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1- KONU SEÇİMİ
KONU: BİANCALANİ VE PENTEK MAKİNALARINDA TEMİZLİK SÜRELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

-Biancalani makinası kumaşa nihai tutum/yumuşaklık kazandırma amaçlı kullanılan özel bir makinadır. 
-Biancalani makinası özel tuşe talepleri kapsamında yılın 8-9 ayı çok yoğun çalıştığından kapasite darboğazı
yaşanmaktadır. Bu durum ,temizlik süresi gibi  çok fazla zaman alan ve verim kaybı yaşatan faaliyetler 
üzerine proje yapılmasını gerekli kılmıştır. Temizlik işlemi çok dikkatli ve titiz bir şekilde yapılması gereken bu 
makinada, eğer dikkatli yapılmazsa mamül kumaş üzerinde istenmeyen lekelere sebep olacak, sonrasında 
kumaşa düzeltme işlemi yapılmak zorunda kalınacaktır. Leke kaynaklı yapılan düzeltme işlemleri esnasında 
zaman zaman terminler gecikmekte, lekeler tam olarak temizlenememektedir.
- Bunun yanında Biancalani makinası İşletmenin enerji tüketimi fazla olan makinelerinden biridir.
- Biancalani mak.da büyük temizliğin yaklaşık 30 saat, küçük temizliğin yaklaşık 3 saat sürmesi ve üretimi 
aksatması,
- Pentek makinasının yeni bir makine olması ve bu temizlik prosedürünün ideal olmaması, standart sürelerin 
oturmamış olması,
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Yapılan ilk analizler sonrasında terbiye bölüm müdürü ve proje ekibi olarak toplanılıp 
eldeki veriler ışığında iyileştirme hedefleri belirlenmiştir.

• Biancalani makinası temizlik sürelerinde;

– Büyük temizlikte %25 iyileştirme ile 1852 dk’dan 1389 dk’ya düşürmek,

– Kostik temizliğinde %40 iyileşme ile 170 dk’dan 102 dk’ya düşürmek,

• Pentek makinasında ideal temizlik prosedürünün oluşturulması ve temizlik süresinin 
%40 iyileştirme ile 130 dk’dan 78 dk’ya düşürülmesi hedeflenmektedir.

• Proje Başlangıç: Nisan 2014

• Proje Bitiş: Ağustos 2014

2- HEDEFİN KONMASI



• Ekibin Adı      : Terbiyeciler

• Proje Lideri    : Ahmet Cem Davul – Terbiye İşletme Mühendisi

• Üyeler : Halil Deniz – Terbiye Postabaşı   

: Ahmet Küçük – Terbiye Elektrik Ustası 
: Ali Sağgün – Terbiye Makine Bakım Ustası                                    

: Kamil Özzeybek – Eğitimci 

: Volkan Topçu – Biancalani Makine Operatörü

: Yılmaz Karadayı - Biancalani Makine Operatörü         

: Hasan Pala – Pentek makine Operatörü

3- EKİBİN OLUŞTURULMASI



4-MEVCUT DURUMUN TESBİTİ

-Biancalani Makinesi

Ort. 170 dk

Mevcut durumda Biancalani makinasında 3 tip temizlik 
yapılmaktadır, bunlar; büyük temizlik , kostik temizliği ve ara 
temizliktir. Bu  çalışmada Biancalani makinasında büyük ve 
kostik temizliği üzerine çalışılmıştır. Büyük temizlik süre 
olarak fazla, tekrar olarak az, kostik temizliği ise süre olarak 
az, tekrar olarak fazladır. Aşağıdaki pareto analizinde de 
görüleceği üzere kostik temizliğinin verimsizliğe katkısı daha 
fazladır.
Biancalani büyük temizlik; ortalama 1852 dk sürmektedir.
Biancalani kostik temizliği; ortalama 170 dk sürmektedir.

Pentek makinesi yeni bir makine olduğu için az sayıda veri 
ile yaptığımız analizde ort. temizlik süresi 130 dk
bulunmuştur.



5-PROJE PLANI

Önce;
- Yönetim ile birlikte konu seçimi yapıldı ve ekip üyeleri 
belirlendi.
- Ekip üyelerine kaizen eğitimi verildi ve çalışılacak konudan 
bahsedildi,
- Ekip ile birlikte sahada konu üzerine gözlem ve ölçümler 
yapıldı, ilk veriler toplandı,
-Yapılan gözlem ve ölçümler üzerine toplanıldı, geçmiş veriler 
ve nerede ne kadar zaman harcandığıyla ilgili tablolar 
hazırlandı, problem ve israflar belirlendi, üzerinde yorumlar 
yapıldı ve aksiyon planı oluşturuldu.
Sonra;
- Aksiyonların takibi ve kontrol verilerinin toplanması yapıldı
- Talimatlar güncellendi ve uygulanmaya başlandı.



6-ANALİZ
Problemler ve İsraflar

-Uzun Yürüme 
yolları, yaklaşık 
650 m idi.

-Yürüme mesafesi 
yaklaşık 250 mt’ye
düşürüldü. 

Bu çalışmada yapılan iyileştirmeler için balık kılçığı diagramı, değer akış 
şeması, SMED(set-up azaltma prosedürü) ve spagetti diagramı kullanılmıştır.



7-UYGULAMALAR(Toplam 40 Adet Aksiyon Alındı)



7-UYGULAMALAR(Görsel Uygulama Örnekleri)

Kazanç: Gereksiz hareketler ortadan kaldırılmıştır.

Kazanç: Aşırı işlemeler ortadan 
kaldırılmıştır.

Kazanç: Gereksiz hareketler 
ortadan kaldırılmıştır.

Kazanç: Aşırı işleme ve 
gereksiz hareketler 
ortadan kaldırılmıştır.



8-DOĞRULAMA VE KAZANÇ 

15 kez/ay
Mevcut D. Gen. Ort:170 
dk
Aksiyonlar Sonrası: 91 dk
%46 iyileşme

1 kez/ay
Mevcut D. Gen. Ort: 1852 
dk
Aksiyonlar Sonrası: 1360 dk
%27 iyileşme

Biancalani- Kostik Temizliği
-Kurutma işlemi kısaltılarak ve soğutma işlemi ortadan 
kaldırılarak enerji tasarrufu sağlandı,

- Aksiyonların uygulanmasından bu yana 4,5 aylık sürede 
76 mak.saat kazanç elde edilmiş olup, yıllık 202 
mak.saat/yıl kazanç öngörülmektedir.

- 202 Adam.saat/yıl kazanç öngörülmektedir.

Biancalani- Büyük Temizlik
- Kostik kullanımı yarı yarıya düşürüldü, 100 kg’dan 50 
kg’a.

- Aksiyonların uygulanmasından bu yana 5 aylık sürede 25 
mak.saat kazanç elde edilmiş olup, yıllık 60 mak.saat/yıl 
kazanç öngörülmektedir.

-60 adam.saat/yıl kazanç öngörülmektedir.

-İSG riskleri azaltıldı.

6,4 kez/ay
Gen. Ort:130 dk
Aksiyonlar Sonrası: 
61 dk
% 49 iyileşme

Pentek
-Makine korozyon riski önlendi,
-Aylık 5 ton, yıllık 60 ton su tasarrufu sağlandı,
-Basınçlı hava kazancı sağlandı,
-Temizlik için ulaşılamayan yerler temizlendi ve leke riski azaldı.
-Temizlikte yapılan iyileştirme ile çalışma başlangıcından bu yana 4,5 
aylık sürede 33 mak.saat kazanç elde edilmiş olup, yıllık 90 
mak.saat/yıl kazanç öngörülmektedir.
-120 adam.saat/yıl kazanç öngörülmektedir.



9-10-STANDARTLAŞTIRMA VE YAYGINLAŞTIRMA

Yapılan tüm iyileştirmeler makine talimatlarına 
eklendi. Tüm makine operatörlerine(toplamda 
6 operatöre) yeni talimatlara göre eğitim 
verildi, aynı zamanda tüm operatörlere 
SMED(set-up azaltma) prosedürü anlatıldı.

Burada yapılan çalışmalarda kullanılan 
teknikler terbiye işletmesinin diğer bir 
darboğaz makinesi olan ramöz makinesinde de 
kullanılacaktır.

Çalışma sonunda fabrika genelinde genel 
müdür, tüm bölüm müdürleri, bölüm şef ve 
sorumluları, postabaşıları ve teknikerlerinin 
katılım yaptığı gruba proje sunumu 
yapılmıştır. 



Teşekkürler…


