
           
 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU                 (Ek 2) 

             
 

Kaizen Konusu : Havlu Boy Dikim Makinelerinde Merdanenin Düşme  Probleminin Giderilmesi                 Tarih : 25/01/2018 
    
Takım Üyeleri ve Görevleri: Mehmet Ali Kavas/Elektrik Bakım Çalışanı,  

Halil İbrahim Orakoğlu/Konfeksiyon Bakım Yöneticisi 
 
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : 218 
 

Problemin Tanımı: (Bu kısımda problemin tanımı açık ve net şekilde yapılmalı ve varsa teknik terimler açıklanmalıdır. 

Problemin açıklaması sektörel bilgisi olmayan kişiler tarafından da kolay anlaşılır olmalıdır.) 

 

Havlu boy dikim makinelerinde ürünün ilerletilmesi işlemini gören merdaneye ürün dolanması veya sıkışması durumunda 

merdane ayağı yatağından çıkıp merdane yere düştüğü için iş kazasının gerçekleşme ihtimali bulunmaktaydı. 

 

 
 

 

 

 
Kaizen’in ilgili olduğu kayıp türleri :  
 
1. Arıza    6. Hız Kayıpları  11. Hat Organizasyon Kayıpları  16. Ekipman Kayıpları ✓ 

2. Set-up / Ayar    7. Hata ve Tamir Kayıpları  12. Lojistik Kayıplar  17. Çevre Kayıpları   
3. Takım Değisimi    8. Kapatma Kayıpları  13. Ölçme ve Ayar Kayıpları  18. İSİG Kayıpları ✓ 

4. Baslangıç Kayıpları  9. Yönetim Kayıpları  14. Enerji Kayıpları  19. Bilgi Güvenliği Kayıpları  
5. Küçük Durus/Çokote  10. Üretim Hareket Kayıpları  15. Ürün Kayıpları  20. Diğer (Belirtiniz)………………….  

                
 
 



           
 
                                                                

                           ÖNCE                            SONRA 

 

 

 

 

 

 

Önceki durum (Mevcut durum verilerle (finansal 

veri, miktar, kalite oranı, iş güvenliği risk puanı, 

vb.) ve kayıp türleri ile desteklenerek 

açıklanmalıdır): 

 

Merdaneye ürün dolandığı veya sıkıştığı sırada 

merdane ayakları yatağından çıkıp yere 

düşebiliyordu. Bu durum iş kazasının 

gerçekleşme olasılığını arttırmaktaydı. 

 

 

 

Maliyet:  

 

Switch(Şalter) maliyeti: 150 TL 

 

 

 

 

Sonraki durum (Yeni durum verilerle (finansal 

veri, miktar, kalite oranı, iş güvenliği risk puanı, 

vb.) ve kayıp türleri ile desteklenerek 

açıklanmalıdır: 

 

Merdanenin ayak yatağına switch (şalter) 

bağlantısı yapılarak ürün dolandığı sırada 

makinenin durdurulması sağlanarak merdanenin 

düşmesi önlenmiştir. 

 

 

 

Kazanç (Çevre ve iş güvenliği kategorisi hariç, 

parasal kazanç belirtilmelidir) : 

 

 

 

 
Not:  İstenirse Önce-Sonra Kaizen bu formla birlikte en çok 5 dakikalık bir video ile de açıklanabilir. 


