
Proje Adı: Orta ve Koyu Renkli Ürünlerde HT 
Boyama Süresinin Azaltılması 

Başvurulan Kategori: Üretim Verimliliği 



1- Konu Seçimi 

 

HT bölümünde orta ve koyu renge boyanan ürünlerde 

müşteri talebinin artış göstermesi ile işlem süresi 7.500 saat/ay 

olan bölüm üretim kapasitesinin üstüne çıkılmıştır. Talebin 

mesai yapılmadan karşılanabilmesine yönelik kaizen ekibi 

oluşturularak orta ve koyu renk ürünlerdeki proses süresinin 

azaltılması için çalışmalara başlanmıştır. 



2- Hedefin Belirlenmesi 

8.400 

saat/ay 

7.500 

saat/ay 

Başlangıç Değeri Proje Sonuç Değeri 

Hedef 

Hedef Bölüm Kapasitesi 

HT boyama bölümünde aylık işlem süresi limiti 7.500 saattir. Orta ve 

koyu renklerdeki proses sürelerinin uzun olması ve bu ürünlerdeki sipariş 

miktarlarının artması ile 8.400 saat/ay’a çıkan işlem süresinin %10  

oranında azaltılması  ile mesai yapılmadan talebin karşılanması 

hedeflenmiştir. 



3- Ekip Listesi 

 Proje Lideri: Şaban Yumru       (Boyahane Yöneticisi) 

 Ekip Üyeleri: Abdullah Tekin   (Otomasyon Sorumlusu) 

Cafer Sert    (HT Üretim Şefi) 

Coşkun Şen    (HT Vardiya Sorumlusu) 

Mehmet Ali Cavuşlar  (HT Boyama Operatörü) 

Filiz Yıldırım    (Ar-Ge Merkezi / Araştırmacı) 

 

 

 

 

 



4- Mevcut Durum Değerlendirmesi 

 Orta ve koyu renklerde ortalama 500 kg’lık partiler için uygulanan boyama 
prosesi incelendiğinde işlem adımları  ve süreleri şu şekildedir: 

 

 

 

 

 Toplamda gerçekleştirilen işlem 7 ~ 8,5 saat aralığında değişkenlik 
göstererek HT boyama prosesinde en uzun süren prosestir. Bu renkteki sipariş 
miktarının artması ile birlikte HT bölümündeki işlem süresi 8.400 saat/ay olup, 
kapasite değeri olan 7.500 saat/ay üzerine çıkılmıştır. Artan sipariş talebinin 
mesaisiz karşılanması mümkün olmadığı için süreçte üretim verimliliğinin 
arttırılmasına yönelik proje çalışması başlatılmıştır. 

 

* Kasar: Pamuk ve benzeri selülozik liflerden oluşan kumaşlardaki organik yabancı maddeleri 
uzaklaştırmak ve kumaşın genelindeki hidrofilite (su emicilik) farkını en aza indirmek için yapılan 
işlemdir. Sonrasında yapılan boya işlemi sulu ortamda yapıldığı için kumaşın su emiciliği ve bunun 

homojen olması oldukça önemlidir. 

 

 

Kasar* 

2,5 
saat/parti 

Boyama 

2~2,5 

saat/parti 

Yıkama 

2,5~3,5 
saat/parti 



5- Proje Faaliyet Planı 

 

 

Proje Orta ve Koyu Renklerde Boyama Proses Süresinin Azaltılması                   

Kurum: Ozanteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. - Denizli                   
Faaliyet 
No Faaliyet  1.  2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Proje Ekibinin Oluşturulması Ve Görev Yetki Dağılımının Yapılması  
                  

                  

2 Mevcut Durumun Analiz Edilmesi 
    

    

3 Literatür Analizinin Gerçekleştirilmesi 
                  
                  

4 Hedef Oluşturma  

5 Sebep-sonuç Analizi  
                  

6 Uygulama Planlarının Oluşturulması Ve Denemelerin Yapılması 
                  

7 Denemeler Sonucunda Kumaş İle İlgili Testlerin Ve Ölçümlerin Yapılması 
                  

8 Sonuçların Değerlendirilmesi Ve Yorumlanması 
                  

9 Yeni Prosesin Faaliyete Alınması 
                  
                  

Eyl 2018 – May 2019 



6- Analiz 

 

 

Çözüm: Boyama prosesindeki kasar süreci öncelikli ele alınarak azaltılmasına 

yönelik yeni süreç denemelerine başlanması kararlaştırılmıştır.  

Orta/Koyu 
Renklerde 
Boyama 

Prosesinin 
Uzun Olması  

Kasar  
işlemi 

98℃  işlem sonrasında makinedeki basınç ve 
sıcaklık nedeniyle  su direkt boşaltılamadığı 

için, 80℃’ye  soğutma yapılarak zaman 
harcanması 

30 ℃  de alınan suyun 98℃ ye getirilmesi için 
zaman harcanması 

98℃’de 45 dk işlem yapılması 

Durulama işleminin yapılması 

Boyama giriş sıcaklığı 50 ℃ 
olduğu için kumaşın 

soğutulması    

pH seviyesinin düşürülmesi 

Boyama 
işlemi 

Renk tonunun sağlanabilmesi için kullanılan 
boyarmadde oranının fazla  olması 

nedeniyle  pastel  renklere göre daha uzun  
süre harcanması 

Yıkama 
işlemi 

Müşteri  kalite kriterileri olan haslık 
değerlerinin  sağlanabilmesi  için işlemin iyi 

yapılması  gerekliliği  

30 ℃  de alınan suyun 90℃ ye getirilmesi için 
zaman harcanması 

Neden 

Problem 

Neden Neden Neden 



7- Uygulamalar 

 Selülozik lifli kumaşlar için uygulanan kasar işlemlerine yönelik literatür 

çalışmaları incelenerek üretime uygulanabilecek alternatif prosesler 

seçilmiştir. 

 Üretim, Ar-ge Merkezi ve Kimyasal tedarikçileri ile odak grup 

toplantıları gerçekleştirilerek kumaşa hidrofilite özelliği sağlayacak 

yeni kimyasallar belirlenmiştir. 

 Yeni kimyasallar ile ilgili süre ve akış denemeleri yapılarak müşteri 

kalite beklentilerine uygun optimum proses belirlenmiştir. 

 Belirlenen yeni ön işlem süreci ile kasar işlemi kaldırılmıştır ve  orta ve 

koyu renkler için yapılan boyama sürecinde parti başına 105 dakika 

azalma sağlanmıştır. 

 HT boyama işlem süresi 7500 saat/ay altına düşürülerek mesai 

yapmadan talebin karşılanabilmesi sağlanmıştır. 

 

 



7- Uygulamalar 

 Uygulanan yeni kimyasal ve proses sayesinde boyama işleminin iyi 

yapılabilmesi için gerekli olan hidrofilite değerleri  daha iyi şekilde 

sağlanabilmiştir. 

0,00 sn 

1,50 sn 

3,00 sn 

4,50 sn 

Hidrofilite Değerleri  

eski proses yeni proses 



8- Doğrulama ve Kazanç 
 

 Orta ve koyu renklerin 500 kg parti için kasar işlem süresi  105 dakika 

azaltılarak, aylık HT boyama süresi  %11,5 oranında azaltılmıştır. Bu 

sayede artan sipariş talebinin mesai yapılmadan karşılanması 

sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

8.400 saat/ay 

7.500 saat/ay 7.415 saat/ay 

Başlangıç Değeri Hedef Proje Sonuç Değeri 

Kazanımlar:  ₺/Yıl 

Mesai Yapmama Kazancı  35.700,00 

Kimyasal Kazanımı 88.416,00 

Elektrik Kazanımı 29.166,67 

Buhar Kazanımı 16.576,49 

TOPLAM 

169.859,16 



9-Standardizasyon  

Kasarda kullanılan reçete ve proses 

uygulama talimatı revize edilmiştir.  
 



11- Yaygınlaştırma 

 Kaizen çalışması  şirket kapsamında gerçekleştirilen 

kaizen etkinliğinde sunulmuştur. 


