
Ürün tasarımı

Ürün tasarımı,  firmanın ürününün
özelliklerini, kendine özgü
karakteristiklerini belirleme sürecidir.

 Piyasadaki ürün tasarımları müşteri
gruplarının tercihlerine göre farklılaşır.



Süreç tasarımı, seçimi

Tasarlanmış ürünü üretmek için gerekli
sürecin geliştirilmesidir.

Ürün tasarımı ile birlikte yapılır.
Her ürünün özelliklerini gerçekleştirmede

farklı süreçler gerekir.
 Süreç seçimi, ürün tasarımını gerçeğe

dönüştürmek için gerekli



Continuum of Process Types



Ürün-süreç matrisi
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Ürün Tasarımı

 Ürün Tasarımı ve Süreç Seçimi bir bütündür.
 Firma çok değişik bir ürün tasarlayabilir, ancak

nasıl üreteceğini bilmezse, bu ilelebet tasarım
olarak kalır.

 Ürün Tasarımı ve Süreç Seçimi
– Ürün Kalitesini
– Üretim Maliyetini
– Tüketici Memnuniyetini Etkiler.

Ürün tasarımı ya da süreç iyi değilse ürün kalitesi
sorunlu olur.



Ürün tasarımı, birçok uzmanı bir araya
getirir, heyecanlı ve yaratıcıdır, firmayı
batırabilir ya da başarıya ulaştırabilir.

Ürün tasarımı; ürünün görünüm, yapılacağı
malzeme, boyut- tolerans, performans
standartları gibi özelliklerini belirleme
sürecidir.
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Hizmet Tasarımı
 Hizmet işletmelerinde ürün tasarımı ek özellikler

içerir.
 Ürün soyut olduğu için, tüketicilerin estetik ve

psikolojik açıdan yararları da göz önüne alınır.
 Hizmet tasarımında hem hizmet hem de hizmetin

içinde bulunduğu konsept tasarlanır. İmaj, ortam,
ambians,kendini iyi hissetme gibi elemanlar
eklenir.

 Hizmet tasarımı, hizmetin, fiziksel, duygusal,
estetik, psikolojik yararlarına ilişkin
özelliklerinin oluşturulmasıdır.
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Ürün Tasarımının Stratejik Önemi
o Strateji, işletmeyi, müşterileri, rakipleri tanımlar.

o Bir ürün tasarımı, işletme stratejisine uygun
olmalı,  desteklemelidir.

o Ürün tasarımı, bir firmanın müşteri tabanını
oluşturmasını etkileyen en büyük faktördür.

o Bir firmanın ürün tasarımı, firmanın işletme
stratejisi tarafından belirlenen müşteri kitlesinin
ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.
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Ürün Tasarımı Neyi Gerektirir ?

 Pazar analizcileri
 Tasarımcılar
 Satış Tahminleyiciler
 Mühendisler
 Finans Uzmanları
 Diğer Çalışanlar

Stratejik Plan Yapma

ve

Düşünme



 İşletme departmanları arasındaki rekabet,
sürtüşmeler ya da iletişimsizlik nedeni ile
uyumsuz çalışma veya fikir birliği
sağlanamaz ise ürün tasarımında aşağıdaki
gibi karikatürize edilen durumlarla
karşılaşılabilir.



As Engineering
designed it.

© 1984-1994 T/Maker Co.

As Operations made it.

© 1984-1994 T/Maker Co.

As Marketing
interpreted it.

© 1984-1994 T/Maker Co.

As the customer
wanted it.

© 1984-1994 T/Maker Co.

Humor in Product Design
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Ürün Tasarımındaki Basamaklar

1. Fikir Geliştirme
2. Seçme-değerleme
3. Ön Tasarım ve Test
4. Son Tasarım
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Fikir Geliştirme

• Tüm  tasarımlar bir fikir ile başlar. Fikirler çeşitli
kaynaklardan gelebilir.

• Pazarda rekabetçi olabilmek için, firmalar  düzenli olarak
yeni ürünleri piyasaya sunmak zorundadırlar.

• Yeni ürün geliştirme sürecinin belirlenmesi endüstri
dalına göre farklılık gösterir. Örneğin otomotiv
sektöründe her yıl, hazır giyim sektöründe yılda en az iki
kez iken, uçak sektöründe çok daha uzundur.
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Fikir Kaynakları
İşletme İçi:

- Ar-Ge Bölümü
- Patent Bölümü
- Üretim Bölümü
- Pazarlama Böl.
- İşletme İçi Öneri Kaynak.

İşletme Dışı:
- Tüketici ve müşteriler
- Toptancılar/perakendeciler
- Yeni buluş yapanlar
- Araştırma Kurumları
- Rakipler
- Mal teslim edenler
- Diğer Pazarlar
- Diğer Branş Malları
- Tamamlayıcı malların üreticileri
- Pazar Araştırma kurumları
- Reklamcılar
- Ekonomik birlikler
- İşletme Danışmanları
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Tersine Mühendislik (reverse
engineering)

 Rakip firmaların ürünlerini satın alıp, bu ürünü
demonte ederek, ürünün tasarım özellikleri
üzerinde çalışmaktır.

 İncelenen ürünlerin üstün özelliklerini alıp
kombinasyonlar oluşturmak en çok başvurulan
yoldur.

 Ford Taurus modeli
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Seçme-değerlendirme

 Bir fikir ortaya atılıp geliştirildikten sonra bu
fikrin başarı şansını belirlemek için
değerlendirilmesi gerekir.

 Bu değerlendirmeyi yaparken çeşitli kriterlere
göre ürün fikri değerlendirilir.

 Örneğin, üretim, finansman, pazarlama,…
açısından değerlendirilebilir.
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Üretim Açısından !

 Tasarlanan yeni ürünün üretimi neleri gerektiriyor, var
olan kaynaklarla bu gereksinimler karşılanabilir mi?

 Yeni tesis ve ekipmanlara ihtiyacımız olacak mı?

 Ürünü imal etmek için yeterli iş gücümüz var mı?,

 Üretim için gerekli olan malzeme hazır olarak tedarik
edilebilir mi?
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Pazarlama Açısından !

 Tasarlanması düşünülen yeni ürün için potansiyel pazar
nedir ?

 Ürün için pazar geliştirmek gerekecek mi? Ne kadar bir
çaba gerekecek?

 Uzun dönemde satış potansiyeli ne olacak?
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Finansman Açısından !

 Yeni ürünün
 finansal potansiyeli,
 maliyeti,
 Geri ödeme süresi nedir ?
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Fikrin Kabulü

• Yönetim becerisi ve tecrübeler fikrin onaylanmasında
anahtar rol üstlenir.

• Yeni bir ürün için ortaya atılan fikirlerin yaklaşık % 80’
ni seçme-değerleme sürecini geçemez.

• Yeni fikri değerlendirmede karar verme tekniklerinden de
yararlanabiliriz.
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Ağırlıklı puanlama modeli

Yeni ürün fikirlerinin değerlendirilmesinde
ağırlıklı puanlama modeli ile çeşitli ürün
fikirleri karşılaştırılabilir.

Yöntemde ürün seçimini etkileyecek
faktörler belirlenerek, bu faktörlerin
birbirlerine göre önemleri ve her fikrin her
faktörden aldığı puanlar karşılaştırılır.



Örnek
Fikir A Fikir B

Faktör Faktör
ağırlığı

Puan Ağırlıklı
puan

Puan Ağırlıklı
puan

NBD 0,20 8 1,6 7 1,40

Ürün hattına
uyum

0,15 5 0,75 6 0,90

Teknik
zorluk

0,18 6 1,08 4 0,72

….. ….. … … … …
Toplam 1,00 40 6,86 36 7,02
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Başabaş Noktası Analizi

o Bu teknik firmanın toplam maliyetlerini karşılamak için
satması gereken ürün miktarını, yani başabaş noktasını
bulmada kullanılır.

o Firma için ulaşılması zor olan bir başabaş noktasına sahip
olan bir ürünü üretmek tercih edilmez.

o Toplam Maliyet = Sabit Maliyet + Değişken Maliyet

T.M. = F + (V).x



Toplam Gelir=Toplam Maliyet
p . x = F + v . x
p=satış fiyatı
x=üretilip satılan miktar
F=sabit maliyet
v=birim değişken maliyet
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Başa Baş Noktası

Sbt
Mal.

Değ.
Mal.

Top. Mal.

Gelir

Adet

Maliyet
Kar

Zarar

XBBN

P= Birim Fiyatı

T.M. = T.G.

XBBN = F / (P – V)

F + (V).x = (P).x



Break-Even Analysis

BEPBEPxx == BreakBreak--even point ineven point in
unitsunits

BEPBEP$$ == BreakBreak--even point ineven point in
dollarsdollars

PP == Price per unit (afterPrice per unit (after
all discounts)all discounts)

xx == Number of unitsNumber of units
producedproduced

TRTR == Total revenue = PxTotal revenue = Px
FF == Fixed costsFixed costs
VV == Variable costsVariable costs

TCTC == Total costs = F + VxTotal costs = F + Vx

BEPBEP$$ = BEP= BEPxx PP
=            P=            P

==

==

FF
((PP -- VV))/P/P

FF
PP -- VV

FF
11 -- V/PV/P

ProfitProfit = TR= TR -- TCTC
= Px= Px -- ((F + VxF + Vx))
= Px= Px -- FF -- VxVx
== ((PP -- VV))xx -- FF



örnek
 Bir parçayı üretmek için gerekli sabit maliyet 100.000

lira, parçayı üretmenin birim değişken maliyeti 240 lira,
parçanın satış fiyatı ise 400 lira ise , bu parça için başabaş
noktasını ünite ve lira cinsinden hesaplayınız.
P=400
F=100.000
V=240

F 100.000

BBN = ------ = -------------- = 6250 birim
p – v        400 – 240

BBN = 6250 . 400 = 2.500.000 TL



Örnek (süreç seçimi)

Bir parçayı üretmek için alternatif üretim
süreçleri: S1, S2, S3 dür. Her sürecin
maliyetleri aşağıdaki gibidir. Hangi sürecin
seçilmesi uygundur?

Süreç Sabit maliyet     birim üretim maliyeti
S1 8.000.000 18
S2 10.000.000              14
S3 12.000.000              12



MS1 =  8.000.000 + 18 x
MS2 = 10.000.000 + 14 x
MS3 = 12.000.000 + 12 x
MS1=MS2        x1= 500.000 adet
MS2=MS3        x2=1.000.000 adet
0-500.000 arası   S1
500.000-1.000.000 arası  S2
1.000.000 – üzeri    S3    uygundur.



Örnek (üret-satın al kararı)(make or buy)

 El aletleri imalatçısı bir testereyi 35.000 TL sabit
maliyetle, 17.50 TL ye mal ediyor. Ya da bu
testereyi dışarıdan 22.5 TL ye satın alabilir.
Hangi üretim miktarında hangi karar verilir?
İmalatçı 8000 testere satmayı planlıyorsa hangi
seçenek uygundur?
TMüret= TMsatın al

35.000 + 17.5 X = 22.5 X
XBBN = 7.000 adet



Birden çok ürün üretilmesi
durumunda BBN

 İmalat ve hizmet firmalarının çoğu çeşitli
ürünler sunarlar. Her ürünün satış fiyatı ve
değişken maliyeti farklıdır. BBN analizi
için, daha önce yapılan analizi, her ürünün
satışlardaki payını yansıtacak şekilde
düzeltiriz. Her ürünün satışlardaki payını
her ürünün katkısı ile ağırlıklandırarak
ağırlıklı katkıyı buluruz.



Break-Even Example

BBNBBNTLTL == FF

∑∑ 11 -- x (x (WWii))
VVii
PPii

Multiproduct CaseMultiproduct Case

wherewhere VV == birim değişken maliyetbirim değişken maliyet
PP == birim fiyatbirim fiyat
FF == sabit maliyetsabit maliyet

WW == her ürünün toplam TL satışlardaki payı(%)her ürünün toplam TL satışlardaki payı(%)
ii == her bir ürünher bir ürün



Break-Even Example

BBNBBNbirimbirim == BBNBBNTLTL xx WiWi

PPii

Multiproduct CaseMultiproduct Case

Kar = (satış gelirleri x ağırlıklı katkı)Kar = (satış gelirleri x ağırlıklı katkı) -- FF
Kar = ( satış gelirleriKar = ( satış gelirleri –– BBNBBNTLTL x ağırlıklı katkıx ağırlıklı katkı



Multiproduct Example

Annual ForecastedAnnual Forecasted
ItemItem PricePrice CostCost Sales UnitsSales Units
SandwichSandwich $2.95$2.95 $1.25$1.25 7,0007,000
Soft drinkSoft drink .80.80 .30.30 7,0007,000
Baked potatoBaked potato 1.551.55 .47.47 5,0005,000
TeaTea .75.75 .25.25 5,0005,000
Salad barSalad bar 2.852.85 1.001.00 3,0003,000

Fixed costsFixed costs = $3,500= $3,500 per monthper month



Multiproduct Example

Annual ForecastedAnnual Forecasted
ItemItem PricePrice CostCost Sales UnitsSales Units
SandwichSandwich $2.95$2.95 $1.25$1.25 7,0007,000
Soft drinkSoft drink .80.80 .30.30 7,0007,000
Baked potatoBaked potato 1.551.55 .47.47 5,0005,000
TeaTea .75.75 .25.25 5,0005,000
Salad barSalad bar 2.852.85 1.001.00 3,0003,000

Sandwich $2.95 $1.25 .42 .58 $20,650 .446 .259
Soft drink .80 .30 .38 .62 5,600 .121 .075
Baked 1.55 .47 .30 .70 7,750 .167 .117

potato
Tea .75 .25 .33 .67 3,750 .081 .054
Salad bar 2.85 1.00 .35 .65 8,550 .185 .120

$46,300 1.000 .625

Annual Weighted
Selling Variable Forecasted % of Contribution

Item (i) Price (P) Cost (V) (V/P) 1 - (V/P) Sales $ Sales (col 5 x col 7)

Fixed costsFixed costs = $3,500= $3,500 per monthper month



Multiproduct Example

Annual ForecastedAnnual Forecasted
ItemItem PricePrice CostCost Sales UnitsSales Units
SandwichSandwich $2.95$2.95 $1.25$1.25 7,0007,000
Soft drinkSoft drink .80.80 .30.30 7,0007,000
Baked potatoBaked potato 1.551.55 .47.47 5,0005,000
TeaTea .75.75 .25.25 5,0005,000
Salad barSalad bar 2.852.85 1.001.00 3,0003,000

Fixed costsFixed costs = $3,500= $3,500 per monthper month

Sandwich $2.95 $1.25 .42 .58 $20,650 .446 .259
Soft drink .80 .30 .38 .62 5,600 .121 .075
Baked 1.55 .47 .30 .70 7,750 .167 .117

potato
Tea .75 .25 .33 .67 3,750 .081 .054
Salad bar 2.85 1.00 .35 .65 8,550 .185 .120

$46,300 1.000 .625

Annual Weighted
Selling Variable Forecasted % of Contribution

Item (i) Price (P) Cost (V) (V/P) 1 - (V/P) Sales $ Sales (col 5 x col 7)

BEP$ =
F

∑ 1 - x (Wi)
Vi
Pi

=                        = $67,200$3,500 x 12
.625

Daily
sales =                  = $215.38$67,200

312 days

.446 x $215.38
$2.95 = 32.6  33

sandwiches
per day



Application of Decision Trees to
Product Design

 Particularly useful when there are aParticularly useful when there are a
series of decisions and outcomesseries of decisions and outcomes
which lead to other decisions andwhich lead to other decisions and
outcomesoutcomes



Application of Decision Trees to
Product Design

 Include all possible alternatives andInclude all possible alternatives and
states of naturestates of nature -- including “doingincluding “doing
nothing”nothing”

Enter payoffs at end of branchEnter payoffs at end of branch
Determine the expected value of eachDetermine the expected value of each

branch and “prune” the tree to findbranch and “prune” the tree to find
the alternative with the best expectedthe alternative with the best expected
valuevalue

ProceduresProcedures
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Figure 5.14Figure 5.14
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$2,500,000$2,500,000 RevenueRevenue
-- 1,000,0001,000,000 Mfg costMfg cost ($40 x 25,000)($40 x 25,000)

-- 500,000500,000 CAD costCAD cost
$1,000,000$1,000,000 NetNet

$800,000$800,000 RevenueRevenue
-- 320,000320,000 Mfg costMfg cost ($40 x 8,000)($40 x 8,000)
-- 500,000500,000 CAD costCAD cost
-- $20,000$20,000 Net lossNet loss

EMV (purchase CAD system) = (.4)($1,000,000) + (.6)(- $20,000)
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Purchase CAD

$388,000
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$2,500,000$2,500,000 RevenueRevenue
-- 1,000,0001,000,000 Mfg costMfg cost ($40 x 25,000)($40 x 25,000)

-- 500,000500,000 CAD costCAD cost
$1,000,000$1,000,000 NetNet

$800,000$800,000 RevenueRevenue
-- 320,000320,000 Mfg costMfg cost ($40 x 8,000)($40 x 8,000)
-- 500,000500,000 CAD costCAD cost
-- $20,000$20,000 Net lossNet loss

EMV (purchase CAD system) = (.4)($1,000,000) + (.6)(- $20,000)
= $388,000



(.6)(.6)

Low salesLow sales

(.4)(.4)

High salesHigh sales

(.6)(.6) Low salesLow sales

(.4)(.4)

High salesHigh sales

Decision Tree Example
Purchase CAD

$388,000

Hire and train engineers
$365,000

Do nothing $0

$0$0 NetNet

$800,000$800,000 RevenueRevenue
-- 400,000400,000 Mfg costMfg cost ($50 x 8,000)($50 x 8,000)
-- 375,000375,000 Hire and train costHire and train cost

$25,000$25,000 NetNet

$2,500,000$2,500,000 RevenueRevenue
-- 1,250,0001,250,000 Mfg costMfg cost ($50 x 25,000)($50 x 25,000)

-- 375,000375,000 Hire and train costHire and train cost
$875,000$875,000 NetNet

$2,500,000$2,500,000 RevenueRevenue
-- 1,000,0001,000,000 Mfg costMfg cost ($40 x 25,000)($40 x 25,000)

-- 500,000500,000 CAD costCAD cost
$1,000,000$1,000,000 NetNet

$800,000$800,000 RevenueRevenue
-- 320,000320,000 Mfg costMfg cost ($40 x 8,000)($40 x 8,000)
-- 500,000500,000 CAD costCAD cost
-- $20,000$20,000 Net lossNet loss

Figure 5.14Figure 5.14
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Ön Tasarım ve Test
 Ön tasarım aşamasını amacı mühendislik açısından hata ve

eksiklikleri gidererek kusursuz bir tasarıma ulaşmaktır.

 Performans özellikleri teknik spesifikasyonlara dönüştürülür.

 İlk önce prototip imal edilerek test edilir.

 Bu aşamanın süresi firmanın ürünü piyasaya sürme zamanına bağlı
olarak değişir.

 Bu aşamayı kısa sürede geçmek, ileride telafisi yüksek maliyetli
olacak hataların ortaya çıkarılmadan ürünün satışa sunulmasına
neden olur.
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Son Tasarım

Bu aşamada testler tamamlanarak esas üretim
için ürünün nihai özellikleri belirlenir. Belirlenen
özelliklere göre kullanılacak ekipman, malzeme,
üretim süreci, görevler, tedarikçiler gibi ayrıntılar
belirlenerek üretime geçilir.

Tasarım, ürünün üretilmesinde kullanılacak malzeme ve üretim
süreçleri üzerinde etkileyici role sahiptir. Bu nedenle üretim
maliyetlerini etkiler. Bu aşamalarda harcanan zaman ve
maliyetlerden kaçınılmamalı , tüm seçenekler değerlendirilmelidir.
Bir araştırma; tasarım aşamasında ürün maliyetinin yaklaşık %70 inin
belirlendiğini göstermiştir.
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Ürün Tasarımında Göz Önüne Alınması
Gereken Faktörler

 İmalat İçin Tasarım (DFM-design for
manufacturing)
 Ürün tasarlanırken imalatın ne derecede kolay ya da

zor olduğunu belirlemek gerekir.
 Üretimin maliyetini düşürmek amaçlanır.
 Aksi halde üretimi zor, yüksek maliyetli bir tasarıma

sahip olunur.
 İmalat için tasarım, tasarımcılara ürün ve süreç

tasarımını bir arada yapma konusunda bir çerçeve
sağlar.
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İmalat İçin Tasarım

 İmalat için tasarım şu konular üzerine odaklanır.

1. Tasarımı Basitleştirme

2. Tasarımın Standartlaşması
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İmalat İçin Tasarım
1. Ürünü oluşturan parçaları minimize et !,
2. Ürünü oluşturan parçaları başka ürünlere

de uyacak şekilde tasarla!(parça varyasyonlarının
minimizasyonu)

3. Modüler tasarım kullan !
4. Üretim işlemlerini basitleştir!
5. Mümkün olduğunca özel aparat

kullanmaktan kaçın !(üretimi kolay parçaların
tasarlanması)



DFM Example (20 parça yerine 2
parça)



Montaj için tasarım
(design for assembly- DFA)

Ürünlerin tasarlanırken daha sonra kolay
monte edilebilecek ve maliyetini minimum
kılacak şekilde tasarlanması için prensipler

Monte edilecek parça sayısını azaltmak,
montaj yöntemini ve montaj sırasını
belirleme gibi çalışmalardan oluşur.



Değer mühendisliği

 Değer mühendisliğinde,
1. Ürünün özellikleri değerlendirilir.
2. Bu özellikleri ürüne katmanın maliyetleri

hesaplanır.
3. Daha düşük maliyetli alternatifler belirlenir.

Temel amaç ürünün işlevselliğini ve kalitesini
korurken, diğer taraftan ürüne değer katmayan
şeylerin tasarımdan çıkarılarak maliyetleri
düşürmektir.



Cost Reduction of a Bracket via
Value Engineering

Figure 5.5Figure 5.5



Ürün yaşam eğrisi

 Ürün tasarımını etkileyen diğer bir faktör, ürünün
yaşam evreleridir.

 Ürünün talebinin değiştiği bir takım evreler,
ürünün yaşam evreleri ya da ürünün yaşam eğrisi
adını alır.

 Bu evreler ürünün piyasaya girişi, büyüyüp
gelişmesi, talebin olgunlaşması- maksimuma
ulaşması ve düşüşe geçmesi olarak 4 evreye
ayrılır.
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Ürün Yaşam Eğrisi
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Yaşam Eğrisi

Yaşam devrelerini bilmek bize ne kazandırır?

Daha önceden yeni ürünleri planlayabilir ve bunları geliştirip
pazara sürerek satış gelirlerindeki dalgalanmaları minimuma
indirebilirler,

Mevcut ürünün hangi evrede bulunduğu kesin  olarak  saptanır,
İçinde bulunan döneme uygun önlemler alınır.

Kazançların düşmesi ve rakiplerin çıkması durumlarına karşı
önlemler kolayca alınabilir ve farklı yürütmeler izlenebilinir.

Bazı ürünler için ürün yaşam eğrisi kısa iken bazı ürünler uzun
süre piyasada kalır. Bazıları ise bu eğriye uymaz.  (bilgisayar-
uçak-kalem,kağıt,çivi, şeker,süt,un)
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Eşzamanlı Mühendislik
(Concurrent Eng.)

 Eşzamanlı Mühendislik, bir firmada değişik alanlarda
çalışan bir çok kişinin tasarımın ilk aşamasından itibaren
bir araya gelip, ürün tasarımında ve süreç seçimlerinde
birlikte karar vermesidir.

 Bu yaklaşım ürünün tasarım aşamasından, esas üretim
aşamasına sorunsuz bir şekilde daha kısa bir zamanda
ürünün kalitesini arttırarak geçilmesini sağlar.
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Eski ve Yeni Yaklaşım

• Eski yaklaşım (ardışık- sıralı yaklaşım) verimsiz
ve yüksek maliyetlidir.

• Eski yaklaşım eş zamanlı mühendislik
yaklaşımına göre daha uzun süre alır.

• Eski yaklaşım bireysel çalışmayı, yeni yaklaşım
ise takım çalışmasını gerektirir.



Sequential Design (ardışık tasarım)



Concurrent Engineering
(eş zamanlı mühendislik)





Yeniden üretim (remanufacturing-
reuse)

Eski ürünlerin parçalarını, yeni ürünler
üretmede kullanma

Çevreye duyarlılık artıkça, geridönüşüm ve
israfın azaltılması yönünde çabalar artar.

Yeniden üretimin çevresel yararı yanısıra
maliyet yararı da fazladır. Yenisinin yarı
fiyatına imal edilebilir.

Bilgisayar, TV, oto imalinde popülerdir..



Çevre dostu tasarımlar
Bu sayede verimlilik artar, maliyetlerBu sayede verimlilik artar, maliyetler
azalır ve kaynaklar korunabilir.azalır ve kaynaklar korunabilir.

Ürünün her evresinde etkindirÜrünün her evresinde etkindir

TasarımTasarım
ÜretimÜretim
Yok olmaYok olma



Çevre dostu tasarım için amaçlar
1.1. Daha güvenli ve çevreye duyarlı ürünlerDaha güvenli ve çevreye duyarlı ürünler

geliştirmek.geliştirmek.
2.2. Ham madde ve enerjiden tasarruf etmekHam madde ve enerjiden tasarruf etmek
3.3. Çevreye karşı sorumluluğu azaltmakÇevreye karşı sorumluluğu azaltmak
4.4. MaliyetMaliyet--etkin çalışmayı artırma, çevreetkin çalışmayı artırma, çevre

düzenlemelerinedüzenlemelerine--yönetmeliklere uymayönetmeliklere uyma
5.5. İyi bir firma ve çalışanı olarak tanınmaİyi bir firma ve çalışanı olarak tanınma



Çevre dostu tasarım için yapılması
gerekenler “Green” Manufacturing(yeşil imalat)

Geri dönüşebilir ürünler üret
Geri dönüşmüş malzeme kullan
Zararlı hammaddeler kullanma
Daha hafif parçalar kullan
Daha az enerji kullan
Daha az malzeme kullan



 Ürün tasarlamada ve
mühendislik dokümanlarını
hazırlamada bilgisayarları
kullanma

 Geliştirme süresinin
kısalması, doğruluğun
artması, daha düşük
maliyet ile sonuçlanır

 Bilgi ve tasarım tüm
dünyaya yayılabilir,
aktarılabilir.

Bilgisayar destekli tasarım Computer
Aided Design (CAD)



 Design for Manufacturing and Assembly
(DFMA)
 Solve manufacturing problems during the design

stage

 3-D Object Modeling
 Small prototype

development

 CAD through the
internet

 International data
exchange through STEP

Extensions of CAD



Bilgisayar destekli imalat Computer-
Aided Manufacturing (CAM)

 İmalat ekipmanlarını kontrol etmekİmalat ekipmanlarını kontrol etmek
için özel bilgisayar veiçin özel bilgisayar ve
programlardan yararlanmaprogramlardan yararlanma

 Genelde CAD sistemi ile birlikteGenelde CAD sistemi ile birlikte
yürütülür.yürütülür. (CAD/CAM)(CAD/CAM)



1. Ürün kalitesi
2. Tasarım süresi
3. Üretim maliyeti
4. Veri tabanını elde etme
5. Yeteneklerin artması

CAD/CAM in yararları



 Engineering drawing (mühendislik
çizimleri)

– Shows dimensions, tolerances,
& materials

– Shows codes for Group
Technology

 Bill of Material (Malzeme dökümü)

– Lists components, quantities &
where used

– Shows product structure © 1984-1994 T/Maker Co.

Ürün dokümanları
Product Documents
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Drawn: J. Thomas A- 435-038

Engineering Drawing Example



Engineering Drawings - Show
Dimensions, Tolerances, etc.



Bill of Material
P/N: 1000 Name: Bicycle

P/N Desc Qty Units Level
1001 Handle Bars 1 Each 1
1002 Frame Assy 1 Each 1
 1003     Wheels 2 Each 2
 1004     Frame 1 Each 2

© 1995 Corel Corp.

Bill of Material Example



Bills of MaterialBills of Material
BOM for Panel WeldmentBOM for Panel Weldment

NUMBERNUMBER DESCRIPTIONDESCRIPTION QTYQTY
A 60A 60--7171 PANEL WELDM’TPANEL WELDM’T 11

A 60A 60--77 LOWER ROLLER ASSM.LOWER ROLLER ASSM. 11
R 60R 60--1717 ROLLERROLLER 11
R 60R 60--428428 PINPIN 11
P 60P 60--22 LOCKNUTLOCKNUT 11
A 60A 60--7272 GUIDE ASSM. REARGUIDE ASSM. REAR 11
R 60R 60--5757--11 SUPPORT ANGLESUPPORT ANGLE 11
A 60A 60--44 ROLLER ASSM.ROLLER ASSM. 11
0202--5050--11501150 BOLTBOLT 11
A 60A 60--7373 GUIDE ASSM. FRONTGUIDE ASSM. FRONT 11
A 60A 60--7474 SUPPORT WELDM’TSUPPORT WELDM’T 11
R 60R 60--9999 WEAR PLATEWEAR PLATE 11
0202--5050--11501150 BOLTBOLT 11 Figure 5.9 (a)Figure 5.9 (a)



Bills of MaterialBills of Material
Hard RockHard Rock
Cafe’s HickoryCafe’s Hickory
BBQ BaconBBQ Bacon
CheeseburgerCheeseburger

DESCRIPTIONDESCRIPTION QTYQTY
BunBun 11
Hamburger pattyHamburger patty 8 oz.8 oz.
Cheddar cheeseCheddar cheese 2 slices2 slices
BaconBacon 2 strips2 strips
BBQ onionsBBQ onions 1/2 cup1/2 cup
Hickory BBQ sauceHickory BBQ sauce 1 oz.1 oz.
Burger setBurger set

LettuceLettuce 1 leaf1 leaf
TomatoTomato 1 slice1 slice
Red onionRed onion 4 rings4 rings
PicklePickle 1 slice1 slice

French friesFrench fries 5 oz.5 oz.
Seasoned saltSeasoned salt 1 tsp.1 tsp.
1111--inch plateinch plate 11
HRC flagHRC flag 11

Figure 5.9 (b)Figure 5.9 (b)



 Parts grouped into families
– Similar, more standardized parts

Uses coding system
– Describes processing & physical

characteristics
 Part families produced

in manufacturing cells
– Mini-assembly lines

© 1984-1994 T/Maker Co.

Group Technology
Characteristics



112mm112mm

60mm60mm

4mm x 45° chamfer4mm x 45° chamfer

80mm80mm Product Code:
1  5  3  1

Part function (round rod)
Material (steel)

Max. length (50 < L < 150)
Primary machine (lathe)

Round Rod

Group Technology Code Example



Group Technology Schemes
Enable Grouping of Parts



 Improved product design
Reduced purchases
Reduced work-in-process inventory
 Improved routing & machine loading
Reduced setup & production times
 Simplified production planning & control
 Simplified maintenance

Group Technology Benefits



Süreç tasarımı, seçimi

Tasarlanmış ürünü üretmek için gerekli
sürecin geliştirilmesidir.

Ürün tasarımı ile birlikte yapılır.
Her ürünün özelliklerini gerçekleştirmede

farklı süreçler gerekir.
 Süreç seçimi, ürün tasarımını gerçeğe

dönüştürmek için gerekli



Continuum of Process Types



Ürün-süreç matrisi



Tesis yerleşim düzeni ve süreç seçimi



 Ürün tasarımının gerçekleştirilmesinden sonraki aşama,
hammadde, parça ve malzemelerin tesis içinde geçmek
zorunda oldukları işlemlerin planlanması, yani süreç
akışının tasarlanması gerekir.

 Ürün kararları, “ne üretileceğini” gösteren kararlar iken,
süreç kararları “nasıl üretileceğine” ilişkin tasarım
faaliyetlerinden oluşur.

 Her yeni ürün tasarımında veya mevcut ürünlerin yeniden
tasarımında süreçler gözden geçirilmelidir.

 Süreç tasarımı ve planlaması aşamasında kullanılan
birtakım araçlar vardır.



Production Documents(üretim dokümanları)

Assembly Drawing
Assembly chart
Route sheet
Work order



 Shows exploded view of product

Head Neck

Handle
End
Cap

© 1984-1994 T/Maker Co.

Assembly Drawing(montaj çizimleri)



1

2

3

SA1 A1

A2

Tuna Fish

Mayonnaise

Bread

Tuna
Assy

FG
Sandwich

Assembly Chart for
A Tuna Sandwich (montaj şemaları)



Assembly Drawing and Assembly
Chart(montaj çizimi ve montaj şeması)



Route Sheet (rota veya yol sırası)
Lists all operations

R o u t e  S h e e t  f o r  B r a c k e t
S e q u e n c e M a c h i n e O p e r a t i o n S e t u p

T i m e
O p e r a t i o n
T i m e / U n i t

1 S h e a r  #  3 S h e a r  t o
l e n g t h

5 . 0 3 0

2 S h e a r  #  3 S h e a r  4 5 °
c o r n e r s

8 . 0 5 0

3 D r i l l
p r e s s

D r i l l  b o t h
h o l e s

1 5 3 . 0 0 0

4 B r a k e
p r e s s

B e n d  9 0 ° 1 0 . 0 2 5



Work Order (iş emri)

© 1984-1994 T/Maker Co.

Authorizes producing a given item, usually to a schedule



E-imalat (E-manufacturing)

 Web tabanlı ortam işletmelere çok sayıda iş
fırsatı yaratır:
– Ürün tasarımında işbirliği
– Süreç tasarımında işbirliği

 Bilgisayar destekli tasarım –CAD yeni ürün
tasarlamada bilgisayar grafiklerini kullanır

 Bilgisayarla bütünleşik imalat –CİM ürün
tasarımı, süreç tasarımı ve planlama ve imalatı
bilgisayar sistemleri ile birleştirir
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