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METOD BEYANI

1) Sistem Profil Seçimi / Mühendislik

a) Proje bazlı çözümler konusunda uzmanlaşan bir alt yüklenici olan EF ALÜMİNYUM, tüm projelerinin 
tasarım sürecini Antalya’daki merkez ofisinde bulunan projelendirme departmanında başlatmaktadır. 

b) 

 

c) Mühendislik hesapları, tüm uluslararası standartlar ve gözden geçirme raporlarına göre yapılır.

2) Proje Tasarımı

a) Sistem seçimleri, hesaplamalar ve raporlar, aşağıdaki gibi gönderileri organize eden ve     bunları idare 
eden Proje Ekibi’ne devredilir:

• Sistem ve malzeme seçimleri
• Yapısal ( statik ) Raporlar 
• Fiziksel Hesaplamalar 

b) Bir sonraki aşamada mühendislik sonuçları belli proje koşullarına ve detaylarına uygulanır ve giydirme 
cephe kavramını proje bağlamında gösterebilmek için nokta detayları, plan, kesit ve cephe sistem kesit 
çizimleri hazırlanarak onay için gönderilir.

• Plan ve Kesitler
• Cephe Sistem Kesitleri
• Detaylar

c) Tasarım sürecinin aşağıdaki aşamasında, tüm imalat ve montaj resimleri hazırlanır ve çeşitli iç ( Üretim, 
Uygulama, Hakediş ) Birimler’e gönderilir. 

• Malzeme Siparişleri
• İş Emirleri
• Montaj Şemaları

d) Projelendirme Birimi, tüm bilgilerin ilgili birimlere doğru düzenli ve zamanında aktarılabilmesi için çeşitli 
bilgisayar (autocad, reynapro(logikal), optimizasyon vb.) programları kullanır.

e) Bu bilgiler, atölye tasarımı, tedarik, üretim ve montaj da dahil olmak üzere tüm proje aşamalarında 
kullanılır.

f) Projenin aşamaları boyunca Proje Müdürü tasarıları iç ve dış müşteriler, ana yükleniciler ve 
danışmanlarla koordine eder ve ekibe bağlı olarak çalışan Projelendirme ekibince, saha ile ilgili tüm 
bilgilerin dikkate alınmasını sağlar. 

PROJELENDİRME BİRİMİ

MÜHENDİSLİK
HESAPLARI

MALZEME 
SEÇİMLERİ

NOKTA DETAY
ÇÖZÜMLERİ

PROJE
ÇİZİMİ

PROJE
ONAYLARI



g) Projelendirme ekibi, ileri düzeyde özdenetim prosedürleri ve takım liderleri ile koordinatörlerin 
gerçekleştirdiği etraflı bir çıktı kontrolünü de kapsayan EFALÜMİNYUM   Toplam Kalite Sistemi 
doğrultusunda çalışmaktadır.  

3) Tedarik

a) EF ALÜMİNYUM Satınalma ve Lojistik ekibi, 
Profil, Cam, Conta, Aksesuar ve İzolasyon 
malzemeleri gibi ana maddeler konusunda 
deneyimli ve yerel pazarı bilen bir ekibin bir araya 
gelmesinden oluşmaktadır.  

b) Tedarikçilerimiz düzenli olarak değerlendirilir, 
gözden geçirilir ve bir belgelendirme sürecinden 
geçerler. Bu şekilde en üst düzey kalitenin 
yakalanması sağlanır. 

c) Tedarik süreci tedarikçi değerlendirme ile 
başlayan ve aşağıdaki gibi tanımlanmış bir 
süreçtir. 



d) Satınalma Birimi, projeye daha ilk aşamalarında dahil olarak bütün tedarik zincirinin “tam zamanında” 
ve sürekli malzeme akışını yapmasını sağlarlar. 

e) Alüminyum ekstrüzyonlar, cam, contalar, ankrajlar ve metal saclar gibi tüm ana maddelerin tedarik 
süreci aşağıda verilen tedarik programındaki aşamalara bölünmüştür.

TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME

MALZEME GÖNDERİLMESİ

MALZEME ONAYI
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İADE ŞARTLARI KABUL

STOK KONTROL

ÜRETİME ALINMASI

TEKNİK RESİM VE İŞ EMİRLERİ TEKNİK RESİM VE İŞ EMİRLERİNİ 
HAZIRLA GÖNDER

TALEBİ HAZIRLA GÖNDER

VERİ TABANI

MALZEME GÖNDERİMİ

TEDARİKÇİ 1

TEDARİKÇİ 1

TEDARİKÇİ 2

TEDARİKÇİ 2

TEDARİKÇİ 3

TEDARİKÇİ 3

DENETİM

KARAR



f) Malzeme girdi kontrolleri EF ALÜMİNYUM  Kalite Birimi’nin talimatları uyarınca yapılır ve malzemeler 
kontrol edilip teslim alınırlar. Gelen tüm malzemeler sürekli olarak takip edilir ve daha sonra işlenmek 
üzere kaydedilirler

Kabul/ret sürecine tüm 
tedarikçiler dahil edilmektedir.

4) Üretim

a) Yüksek kaliteyi yakalamak ve inşaatın ilerleyiş hızıyla ilgili giderek artan talepleri karşılayabilmek için, EF 
ALÜMİNYUM dünya teknolojisini yakından takip etmektedir.

b) Son teknoloji makine ve ekipmanlar, CAD/CAM teknolojileri ve üst düzey kalifiye personele yapılan büyük 
yatırımlar güvenli, zamanında ancak ekonomik bir üretimin vazgeçilmez unsurlarıdır.

c) Şantiyeye sürekli malzeme akışını sağlamak için, üretim sürecinin aşamalarında aksamalar meydana 
gelmesini engellemek için malzeme yönetimi bilgisayar programları ile yapılır:

İŞ EMİRLERİ TALAŞLI İMALAT

MONTAJ HATLARI

KAYIT PAKETLEME VE KORUMA SAHAYA TESLİM

KK

KK

d) Yukarıdaki tüm aşamalar tecrübeli hat amirleri tarafından izlenir ve her ürün için kalite kontrol kayıtları 
ayrıca tutulur. Bunun yanı sıra bir örneklemle kabul planı sayesinde kalitenin her aşamada yüksek tutulması 
sağlanır.

e) Giydirme cephe sistemlerinin üretim süreci aşağıdaki safhalardan oluşmaktadır:



ÜRETİM SÜRECİ AŞAMALARI

4.1    Ön Hazırlık  

• Projelendirme Birimi’nden gelen dokümanların gözden geçirilmesi ve kalite kontrolü
• Talaşlı imalat verileri, montaj resimleri, sac parça çalışmaları ve çelik parçalar gibi çeşitli üretim 

aşamalarına ait dokümanların ayrılması
• Montaj hattı aşamalarının ve yapılacak düzenli çalışmaların tanımlanması, personel gereksinimlerinin 

belirlenmesi.
• Tüm parçaların montaj zamanında hazır bulunmasını sağlamak için gerekli tüm süreçlerin programlanması
• Malzemelerin zamanında gelip gelmediğinin takibi ve tedarik kısmına yapılan kritik geri dönüşlerin 

raporlanması

4.2    Talaşlı İmalat
 
• Gerektiği taktirde talaşlı imalata girecek ekstrüzyonların korunması (bant uygulama)
• Çeşitli makinelerde yapılan talaşlı imalat freze işleri 
• Daha sonraki işlemler için kalite kontrol ve onay

4.3  Montaj

• Köşe presi yapılan yarı mamül ürünlerin kaba montajı
• Bağlantı aksesuarlarının montajı
• Montaja yönelik parçaların bağlanması
• EPDM fitillerin ve sızdırmazlık elemanlarının takılması
• Cam takozlarının ve cam çıtasının takılması
• Tüm parçaların temizlenmesi
• Nihai kalite kontrol, kayıtlar ve gönderme öncesi onay 

4.4 Ambalajlama ve Koruma

• Tüm iç yüzeylerin koruma bantları/folyoları ile kaplanması
• Paletlerin üzerindeki elemanların şantiye yönetiminden alınan öncelik sırasına ambalajlanması.

4.5 Nakliye

• Özel paletler de dahil olmak üzere koruma malzemelerinin ve paketleme malzemelerinin hazırlanması
• Şantiye yönetimiyle koordine olarak teslimat programının ve teslimat   zamanının ayarlanması
• Paketlerin saha gereksinimlerine (öncelik sırasına) göre gönderilmesi  (paketleme planı)
• Tırların şantiye gereksinimlerine göre yüklenmesi    



4.6 Şantiyeye Malzeme Girişi ve Giriş Kontrolleri

Malzemenin sahaya alınmasından Şantiye Şefi sorumludur.  
Alınan tüm malzeme teslim dokümanları üzerinden şunlara bakılarak kontrol edilir :
• Kimlik  ( malzeme çeşitlerine göre )
• Miktar
• Bariz nakliye hasarı.
 
Tüm bu koşullar tatminkâr bulunduğunda, “Teslimat” dokümanlarına not düşülür ve şantiye ofisine bir 
nüsha, diğer nüsha ise dokümantasyon için EF ALÜMİNYUM fabrikaya gönderilir.

4.7 Depolama

Malzemenin girdisinin başarılı bir şekilde yapılmasının ardından, bu malzemeler için belirtilmiş alanlarda 
tutulurlar.

5) Montaj

 a) Mobilizasyon

Şantiye ofislerinin tasarlanması, hazırlanması ve izolasyon malzemeleri için gereken depo ile birlikte 
şantiyeye yakın, kararlaştırılmış bir yere kurulması.
Depolama alanı ve yük indirme ekipmanlarının hazırlanması
Erişim ve montaj ekipmanlarının korunması ve adapte edilmesi için gerekli atölyenin hazırlanması ve 
kurulması.
Bilişim Teknolojisi ve komünikasyon tesislerini içeren saha ofislerinin      kurulması

 b) İnşaata Başlamadan Önceki Faaliyetler:
  i) Ana yüklenici ile lojistikle ilgili aşağıdaki konularda anlaşılarak gerekli kurulumun  yapılması

•  Malzeme teslimatı
•  Teslimat Programı
•  Ara malzeme deposu
•  Malzemenin kaldırılması
•  Malzemenin depodan kaldırıldığı yere kadar forkliftle götürülmesi
•  Cephe platformu kurulumu ve programı
•  Zemin katlardaki depolama alanları
•  Personel ve malzemenin cephe platformuna çıkması ile ilgili program
•  Ana yüklenici ile birlikte şantiyedeki komünikasyon sisteminin kurulması
  
  ii) Ana yüklenici ile cephelerin teslimi prosedürü üzerinde anlaşılması

• Ana yüklenici tarafımızdan sağlanan devir teslim formunu kullanarak ankraj montajından dört hafta 
önce montajı yapılacak yeri bize teslim edecektir.

• EF ALÜMİNYUM bir hafta içinde katın zemin koşullarını ve dökülen betonu kontrol (röleve alınması) 
ederek gerekli düzeltmelerle ilgili tavsiyelerde bulunacak ve/veya teslim formunu onaylayarak ana 
yükleniciye gönderecektir.

• Ankrajların monte edileceği noktadaki beton tabaka düz olmalıdır.
• Ana yüklenicinin programladığı gibi ankraj montaj tarihinden iki hafta önce gerekli düzeltmeler 

yapılacaktır.
• Yapılan düzeltmeler yakinen takip edilecek ve planlanan montaj tarihinden bir hafta önce hala 

tamamlanmamışsa Proje Yöneticisine bu durum rapor edilecektir.
• Düzeltme çalışmaları tamamlandıktan sonra teslim formu onaylanmak üzere ana yükleniciye 

gönderilecektir.



  iii) Montaj Ekipmanı

• Montaja erişim ekipmanının cephe platformu gibi şantiyeye götürülmesi
• Güvenlik denetiminin ayarlanması
• Ekipmanların güvenlik sertifikalarının Ana Yüklenici’ye gönderilmesi

 c) Temizlik

•  İşin yapıldığı şantiyenin her zaman temiz tutulması ve malzemelerin düzenli bir şekilde depolanması

 e) Malzeme Teslimatları

          Malzemenin sahaya alınmasından Şantiye Şefi sorumludur. 
 
          Alınan tüm malzeme teslim dokümanları üzerinden şunlara bakılarak kontrol edilir:

• Kimlik  (sevkiyat listesi - malzeme çeşitlerine göre)
• Miktar
• Bariz nakliye hasarı.
• Yalıtım vb. küçük istisnalar haricinde, malzemeler genel olarak Fabrikadan şantiyeye teslim edilecek, 

izolasyon malzemeleri ise direk olarak tedarikçiden şantiyeye teslim edilecektir. 
• Fabrikadan şantiyeye yapılacak olan teslimatlar, “Sevkiyat Listesi Formu” adı verilen standart bir EF 

ALÜMİNYUM prosedürü kullanılarak yapılacaktır. 
• “ Sevkiyat Listesi Formu “ ekinde paketleme ve/ veya sandık içerik listesi, paket ve eleman numaraları 

olacaktır. Montaj ekibi malzemeleri bu listeye göre teslim alacaktır.
• Paketler ve/veya sandıklar standart paletler üzerine ve Ana Yüklenici ile belirlenmiş sahada depolanacaktır. 
• Paketler ve/veya sandıklar bu iş için tahsis edilmiş bir depolama alanında, vinç kullanılmak suretiyle 

indirilecektir. 
• Paketler ve/veya sandıklar montaj çizimlerine göre ilgili montaj yerlerine dağıtılacaktır.  

 d) Etüt – Röleve 

• Kullanılan Ekipmanlar :
1. Total Station ……
2. Nivo…..
3. Şerit metre ve/veya elektronik şeritmetre
• Montaj etüdü (röleve alınması)  Ana Yüklenici’nin referans noktalarına göre yapılacaktır. Biz de bu 

noktaları baz alarak ikincil kontrol noktalarını belirleyeceğiz. 
• Röleve ekibi ikincil kontrol noktalarını baz alarak ankraj yerlerini işaretleyecektir. 
• Röleve ekibi ilgili her bölge için rapor hazırlayacak ve onay için Ana Yüklenici’ye gönderecektir. 
• Tüm anlaşmazlıklar derhal Ana Yüklenici’ye iletilecek ve beraber bir etüt başlatılacaktır. 

 e)Ankrajların Montajı

• Planlanmış ankarj montajından bir hafta önce, emniyetli bir çalışma platformu kurulacaktır.
• Ankrajların montaj ve kesit çizimlerine göre bağlanması
• Konumun ve seviyenin röleve işaretlerine göre ayarlanması
• Cıvatalar tork anahtarıyla sıkılacaktır.
• Kalite kontrol ankrajları kontrol edecek ve doğru ayarlanmamış ve sıkıştırılmamış ankrajları düzeltilmek 

üzere işaretleyecektir. 



 f) Alüminyum Profil Montajına Hazırlık

• Kalite kontrol, ankraj montajını, kalite kontrol kayıtlarını ve zemin koşullarını planlanmış alüminyum profil 
montaj tarihinden bir hafta önce kontrol edecektir.

• Diğer müşterilerin çalışmalarından kalan artıkların ve/veya montajı engelleyecek bir durum var ise bir 
an önce ortadan kaldırılması gerektiğini Ana Yüklenici’ye bildirecektir. 

• Alüminyum profiller doğramalar ve diğer montaj malzemeleri montajın   yapılacağı bölümlere  öncelikle 
teras katına, daha sonra cephe platformu ile ilgili katlara dağıtılacaktır.

• Sürekli cephede yukarı katlarda beton dökümü devam ediyorsa koruyucu platform kurulacak, balkonlu 
cephelerde koruyucu bantlar oluşturulacaktır.

• Güvenlik sistemi kontrol edilecek var ise hasar görenler değiştirilecektir.

 g) Giydirme Cephe Alüminyum Elemanlarının ve /veya Doğramaların Montajı

• Cephelerin montajı kat kat yapılacaktır.
• Tüm koruyucu bantlar ve folyolar iç dekorasyon işleri bitene kadar üçüncü kişilerin zarar vermemesi 

için bırakılır.
• Not : Montaj ve dışarıya muhtemel erişim arasındaki beklenen süre 6 ayı geçmezse koruyucu bant 

ve folyolar yerinde kalabilir (koruyucu bantların ultraviyole ışınlara karşı dayanıklılık garantisi 6 aydır, 
folyoların bundan daha sonra çıkartılması yüzeylere zarar verebilir.

 h) Hizalama

• Profil hizaları montajdan bir gün sonra kontrol edilir ve eğer gerekiyorsa dikey pozisyon düzeltilir. 
• Alt kiriş transom tam seviyesi etüt edilir  
• Hizalanmanın tamamlanmasının ardından, her bölüm için tamamlanmış (doldurulmuş) montaj programı 

Ana Yüklenici’ye incelemesi, onaylaması ve kayda alması için gönderilir. 
• Onaylanmış montaj programı Merkez Ofise (Proje Yöneticileri ve  Kalite Birimleri’ne) gönderilir.

 ı) Son Temizlik

• Tüm koruyucu malzemeler çıkartılır ve atılmak üzere toplanır.
 




