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- Koyun, keçi, deve, tavşan vb. gibi hayvanların tüyünün 

dürülüp dövülmesi yoluyla yapılan kalın kumaş.

- Laminasyon üretim faaliyetinde, primer maddesinin profil 

yüzeyi ile teması sağlayan önemli bir etken. Bu şekilde 

lamine bandının yüzeye daha iyi yapışması sağlanmakta.

KEÇE?...



2.adım- 12,5 

cm olacak 

şekilde en 

işaretlemesi

3.adım- Toplamda 

12,5 cm eninde 4 

parça manuel kesim

1.adım- Rulo keçenin 

1,5  mt uzunlukta 

boydan kesilmesi

4.adım- 4 parça 

üzerinde 7,5 cm 

boy işaretlemesi

5.adım- 4 parça 

üzerinden toplam 7,5 

cm’lik 80 adet parça keçe 

kesimi
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Kalıp keçe hazırlama analizi.

Toplam harcanan süre: 1948 saniye…

Toplam harcanan süre: 32 dakika 8 saniye…
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Yapılan analizler sonucunda kalıp keçe hazırlama sürecinin uzun zaman 

aldığı görülmektedir. Yapılacak iyileştirme ile harcanan zamanın 32 

dakikadan 10 dakikaya indirilmesi hedeflenmiştir.



Ekip Lideri   : 
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Ekip Üyeleri :
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Bulgular;

- 150 x 50 cm’lik keçe rulosundan toplamda 32 dakika 8 saniye’lik bir süre 

içinde 80 parça hazırlanmaktadır.

- Bu süre içinde toplamda 5 adet maket bıçağı harcanmaktadır.

- Yapılan iş ergonomik değildir.

Ne ? Keçe hazırlama zamanı uzun.

Nerede ? Mekana bağlı değişkenlik bulunmamakta.

Ne Zaman ? Zamana bağlı değişkenlik bulunmamakta.

Ne Şekilde ? Şekile bağlı değişkenlik bulunmamakta.

Nasıl ? Faaliyet başladığından beri.

Kim ? Kişiye bağlı değişkenlik bulunmamakta.

5N - 1K
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Yeni keçe kesme makinesinin tasarım planı 

oluşturulmuştur; 
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G Gerçekleşen

2018 NİSAN 2018 MAYIS

Mevcut durum tespiti

Proje ekibinin belirlenmesi

2018 OCAK 2018 ŞUBAT 2018 MART

Planlanan

Faaliyete alma ve süreklilik

Doğrulama

Değerlendirme

Deneme

Makine yapımı

Fizibilite ve teknik çizim
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Neden? Neden? Neden? Neden? Karar Çözüm

Keçe 
hazırlama 
işlemi uzun

Personel

Hazırlama
yöntemi

Eğitimsiz

Personel 
sayısı

Problem

Yetersiz

Manuel çizim

Manuel kesim

Yöntem 
gerekliliği

OK

NG

NG

Keçe kesim 
makine 
tasarımı
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Yeni keçe kesim cıhazının montajı Laminasyon Deposu içine yapıldı.

Keçeleri en’den 

dört eşit parçaya 

bölen bıçaklar.

Keçeyi son 

boyutta kesen 

bıçağı ileri geri 

götüren 

mekanizma.

150x50 cm’lik 

keçe parçasının 

koyulduğu alan

Eni 12,5 cm olan 

keçe parçasının 

koyulduğu alan

Keçeyi son 

boyutta kesen 

bıçak.
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Rulo keçenin 1,5  mt 

uzunlukta boydan 

kesilmesi.

Kesilen keçenin boydan 4 

parçaya kesilecek alana 

koyulması.

Asılma yöntemi ile keçenin 

bıçaklardan geçirilerek en’den 4 eşit 

parçaya kesilmesi

Bölünen parçaların son boyutta 

kesilecek alana koyulması

Keçenin son boyutta kesilmesi. Son boyutu alan keçe
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Yapılan yeni keçe kesim cihazı ile 150x50 cm’lik bir keçe parçasının 32 dakika 

süren kesim süresi 3,5 dakikaya indirilmiştir.

150x50 cm’lik bir keçe kesim işleminde kullanılan maket bıçağı sayısı 53 kesimde 

bire çıkarılmıştır.
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Söz konusu cihaz atıl olan malzemeler kullanılarak 9 saatlik bir işçilik sonrasında 

toplamda 54 Euro maliyet ile hazırlanmıştır.

NET KAR:  330,4 Euro + 1828,8 Euro – 54 Euro =                                                              

2105,2 Euro/Yıl kazanç elde edilmiştir. 

2017 yılında alınan toplam keçe 2407 kg.  150x50 cm parça keçe ağırlığı=3,8 kg

2407 kg / 3,8 kg= 633 adet (yılda yapılan 150x50 cm.lik parça kesimi)

Eski yöntem= 633 x 32,4 dk= 20509,2 dk işçilik süresi

Yeni yöntem= 633 x 3,5 dk  = 2215,5 dk   işçilik süresi      

20509,2  dk – 2215,5 dk= 18293,7 dk = 304,8 saat/yılda işçilik süresi kazancı

304,8 saat x 6 Euro işçilik= 1828,8 Euro/yıl/işçilik maliyeti

633 parça kesimi x 5 bıçak = 3165 adet/yıl bıçak değişimi (eski yöntem)

Yeni yöntemde 53 parça kesimde bir 4 bıçak değişimi yapılıyor.

633/53x4= 48 adet/yıl bıçak değişimi (yeni yöntem)

1 bıçak=0,53 TL

3165 adet – 48 adet x 0,53 TL= 1652 TL/yıl = 330,4 Euro/yıl
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TL-LMN-020 Keçe Kesim 

Tezgahı Kullanma Talimatı 

oluşturulmuştur.

İlgili tüm personele Keçe Kesim Cihazının kullanımı 

ile ilgili eğitimler verilmiştir. Tüm keçeler yeni yöntem 

ile hazırlanmaktadır.


