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S organizasyon metodolojisi, yal›n sa¤l›k hizmetleri anlay›ﬂ›n›n araçlar›ndan biri-

5 dir. Bu metodoloji S harfiyle baﬂlayan 5 adet Japonca kelime ile tan›mlan›r; temiz

ve etkin çal›ﬂman›n organizasyonunu temin eder. 5 S’nin amac›, israf› ortadan kald›rmak
için üretim alanlar›n› ve ofisleri düzenlemektir. Buna ek olarak, 5 S’nin etkin bir ﬂekilde
uygulanmas›, toplam verimli bak›m (TVM), görsel yönetim, kurulum süresini azaltma
(SMED) ve hata önleme gibi di¤er katma de¤er üretim (Value-Added Production VAP)
araçlar›n›n kullan›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r.
5 S ile anormal iﬂyeri koﬂullar›, normal koﬂullardan kolayca ve görsel olarak ayr›labilir hale gelir. 5 S iﬂ yerinde neye, nerede ihtiyaç duyuldu¤unu belirleyerek kontrolün
daha iyi yap›lmas›n› sa¤lar. Araçlar›n ve malzemelerin nereye konaca¤›n› tan›mlar, bu
standartlar›n sürdürülmesini sa¤lar.
5 S NED‹R?
S›n›fland›rma (Seiri)
Bir sektörde, hangi eﬂyalar›n gereksiz, hangilerinin vazgeçilmez oldu¤unu belirleyerek bütün bu eﬂyalar› s›n›fland›rmak ve iﬂ yerini da¤›tan her ﬂeyi ortadan kald›rmak anlam›na gelir. Gerekli bütün ögelerin ilgili bölümlerde oldu¤undan emin olun.
Düzenleme (Seiton)
Eﬂyalar›n hepsini düzenleyin. ‹htiyac›n›z oldu¤unda bulabilmeniz ad›na her bir aleti ve ekipman› onlar için ay›rd›¤›n›z belirli yerlere yerleﬂtirin.
Temizleme (Seiso)
Çal›ﬂma alan›ndaki bütün çöpleri, kiri, parçalar›, döküntüleri ve ya¤ damlalar›n› temizleyin. Herhangi bir anormallik ve bozukluk var m› diye kontrol edin. Temizlemek denetlemektir. Temizlemek bir yaﬂam tarz› haline gelir.
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Standartlaﬂt›rma (Seiketsu)
Çal›ﬂma alan›nda görsel kontroller yap›n ve standart çal›ﬂma prosedürlerini uygulay›n. ‹ﬂ yerinin ve çal›ﬂma alan›n›n kir, ya¤ ve di¤er maddeler yüzünden bozulmas›n› önlemek için basit süreçler geliﬂtirin.
Sürdürme (Shitsuke)
Gereken ﬂeyleri yapabilmek için iﬂyerindeki geliﬂmeleri yak›ndan takip edin. Oluﬂturulan standartlar› uygulay›n. Düzenli denetimlerle bu standartlar›n uygulanmas›n› sa¤layacak disiplini oluﬂturun.
5 S’nin FAYDALARI
‹lk bak›ﬂta 5 S’nin uygulanmas› küçük etkileri olan basit bir süreç gibi görülebilir. Ancak, 5 S kurum ve organizasyonlar›n dünya standartlar›nda olmas› için gerekli bir araçt›r.
5 S’nin Önemli Etkileri
Çal›ﬂma koﬂullar›: Düzenli çal›ﬂma alanlar›, aç›k geçiﬂler ve uygun düzenlenmiﬂ
araçlar iﬂ kazalar› riskini azaltan unsurlardan baz›lar›d›r. Daha iyi çal›ﬂma koﬂullar› sa¤l›k ve kiﬂisel güvenli¤i art›rd›¤› gibi iﬂ kazalar›n›n önlenmesinde de önemli bir rol oynar.
Bununla birlikte, 5 S çal›ﬂanlar›n iﬂ yerini sahiplenilmesi duygusunu da geliﬂtirir.
Verimlilik: Gereksiz araçlar› ortadan kald›rmak ve çal›ﬂma alanlar›n› temiz tutmak
israftan kaç›nmaya yard›mc› olur. Araçlar›, bilgiyi ya da baﬂka bir ﬂeyi aramak için harcanan zaman da azal›r ya da hiç olmaz.
Görsel yönetim: Araç yerleﬂtirmek, raf ve çekmeceleri belirlemek için etiketler kullanmak, ve departmanlar› ay›rmak için yerlere iﬂaretler koymak için ﬂemalar kullanmak,
çal›ﬂma yerlerini daha görsel ve dolay›s›yla yönetimi daha kolay ve düzenli tutmak için
yap›labileceklerden baz›lar›d›r.
Ürün kalitesi: Ekipman ve bilgisayarlara kaçan parçac›k ve s›v›lar bozulmalara ve
hatalara sebep olabilir. 5 S bu komplikasyonlar›n temel ilkelerine hitap eder ve dolay›s›yla bu sorunlar›n daha baﬂlamadan bertaraf edilmesini sa¤lar.
Ekipman/makine bozulmas›: Düzenli temizleme program›yla beraber günlük kontroller makinelerin iyi bir ﬂekilde çal›ﬂmas›n› sa¤lar ve bozulmalar› önler. Dahas›, aç›k ﬂekilde belirtilen parametreler ve teknik özellikler hata ve bozulma riskini azalt›r ve yerinde bak›ma geçiﬂe izin verir.
ÖNEML‹ SORULAR
Olaylar›n meydana gelebilmesi için sorulmas› gereken 6 önemli soru vard›r.
Bu sorular ﬂunlard›r:
• Nerede?
• Ne zaman?
• Nas›l?
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• Kim?
• Ne?
• Ne kadar?
Her çal›ﬂma alan›nda bu sorular›n cevaplar›n›n haz›r bulunmas› gerekmektedir. Görsel araçlar geliﬂtirirken, bu sorular›n ço¤una cevap verebilmeliyiz.
E¤er bilgi eksikli¤i olursa, bu eksikli¤in etkisi bir tepki yaratacakt›r. Bu tepki katma
de¤er yaratmayan bir faaliyet haline gelir ve baﬂka bir yere gitmek, aramak, beklemek vs.
gerektirdi¤i için zaman kayb›na neden olur.
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