
TASNİF DIŞI 1 TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

UÇAK  MONTAJ PROBLEMLERİNİ 

AZALTMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

 



2 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

 

1. Giriş, 

2. Uçak Montajının Özellikleri, 

3. İnceleme,  

4. Sonuç 

 

 

 

 



3 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

 Hava aracı geliştirme aşamaları: Incose Sistem Mühendisliği El Kitabı. 
 

 Gözden geçirme adımları: MIL-STD-1521 
 

 Temel adımlardan birisi:  Montaj prosesi. 



4 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

 Sabit pozisyon yerleşimi (fixed position layout), 
 

 Gelişmiş, kompleks teknoloji. Yapısal, Elektriksel, Aviyonik 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ekipman 



5 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

 

 Başlıca talep konuları: 
 

• Yapısal montaj (Yapı elemanlarını arasındaki boşluk, uyumsuzluk ve yanlış 

yerleşimler, 
 

• Elektriksel montaj (Kablolaları rotalama, birleştirme), 
 

• Takım ve kalıplar, 
 

• Parça/malzemeler,  
 

• Prosesler (Montaj alanının kabiliyeti dışında prosesler  olması, erişim,..) 
 

• İyileştirmeye yönelik istekler, 
 

• ……. 

  

 



6 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

 

 Temel sebepler: 
 

1. Tasarım kaynaklı hatalar, 
 

2. Parça/Malzeme hataları, montaj alanına uygun olmayan malzeme, parça veya 

komponent gelmesi,  

 

3. Malzeme akışında süreksizlk yaşanması,  
 

4. İşçilik hataları, 
 

5. Üretim dokümanı (iş talimatı) hataları,  
 

6. Kalıp/Fikstür hataları, bunların amaca uygun biçimde kullanılamaması, 
 

7. Diğerleri (Kayıt altına alınmamış bir çözümün yarattığı başka bir problem,…)                     

 
 



7 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

 Tasarım dokümanları geçerli kılınmadan önce değişik disiplinlerin görüşüne 

sunulmakta ve uygunluğu üzerinde mutabık kalındıktan sonra 

yayınlanmaktadır.    
 

 Onay döngüsü:  Montaj açısından hassaslık, öngörülü değerlendirme.  
 

 Tolerans, 

     Parça listesi,  

Resim-parça listesi uyumu,  

Parçaların yerleşimi için gerekli ölçülerin somut  parçalardan alınması 
  

 

 



8 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

 Montaj için tasarım 
 

• Tasarımı basit tutmak, 
 

• Yanlış montaja imkan vermeyen parçalar tasarlamak, 
 

• Montajdaki parça sayısını azaltmak (dolayısı ile ağırlığı azaltmak), 
 

• Kolay hizalanan ve yerleştirilen parçalar tasarlamak, 
 

• Parça simetrisini maksimize etmek veya simetrik parçalar yapmak, 
 

• Mümkün olduğunca standart parçalar kullanmak. 
 



9 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

 Mühendislik değişikliklerinin yönetilmesi önemlidir. 
 

 Tasarım aşamasında yönetilmesi kolaydır; montaj aşamasında olumsuz 

etkisi fazladır. Bazen uygulanması imkansızdır. 
 

 Sayısının azaltılması, ürüne hızlı ve doğru olarak yansıtılması gerekir. 
 

 İmalat mühendislerinin tasarıma erken dahil olması potansiyel tasarım 

değişikliklerini azaltmaktadır. 
 

 

 



10 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

 

 Prosesler için optimum zaman ve alan belirlendi, öncelik seviyeleri 

oluşturuldu. 
 

 Teknik resim yayınlanma sıralamasına baz oluşturuldu. 
 

 Malzeme, ekipman ve sistem elemanları akışı belirlenmiş oldu. 
 

 
 



11 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

 

 

 Parça problemi olan operasyonların izole edilerek sonraki bir istasyona 

veya zamana aktarılması. 
 

 Gerektiğinde geçici parça kullanılması. 
 

 Mühendislik gereksinimlerine uyumluluğun, montaj sırasında sağlanması 

(P/S deliklerin iptal edilmesi, sentetik parça numarası kullanımı gibi).  
 

 Alternatif parça kullanımı. 
 

 Kablo  donanımları bir ucu açık imal edilip, uçak üzerindeki montajda 

tamamlandı 

 



12 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

 

 Operasyon planlamalarında iyileştirme yapıldı: 
 

 Dijital simülasyon yöntemleri kullanarak montaj operasyonlarını analiz etme, 
 

 Operasyonlardaki kritik karakteristikleri belirleme, 
  

 Üretim dokümanlarını  görselleştirme,  
 

 Model Bazlı Tanım (MBD) kullanma 
 

 Operasyon planlamalarındaki açıklayıcı notları yaygınlaştırma, Türkçeleştirme,  
 

 E-operasyon kullanımına geçme. 

 
 

 



13 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

 

 Montajda doğru fikstür ve kalıplar seçilmesi,  
 

 Eş zamanlı mühendislik yaklaşımı: Takım/kalıp konseptinin  erken aşamada 

oluşturması,  
 

 Takım kullanım talimatları hazırlanması, 
 

 Montaj fikstürüne daha az iş bırakmak amacıyla mümkün olan durumlarda 

ATA (Advanced Technology Assembly) hole mantığı kullanılması.   

 

Fikstür Tasarımı 
Fikstürde Komponent 

Montajı Komponent 
Komponent 

Tasarımı 



14 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

 

 Problemlerin istatistiğinin çıkarılması ve sınıflandırılması, indirgenmesine 

yardımcı olmuştur.   
 

 Tasarıma, üretim tarafında optimum sonuçlar sağlayacak bir yaklaşım 

kazandırılmaya çalışılmıştır. 
 

 

 Yapılan iyileştirme çalışmalarının sonuçlarının önümüzdeki projelerde 

görülmesi beklenmektedir. 



15 TASNİF DIŞI TUSAŞ-TSKGV’nin Bağlı Ortaklığıdır.  

S O R U L A R ? 

 T E Ş E K K Ü R L E R 


