirme düzeninin tasarımı ve “5S Haritası”nın çizimi:     

     -Çalışma yerinde sık kullanılan nesnelere 15 saniyede, orta sıklıkta kullanılan 
nesnelere 1 dakikada, ender kullanılan nesnelere 5 dakikada ulaşılması gibi bir ölçüt 
temel alınabilir.     
3. Yerleştirme kurallarının belirlenmesi:     
Ne, nereye ve kaç adet?      
4. Alanları ve nesneleri tanımlamaya yönelik markalama ve etiketleme 
sistematiğinin oluşturulması ve uygulanması.     
5. Yerleştirme kurallarının ve etiketleme sistematiğinin çalışanlara duyurulması.     
6. Yerleşim alanlarının i şaretlenmesi, tabela ve etiketlerle tanımlanması:     
-Dolaşım alanları, stok alanları, makine, ekipman, araç yerleşim alanları vb.,     
Silolar, borular, vanalar, makineler, ekipmanlar, dolaplar, raflar, aletler, klasörler vb..     
7. Çalışmaların tamamlanması sonrası kamera ve fotoğraf makinesi ile durum 
tespitinin yapılması ve çalışma öncesi durumla karşılaştırılması.     
8.  Yapılan faaliyetlerin denetlenmesi ve değerlendirilmesi     
-Denetimi yapacakların belirlenmesi,     
-Denetim soru ve kriterlerinin belirlenmesi,     
-Denetimin uygulanması,     
-Değerlendirme ve iyileştirmeye açık alanların tespiti.     
9. Geliştirme iyile ştirme çalışmalarının başlatılması.     
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Tablo 4.9. Sıralama Adımı Kontrol Listesi 
 
Sıralama Adımı Kontrol Listesi  Evet Hayır  
1. Alan sınırları renkli çizgilerle belirlenmi ş mi?     
Stok alanları,      
Makine, tezgah, ekipman yerleşim alanları,     
Araç park alanları,     
Çalışma alanları,      
Dolaşım alanları,      
Dinlenme alanları.      
2. Yer tanımlama tabela ve etiketleri var  mı?     
Stok alanları,      
Makine, tezgah, ekipman yerleşim alanları,     
Araç park alanları,     
Çalışma alanları,      
Dolaşım alanları,      
Dinlenme alanları,     
Đletişim panoları.      
3. Nesne tanımlama etiketleri var mı?      
Makine, tezgah, ekipman,      
Hammaddeler, sarf malzemeleri,      
Ürünler, ara ürünler,     
Takımlar, aletler vb.,     

Tanklar, silolar, borular, vanalar,     
Dosya dolapları, raflar, parçalar, klasörler, dosyalar, CD’ler, disketler, video bantlar, 
elektronik ortam dosyaları.     
4. Sarf malzemeleri için, min. ve max. stok seviyeleri belirlenmi ş mi?     
Hammaddeler, Sarf malzemeleri,     
Kırtasiye malzemeleri.     
5. Benzer araç gereç birlikte stoklanmış mı?     
6. Birlikte kullanılan kalemler bir arada stoklanmı ş mı?     
7. Tabela ve etiketler görünür ve okunur mu?     
8. Aparatlar, takımlar, aletler, klasörler, dosyalar, vb. iyi düzenlenmiş; 
ulaşılması, alınması ve yerine konması ergonomik ve kolay mı?     
9. Kullanımda olan aparatlar, takımlar, aletler, klasörler, dosyalar, vb. açıkça 
belli oluyor mu?     
10. Kullanımda olan aparatlar, takımlar, aletler, klasörler, dosyalar, vb.nin 
kimde olduğu ve ne zaman yerine konulacağı belli mi?     
11. 5S haritası çizilmiş mi? Görünür ve kolayca ulaşılabilir mi?     
12. Stoklama yöntemi (ilk giren- ilk çıkar veya son giren ilk çıkar) belirli mi?     
13. Stoklama (enlemesine, boylamasına, paralel olarak) düzgün mü?      
14. Malzemenin doğrudan yerde  depolanması engellenmiş mi?     
15. Çalışma ve dolaşım alanları acil durumları da gözetecek şekilde ve yeterli mi?     
 
 
4.5.3.Silme-Süpürme 
 
 Silme-süpürme adımında işyerinde temizlikle ilgili standartlar, prosüdürler ve 
kontrol listeleri oluşturulur. Çalışma ortamını ve ekipmanları olabilecek en iyi durumda 
tutmak üzere temizlemek ve kontrol işlerini sistematik olarak uygulanmaktır. Toz ve kirden 
kaynaklanan alet ve donanım bozulması, iş ve ürün kalitesinin düşmesi, verim azalması ve 
iş kazalarının oluşumu olasılığı en aza indirilebilir. 
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Tablo 4.10. Silme süpürme adımının hedef, yapılacak işler ve kazançları 
 
HEDEFLER YAPILACAK ĐŞLER KAZANÇLAR 
-Çalışma ortamını ve 
ekipmanları olabilecek en iyi 
durumda tutmak. 

-Sorumluluk  
-Takım çalışması 
-Devamlı kontrol 

-Đş ve ürün kalitesinde artış  
-Verimlik ve üretkenlik artışı  
-Ortam ve ekipmanlardan 
kaynaklanan iş kazalarının sonra 
ermesi  

 
 
Toz ve kirlik başlı başına bir problem kaynağıdır. Bunun yanında, mevcut 

problemlerin görünmemesine neden olur.  
Toz ve kirliliğin sonuçları olarak şunlar sayılabilir: 

• Kullanılan donanımın bozulması, 
• Đş ve ürün kalitesinin düşmesi,  
• Verimin azalması, 
• Đş kazaları olması. 
 
Bunları “mevsimlik temizlik” ile önlemek mümkün değildir. Temizlik günlük bir iş 

olarak ele alınmalı, prosedürler ve önleyici faaliyetler tam olarak uygulanmalıdır. 
Slogan: “Temiz bir yerde temizliğe ihtiyaç duyulmaz”. 
 
-Temizlik Adımları 
 
 Temizlik işlemi sırasında takip edilmesi gereken adımlar şunlardır (Şekil 4.6):     
 

 
 
Şekil 4.6. Temizlik adımları 
 
1.Adım: Temizlenecekleri belirlemek 
 
 Önce nelerin ve nerelerin temizleneceğini belirleyin,  

• Belirlenen bölgeleri temizlik alanlarına ayırın,  
• Gerekli durumlarda temizlenecek ekipmanların ismini belirleyin. 

 
2.Adım: Sorumluları belirlemek 
 
Birkaç kişi tarafından ortaklaşa kullanılan donanım, makine, malzeme ve evrakın 

temizlik sorumluluğunun kime verileceği sık sık karşılaşılan bir problemdir. Genelde kimse 
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belirli bir sorumluluğu kendiliğinden üstlenmez. Aynı durum ofisler ve ortak kullanımda 
olan bazı bölgeler için de geçerlidir. Bu nedenle bu bölgeler çok çabuk kirlenir. 
Temizlik adımlarının aşamalarında şunlar sağlanır: 

• Herkesin temizlik sorumluluğunu belirleyin, 
• Herhangi bir kimsenin sorumluluk alanına girmeyen bir nokta kalmamasını 

sağlayın, 
• Mümkün olan durumlarda bunları “5S haritalarına” işleyin,  
• “Temizlik ve kontrol çizelgeleri” hazırlayın.    
 
3.Adım: Kontrol ve bakım yöntemlerini geliştirmek 
 

Temizlik kontrol ve uygulama yöntemlerini saptayın bunun için : 
• “ Đyi yapılmış temizlik “ ne demektir açıkça belirleyin, mümkünse görselleştirin, 
• Kim, neleri, nerelerini, hangi sıklıkta kontrol edecek? 
• Kim, neleri, nerelerini, hangi sıklıkta, ne kullanarak, ne kadar bir zamanda, nasıl 

temizleyecek? 
• Kontrol eden veya temizliği yapan, hata tespiti ettiğinde, neleri kendisi giderecek, 

neleri yetkiliye haber verecek? 
• Tüm bunlar için “temizlik prosedürleri” ve “kontrol listeleri” hazırlayın  
 
4.Adım: Araç ve malzeme sağlamak 
 
• Temizlik işinin etkin olarak yapılabilmesi için uygun araç ve gereci temin edin, 
• Bu araç ve gereçleri sürekli bulundurmaya özen gösterin, 
• Kolayca ulaşılır yerlere yerleştirin. 
5.Adım: Temizliği yapmak 
 
• Sorumlu olduğunuz bölgeleri öğrenin ve temizliğin planlara uygun olarak 

yapılmasına özen gösterin, 
• Bulduğunuz kusurlardan yetkiniz içinde olanları giderin, yetkiniz dışındakileri 

ilgililere bildirin. 
 

-Temizlik çalışmalarının faydaları  
 

Temizlik faaliyetlerinin temiz bir iş ortamı oluşturmasına ek olarak başka faydaları 
da vardır. 

Örneğin, iş hataları veya bazı istenmeyen durumların nedenlerinin temizlik sırasında 
saptanması sıkça rastlanan bir durumdur. 

Malzemelerin, kullanılan cihazların ve iş yerinin düzenli ve sistematik bir şekilde 
temizlenmesi “problemli noktaların” ortaya çıkmasına yardımcı olur.  

 
-Uygulama planı ve kontrol listesi  
 

Temizlik adımını hayata geçirirken kullanabileceğiniz bir “uygulama planı” ve 
“kontrol Listesi”ne ihtiyaç duyulur (Tablo 4.11 ve 4.12). 
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Tablo 4.11. Silme Süpürme Adımı Uygulama Planı 
 
Silme-Süpürme Adımı Uygulama Planında Aşağıdaki Đşlemler Yapıldı mı? Evet  Hayır  
1-Nerelerin ve nelerin temizleneceğinin belirlenmesi, temizleme için iş yerinin 
parsellere ayrılması   
2-Herkesin temizlik ile ilgili sorumlulu ğunun belirlenmesi (üst yöneticiler de 
dahil)   
3-Sorumlular tarafından sorumlu oldukları bölgeler için;   
-Temizlik kriterleri   
-Kontrol kriterleri   
-Arıza ve hata giderme yetki sınırlarının Belirlenmesi; Temizlik prosedürleri ve 
Kontrol listelerinin hazırlanması   
4-Bölge sorumluları tarafından belirlenen kriter, yetki sınırları ve prosedürlerin 
ilgili yöneticileri tarafından gözden geçirilerek onaylanması veya gerekli 
değişikliklerin bölge sorumluları ile görü şerek yapılmasından sonra yürürlüğe 
konulması   
5-Temizlik işinin etkin olarak yapılabilmesi için uygun araç ve gerecin temini   
6-Temizliğin planlara uygun olarak yapılması    
7-Özendirici temizlik kampanyalarının düzenlenmesi (Bu çalışma sırasında tüm 
çalışanlar, çalıştıkları yerlerde toparlanma ve düzenleme sistematiğinin 
gereklerinin yerine getirilip getirilmedi ğini kontrol eder ve gerekli düzeltmeleri 
yaparlar)   
8-Belirlenmiş gün ve saatlerde (Örneğin: Her ayın ilk Perşembesi saat 10:00’da ) 
bölüm yöneticileri tarafından “i ş yeri 5S tetkiki” yapılmasına yönelik sistemin 
kurulması ve başarının ölçülmesine yönelik kuralların oluşturulması 
(Yöneticiler, kendi sorumluluk alanlarını denetleyemezler) ve denetimlerin 
yapılması    
9-Ödül sistematiğinin oluşturulması ve uygulanması (Hangi ödüller verilecek? 
Hangi durumlarda verilecek? Nerede ve kim tarafından verilecek? Ödüller ne 
kadar bir süre için geçerli olacak? vb.)   
10. Yapılan çalışma ve denetimlerin gözden geçirilip değerlendirilmesi ve 
iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi   
11. Đyileştirme çalışmalarının başlatılması   
 
 
 
Tablo 4.12. Silme Süpürme Adımı Kontrol Listesi 
 
Silme-Süpürme Kontrol Listesi Evet Hayır  
1-Yerler her zaman temiz mi?     
2-Makine ve ekipman, takımlar, aletler, aparatlar temiz mi?     
3-Elektrik panelleri, anahtar ve şalterler, göstergeler ve ölçüm cihazları kir ve tozdan 
arındırılmış ve boyalı mı?     
4-Aydınlatma armatürleri ve ampuller temiz ve tamam mı?     
5-Herkesin temizlik sorumluluğu belirli mi?     

6-“Đyi görünüm”ün ne anlama geldiği belirlenmiş ve sağlanıyor mu?     
7-Duvarlar, tavanlar ve pencereler temiz ve boyalı mı?     
8-Dolaplar, raflar, çalışma masaları temiz mi?     
9-Temizlik ve kontrole aynı derecede önem veriliyor mu?     
10. Hata ve uygunsuzluk giderme yetki sınırları belli mi?     
11. Geri dönüşümlü malzemeler toplanıyor mu?     
12. Özendirici temizlik kampanyaları düzenleniyor mu?     
13. Temizlik kontrolleri yapılıyor mu?     
14. Çalışmalar ve denetimler gözden geçirilip değerlendiriliyor mu?     
15. Ne gibi iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmi ştir?     
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4.5.4. Standartlaştırma 
 

Standartlaştırma adımından amaç, daha önceki adımları sürekli uygulayarak elde 
edilen gelişmeleri kalıcı hale getirerek, eski durumlara dönmeyi engellemektir. Đşletmedeki 
hata ve uygunsuzlukların anında görülebilmesi için; görselliği artırma, etiket ve limit 
göstergeleri kullanma gibi yöntemleri standart uygulamalar haline getirmektir. 

 
Tablo 4.13. Standartlaştırma adımının hedefleri ve kazançları 
 
HEDEFLER KAZANÇLAR 
-Çevre kirliğinin olmadığı, son derece emniyetli, iyi 
düzenlenmiş ve temiz bir çalışma ortamının sürekliğini 
sağlamak, 
-Önceden atılan adımları sürekli uygulayarak elde edilen 
gelişmenin kalıcılığını sağlamak. 

-Eski alışkanlıklara ve eski duruma 
dönme riskinin ortadan kalması. 
 

 
-Alışkanlık haline getirmek 
 
Alışkanlık haline getirmek, genellikle iki adımda uygulanan standartlaştırma 

faaliyetlerinden ilkidir. 
Bu adımda:  

• Tüm çalışanlara 5S’nin ilk üç adımı ile ilgili görev ve sorumluluk verilmelidir, 
•  5’Snin ilk üç adımı ile ilgili görevleri normal görevlerle bütünleştirilmelidir. 5 S 

sorumlulukları “iş tanımlarına” 5S uygulamaları da “iş talimatlarına“ konmalıdır. 
Kişisel hedefler içinde “5S ile ilgili hedefler de” olmalıdır, 

• Kontrol listeleri hazırlanmalı ve denetim yapılmalıdır, 
Önlem almak, standartlaştırma faaliyetlerinden ikincisidir. Bu adımda:  

• Gereksiz malzemelerden kurtulmak için, gereksiz malzeme oluşumunu beklemek 
yerine önlem alarak oluşumu engellenmelidir, 

• Nesnelerin olması gerektiği yerler dışına konması imkansızlaştırılmalı veya en 
azından zorlaştırılmalıdır. Örneğin, çalışma alanında baş üstünde, yaylı bir sistemle 
bağlanmış aletler kullanılabilir.  

• Kullanılmakta olan alet sayısı azaltılmaya çalışılmalıdır. Bir aletle birkaç işin 
yapılması sağlanmalıdır. 

• Toz ve kirlilik kaynakları yerinde yok edilmelidir. 
 
-Görsel kontrol ve hata tespiti  
 

Görsel kontrol ile hata ve uygunsuzluğun derhal tespit edilebilmesi için bazı 
soruların yanıtlarının standart uygulamalar haline getirmesi gerekir (Şekil 4.7). 

 
SORULAR  ÖNERĐLER 
-Kontrol edilmesi gerekli en önemli noktalar 
nelerdir? 

 
Kontrol listeleri kullanılmalıdır 

-Ne tür durumular ”hata” veya” uygunsuzluk” 
olarak kabul edilmelidir? 
-Bunların saptanabilmesi için kontroller ne tür 
ekipmanlarla ve hangi yöntemlerle yapılmalıdır? 

 

Prosedürler oluşturulmalıdır  

-Her şey, herkes tarafında kolayca görülebilir ve 
kontrol edilebilir durumda mıdır? 

 
Görsellik artırılmalıdır 

 
Şekil 4.7. Görsel kontrol ve hata tespiti soruları ve önerileri  
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      Görselliğin arttırılması algılamayı kolaylaştırır. Hata ve uygunsuzluklar daha kolay 
ortaya çıkar. Birtakım uygulamalar standartlaştırılarak görsellik sağlanabilir. 
 
-Etiketleme 
  

Araç gereç, makine, malzeme ve evrakın isim ve durumlarını belirten, bunlarla ilgili 
sorumluluğun kimde olduğunu açık ve kesin bir şekilde gösteren etiketler standart 
uygulama haline getirilmelidir.  
 
-Limit göstergeleri 
 

Mümkün olan her alanda “kullanım limitleri” ve “tehlike limitleri “ renk veya 
çizgilerle standartlaştırılmalıdır. Alet, malzeme veya evrakın nerelerde bulunması 
gerektiğini gösteren “yer belirleyici işaretler” standart uygulamalar olmalıdır. 
 
-Görünürlü ğün geliştirilmesi 
   

Makine, malzeme veya dosyaların içinde bulunanların kolayca kontrol edilebilmesi 
için görünür kılınmalıdır. Şeffaf kapaklar bu konuda yardımcı olabilir. 

 
 
Tablo 4. 14. Standartlaştırma Adımı Uygulama Planı 
 
Standartlaştırma Adımı Uygulama Planında Aşağıdaki Đşlemler Yapıldı mı? Evet Hayır 

1. Gereksiz kalemlerden kurtulma, düzenleme ve temizlik ile ilgili görev ve       

sorumluluk çizelgeleri oluşturulması ve yürürlüğe konulması.     

2. Kontrol listelerinin oluşturulması ve kullanımının sağlanması.     

3. Görselliği arttırıcı etiket ve işaretlerin geliştirilmesi.     

-Mümkün olan yerlerde şeffaflık,     

-Đş Sağlığı ve Đş Güvenliği açısından riskli yerler,     

-Yangın  söndürücülerin yerleri, acil çıkış kapıları,     

-Borulardaki akış yönü  ve akışkan madde,     

-Şalter ve elektrik düğmelerinin açık ve kapalı yönleri,     

-Bölüm ve departman isim levhaları, yerleşim planları,     

-Kapların içindeki sıvı seviyeleri.     

4. Đlk 3S’le ilgili sorumlulukların “iş tanımlarına” ve gerçekleştirilmi ş olan ilk      

3S uygulamalarının da “iş talimatları” ve “prosedürlere” işlenmesi.     
5. Yöneticilerin de katılacağı, programlı “5S Gözlem Turları”nın düzenlenmesi.     
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Tablo 4. 15. Standartlaştırma Adımı Kontrol Listesi 
 
Standartlaştırma Adımı Kontrol Listesi  Evet Hayır  

1. Đlk 3S uygulamalarını korumak ve standartlaştırmak için geliştirilmi ş bir 
sistem var mı?     

2. Stoklama ve dosyalama standartları ve kontrol standartları belirlendi mi?      

Kontrol listeleri var mı? Kullanılıyor mu?     

3. Đşi biten alet, ekipman, evrak vb. hemen yerine konuluyor mu?     

4. Kullanımda olan alet, ekipman, evrak vb.nin kimde olduğu belli mi?     

5. 5S sorumlulukları “iş tanımlarına” ve 5S uygulamaları “iş talimatları”      

ve “prosedürlere” işlenmiş mi?     

6. Temizlik ekipmanları yerinde ve temizlik malzemeleri tamam mı?     

7. Çalışanların giysileri temiz mi?     

8. Aydınlatma yeterli mi?     

9. Hava temiz ve kokusuz mu?     
10. Görselliği arttıran ve uygunsuzlukların kolayca algılanmasını sağlayan 

etiketler,      

• Đşaretler ve tabelalar var mı?     

• Yangın söndürücü ve acil çıkış yerleri belirli mi?     

• Borularda akış yönünü belirten işaretler var mı?     

• Şalter ve elektrik düğmeleri vb.’de, açık ve kapalı yönleri standart mı?     

• Sorumluluklar etiketlerden anlaşılıyor mu?      

• Bölüm isimleri yazılı mı?     

• 5S iletişim panosu var mı?      
 
 
4.5.5. Sürdürme 
 
 Sürdürme, 5S adımlarından oluşan sistemin, uygulanması ve başarılması en zor 
adımıdır ve kişisel disiplin gerektirir. 
Sürdürme adımının hedefleri şunlardır: 

• 5S’yi,iş hayatının değişmez bir parçası haline dönüştürmek, 
• Yapılması gereken işlerin, prosedür ve belirlenmiş kurallara uygun olarak uygun 

olarak yapılmasını alışkanlık haline getirmek. 
5S uygulamalarını başlatan ve dört-beş ay gibi bir sürede tekrar eski haline dönen 

kuruluşların sayısı tahmin edilenden oldukça fazladır.  
 

-Yönetime düşen görevler  
 

Bu adımda yönetime düşen en önemli görev, uygulamaların getirisinin sarf 
edilen çabaya değer olduğunu göstermek olmalıdır. Çalışanların, temizlik ve düzeni 
sayesinde; 

• Gereksiz hareketlere ve gereksiz aramalara son verileceğine, 
• Uygunsuzlukların giderileceğine,  
• Daha güvenli bir çalışma ortamı yaratılacağına, 
• Ekipmanlarını daha yakından ve iyi tanıyacaklarına,  
• Sağlanacak maliyet düşüşlerinin ve kalite artışının onlara da yansıyacağına,  
• Morallerinin yükseleceğine,  
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• Temiz bir çevreye sahip olacaklarına, 
• Đyileştirmeye açık alanları, uygunsuzlukları, kaza risklerini daha açık ve kolay 

görebileceklerine, 
 yürekten inanmalarını sağlayacak şartların hazırlanması gereklidir. 

Bu adımın diğer adımlardan farklılığı, görünür ve ölçülebilir olmamasıdır. Yine de 
yapılabilecek çok şey vardır. 
Genel olarak bu işler şu başlıklar altında incelenebilir: 

• 5S bilincini arttırmak,  
• Gerekli desteği vermek,  
• Sürekli gündemde tutmak. 

 
-5S bilincini arttırmak  
 

Herkese yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verilmelidir. Bu ise, iş yerinde 
yapılacak iş başı eğitimleri ile hayata geçirilebilir. 

5S uygulamalarını sürdürmenin yolları ve bu uygulamaların günlük işlerle nasıl 
bütünleştirileceğini öğretmek gerekir. 

Çalışanları kendilerini geliştirmeye teşvik etmek olumlu sonuçlar verecektir. 
 
-Gerekli desteği vermek 
  
-Đhtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve zamanı çalışana sunulmalıdır, 
-Yönetimin 5S’yi önemli ve öncelikli olarak gördüğü çalışana hissettirilmelidir. 
-Yönetim toplantılarının gündem maddelerinden biri her zaman 5S olmalıdır. 
 -Toplantıda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar açıklanmalıdır. 
 
-Sürekli gündemde tutmak 
  

5S uygulamaları ile ilgili olarak çalışanlarla sürekli iletişim içinde olunmalıdır. 
Mesajlar, yüz yüze yapılan görüşmeler ve sözlü olarak verilen talimat ve raporlara ek 
olarak, resim ve şema şeklindeki görsel iletim sağlanmalıdır. 
5S’yi gündemde tutmak için:  

• 5S sloganlarından, 
• 5S posterlerinden, 
• 5S fotoğraflarından, 
• 5S ile ilgili yazılardan, 
• 5S haberlerinden,  
• 5S başarı hikâyelerinden,  
• 5S el kitaplarından yararlanılmalıdır.  
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Tablo 4. 16. Sürdürme Adımı Uygulama Planı 
 
 Sürdürme Adımı Uygulama Planında Aşağıdaki Đşlemler Yapıldı mı?  Evet Hayır  
1.   Yöneticilerden çalışana kadar herkesin, 5S çalışmalarına katılması; ilginin sürekli 
en üst seviyede tutulması için neler yapılacağının tespiti ve uygulanması     
2.   Tüm seviyelerde çalışanlara 5S eğitimi verilmesi     
3.   5S faaliyetlerinin, ünite içinde belirlenen saatlerde 5, 10 veya 15 dakikalık 
sürelerle yapılmasına önem verilmesi ve bu önemin herkese hissettirilmesi      
4.   Güvenlik ayakkabısı, iş eldiveni, gözlük, toz maskesi, teknik emniyet şapkası vb. 
koruyucu ekipmanların kullanımının sağlanması     
5.   5S ile ilgili işlerin nasıl yapıldığının anlatıldığı bir el kitabının /iş talimatının 
hazırlanması     
6.   Đşe yeni giren veya iş yeri değişen personelin 5S faaliyetlerine en kısa zamanda 
katılımını sağlamaya yönelik sistematiğin oluşturulması     
 
 
Tablo 4. 17. Sürdürme adımı kontrol listesi 
 
 Sürdürme Adımı Kontrol Listesi  Evet Hayır  
1. Birimdeki herkes, yöneticisinden, çalışanına kadar hep beraber 5S’yi uyguluyor 
mu?     
2. Tüm kurallar ve prosedürler herkes tarafından biliniyor ve bunlara inanılarak saygı 
gösteriliyor mu?     
3. Belirlenmiş olan tüm kurallar bir alışkanlık olarak uygulanıyor mu?     
4. Parçaların, atıkların ve çöplerin toplanmasına yönelik pratikler belirlendi mi?     
5. Güvenlik ayakkabıları, teknik emniyet şapkaları ve iş eldivenleri giyiliyor mu?     
6. Ara bölgeler için 5S yönetimi yapılmakta mı?     
7. 5S el kitabı hazırlandı mı, çalışmalar ona göre sürdürülüyor mu?     
8. 5S ile ilgili başarılı çalışmalar, fotoğraflarla duyuruluyor mu?     
9. 5S sloganları, posterleri, yazıları vb. konularda ödüllü yarışmalar var mı?     
10. Özel 5S günleri ve yarışmaları düzenleniyor mu?     
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5.5S TEKNĐĞĐNĐN ĐŞLETMEDE UYGULANMASI 
 
 
5.1.Üst Yönetimin Yapılacak Đşlemlerle Đlgili Olarak Bilgilendirilmesi 
 
 5S çalışmalarında başarıyı elde etmede en önemli etkenlerden biri, üst yönetimin 
çalışmalara yapacağı destektir. Bu nedenle, işletmede yapılacak 5S uygulaması hakkında 
üst yönetime ayrıntılı bilgi verilerek program hakkında üst yönetimin onayı alınmıştır.  

Üst yönetimin desteğinin sürekliliği için, çalışmaların her aşamasında, günlük 
olarak yapılacak ve yapılan çalışmalar hakkında üst yönetim ayrıntılı olarak 
bilgilendirilmiştir. Üst Yönetimin günlük olarak yapılan çalışmalarla ilgilenmesi, 
çalışanların da motivasyonuna katkı sağlamıştır. 
  
5.2.Mevcut Durumun Saptanması 
 

Çalışmaya başlamadan önce, işletmenin her bir bölümünün fotoğrafları ve kamera 
görüntüleri alınarak, işletmenin 5S öncesi ve 5S sonrası durumunun karşılaştırmasına 
olanak sağlayacak dokümanların elde edilmesi temin edilmiştir. Fotoğrafların çekimi için 
işletmeyi en iyi gösteren noktalar saptanarak, tarihler de yazılmak suretiyle kayıt altına 
alınmıştır. 5S çalışması sonrası çekilen fotoğrafların da mümkün olduğunca aynı açıdan 
alınmalarına özen gösterilmiştir. 
 
5.2.1.Đşletmenin mevcut halinin iş yeri denetim formuna işlenmesi 
 
 Her işletme, o işletmede hakim yönetim-organizasyon kültürü ve çalışan profiline 
dayalı olarak belli bir iş disiplinine sahiptir. Bu kültürün etkinliğine dayalı olarak da her bir 
işletmenin içyapısı, tertip ve düzeni, temizliği, kurulum vb. oluşmaktadır. Araştırmanın 
yürütüldüğü işletmenin bu anlamdaki yapısını belirlemek ve mevcut hali ile 5S felsefesine 
ne oranda uygun bir çalışma ortamının olduğunu ve 5S çalışması sonrasında gelinen noktayı 
değerlendirmek için www.gembapantarei.com web adresinden alınan ve kısmen 
çalışmamıza uyarlanan “iş yeri denetim formu” kullanılmıştır (Tablo 5.1).  
 

Form, değerlendirmeye alınan bir işletmedeki 5S adımlarına uygunluk derecesinin 
0…5 puan arasında değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır. Tabloda elde edilebilecek en 
yüksek puan 100 olmaktadır.  

Aynı şekilde işletme 5S uygulaması öncesi 5S adımlarının beş seviyelik bir başarı 
aşamaları da tablo 5.2’deki plana göre değerlendirilmiştir. 
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Tablo 5.1. 5S iş yeri tanıtım formu 
 

5S Đşyeri Denetim Formu 

Değerlendirme Kategorileri Kategori Konular Denetim Soruları 

0 1 2 3 4 5 

Puan 
Yapılan Đyileştirme 

işlemleri 

Đş yerinin mevcut hali 
Gereksiz parçalar kaldırıldı 

mı? 

Denetim 

Dışı 

% 0,0 

% 20 

% 21 

%40 

%41 

%50 

%51 

%80 

%81 

%100 
1 Başlangıç durumu 

S
ın

ıfl
an

dı
rm

a 

Gereksiz parçaların 

uzaklaştırılması 

Gereksiz malzemelerin 

kaldırılması için bir şeyler 

yapıldı mı? 

- Yapılmadı 
Yapıldı. Fakat 

bilinmiyor 

Biliniyor. 

Fakat 

Uygulanmadı 

Ara sıra 

Uygulanıyor 

Her zanan 

uygulanıyor 
2 Başlangıç durumu 

Đş yerinin mevcut hali 
Gerekli malzemeler gerekli 

yerde mi? 

Denetim 

dışı 

% 0,0 

% 20 

% 21 

%40 

%41 

%50 

%51 

%80 

%81 

%100 
1 Başlangıç durumu 

S
ır

al
am

a 

Malzemelerin uygun 

bir şekilde 

düzenlenmesi 

Malzemeler 

gerekliliklerine göre 

sınıflandırıldı mı? 

- Yapılmadı 
Yapıldı. Fakat 

bilinmiyor 

Biliniyor. 

Fakat 

Uygulanmadı 

Ara sıra 

Uygulanıyor 

Her zanan 

uygulanıyor 
1 Başlangıç durumu 

Đş yerinin mevcut hali 
Çalışma ortamı temizlendi 

mi? 

Denetim 

dışı 

% 0,0 

% 20 

% 21 

%40 

%41 

%50 

%51 

%80 

%81 

%100 
1 Başlangıç durumu 

S
ilm

e-
S

üp
ür

m
e 

Đş yerinin 

temizlenmesi 

Günlük temizlik yapılıyor 

mu? 
- Yapılmadı 

Yapıldı. Fakat 

bilinmiyor 

Biliniyor. 

Fakat 

Uygulanmadı 

Ara sıra 

Uygulanıyor 

Her zanan 

uygulanıyor 
2 Başlangıç durumu 

Đş yerinin mevcut hali 

Renklerle veya işaretlerle 

standartlaştırma yapıldı 

mı? 

Denetim 

dışı 

% 0,0 

% 20 

% 21 

%40 

%41 

%50 

%51 

%80 

%81 

%100 
0 Başlangıç durumu 

S
ta

nd
ar

tla
şt

ır
m

a 

Standartların 

düzenlenmesi 

Standartlar düzenlenip 

güncelleniyor mu? 
- Yapılmadı 

Yapıldı. Fakat 

bilinmiyor 

Biliniyor. 

Fakat 

Uygulanmadı 

Ara sıra 

Uygulanıyor 

Her zanan 

uygulanıyor 
1 Başlangıç durumu 

Đş yerinin mevcut hali 
5S adına yapılan çalışmalar 

sürdürülüyor mu? 

Denetim 

dışı 

% 0,0 

% 20 

% 21 

%40 

%41 

%50 

%51 

%80 

%81 

%100 
0 Başlangıç durumu 

S
ür

dü
rm

e 

5S’nin sürdürülmesi 

5S’ nin devamlılığı için 

kontrol ve denetimler 

yapılıyor mu? 

- Yapılmadı 
Yapıldı. Fakat 

bilinmiyor 

Biliniyor. 

Fakat 

Uygulanmadı 

Ara sıra 

Uygulanıyor 

Her zanan 

uygulanıyor 
1 Başlangıç durumu 

Bu çalışma için toplam puan, 100  üzerinden (10*2)=20  10  
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Tablo 5.2. 5S Başarımlarının beş seviyesi 
 

5S BAŞARIMLARININ BE Ş SEVĐYESĐ 

5.SEVĐYE 
Sürekli Gelişim 

Temizlik problemine 
sahip bölgeler belirlendi 
ve karışıklığı giderecek 
önlemler yerinde alındı 

Đhtiyaç duyulan 
malzemeler 30 saniye 

içinde elde ediliyor ve bu 
işlemler minimum sayıda 

aşamada başarılıyor. 

Potansiyel problemler 
belirlendi ve karşı 

önlemler belgelendi. 

Günlük kontroller ve işyeri 
düzenlemelerinin standartları ve 
güvenilir yöntemleri ayarlandı 

ve benzer iş alanları için 
kullanıldı. 

Kök nedenler elimine 
edildi ve gelişme 
eylemleri önleyici 

yöntemlerin 
geliştirilmesine 

odaklandı 

4.SEVĐYE 
Güvenilirliğe 
Odaklanma 

Đşyeri bakımı 
sorumlukları, programı ve 

görevlendirmeleri 
belgelendi ve sürekli 

takip ediliyor. 

Đşyerindeki ihtiyaç 
malzemeleri minimum 

sayıya indirildi ve alım ve 
kullanım için düzenlendi. 

Teftiş, günlük temizlik ve 
işyerinin, ekipmanların ve 

malzemelerin yeniden 
stoklanması sırasında 

yapıldı. 

Günlük muayeneler ve işyeri 
düzenlemelerinin standartları 
belgelendi ve çalışma grubun 

bütün üyeleri tarafından 
uygulandı. 

Problemlerin kaynakları 
ve sıklıkları rutin işin bir 
parçası olarak belgelendi, 
ana nedenler belirlendi 

ve düzeltici eylem 
planları geliştirildi 

3.SEVĐYE 
Görülebilir 
Yapma 

Başlangıç temizliği 
yapıldı ve dağınıklık ve 
sızıntılar belirlenerek 

düzeltildi. 

Đhtiyaç malzemeleri ve 
kullanım yerleri 

belirlenerek etiketlendi ve 
gerekli miktarlar belirlendi 

Görsel kontroller ve 
göstergeler, işyeri, 

ekipmanlar, dosyalar ve 
ihtiyaçlar için oluşturuldu. 

Çalışma grubu görsel kontroller, 
malzemelerin etiketlenmesi ve 
gereken malzemelerin ihtiyaç 
duyulan miktarlarını kaydetti 

Çalışma grubu 5S’nin 
sürdürebilmek için 
bölgeyi rutin olarak 

kontrol ediyor. 

2.SEVĐYE 
Temellere 
Odaklanma 

Gerekli ve gerekli 
olmayan malzemeler 
belirlendi ve gerekli 

olmayanlar işyerinden 
uzaklaştırıldı. 

Gerekli malzemeler 
güvenli bir şekilde 

depolandı ve kullanım 
sıklığına göre organize 

edildi. 

Kilit i şyeri malzemeleri 
kontrol edilecek, 

belirlenecek ve kabul 
edilebilir performans 

seviyeleri belgelenecek. 

Çalışma grubu gerekli 
malzemeler, örgüt ve çalışma 

alanı kontrollerinin belgelerine 
sahip 

5S başlangıç seviyesine 
karar verildi ve 

performans 
belgelendirilerek çalışma 

alanlarında ilan edildi 

1.SEVĐYE 
Başlangıç 

Gerekli ve gerekli 
olmayan malzemeleri 
işyerinde karışık bir 

şekildeydi. 

Malzemeler işyerinde 
rastgele yerleştirilmi şti. 

Kilit bölgelerdeki önemli 
malzemeler işaretsiz ve 

belirsizdi 

Çalışma alanına ilişkin 
yöntemler istikrarlı bir şekilde 

takip edilmiyor ve 
belgelendirilmemiş. 

Çalışma bölgesi 
kontrolleri 

gerçekleştiriliyor ve 5S 
performansının görsel 

ölçümü yok 
 SINIFLANDIRMA SIRALAMA SĐLME-SÜPÜRME STANDARDĐZASYON SÜRDÜRME 
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5.3.5S Adımlarının Uygulanması 
 
 

Đşletmede 5S adımlarının uygulanmasında şekil 5.3’de verilen 5S akış 
diyagramındaki işlemler izlenmiştir.  

 
 
 

 
  
 
Şekil 5.1. 5S adımları akış diyagramı 
 
 
 
5.3.1.Sınıflandırma adımında yapılan çalışmalar 
 

Sınıflandırma adımının amacına uygun bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesi, 5S 
çalışmalarının en önemli, olmazsa olmaz adımıdır. Zira sınıflandırma işlemleri esnasında 
çalışma ortamından uzaklaştırılan malzemeler nedeniyle çalışma olanlarında bir genişleme 

SINIFLANDIR 
Parça gerekli mi? 

DÜZENLE 
Parlat Geçici Stoğa Taşı 

Başka bir yere taşı veya iki 
hafta içinde tüket 

Çöpe at! 

HAYIR  HAYIR  

EVET  EVET  

STANDARTLAŞTIR 
Görsel Hale Getir 

TEMĐZLE ve PARLAT 

Parça Değerli mi? 

SÜRDÜR 

HAYIR  
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ve rahatlama ortaya çıkacaktır. Böylece çalışanların şikayetleri azalacağı gibi, çalışanlar 
arasında iletişim hızla artacak ve verim ve ürün kalitesi de yükselecektir. 

 
Sınıflandırma işlemi uygulamanın en zahmetli ve en çok zaman alan adımı olarak 

ortaya çıktı. Zira işletmede gereksizliği çok belirgin olan malzeme, makine ve ekipmanın 
neredeyse tümü işletme içerisinde yer almaktaydı. Diğer taraftan, uygulamalı olarak 
açıklanmış olmasına rağmen, çalışanların başlangıçtaki acemi ve tereddütlü davranışları 
sınıflandırma adımındaki çalışmaların seyrini yavaşlatmıştır. 

 
Sınıflandırma aşamasında ilk olarak işletme içerisinde yer alan “gereksiz” malzeme, 

makine ve ekipmanın belirlenmesi ve ortamdan uzaklaştırılması çalışması yapılmıştır. 
Gereksizler olarak, o anda üretimde kullanılmayan malzeme, makine ve ekipmanlar 
değerlendirilmiştir. Đşletmede gereksiz malzeme, makine ve ekipmanların araştırılacağı 
yerler: 

a)Hammaddeler, 
b)Malzeme depoları, 
c)Raflar, 
d)Kullanılmış ve kullanılmakta olan malzeme, makine ve ekipmanlar, 
e)Yarı mamüller, 
f)Zeminde yer alan malzemeler, olarak belirlenmiştir. 
 
Çalışanlar daha önceden verilen eğitim çerçevesinde bu malzemelerin gerekli ya da 

gereksizliğine karar vererek kırmızı etiket işlemine başlamışlardır. 
 
-Kırmızı Etiket Uygulaması 
 

Kırmızı etiket uygulamasının temel felsefesi, sınıflandırma adımında gereksiz 
malzeme, makine veya ekipmanın saptanır saptanmaz bütün çalışanların görebileceği 
şekilde ortamdan uzaklaştırılması gereken bir malzeme olduğunun ilan edilmesidir. Đşletme 
içerisinde bir hayli fazla gereksiz malzeme olduğundan, kırmızı etiket asılan malzemelerin 
stoklanması için farklı bir yol izlendi. Tamamen hurda olan malzemelerin, daha sonra hurda 
olarak değerlendirmek için işletme bahçesinde belirlenen bir geçici stok alanında; ileride 
kullanılması mümkün malzemelerin ise işletme içerisinde hammadde stok alanının 
bitişiğinde oluşturulan bir bölgede toplanması kararlaştırıldı. 

 
Kırmızı etiket uygulamasında aşağıda verilen prosüdür izlendi (Şekil 5.2): 
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Şekil 5.2. Kırmızı etiket uygulama prosüdürü 
 
  

Çalışmalarda tek başına kırmızı etiket uygulamasının bir takım karışıklık ve 
tereddütlere neden olduğu görülmüştür. Bunun için çalışanlarla yapılan görüşme sonucunda, 
tamamen gereksiz ve hurdaya ayrılacak parçalara kırmızı etiket, bir aydan daha uzun süre 
sonra kullanılabilecek ya da tereddüt edilen malzemelere ise sarı etiket takılması 
kararlaştırılmıştır. Bütün çalışanlar, çalıştıkları bölüm itibari ile takımlara ayrılmış ve her 
bir takım kendi arasında bir takım lideri seçmiştir. Her bir takım sırası ile işletmedeki tüm 
bölümlerdeki malzeme, makine ve ekipmanlarda etiketleme yapmıştır. Etiketlerin üzerinde 
hangi takım tarafından etiketlendirme yapıldığını gösteren rakamlar bulunmaktadır. Bir 
takımın kırmızı etiket taktığı bir parçaya diğer bir takım sarı etiket takmış ise, bu parça 
Đşletme 5S lideri ve tüm takım liderlerinin değerlendirmesi ile nihai olarak 
etiketlendirilmiştir. Böylece bahçeye çıkarılacak hurda malzeme ve gereksiz malzeme ile, 
ilerde kullanılması olası ve işletme içerisinde toplanacak malzemelerin ayrımı da görsel 
olarak sağlanmıştır. Halen kullanılmakta olan malzemeler ile ilgili herhangi bir işlem 
yapılmamıştır.   
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Tablo 5.3. Sınıflandırma adımı kontrol listesi 
 

Bölüm  Tarih 
Sınıflandırma Adımı Kontrol Listesi 

Kontrol Eden    

No Kontrol Noktaları Evet Hayır  Düşünceler 
Düzenli olarak kullanılmayanlar (arızalılar dahil) var mı?      
-Makineler, tezgahlar, ekipmanlar (ofis ekipmanları dahil), 
donanım (kablolar, borular vb.),     

 

-Bağlama takımları, aparatlar, aletler (ofislerde kullanılanlar 
dahil), kalıplar, kesiciler,      

 

-Ambalaj malzemeleri, taşıma kapları, paletler,      
-Ürünler, ara ürünler, hammadde ve sarf malzemeleri (temizlik 
malzemeleri dahil),     

 

1 
 
 
 

-Klasörler, dosyalar.      
Fazla (miktar olarak) olanlar var mı?      
-Makineler, tezgahlar, ekipmanlar (ofis ekipmanları dahil), 
donanım (kablolar, borular vb.),     

 

-Bağlama takımları, aparatlar, aletler (ofislerde kullanılanlar 
dahil), kalıplar, kesiciler,      

 

-Ambalaj malzemeleri, taşıma kapları, paletler,      
-Ürünler, ara ürünler, hammadde ve sarf malzemeleri (temizlik 
malzemeleri dahil),     

 

2 
 
 
 

-Posterler, duyurular, klasörler, dosyalar.      
Zamanı geçmiş olanlar var mı?      
 -Hammaddeler, sarf malzemeleri,       3 
 -Posterler, duyurular, klasörler, dosyalar.      

4 
Sağda solda sıçramış, saçılmış malzemeler, sızma sonucu 
oluşmuş kirli ve yağlı zeminler, moloz, çöp vb. var mı?     

 

5 Toz, gürültü ve kirlilik kaynakları belirlendi mi?      

6 
Sınıflandırmaya yönelik (atılmaya, ortamdan 
uzaklaştırmaya ve yakında bulundurmaya) kurallar belirli 
ve yazılı mı?     

 

7 
Sınıflandırmaya yönelik kurallar gözden geçirilip 
değerlendiriliyor mu?     

 

8 Yapılmış olan iyileştirme çalışmaları var mı?      
 
 
 
  
5.3.2. Sıralama adımında yapılan çalışmalar 
 
 Sıralama adımının temel felsefesi “Đşletme içerisinde her şeyin bir yeri ve adresi 
olmalıdır” şeklinde ifade edilebilir. Araştırmanın yürütüldüğü işletmenin “Sıralama” adımı 
bakımından en göze çarpan özelliği, belli bir imalat sisteminin olmayışı idi. Đşletmenin 
hiçbir yerinde hammadde, yarı mamul ve mamul maddeler ile üretimde kullanılan her türlü 
takım, alet, avadanlık ve makine ile ölçme aletlerinin belirli bir yeri ve kullanımına ilişkin 
bir yönerge bulunmamaktaydı. Kullanım için alınan bu malzemelerin yerlerine 
konulmaması veya karışık konulması gereksiz arama, gereksiz düzenleme faaliyetlerine 
neden olmaktadır. Bütün bunlar zaman kaybına ve üretimde aksamalara ve dolayısıyla 
verim kaybına neden olmaktadır. Üstüne üstlük, işletmede olduğu halde bulunamayan 
malzemelerin yerine alınanlar belirli bir maliyet artışının yanı sıra, işletmede malzeme 
fazlalığından doğan karmaşaya da neden olmaktadır. Zaman içinde fazlalaşan bu 
malzemelerin konulabileceği raf, dolap, kutu vb. muhafaza elemanlarının yetersizliği 
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sonucu bu malzemeler ya zemin üzerine bırakılmakta, ya da diğer malzemelerle karışarak 
ciddi bir kargaşa ortamının doğmasına neden olmaktaydı. Ortamdaki bu karmaşa, 
işletmenin temizliğini de olumsuz etkilemekte idi. Temizlik konusundaki ilgisizlik, 
çalışanların sosyal yaşam alanlarına kadar etkisini göstermekte idi. Bütün bu kısaca 
özetlenenler ışığında “Sıralama” adımında şu çalışmalar yürütüldü: 
  
-Temizlik çalışmaları 
 
 Temizlik çalışmalarından önce sınıflandırma aşamasında yürütülen gereksiz 
malzemelerin ortamdan uzaklaştırılması çalışmaları bir kez daha gözden geçirilerek, işletme 
ortamındaki gereksiz malzemelerin titiz bir şekilde uzaklaştırıldığından emin olundu. 
Gereksiz malzemelerin uzun süre aynı yerde kalmasından dolayı oluşan pislikler öncelikle 
temizlendi. Daha sonra buralarda geriye kalan kirli yerler de temizlendi.  
  
-Düzenleme çalışmaları 
 
 Đşletmede üretim belli bir sistem dahilinde yürütülmemekte idi. Üretimde 
tezgahların yerleşimi, hammadde, yarı mamul ve mamul madde stokları ile kalıp vb. 
malzemelerin stoklandığı alanlar belli bir sistem dahilinde değildi (EK-1). Đşletmenin 
ürettiği ürünlerin çeşitlili ğinin ve parça sayısının az olması nedeniyle işletmede yerleşim 
“ürüne göre” yeniden düzenlenerek, daha verimli, daha etkin ve işleme alanından daha fazla 
yararlanılan bir yeniden yerleşim düzenine geçilmiştir (EK-2). 
  
-Zeminde çizgileme çalışmaları  
 
 Đşletmede yerleşim bakımından karmaşık bir bulunmadığından çizgileme çalışmaları 
da en asgari düzeyde tutulmuştur. Çizgileme sadece; 
 -Üretim alanı sınırları, 
 -Stok alanı sınırları, 
 -Giriş-çıkış ve trafik akış çizgileri,  
 -Farklı birimlerin ortak kullandığı mobil araç, gereç ve makinaların durduğu yerler 
üzerinde yapılmıştır. 
 
-Đşaret ve yön tabelalarının asılması 
 
 Đşletme içerisinde yer alan tüm birimler ve bölümler, işletme çalışanlarında hiçbir 
tereddüte yer vermeyecek şekilde isimlendirilerek tebelalar halinde ilgili yerlere asılmıştır. 
Đsimlendirmede ve tabelaların renk, büyüklük ve asılış şekillerine işletme çalışanlarının 
katılımları ile karar verilmiştir. 
 
-Alet ve Avadanlıkların yerlerinin belirlenmesi  
 
 
 Đşletmede kullanılan el aletleri ve avadanlıkların yerleri belirlenerek asma 
panolarında her bir parçanın şekli pano üzerine çizildi. Böylece yerinde olmayan parçaların 
bir bakışta görülmesi sağlandı. Çekmece içerisinde olan el aletleri ve avadanlıkların da 
görülebilir ve izlenebilir yerlere yerleştirilmesi sağlandı.  
 
-Stok Alanlarının düzenlenmesi 
 
 Stok alanları yeniden düzenlendi. Düzenlemede stok alanları hammadde, yarı 
mamul, üretim içindeki malzemeler ve mamuller ile kalıp vb yardımcı malzeme stokları 
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olarak belirlendi. Stoktaki malzemeler evsafına göre gruplandırılarak, her bir gruptaki 
malzemeler yapısına göre raf, palet ya da kutulara konularak etiketlendi. Küçük boyutlu 
malzemeler raf ve kutulara, büyük boyutlu parçalar ise palet ve özel raflara konuldu. 
 
-Sıralama Kontrol Çizelgesinin oluşturulması 
 
 Sıralama adımında yapılacak işlemlerle ilgili uygulama ve kontrol listeleri 4. 
Bölümde verilmiştir. Uygulama aşamasında, yukarıda açıklanan faaliyetler, bu listelerdeki 
hususlar takip edilerek aşağıdaki kontrol listesi titizlikle uygulanmıştır (Tablo 5.4). 
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Tablo 5.4. Sıralama adımı kontrol listesi 
 
 

Bölüm  Tarih 
Sıralama Adımı Kontrol Listesi 

Kontrol Eden    
No Kontrol Noktaları  Evet Hayır  Düşünceler 

Alan sınırları renkli çizgilerle belirlenmi ş mi?      
-Stok alanları,       
-Makine, tezgah, ekipman yerleşim alanları,      
-Araç park alanları,      
-Çalışma alanları,       
-Dolaşım alanları,       

1 

-Dinlenme alanları.       
Yer tanımlama tabela ve etiketleri var  mı?      
-Stok alanları,       
-Makine, tezgah, ekipman yerleşim alanları,      
-Araç park alanları,      
-Çalışma alanları,       
-Dolaşım alanları,       
-Dinlenme alanları,      

2 

-Đletişim panoları.       
Nesne tanımlama etiketleri var mı?       
-Makine, tezgah, ekipman,       
-Hammaddeler, sarf malzemeleri,       
-Ürünler, ara ürünler,      
-Takımlar, aletler vb.,      
-Tanklar, silolar, borular, vanalar,      

3 

Dosya dolapları, raflar, parçalar, klasörler, dosyalar, CD’ler, 
disketler, video bantlar, elektronik ortam dosyaları.     

 

4 
Sarf malzemeleri için, min. ve max. stok seviyeleri belirlenmiş 
mi?     

 

 -Hammaddeler, Sarf malzemeleri,      
 -Kırtasiye malzemeleri.      
5 Benzer araç gereç birlikte stoklanmış mı?      
6 Birlikte kullanılan kalemler bir arada stoklanmı ş mı?      
7 Tabela ve etiketler görünür ve okunur mu?      

8 
Aparatlar, takımlar, aletler, klasörler, dosyalar, vb. iyi 
düzenlenmiş; ulaşılması, alınması ve yerine konması ergonomik 
ve kolay mı?     

 

9 
Kullanımda olan aparatlar, takımlar, aletler, klasörler, 
dosyalar, vb. açıkça belli oluyor mu?     

 

10 
Kullanımda olan aparatlar, takımlar, aletler, klasörler, 
dosyalar, vb.nin kimde olduğu ve ne zaman yerine konulacağı 
belli mi?     

 

11 5S haritası çizilmiş mi? Görünür ve kolayca ulaşılabilir mi?      

12 
Stoklama yöntemi (ilk giren- ilk çıkar veya son giren ilk çıkar) 
belirli mi?     

 

13 
Stoklama (enlemesine, boylamasına, paralel olarak) düzgün 
mü?      

 

14 Malzemenin doğrudan yerde  depolanması engellenmiş mi?      

15 
Çalışma ve dolaşım alanları acil durumları da gözetecek şekilde 
ve yeterli mi?     
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5.3.3.Silme-süpürme adımında yapılan çalışmalar 
 

Silme-süpürme adımı aynı zamanda “temizlik” olarak nitelendirebileceğimiz 
adımdır. Bu adımda amaçlanan sadece çalışma alanlarının ve makinaların temizlenerek 
güzel görünmesi değil, aynı zamanda düzenli olarak yapılan temizlik sayesinde çalışanların 
makinaları ve çalışma alanlarını daha iyi tanımalarını sağlamak ve böylece çıkması 
muhtemel problemlerin önüne geçilmesini sağlamaktır. 
 
-Temizlik talimatlarının hazırlanması 
 

Temizliğin amacı, çalışma alanındaki bütün toz ve kirliliği ortadan kaldırmak ve 
sürdürülebilir bir temizlik faaliyeti olarak belirlendi. Bunun için şu kontrol noktaları 
oluşturuldu; 

-Nelerin/nerelerin temizleneceği belirlendi ve listelendi, 
-Her bir temizlenecek nesne ve bölge belirlendi, 
-Temizlemedeki yöntemler belirlendi (kimyasal, fiziksel vb.), 
-Temizlik araçları belirlendi, 
-Temizliğin uygulanması ve kontrol yöntemleri benimsendi. 

 
-Temizlik hedeflerinin belirlenmesi 
 

Temizlik ile ilgili olarak üç ana grup oluşturuldu: 
a)Çevre ve fiziki alan temizliği (bahçe, zeminler, koridorlar, duvarlar, kiriş ve 

kolonlar, tavanlar, odalar, dolaplar, lavabo ve tuvaletler, camlar vb.),  
b)Stok alanlarının temizliği (Mamul depoları, malzeme depoları, parça depoları, 

üretim içindeki stok alanları vb), 
c)Makine ve ekipmanların temizliği (Makineler, ekipmanlar, vinçler, kaynak 

makineleri, takımlar, kesme takımları, ölçme takımları, çalışma masaları, alet ve avadanlık 
masaları vb.). 
 
-Temizlik sorumlularının belirlenmesi 
 

Temizlenecek nesne ve yerlerle ilgili olarak temizlik sorumluları, temizlik sıklığı ve 
süresi, bölge haritaları ve bunları kontrol ile ilgili görevliler belirlenerek çizelge haline 
getirilmiştir (Tablo 5.5). Đşletmenin 5S liderinin kontrolünde bu çalışmalar zaman zaman 
denetlenerek temizlikle ilgili çalışmaların işletmede alışkanlık haline gelmesi sağlanmaya 
çalışılmıştır. 
 
Tablo 5.5. Temizlik sorumluluk bölgeleri ve görevlileri çizelgesi    

 
Temizlik Periyodu Temizlik Bölgeleri Sorumlu(lar) 
Gün Hafta Ay 

Düşünceler 

  
  
  
  
  
  

Kontrol Eden  
Kontrol Tarih  
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-Temizlik çalışmalarının alışkanlık haline getirilmesi 
 
Temizlik çalışmalarının en zor yanlarından biri, çalışanlar tarafından yapılan 

çalışmaların zaman içerisinde yeterli görülmesi ve temizlik disiplininden uzaklaşmadır. 
Đşletmede temizlik çalışmalarının süreklilik kazanması için ayrıntılı olarak hazırlanan bir 
temizlik standardı çizelgesi, bu konudaki çalışmalarda etkin sonuçların alınmasına yardımcı 
olmuştur (Tablo 5.6). 

Temizlik standardı çizelgesinin oluşturulmasında: 
 a)Temizlenecek noktaların ayrıntılı bir şekilde tespit edilmesi, 
 b)Bu noktaların nasıl temizleneceğinin belirlenmesi, 
 c)Bu noktaların hangi araçlarla temizleneceğinin belirlenmesi, 
 d)Temizlenecek bu noktalar için sorumluların belirlenmesi, 
 e)Bu sorumlulara yapacakları temizliğe ilişkin uygulamalı eğitim verilmesi, 

f)Bu faaliyetlere ilişkin çizelgelerin panolara asılarak tüm çalışanlara duyurulması, 
g)Yapılan kontrollerin sonuçlarının yine panolarda ilan edilerek tüm çalışanların 

bilgilerine sunulması, 
son derece etkili olmuştur. 
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Tablo 5.6. Temizlik standardına ilişkin çizelge 
 

TEM ĐZL ĐK STANDARDI Ç ĐZELGESĐ 
Temizlik Periyodu Temizleme Süresi (Dakika) 

No 
Hedef 
Bölge 

Temizlik Kriteri Temizlik Yöntemi 
Gün Hafta Ay 

Temizlikten 
Sorumlu Kişi(ler) Başlangıç Mevcut Hedeflenen 

Düşünceler 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Kontrol Eden  Kontrol Tarihi  Onaylayan  
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Yukarıdaki çizelgeden de görüleceği gibi, temizlenecek bölgeler, temizlik kriterleri, 
temizlik yöntemleri ve temizlikten sorumlu kişiler belirlendikten sonra, temizlik 
faaliyetlerinin işletmede kalıcılık ve alışkanlık haline gelmesi için bazı basit uygulamalar 
yoluna gidilmiştir. Bu uygulamalar “beş dakika temizlik”  ve “çizelgeler ile temizlik 
kontrollerinin takibi” olarak belirlenmiştir. 
   
-Beş Dakika Temizlik 
 
 Günlük beş dakika temizlik, temizlik alışkanlığının yerleşmesi için iyi bir yöntem 
olarak gözlemlenmiştir. Đlk bakışta günde beş dakika temizlik faaliyeti yeterli görünmüyor 
olsa bile, temizlik faaliyetinin çalışanlarca etkin ve kesintisiz bir şekilde yapılması oldukça 
olumlu sonuçlar vermiştir. Bu çalışmanın diğer faydalı bir yönü de, çalışanların sıkılmadan 
yaptıkları bu kısa süreli temizlik sonrası, temizlik faaliyetini zamanla benimsemiş 
olmalarıdır. 
 Günlük beş dakika temizliğin etkin olabilmesi için şu hususlara dikkat edilmiştir: 
 -Her sabah temizlik için beş dakika ayrılmıştır, 
 -Temizlenen yer veya makinenin gereksinimi ne olursa olsun temizlik faaliyeti tam 
beş dakika ile sınırlandırılmıştır, 
 -Çalışanlar sabahları sorumluluk alanlarında hangi temizlik çalışmalarını 
yapacaklarını bir listeden takip ettiler, 
 -Çalışanlara yapacakları temizlik ile ilgili araç gereç ve malzeme önceden verildi, 
 -Temizlik çalışmalarının etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığı başlarda her gün, 
ilerleyen süreçte rassal olarak takip edildi, 
 -Başarılı bulunan çalışanlar periyodik olarak ilan panosunda duyuruldu. 
 
-Temizlik Standartlarının kontrolü 
 
 Yukarıdaki çalışmalarda da sıklıkla vurgulandığı gibi, temizlik çalışmalarında en 
büyük engeller, temizlik çalışmalarının çalışanlarca benimsenmesi, temizlik çalışmalarının 
süreklilik ve alışkanlık oluşturması, yapılan temizliğin amacına uygun ve etkin olmasıdır. 
Bunun için yapılacak en önemli faaliyet kontroldür (Tablo 5.7).
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Tablo 5.7. Temizlik standartları kontrol çizelgesi 
 
TEM ĐZL ĐK STANDARDI Ç ĐZELGESĐ 

Temizlik Periyodu Temizleme Süresi (Dakika) 
No 

Hedef 
Bölge 

Temizlik Kriteri Temizlik Yöntemi 
Gün Hafta Ay 

Temizlikten 
Sorumlu Kişi(ler) Başlangıç Mevcut Hedeflenen 

Düşünceler 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Kontrol Eden  Kontrol Tarihi  Onaylayan  



61 
 

Bütün temizlik çalışmalarından sonra genel bir temizlik kontrolü için aşağıdaki 
tabloda verilen kontroller yapılmıştır. 
 
Tablo 5.8. Silme-Süpürme adımı genel kontrol listesi 
 

Bölüm  Tarih 
Silme-Süpürme Adımı Kontrol Listesi 

Kontrol Eden    

No Kontrol Bölgeleri Evet Hayır Düşünceler 

1 Yerler her zaman temiz mi?      

2 Makine ve ekipman, takımlar, aletler, aparatlar temiz mi?      

3 
Elektrik panelleri, anahtar ve şalterler, göstergeler ve ölçüm 
cihazları kir ve tozdan arındırılmış ve boyalı mı?     

 

4 Aydınlatma armatürleri ve ampuller temiz ve tamam mı?      

5 Herkesin temizlik sorumluluğu belirli mi?      

6 
“ Đyi görünüm”ün ne anlama geldiği belirlenmiş ve sağlanıyor 
mu?     

 

7 Duvarlar, tavanlar ve pencereler temiz ve boyalı mı?      

8 Dolaplar, raflar, çalışma masaları temiz mi?      

9 Temizlik ve kontrole aynı derecede önem veriliyor mu?      

10 Hata ve uygunsuzluk giderme yetki sınırları belli mi?      

11 Geri dönüşümlü malzemeler toplanıyor mu?      

12 Özendirici temizlik kampanyaları düzenleniyor mu?      

13 Temizlik kontrolleri yapılıyor mu?      

14 
Çalışmalar ve denetimler gözden geçirilip değerlendiriliyor 
mu?     

 

15 15. Ne gibi iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmi ştir?      

 
 
5.3.4.Standartlaştırma adımında yapılan çalışmalar 
 
 Standartlaştırma adımında, önceki üç adımda (sınıflandırma, sıralama, silme-
süpürme) elde edilen gelişmelerin kalıcı hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 
Bu çalışmalar: 
 -Şimdiye kadar yapılan çalışmaların standartlaştırılması, 
 -Şimdiye kadar yapılan çalışmaların kontrolü, 
 - Şimdiye kadar yapılan çalışmaların iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler, 
 -5S takımlarının çapraz kontrolü ile çalışmaların aksayan yanlarının belirlenmesi 
olarak sürdürülmüştür. 
 Standartlaştırma adımında, işletme üst yönetimi ve çalışanlarla toplantı yapılarak, 
şimdiye kadar elde edilen gelişmelerin tersine dönmemesi için ilk 3S adımında yapılan 
faaliyetlerin korunmasının önemi anlatılmıştır. 
 Standartlaştırma adımında ilk üç adımda yapılan çalışmaların ve sağlanan 
gelişmelerin kalıcı olması için aşağıdaki faaliyetler yürütülmüştür. 
 
-Yeniden Sınıflandırma çalışması 
 
 Yeniden sınıflandırma çalışmasında, 5S takımları, çalışma alanı içerisinde gereksiz 
malzeme, alet ve ekipman vb. parçaların olup olmadığını kontrol ederek yeniden kırmızı 
etiketleme çalışması yapılmıştır. Gereksiz ve hurda malzeme ile ilgili kontrollere ilişkin 
çizelge, tablo 5.9’da verilmiştir.  
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Tablo 5.9 Çalışma alanında bulunan gereksiz parça kontrol çizelgesi 
 

Bölüm  Tarih Standartlaştırma Adımı Çalışma Alanında 
Bulunan Gereksiz Parça Kontrol Çizelgesi  Kontrol Eden    

No Kontrol Bölgeleri Evet Hayır Düşünceler 

1 Hammadde stoğunda gereksiz malzeme var mı?      

2 Mamul madde stoğunda gereksiz malzeme var mı?      

3 Üretim alanında gereksiz malzeme var mı?      

4 Raflarda gereksiz malzeme var mı?      

5 Kalıp ve model stoğunda gereksiz malzeme var mı?      

6 Masaların üzerinde gereksiz malzeme var mı?      

7 Tezgahların çevresinde gereksiz malzeme var mı?      

8 Zeminde gereksiz malzeme var mı?      

 
 
Çalışmaların tamamlanmasından sonra ortaya çıkan gereksiz ve hurda malzemelerin 

çokluğu bütün çalışanlarda şaşkınlık yaratmıştır. Çalışanların vardığı karar, eski 
alışkanlıkların kolayca değişmediği ve “lazım olur”  düşüncesiyle ya da başkalarından 
beklendiği için, daha sonra ortaya çıkan gereksiz ve hurda malzemeleri ayırmakta yetersiz 
kaldıkları olmuştur. Bu görsel sonuç, çalışanların standartlaştırma adımının önemini 
kavramaları bakımından son derece yararlı olmuştur. 
 
-Stok kontrolü çalışması 
 

5S takımıyla yapılan değerlendirme çalışmasında, gereksiz malzeme ve düzensiz 
yapılanmanın özellikle stok bölgelerinde oluştuğu konusunda fikir birliğine varılmıştır. 
Bunun için tablo 5.10’da verilen kontrol listesi uygulanmıştır. 

 
 

Tablo 5.10. Stok kontrolü için düzenleme kontrolü çizelgesi 
 

Bölüm  Tarih Standartlaştırma Adımı Düzenleme 
Kontrol Çizelgesi  Kontrol Eden    
No Kontrol Bölgeleri Evet Hayır  Düşünceler 
1       

2       

3       
4       

5       

 
  

Tablo 5.10, daha önce düzenleme yapılan tüm stok alanları, takımlar, çalışma 
alanları ve güvenlik önlemleri ile ilgili alanlarda doldurularak standartlaştırma adımının 
güçlü bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı. Standartlaştırma ile genel kontrol çizelgesi 
tablo 5.11’de verilmiştir. 
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Tablo 5.11. Standartlaştırma adımı genel kontrol listesi 
 

Bölüm  Tarih Standartlaştırma Adımı 
Genel Kontrol Listesi Kontrol Eden    

No Kontrol Bölgeleri  Evet Hayır  Düşünceler 

1 
Đlk 3S uygulamalarını korumak ve standartlaştırmak için 
geliştirilmi ş bir sistem var mı?     

 

Stoklama ve dosyalama standartları ve kontrol standartları 
belirlendi mi?      

 
2 

-Kontrol listeleri var mı? Kullanılıyor mu?      
3 Đşi biten alet, ekipman, evrak vb. hemen yerine konuluyor mu?      

4 
Kullanımda olan alet, ekipman, evrak vb.nin kimde olduğu belli 
mi?     

 

5 
5S sorumlulukları “i ş tanımlarına” ve 5S uygulamaları “iş 
talimatları”      

 

 ve “prosedürlere” işlenmiş mi?      

6 
Temizlik ekipmanları yerinde ve temizlik malzemeleri tamam 
mı?     

 

7 Çalışanların giysileri temiz mi?      
8 Aydınlatma yeterli mi?      
9 Hava temiz ve kokusuz mu?      

Görselliği arttıran ve uygunsuzlukların kolayca algılanmasını 
sağlayan etiketler,      

 

-Đşaretler ve tabelalar var mı?      
-Yangın söndürücü ve acil çıkış yerleri belirli mi?      
-Borularda akış yönünü belirten işaretler var mı?      
-Şalter ve elektrik düğmeleri vb.’de, açık ve kapalı yönleri standart 
mı?     

 

-Sorumluluklar etiketlerden anlaşılıyor mu?       
-Bölüm isimleri yazılı mı?      

10 

-5S iletişim panosu var mı?       
  
5.3.5.Sürdürme adımında yapılan çalışmalar 
 
 Sürdürme adımı “eğitim ve disiplin adımı” olarak da adlandırılmaktadır. Bu 
tanımdan da anlaşılacağı üzere, sürdürme adımı, 5S süreç iyileştirme yaklaşımını 
çalışanlara sevdirerek benimsemelerini sağlamayı ve önceki dört adımda yapılan 
çalışmaların tavizsiz uygulanmasını amaçlayan bir adımdır.  
 Sürdürme adımının başarı getiren önemli uygulama noktaları dikkate alınarak 
aşağıdaki hususlarda gerekli çalışmalar yapıldı: 
 
-Đşletme içerisinde güçlü ve saygın iletişim kanalı oluşturuldu 
 
 Đşletme içerisinde üst yönetimden en alt seviyedeki çalışana kadar tüm bireyler 
arasında saygıya dayalı bir ilişki ve iletişim yapısının, çalışanların özgüven gelişimi ve 
motivasyonu açısından önemi, çalışanlarla yapılan görüşmelerde ayrıntılı bir şekilde işlendi. 
 
-Eğitim çalışmaları etkin bir şekilde uygulandı 
 
 Eğitim çalışmaları, başta üst yönetim olmak üzere tüm işletme çalışanlarına ihtiyaç 
duyulduğu her anda verildi. Bu konuda üst yönetimin güçlü desteği ve işletmedeki çalışan 
sayısının düşük olması, eğitim konusunda ayrıntılı çalışma fırsatı sundu. Çalışanlara, 5S 
felsefesinin yanı sıra, uygulanan tekniklerin ayrıntılı bir şekilde eğitimi ve öğretimi yapıldı. 
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-Ödül ve taltifler 
 
 Đşletmede uygulama aşamasında sağlanan olumlu gelişmelere paralel olarak bireysel 
değil kitlesel ödül sistemi belirlendi. Üst yönetimin çalışanlara karşı yaptığı teşekkür 
konuşmaları, birlikte hafta sonu piknikleri ve çalışanlardan gelen çalışma şartlarına yönelik 
istekler, üst yönetim tarafından süratle yerine getirildi. Başarılı uygulamaları olan 
çalışanların isimleri ise duyuru panosunda ilan edildi. 
 
-Ceza Uygulamasına yer verilmedi 
 
 Ceza uygulamaları bazı işletmelerde çalışanların belli bir takım kurallara uymaları 
ya da işleyişin belli standartlarda sürdürülmesi için başvurulan yöntemlerden biridir. Ancak 
araştırma yapılan işletmede uzun yıllardan beri birlikte çalışan bir ekibin olması nedeniyle 
işletmede oluşan samimi ortamın bozulabileceği endişesi ile üst yönetim ceza sisteminin 
yararlı olmayacağını belirterek uygulanmasına onay vermedi. Yukarıda da belirtildiği üzere, 
esasında 5S’nin bu son adımında amaç, 5S yönteminin çalışanlara sevdirerek kabul 
ettirilmesidir. Bu çalışmada ceza uygulamasının olmaması, işletmede 5S uygulamasının 
başarısına olumlu bir katkı sağladığı yönünde izlenim edinilmiştir. 
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Tablo 5.12. 5S çalışmaları değerlendirme çizelgesi 
 

Bölüm  Tarih Üretim Bölgesi 
5S Değerlendirme Tablosu Değerlendiren   

Puanlama  : 0-Çok Kötü, 1-Kötü, 2-Orta, 3-Đyi, 4-Çok Đyi Puanlar 

5S No Kontrol Edilenler Değerlendirme 0 1 2 3 4 

1        
2        
3        
4        
5        S

ın
ıfl

an
dı

rm
a 

Toplam  
6        

7        
8        
9        
10        

S
ır

al
am

a 

Toplam  
11        
12        
13        
14        
15        

S
ilm

e-
S

üp
ür

m
e 

Toplam  
16        
17        
18        
19        
20        

S
ta

nd
ar

tla
şt

ır
m

a 

Toplam  

21        
22        
23        
24        
25        S

ür
dü

rm
e 

Toplam  
GENEL TOPLAM  

 
 
Tablo 5.13. Sürdürme adımı genel kontrol listesi 
 
 Sürdürme Adımı Kontrol Listesi  Evet Hayır  
1. Birimdeki herkes, yöneticisinden, çalışanına kadar hep beraber 5S’yi uyguluyor 
mu?     
2. Tüm kurallar ve prosedürler herkes tarafından biliniyor ve bunlara inanılarak saygı 
gösteriliyor mu?     
3. Belirlenmiş olan tüm kurallar bir alışkanlık olarak uygulanıyor mu?     
4. Parçaların, atıkların ve çöplerin toplanmasına yönelik pratikler belirlendi mi?     
5. Güvenlik ayakkabıları, teknik emniyet şapkaları ve iş eldivenleri giyiliyor mu?     
6. Ara bölgeler için 5S yönetimi yapılmakta mı?     
7. 5S el kitabı hazırlandı mı, çalışmalar ona göre sürdürülüyor mu?     
8. 5S ile ilgili başarılı çalışmalar, fotoğraflarla duyuruluyor mu?     
9. 5S sloganları, posterleri, yazıları vb. konularda ödüllü yarışmalar var mı?     
10. Özel 5S günleri ve yarışmaları düzenleniyor mu?     
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6.SONUÇ 
 
 
 5S tekniği, felsefe olarak ve geliştirilmi ş yöntem adımları olarak belli bir şablonun 
uygulandığı basit bir teknik olarak görülebilir. Ancak çalışmalar esnasında görüldü ki, 5S 
sisteminin başarısı neredeyse tümüyle insan unsurunun başarısına bağlı olarak ortaya 
çıkmaktadır. Dolayısıyla, 5S tekniğinin işletmelerde başarılı bir şekilde uygulanabilmesi 
için, her şeyden önemlisi, üst yönetiminden en alt hiyerarşideki bireye kadar tüm 
çalışanların iyi bir yönetim ve organizasyon kültürü içerisinde örgütlenmesi gerekmektedir. 
  

Çalışmanın yürütüldüğü işletme, 26 iş görenin bulunduğu, çalışanların birbirlerini 
uzun zamandır tanıdığı ve üst yönetimin yaklaşımlarının ve motivasyona dayalı ilişkilerin 
çalışanları kolayca harekete geçirebildiği bir yapıya sahipti. Bu nedenle de üst yönetimin 
isteğine bağlı olarak bu güne kadar yapılan 5S çalışmalarından farklı olarak ceza sistemi 
uygulanmadı. Đlerleyen aşamada görüldü ki, üst yönetimin öngördüğü gibi, ceza sisteminin 
uygulanmaması işletmede uygulanan 5S çalışmalarını olumsuz etkilemedi. Bilakis, 
çalışanların sisteme daha fazla sahip çıkmalarına fırsat verdi. Küçük ölçekli ve çalışanların 
arasında samimi bir dayanışma ve sosyal paylaşım kültürü olan işletmelerde ceza sisteminin 
uygulanmaması bir avantaj olarak görülebilir. 
  

Đşletmede ceza sisteminin uygulanmamasına karşın çalışanların 5S uygulamalarını 
benimsemelerinde motivasyona dayalı yönetim anlayışının büyük etkisinin olduğu 
söylenebilir. Üst yönetimin belirlemiş olduğu toplu ödül sistemi ve başarılı olan bireylerin 
ilan panolarında isimlerinin asılması ve hepsinden de önemlisi, yapılan toplantılarda, 
çalışmalarda başarılı bulunan bireylerin bizzat üst yönetim tarafında sözlü olarak taltif 
edilmesi ve alkışlatılması, çalışanlar arasında tatlı bir rekabetle birlikte 5S uygulamalarının 
başarısını getiren önemli bir yöntem oldu. 
  

Çalışanları motive eden önemli unsurlardan biri de, 5S çalışmalarını anlatan 
sloganların bizzat çalışanlar tarafından belirlenmesi oldu. Bu konuda çalışanlara 5S 
kapsamındaki uygulamalarda en çok kabul görmüş sloganlar verildi ve bunların arasından 
çalışmalarını destekleyecek olanları kendi bölümleri için seçmeleri istendi. Çalışmaların 
“sürdürme” aşamasında ise artık 5S felsefesinin öğrenildiği kadarıyla işletmede kalıcı 
olması için kendileri bu konuda uyaracak ve destekleyecek sloganlar üretmeleri istendi. 
Çalışanların bu konudaki istek ve yaratıcılıkları 5S uygulamasının başarısına önemli katkı 
sağladı. Bir süre sonra işletmede daha çok çalışanların ürettikleri sloganlar hakim oldu. 
Slogan üreten iş görenlerin bu konuda ortaya koydukları performans, onların 5S felsefesini 
ne ölçüde özümsediklerini göstermesi açısından da kayda değer bir deneyim oldu. 
  

Đşletmede uygulanan 5S çalışmasının başarısında şu hususların etkili olduğu 
söylenebilir: 

 -Üst yönetimin 5S çalışmalarına verdiği güçlü destek, 

 -Đşletmede çalışanlar arasındaki güçlü iletişim ve işbirliği anlayışı, 

 -Đşletmede çalışma öncesi çalışanlarla yapılan bire bir görüşme ile çalışanların 5S 
felsefesine uygunluk derecelerinin kabaca gözlemlenmesi, 

 -Çalışmalara başlamadan önce beş adım için de, yapılacak faaliyetlerin planlanması 
ve ilgili uygulama ve kontrol planlarının ve kontrol çizelgelerinin hazırlanarak gözlemlerin 
sürekli kaydedilmesi, 

 -5S ile ilgi verilen görsel malzemeli-teorik ve akabinde uygulamalı eğitimler, 
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 -;Đşletmede ürün çeşitlili ğinin az olması nedeniyle neredeyse tüm çalışanların üretim 
sürecine hakim olmaları ve sorunların çözümüne yaklaşık olarak birbirine yakın bakış 
açılarına sahip olmaları. 

 Đşletmede 5S çalışması ile elde edilen kazanımlar şu şekilde sıralanabilir: 

 -Đş görenler, temiz ve düzenli ile fabrika ortamı ile daha şevkli bir çalışma ortamına 
kavuşmuşlardır, 

 -Gereksiz malzeme ve ekipman satın alınmaları önlenmiş, firma işletme sermayesi 
bakımından belli bir rahatlık sağlamıştır, 

 -Đşletmenin sistemsiz yerleşimi yerini, “ürüne göre üretim” yöntemine dayalı 
yerleşime bırakmıştır. Bu da işletmede verim artışına ve fabrika alanının daha rantabl 
kullanımına olanak sağlamıştır (EK-1 ve EK-2). 

 -Đşletmede 5S uygulamasının her adımında, başlangıçtaki duruma göre çok ciddi 
iyileşmeler sağlanmıştır (Tablo 6.1), 

-5. bölümdeki tablo 5.1 ile, 6. bölümdeki tablo 6.1’deki durumlar incelendiğinde, 5S 
çalışmaları sonucunda, işletmede 5S denetim puanı değerlendirmesi olarak % 340 oranında 
[((88-20)/20)x100] bir gelişme kaydedildiği belirlenmiştir, 

-Düzenleme ile alet ve ekipman aramaları ortadan kalktığı için etkin çalışma süresi 
artmıştır, 

-Periyodik bakımlar nedeni ile makinalarda meydana gelen arıza ve durmalar sayısal 
olarak azalmıştır, 

-Her şey yerli yerinde olduğundan, çıkan arızalara müdahale süresi kısalmıştır. 

-Çalışanlar için oldukça keyifli çalışma ve sosyal mekanlar ortaya çıkmıştır. 
Đşletmede 5S uygulaması öncesi ve sonrası durumları gösteren resimler ekte sunulmuştur 
(EK-3). 

Sonuç olarak; 5S tekniği, işletmelerde temizlik ve düzen sağlayan, bu sayede 
işletmelerde verimliliğin yükseldiği, kayıpların azaldığı, iş görenlerin şevkle çalıştıkları bir 
ortam yaratan bir tekniktir. Sayılan bu yararlarının yanı sıra 5S tekniği, düşük maliyetli ve 
uygulanabilirliği nispeten kolay olan bir yöntemdir.  
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  Tablo 6.1. Đşletmede 5S çalışmaları sonucunda sağlanan gelişmeler 
 

5S Đşyeri Denetim Formu 

Değerlendirme Kategorileri Kategori Konular  

Denetim Soruları 0 1 2 3 4 5 

Puan 
Yapılan Đyileştirme 

işlemleri 

Đş yerinin mevcut hali 
Gereksiz parçalar kaldırıldı 

mı? 

Denetim 

Dışı 

% 0,0 

% 20 

% 21 

%40 

%41 

%50 

%51 

%80 

%81 

%100 
5 Çok Đyi 

S
ın

ıfl
an

dı
rm

a 

Gereksiz parçaların 

uzaklaştırılması 

Gereksiz malzemelerin 

kaldırılması için bir şeyler 

yapıldı mı? 

- Yapılmadı 
Yapıldı. Fakat 

bilinmiyor 

Biliniyor. 

Fakat 

Uygulanmadı 

Ara sıra 

Uygulanıyor 

Her zanan 

uygulanıyor 
5 Çok Đyi 

Đş yerinin mevcut hali 
Gerekli malzemeler gerekli 

yerde mi? 

Denetim 

dışı 

% 0,0 

% 20 

% 21 

%40 

%41 

%50 

%51 

%80 

%81 

%100 
4 Đyi 

S
ır

al
am

a 

Malzemelerin uygun 

bir şekilde 

düzenlenmesi 

Malzemeler 

gerekliliklerine göre 

sınıflandırıldı mı? 

- Yapılmadı 
Yapıldı. Fakat 

bilinmiyor 

Biliniyor. 

Fakat 

Uygulanmadı 

Ara sıra 

Uygulanıyor 

Her zanan 

uygulanıyor 
4 Đyi  

Đş yerinin mevcut hali 
Çalışma ortamı temizlendi 

mi? 

Denetim 

dışı 

% 0,0 

% 20 

% 21 

%40 

%41 

%50 

%51 

%80 

%81 

%100 
5 Çok Đyi 

S
ilm

e-
S

üp
ür

m
e 

Đş yerinin 

temizlenmesi 

Günlük temizlik yapılıyor 

mu? 
- Yapılmadı 

Yapıldı. Fakat 

bilinmiyor 

Biliniyor. 

Fakat 

Uygulanmadı 

Ara sıra 

Uygulanıyor 

Her zanan 

uygulanıyor 
4 

Đyi, fakat ilerleme  

sağlanmalı 

Đş yerinin mevcut hali 

Renklerle veya işaretlerle 

standartlaştırma yapıldı 

mı? 

Denetim 

dışı 

% 0,0 

% 20 

% 21 

%40 

%41 

%50 

%51 

%80 

%81 

%100 
3 

Orta, işyerinin fiziksel 

yapısı uygun değil, 

çizgiler çabuk  siliniyor 

S
ta

nd
ar

tla
şt

ır
m

a 

Standartların 

düzenlenmesi 

Standartlar düzenlenip 

güncelleniyor mu? 
- Yapılmadı 

Yapıldı. Fakat 

bilinmiyor 

Biliniyor. 

Fakat 

Uygulanmadı 

Ara sıra 

Uygulanıyor 

Her zanan 

uygulanıyor 
4 Đyi 

Đş yerinin mevcut hali 
5S adına yapılan çalışmalar 

sürdürülüyor mu? 

Denetim 

dışı 

% 0,0 

% 20 

% 21 

%40 

%41 

%50 

%51 

%80 

%81 

%100 
5 Çok Đyi 

S
ür

dü
rm

e 

5S’nin sürdürülmesi 

5S’ nin devamlılığı için 

kontrol ve denetimler 

yapılıyor mu? 

- Yapılmadı 
Yapıldı. Fakat 

bilinmiyor 

Biliniyor. 

Fakat 

Uygulanmadı 

Ara sıra 

Uygulanıyor 

Her zanan 

uygulanıyor 
5 Çok Đyi 

Bu çalışma için toplam puan, 100  üzerinden (44*2) = 88 44  
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EK-1. Đşletmenin 5S çalışması öncesi yerleşim planı 
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EK-2. Đşletmenin 5S çalışması sonrası yerleşim planı 
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EK-3.Đşletmede yapılan 5S çalışmasına ait resimler 
 
 
 
 
a)Lavabolar 

           
                     ÖNCESĐ                                                 SONRASI 
 
 
 
 
 
 
  
c)Yarı mamul Deposu 

            
 
                     ÖNCESĐ                                                        SONRASI 
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d)Yarı mamul deposu 
 
 
 

   
 

                    ÖNCESĐ                                                         SONRASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
f)Yarı mamul deposu 
 

                
 
                     ÖNCESĐ                                                         SONRASI 
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   g)Mamul deposu    
                                                                                                                                                                                             

        

 
 

 
 ÖNCESĐ     SONRASI 
 
  
 
 
 
 
 
 
h)Yarı mamul Deposu 
 

 
 
 
 

 

 

ÖNCESĐ          SONRASI 
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Yarımamullerin Kutulanması ve etiketlenmesi 
 
 

  
 
ÖNCESĐ      SONRASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raflarda Düzenleme ve etiketleme 
 

 

 
 
 
           ÖNCESĐ      SONRASI 
 


