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YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU 

 
Dökümhane Otomasyonu Nedir? 
Dökümhane otomasyonu yazılımımız Hadde Merdanesi, Vals, Ring üretimi yapan 
Fabrikalar göz önüne alınarak hazırlanmış fakat çalışma şekli itibariyle diğer döküm 
üretimi yapan işletmelerde de adaptasyonu mümkün olan bir yazılımdır. 
 
Yazılımın Modülleri: 
 

 Sipariş Modülü 

 Planlama Modülü 

 Üretme Hazırlık Modülü 

 Üretim Modülü 

 Talaşlı İmalat Modülü 

 Kalite Kontrol Modülü 

 Raporlama 

 Muhasebe ve Yönetim 
 
Yazılımın Amacı: 
Dökümhane otomasyonu yazılımının amacı, üretimin daha verimli yapılmasını 
sağlamak ve üretim sırasında meydana gelebilecek hataları tespit etmektir.  
 
CE ve ISO gibi standartlara uygun veriler ve raporlar hazırlamaktır. 
 
Ne kazandırır: 
 

 Bu tür bir yazılımda en önemli kazanç üretimde verimliliktir. Bu tür üretim 
yazılımlarında,  İşletmenin durumuna göre ortalama %5 -10 arasında verim 
artışı sağlayacağı tespit edilmiştir. 

 

 Personelin daha disiplinli ve verimli çalışması sağlanır. Personelden 
kaynaklanan veya üretim sırasında meydana gelebilecek her türlü sorun 
üretimin her aşamasında yapılan kontrollerle tespit edilir. 

 

 Müşteriye teslimattan sonra, müşteriden gelecek herhangi bir şikayette üretim 
numarası ile her tür rapor alınabilir ve hataların kaynağı tespit edilebilir.  

 

 Yeni bir personel dahi gelse otomasyon sayesinde kolayca sisteme adapte 
olur. 

 Uzun dönemlerde (5-10 yıl gibi) detaylı veriler toplanarak daha gerçekçi 
analizlerin yapılması sağlanır. 

 İstendiği takdirde, sistemdeki veriler internet ortamına açılarak müşterilerin 
siparişlerini takip etmesi sağlanabilir. 

 Tüm üretim tek bir merkezden takip edilebilir. Yöneticilerin anlık olarak 
bilgilendirilmesi sağlanır. 

 
Dünyada artık teknolojik üretim yöntemleri sayesinde maliyetler düşürülmekte ve 
uluslar arası arenada rekabet etme gücü elde edilmektedir. 
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Yazılımı oluşturan modüller ve işleyişi aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır. 
İşletmenin durumuna göre gerekli modüller çıkarılabilir, düzenlenebilir veya yeni 
modüller eklenebilir. 
 
Sipariş Modülü: 
 
Pazarlama bölümünün kullandığı bu modülde alınacak sipariş ile ilgili ayrıntılı bilgiler 
girilmekte tahmini ağırlık ve birim fiyat hesaplamaları yapılmaktadır. 
 
 

 
  
 
Siparişin oluşturulması için girilmesi gereken değerler: 
 
Firma, döküm cinsi, işleme durumu sipariş tarihi, teslim tarihi, ödeme şekli, döviz 
cinsi, aracı firma,resim no,referans no,kontrat no, stant no,çektiği malzeme, istenen 
sertlik (HRC ve SHC olarak tanımlanıyor. Dönüşüm otomatik yapılıyor) , Analiz, yapı, 
sipariş miktarı,gövde çapı,gövde boyu,keçe çapı, rulman çapı,alt muylu, üst muylu, 
keçe boyu, ham ağırlık, net ağırlık, kg. fiyatı, adet fiyatı ve sevk uyarıları, feder 
ölçüsü,montaj/işleme fiyatı. 
Kg ve fiyat hesaplamaları program tarafından yapılmaktadır. 
 
Sipariş kaydı yapıldığında sistem bir sipariş numarası yaratır ve bu numara üzerinden 
takip edilir. 
 
Sipariş Formu Basma: 
 
Bu formda bir müşteriden aynı tarihte alınan tüm siparişler sipariş formu haline 
getirilip Excel formatında hazırlanır ve buradan yazıcıya gönderilir. 
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Sipariş Raporları: 

 
 
Bu bölümde alınan siparişler ile ilgili tüm kriterlere göre arama yapılabilir, ekrana 
veya Excel dosyasına döküm alınabilir. 
 
Teklif Hazırlama: 
Firmanın teklif formatına göre teklif hazırlamasına yardımcı olan bir modüldür. 
 
Tanımlamalar: 

 
Firma ve Aracı Firma ile ilgili bilgiler bu formlarda tanımlanır. 
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Isıl İşlem Planlama: Isıl işlem bilgi girişinde kuşak sertliği girilmiş ve ısıl işleme 
girmesine karar verilmiş merdaneler ve hangi ısıda ısıl işleme girecekleri liste halinde 
gösterilir ve listeden merdaneler seçilerek hangi tarihte ısıl işleme girecekleri 
planlanır.   
 

 
Isıl İşlem İptali: Isıl işleme girmesi planlanan merdanenin plandan çıkarılmasını 
sağlar.  
 
Fasoncu Planlama: Kuşak sertlik değeri ve sevk sertliği girilmiş İŞLEME  
merdaneleri buradaki listede görülür ve seçilip hangi tarihte hangi fasoncuya 
gönderileceği planlanır.   
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Fasoncu Planlama İptal: Fasoncuya gönderilmesi planlanan merdanenin 
planlamasını iptal etmek için kullanılır.  
 
Fasoncudan Kabul: Fasoncuya gönderilen merdanenin fasoncudan dönüşünde 
kabulünün yapıldığı formdur. 

 
 
Fasoncudaki Merdaneler: Fasoncuya gönderilmiş merdanelerin listesini 
alabildiğimiz formdur. 
 
Fasoncu Tanımlama: Sürekli çalışacak fason işletmelerin tanımlandığı form. 
 
Sevkiyat İşlemleri: 
 

 
 
Sevk İşlemi: Sevk Aşamasına gelen merdanelerin sevk edildiği formdur. 
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Sevk Listesi: Sevk edilen merdanelerin sevk tarihi ve firma bazında listelendiği 
formdur. 
  
Yükleme Listesi: Sevk tarihi ve sevk no ile liste alınan form. 
 
Sevk Etiketi Basma: Sevk edilen merdaneler için, üretim tarihi, sevk tarihi ve 
merdane no Bazında Türkçe ve İngilizce olarak Sevk Etiketi bastırma işleminin 
yapıldığı form. 
 
Palet Etiketi Basma : Paletlerin üzerine yapıştırılan etiketler. 
 
 
 
Yeni Üretim Girisi : Siparişi alınan merdaneler, Firma bazında listelenir, Listeden 
seçilen merdaneye merdane no ve benzeri üretim bilgileri eklenerek üretime alma 
işlemi yapılır.  
 

 
 
 
Üretim Güncelleme : Daha önce üretime alınan merdanenin üretim bilgilerinde 
değişiklik yapmak gerektiğinde kullanılan form. 
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Üretim Raporları: 

 
  
Günlük Üretim Raporu: Seçilen tarihteki üretilen merdanelerin ayrıntılı listesinin 
alınabildiği formdur. 
  
 
Stoğa Ayırma : Çeşitli nedenlerle müşteriye 
Sevk edilmeyen merdaneler Stok olarak ayrılır, ve daha sonra uyan siparişlere 
uyarlanabilir. 
 
Stok Güncelleme : Stoğa ayırma işleminde değişiklik yapmak için kullanılır. 
 
Stokta Uyarlama : Stoğa ayrılmış merdane, üretilmeyi bekleyen bir siparişe 
uyuyorsa bu form aracılığıyla farklı bir siparişe kaydırılır. 
 
Analiz Tanımlama : Üretim aşamasında kullanılan analizler bu formda tanımlanır 
 
Dökümhane İş emri Formu : Belirli bir tarihte üretilecek merdanelerin listesini verir. 
 
Isıl İşlem Bilgi Girişi : Dökülen merdanelerin sertlik ölçüm bilgileri, eğer gerekiyorsa 
ısıl işlem giriş değerleri bu formda sisteme girilir. 
 
Fiili Brüt Kg Girişi : Raporlamalarda kullanılmak üzere Fiili brüt kg. girişi yapılır. 
 
Şarj Bilgileri girişi : Ocağa konan malzemelerin miktarı günlük olarak bu formdan 
girilir. 
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Şarj Raporu : Şarj bilgilerinin raporu bu formdan alınır. 
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Üretim Takip etiketi: Üretim esnasında merdaneyi takip etmek amacıyla kullanılan 
etiketlerin bastırıldığı formdur. 
 

 
 
 
Doğrulama Değeri Tanımlama: Spektrometrede ölçülen analiz değerlerinin 
doğrulama değer kullanılarak hesaplanması gerekmektedir. Bu sebeple doğrulama 
değerleri sisteme bu formdan tanımlanır. 
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Spektrometre Veri Aktarma: Ölçülen analizlerin spektrometreden otomatik olarak 
sisteme girilmesini sağlar. 
 

 
 
 
TALAŞLI İMALAT 
 
 
Operasyon Bilgi Girişi: İşleme merdanelerinde yapılan operasyon bilgilerinin 
girildiği formdur. 
 

 
 
 
İşlem Tezgâhı Tanımlama: Operasyonlarda kullanılan tezgâhların tanımlandığı 
formdur. 
 
Operatör Tanımlama: Operasyonu yapan operatörün tanımlandığı formdur. 
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Sevk Resmi Atama : Sevk formlarında kullanılacak resimlerin atandığı formdur. 

 
 
Kaba Resim Atama: Siparişe ait kaba resmin atandığı formdur. 

 
 
Kaba Resim Basma: Siparişe ait kaba resimlerin basılabildiği formdur. 
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Genel Operasyon Raporu: Operasyonlarla ilgili raporların alındığı formdur. 
 

 
 
 
KALİTE KONTROL 
 
Boyut Değerleri: Merdane no bazında, yapılan ölçümlerin girildiği ve tolerans 
aralıkların görüldüğü formdur. 
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Analiz Değerleri: Spektrometreden gelen analiz değerlerinin merdane no bazında 
görülebildiği formdur. 
 

 
 
Tolerans Bilgileri: Firma ve resim no bazında ölçü tolerans bilgilerinin girildiği 
formdur. 
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Ölçüm Föyü Basımı: Manuel ölçümler sırasında kullanılan föyün basımı yapılır. 
 

 
 
İşleme Sertifikaları Basımı: İşleme merdane, Makara/ring ve  Valslerin 
sertifikalarının basıldığı formlardır. 
 

 
 
Kesme Sertifikaları Basımı :Kesme  merdane, Makara/ring ve  Valslerin 
sertifikalarının basıldığı formlardır. 
 
 
 
 
 



Dökümhane Otomasyonu                                                               Yorka Yazılım 2007 
__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
16/17 

 
RAPORLAR 
 
Genel Üretim Raporu : Üretimle ilgili ayrıntılı raporların alınabildiği formdur. 
 

 
 
Talaşlı İmalat Raporu : Talaşlı imalat ile ilgili ayrıntılı raporların alınabildiği formdur. 
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Ürün İzleme Raporu : Merdane no bazında, yapılan tüm işlemlerin raporunun 
alındığı formdur. 
 

 
 
Üretim Raporu : İki tarih aralığında kullanılan malzemelerin ve üretilen mamullerin 
toplam raporunun alınabildiği formdur. 
 

 


