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Konu SeçimiKonu SeçimiKonu SeçimiKonu Seçimi
2012 yılı final hattı performans değerlendirmesi sonucunda müşteri memnuniyeti kapsamında 

müşteriye bir seferde daha fazla akü gönderebilmek ve bu bağlamda proses maliyetlerini en 

aza indirerek rekabetçilik avantajı sağlamak için böyle bir proje seçilmiştir. 

Projenin   Tanımı : Final-1 Hattında %5 Verimlilik Artırılması 
Projenin  Kapsamı : Dolum-şarj ve final hattı olarak belirlenmiştir. 

2012 Yılı gerçekleşen ortalama OEE değeri 69,43’tür.  Hattın OEE hedefi olan 72,8 

değerini yakalayabilmesi amacıyla %5 lik iyileştirme hedefi konulmuştur.
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Hedefin KonmasıHedefin KonmasıHedefin KonmasıHedefin Konması

MEVCUT KAPAK KAPAMA TİP 
DEĞİŞİMİ 

HEDEFLENEN

TOPLAM

650 snTOPLAM

1061 sn

� 2012 yılı Final hattı OEE (Ekipman verimliliği) değerleri baz alınmıştır. Bu değerin alt 

kırınımları olan  hat duruş oranları ve nedenleri, hattın çevrim süresi, hat için “hedef teslim 

süresi”, tip değişim (set-up) süreleri vb.faktörleri dikkate alınmıştır.
Projenin verimlilik hedefinin belirlenmesi için en fazla üretilen ürün tiplerinden 3 tip için talebi 

karşılama seviyesi hesap edilmiştir. 
Projenin kazanç hesabı da bulunan %5’lik oran baz alınarak yapılmıştır.
�İyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesi için 2000 Tl’lik bir kaynak ayrılmıştır. (Dışarıya 

yaptırılacak işler göz önüne alınarak)
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TOPLAM

650 sn

Hedefin KonmasıHedefin KonmasıHedefin KonmasıHedefin Konması

MEVCUT

BOYUT BAZINDA ETİKET 
YERLEŞİMLERİ  MANUEL 

OLARAK YAPILIYOR

TOPLAM

809 sn

HEDEFLENEN

KATMA DEĞERSİZ 
İŞLEMLERİ %50 

AZALTMAK

ETİKET TİP 
DEĞİŞİMİ 



Ekibin Ekibin Ekibin Ekibin Oluşturulması // Zaman PlanıOluşturulması // Zaman PlanıOluşturulması // Zaman PlanıOluşturulması // Zaman Planı
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PROJE ADI

PROJE 
LİDERİ

PROJE 
ŞAMPİYONU

HEDEFLENEN 
KAZANIM

EKİP  
ÜYELERİ

FİNAL 1 BANDINDA 
%5’LİK VERİMLİLİK ARTIŞI

Seda Vatansever-
Tümer Türüdü

Özüm Karabacak

Mehmet Geçgel (Sürekli Gel.Böl.) 
Yalın Araçlarının kullanılması /Analizleri

Fırat Nehri (Sürekli Gel.Böl )
Yalın Araçlarının kullanılması /Analizleri

Ayhan Baki (İnci İmalat Atöl.) 
Bakım Faa. Organize edilmesi /Takip

Ali Marmara (Üretim) 
Kök neden analizleri /İyileştirme Faa. 

Yalçın Fidan (Üretim)
Kök neden analizleri /İyileştirme Faa. 
Uygulanması /Takip 

Verimlilik Artışı ;
Müşteri İsteklerine 
Hızlı Yerine Getirme

İki faaliyet almnında yapılacak smed ve

spagetti ve ergonomi analizleri baz 

alınarak bir zaman planı 

oluşturulmuştur.İyileştirme noktalarında 

yapılacak aksiyonların etkinlik takipleri 

de bu plan yapılırken dikkate alınmıştır.

Zaman Planı (Ne zaman?)



2012 yılına ait duruş dağılımları 

analizinde;

Final-1 hattında meydana gelen 

duruşların yıllık ortalamaları göz 

önüne alındı.

“Tip değişiklikleri” duruşu ve 

buna bağlı olarak oluşan “Makine 

ayarları” duruşu en büyük oranlı 

iki duruş olarak karşımıza 

çıkmıştır.
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Mevcut Durum AnaliziMevcut Durum AnaliziMevcut Durum AnaliziMevcut Durum Analizi
Mevcut durum analizi için bir çok yalın araç kullanılmıştır:

�Süreç girdi-çıktı analiziyle (S.I.P.O.C. analizi) süreç üzerine etki eden faktörler ve 

bunların sistem çıktıları belirlendi.

�Süreç için geçerli olan   yıllık duruş   analizleri ele alındı.

�İşlem süreçlerinin analizinde değer akış haritaları 

(Value Stream Map)  kullanılarak mevcuttaki  dar boğazlar belirlendi.

�Değer Akış haritalamadan çıkan veriler ile iki noktada  Smed (tekli dakika kalıp değişim) 

analizlerinin yapılması gerektiğini göstermiştir. 
Bu veriler mevcut durumu yansıtmaktadır.
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MEVCUT DURUM DEĞER AKIŞIMEVCUT DURUM DEĞER AKIŞIMEVCUT DURUM DEĞER AKIŞIMEVCUT DURUM DEĞER AKIŞI
SMED 

SMED 

* Etiketleme makinesi
Makine ayarı
* Kapama Makinesi

Kalıp Ayarı

SS Matrisine göre 400 puan ve üstü 
değerlendirmeye alınmıştır ve bu sonuca göre 
risk noktaları belirlenmiştir. 
Kapama ile ilgili iyileştirme faaliyetleri yapılırken 
SS matrisinde yer alan diğer alt noktalarda 
iyileştirilmiştir.
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Analiz  Analiz  Analiz  Analiz  
Dar boğazlar için tekli dakikalarda kalıp değişimi 

(SMED-Single Minute Exchange of Die) analizleri  

yapıldı.

1061,75

sn

Yürüme analizi (spaghetti diagram) 

gerçekleştirildi.Operatörün katma 

değersiz zamanı tespit edildi.
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AnalizAnalizAnalizAnaliz

MAKİNE 
STANDARTI

KATMA 
DEĞER 

YARATMAYA
N FAALİYET

KALİTE 
STANDARTI

TOPLAM

809 sn

İşçi sağlı açısından ergonomi analizleri ile birlikte 
zaman ve hareket etüdü (time and motion study) 
analizi gerçekleştirildi.
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Uygulamalar //DoğrulamaUygulamalar //DoğrulamaUygulamalar //DoğrulamaUygulamalar //Doğrulama----KazançKazançKazançKazanç
Bu projedeki çoğu iyileştirme noktası için ekip üyesi 
olan operatör arkadaşlarımız ile  beyin fırtınası 
çalışması yapılmış olup  iyileştirme faaliyetleri için 
onların önerileri değerlendirilmiştir.

�Kapama  kalıplarının tip değişimini hızlandırmak için 
İnci Makine Atölyesi ( İma) 
tarafından kalıp arabası tasarlandı. Bu araba ile tip 
değişimindeki zamanı azaltmak ;
extra işçilikleri yok etmek  ve makine’nın devreye 
girmesi için gereken sıcaklığı
tekrar kazanması için harcanacak enerjiyi yok 
edilmiştir.
�Kapama  kalıplarının tip değişimini hızlandırmak için 
İnci Makine Atölyesi ( İma) tarafından her bir tip için 
sensör tasarımı yapıldı. El aleti yardımıyla ayarlanan 
ve  ergonomi açısından uygun olmayan makine önü 
ürün görme sensörü ile makine içi  ürün durdurma 
sensörlerinde iyileştirmeler yapıldı. Bu iyileştirmeler 
“ayar kollu milde sensör” donanımının yapılmasıyla 
gerçekleşti. 
Bu donanımla sensör ayarlama operasyonu “el aleti 
kullanmadan” yapılabilir hale geldi,  uygun ergonomi 
ortamı ve işçilik kazancı sağlandı. 

�Tip Değişimi ile ilgili faaliyetlerin sonuçları :
�Kalıp değişimi sürecinden kaynaklı olan vardiyadaki 
kayıp süreler, ortadan  kaldırılarak günde 190 adet ürün 
sisteme kazandırılmıştır. İşçilik ve enerji birim 
maliyetlerinde bir düşüş olmuştur. Doğal kaynak 
tüketimine de etkisi olup çevresel anlamda Enerji 
tüketimi nedeni ile  pozitif katkı sağlanmıştır.

�Etiketleme Değişimi ile ilgili faaliyetlerin sonuçları : 
�Etiketleme istasyonunda %48 oranında Katma değersiz 
işlemler katma değerli  zamana 
dönüştürüldü.Operatörün hat başından ayrılması 
önlendi.

�Sosyal anlamdaki sonuçları:
�Projede operatörlerin aşırı hareketi önlenmesi çalışan 
memnuniyet anketine  olumlu olarak yansımıştır.

�Kaynak sonuçları :
�İyileştirme faaliyetlerinin başlangıcında tanımlanan 
hedef bütçeye uyum  %100 sağlanmıştır.  İyileştirme 
faaliyetlerinin çoğu para harcanmadan ,kendi 
kaynaklarımız ile yapılmıştır.Sensör ve yalıtım  ile ilgili 
dışarıdan malzeme alınması sonucunda 1900 Tl’lik bir 
harcama  yapılmıştır.
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Doğrulama Doğrulama Doğrulama Doğrulama ----KazançKazançKazançKazanç
TĐP DEĞĐŞĐM SÜRESĐNĐ AZALTICI 

FAALĐYETLER

GERÇEKLEŞEN 

TOPLAM

650 sn

MEVCUT 

TOPLAM

1061 sn

ETĐKET DEĞĐŞĐMĐ  TĐP DEĞĐŞĐMĐNĐ 
AZALTICI FAALĐYETLER

KARE KOD 
YERLEŞİMİ 
SAPDEN GELECEK

%48 oranında Katma değersiz 

işlemlerden kazanılan süreler

(226 sn)

Etiketleme istasyonunun 

malzemelerini taşımak için 

kullanılmıştır.

PROJE ÖNCESĐ  DURUM 2175 ad /  Var.

ĐYĐLEŞTĐRMELER SONRASI  
GERÇEKLEŞEN 

2365 ad /  Var.

BAŞLANGIÇ HEDEFĐNE 
UYUM

%175 



2/0

Standartlaştırma //YaygınlaştırmaStandartlaştırma //YaygınlaştırmaStandartlaştırma //YaygınlaştırmaStandartlaştırma //Yaygınlaştırma
�Tip değişim faaliyetleri standart  iş 
formatına getirilmiştir. Eğitimler bu standart 

üzerinden verilmektedir. Tip değişim 

süresinin yenisi baz alınarak SAP’de ve 

OEE hesaplarında  gerekli değişiklikler 

yapılmıştır.
�Yeni sensör donanım İnci Makine Atölyesi 

(İMA) bünyesinde İnci Akü A.Ş. “know-how”ı

kullanılarak yapıldı. Bu projeden öğrenilenler 

ve uygulananlar ;bundan sonraki süreçte 

gerçekleşecek olan tasarımlarda ve 

imalatlarda  kullanılabilecektir.

Bu projedeki  iyileştirme noktaları diğer Final 

Hatlarında ve Montaj Hatlarında da 

uygulanması içi plan yapılmıştır ve Kasım ayı 

haricindekiler uygulamaya alınmıştır.

Sensör Uygulaması



Katılımınız için teşekkür ederiz…

Daha fazla bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz
www.inciaku.com

İletişim bilgileri:
+90 (236) 233 25 10

info@inciaku.com
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