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. Firma olarak stratejik planımızda teknoloji ana başlığımız altında üretim verimliliğini en üst düzeyde tutmak 
hedeflerimiz arasındadır. Bu stratejik plan doğrultusunda yıllık hedeflerimizde üretim verimliliğini üst seviyede 
tutmak adına oee oranlarımız üzerine hedefler verilmiştir. Bu hedeflere ulaşmak adına oee oranlarımızın mevcut 
durumuna odaklanılmıştır. 

1-KONU SEÇİMİ 

2020 yıl sonu oee oranlarına bakıldığında 
döküm1,döküm2 ve parlatma1,parlatma2 hat 
bazlı oee oranları yandaki grafikte 
gösterilmiştir. Bu grafiğe bakıldığında 
parlatma hattı oee oranlarının döküm hattı oee 
oranından daha düşük olduğu 
gözlemlenmektedir. Döküm aşamasında oluşan 
kalite problemleri parlatma çıkışında tespit 
edildiği için bu kalite oranı parlatma oee 
oranının içerisinde yer almaktadır.   



1-KONU SEÇİMİ 
. Döküm hatlarına odaklanıldığında 1. hattın oee yüzdesi  %66 olması gerekirken %64 ,2. hattın oee yüzdesi  

%68 olması gerekirken  %59 dur. Bu 2 hattın oee(overall equipment effectiveness) çarpanları 
detaylandırıldığında kullanılabilirlik yüzdesinin kalite ve performans yüzdesine göre daha düşük olduğu 
belirlenmiştir. Bu nedenle 1. ve 2. döküm hattı kullanabilirlik oranlarının diğer çarpanlara göre düşük olması 
problem olarak seçilmiştir. 



2-PROJE PLANI 
Proje planı oluşturularak sorumlular ve planın gerçekleşme durumları gösterilmiştir. Ayrıca proje onay formu ile tüm proje detayları belirtilmiş ve yönetim 
onayı alınmıştır. 



3-HEDEF BELİRLENMESİ 
2. DÖKÜM 1. DÖKÜM 

Her 2 hattın 2020 yıl sonuna kadar gerçekleşen en iyi oee değerleri 
times series grafiği ile gösterilmiş ve birbirini takip eden en iyi 7 
verinin ortalaması alınarak 2021 yıl sonu  hedefleri belirlenmiştir. 



3-HEDEF BELİRLENMESİ 

HAT MEVCUT SİGMA SEVİYESİ HEDEF SİGMA SEVİYESİ
DÖKÜM1 2,66 2,78
DÖKÜM2 2,60 2,71

2020 yıl sonunda 2020 yılı gerçekleşen oee verilerine bakıldığında her iki hat için 2021 hedefi belirlenmiş ve 
kurumsal hedef çizelgesine eklenmiştir. Bununla birlikte mevcut oee oranlarına ve hedeflenen orana göre mevcut 
sigma seviyesi ve hedeflenen sigma seviyesi tanımlanmıştır.  



4-EKİP LİSTESİ  



5-MEVCUT DURUM  
. Kullanılabilirlik çarpanı etkileyen en önemli faktörün hatta yaşanan duruşlar 

olduğunun bilinmesi ile birlikte, bu duruşlara neden olan olası sebepler her 2 hat 
için de pareto chart yardımıyla belirlenmiştir. 

Her 2 döküm hattında da en fazla 
duruşa sebep olan duruşların  ürün 
değişim temizliği ve mikser ara 
temizliği olduğu görülmüştür. 



5-MEVCUT DURUM 
Yapılan pareto analizleri ile her iki döküm hattında kullanılabilirlik çarpanını düşüren ürün değişim 
temizliği ve mikser ara temizliğin normallik analizleri yapılarak sapmaları ve ortalama süreleri  
gözlemlenmiştir. 

2. DÖKÜM 1. DÖKÜM 

2. Döküm hattı tip değişim süreleri p-value değeri 0,05 den küçük 
olduğu için  normal dağılmamakta tip değişim süreleri farklılık 
göstermektedir. Ortalama olarak 300 dk sürmektedir.  

1. Döküm hattı tip değişim süreleri p-value değeri 0,05 den küçük 
olduğu için  normal dağılmamakta tip değişim süreleri farklılık 
göstermektedir. Ortalama olarak 330 dk sürmektedir.  



5-MEVCUT DURUM 
2. DÖKÜM 1. DÖKÜM 

2. Döküm hattı ara temizlik süreleri p-value değeri 0,05 den küçük 
olduğu için  normal dağılmamakla birlikte  ara temizlik süreleri 
farklılık göstermektedir. Ortalama olarak 30 dk sürmektedir.  

1. Döküm hattı ara temizlik süreleri p-value değeri 0,05 den küçük 
olduğu için  normal dağılmamakla birlikte  ara temizlik süreleri 
farklılık göstermektedir. Ortalama olarak 16 dk sürmektedir.  



6-ANALİZ 
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6- ANALİZ 
Balık kılçığı analizinde çıkan olası kök nedenler aşağıda tablo halinde özetlenmiş ve kök 
nedenlerin ana problemle ilişkisinin analiz edileceği analiz numaraları verilmiştir. 



6- ANALİZ 
Balık kılçığı analizinde çıkan olası kök nedenler tip değişim ve ara temizlik süreleri ile 
ilişkilendirilmiş ve bu ilişkiye göre aksiyon önceliği tanımlanmıştır.  

Tip değişim süresi ve ara temizlik mevsim değişkenliğine göre analiz edilmiş ve değişen 
mevsim ile sürelerin değişkenlik gösterip göstermediği analiz edilmiştir. 

Çıkan analiz sonuçlarına göre P-
value değeri %5 üstünde olduğu için 
tip değişim süresi ile mevsim 
arasında bir ilişki yoktur. Grafik 
incelendiğinde az da olsa ilkbaharda 
sürenin arttığı gözlemlenmiş fakat 
model yeteri kadar 
açıklanamamıştır. 

Çıkan analiz sonuçlarına 
göre P-value değeri %5 
altında olmasına rağmen  
R-Sq(adj) %30 altında 
olduğu için mevsimin ara 
temizlik süresi ile anlamlı 
bir ilişki içerisinde 
olmadığı görülmüştür. 
Grafik incelendiğinde az 
da olsa ilkbahar ve yaz 
aylarında süresinin arttığı 
gözlemlenmiş fakat 
model yeteri kadar 
açıklanamamıştır. 

TİP DEĞİŞİM SÜRESİ ( Balık 
Kılçığı Tespit edilen 1. madde)  

ARA TEMİZLİK SÜRESİ 
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6- ANALİZ 

Çıkan analiz sonuçlarına göre P-
value değeri %5 üstünde olduğu 
için tip değişim süresi ile hat 
arasında bir ilişki yoktur. Grafik 
incelendiğinde az da olsa 1. hat 
süresinin fazla olduğu 
gözlemlenmiş fakat model yeteri 
kadar açıklanamamıştır. 

 Tip değişim süresi ve ara temizlik hat değişkenliğine göre analiz edilmiş ve değişen hat 
ile sürelerin değişkenlik gösterip göstermediği analiz edilmiştir. 

Çıkan analiz sonuçlarına 
göre P-value değeri %5 
altında ve R-Sq(adj) değeri 
%30 üstünde  olduğu için 
hat ile  ara temizlik süresi 
arasında anlamlı bir ilişki 
görülmüştür. Grafik 
incelendiğinde 2. döküm 
hattında ara temizlik 
sürelerinin fazla olduğu 
dikkat çekmektedir.  

TİP DEĞİŞİM SÜRESİ ARA TEMİZLİK SÜRESİ 
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6- ANALİZ 
 Tip değişim süresi ve ara temizlik vardiya değişkenliğine göre analiz edilmiş ve değişen 
vardiya ile sürelerin değişkenlik gösterip göstermediği analiz edilmiştir. 

TİP DEĞİŞİM SÜRESİ 

Çıkan analiz sonuçlarına göre P-
value değeri %5 üstünde olduğu 
için tip değişim süresi ile vardiya 
arasında bir ilişki yoktur. Grafik 
incelendiğinde vardiya aralarında 
farklılık yoktur. 
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 ANALİZ 
 Tip değişim süresi ve ara temizlik  ürün geçişi/ürün bazı değişkenliğine göre analiz 
edilmiş ve değişen ürün geçişi ile sürelerin değişkenlik gösterip göstermediği analiz 
edilmiştir. 

Çıkan analiz sonuçlarına göre P-
value değeri %5 altında olmasına 
rağmen  R-Sq(adj) %30 altında 
olduğu için ürün geçişinin  tip 
değişim süresi ile anlamlı bir ilişki 
içerisinde olmadığı görülmüştür. 
Grafik incelendiğinde az da olsa 
koyu-açık geçişlerinde tip değişim 
süresinin arttığı gözlemlenmiş 
fakat model direk açıklanamıştır. 

Çıkan analiz 
sonuçlarına göre P-
value değeri %5 altında 
olmasına rağmen  R-
Sq(adj) %30 altında 
olduğu için ürün baz 
renginin  ara temizlik 
süresi ile anlamlı bir 
ilişki içerisinde 
olmadığı görülmüştür. 
Grafik incelendiğinde 
az da olsa açık zemin 
ara temizlik süresinin 
arttığı gözlemlenmiş 
fakat model direk 
açıklanamamıştır. 

TİP DEĞİŞİM SÜRESİ ARA TEMİZLİK SÜRESİ 
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ANALİZ 
Aşağıdaki tabloda kök nedenlerin problemle ilişkilendirildiği zaman ortaya çıkan sonuçları 
değerlendirilmiştir. P-value 0,05 den büyük olan kök nedenlerin problemle bir ilişkisi yoktur. P-
value değeri 0,05 den küçük olan fakat R-sq² değeri %30 dan düşük olan kök nedenlerin ise 
problemle ilişkisi olmasına rağmen modeli tam açıklayamamıştır. P value değeri 0,05 den küçük 
ve R-sq² değeri %30 dan büyük olan ara temizliğin hat bazında değişkenlik göstermesi ve 2. hatta 
fazla çıkması nedeni ile bu hat özelinde ara temizlik için deney tasarımları yapılmış ve sonuçları 
değerlendirilmiştir. İleriki slaytlarda gösterilecektir. Bunun haricinde diğer kök nedenler problemi 
tam açıklayamadığı için smed analizine yönlenmiştir. 



ANALİZ 

Balık kılçığı analizinden sonra ortaya çıkan 
ana kök nedenlerden smed analizi 
gerekliliği tip değişim süresi için 
değerlendirilmeye başlanmıştır. Grafikte 
görüldüğü gibi tip değişim süresi her 2 
hatta da 2020 yılında verilen hedeften daha 
yüksek gerçekleşmiştir. 
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ANALİZ-SMED 

Döküm hatlarında tip değişim sürelerinin uzun 
sürdüğü verilerle desteklendikten sonra SMED 
çalışması başlatılmış ve tüm adımlar video çekilerek 
analiz edilmiştir.  

Başlangıç Süre Bitiş
Mikser 0 289 289
Dist 50 153 203
Pres 210 80 290
8/2 ve 8/3 nolu bant 24 25 49
Mobil bant 54 150 204
topak kırıcı yükleme bandı 210 150 360

Yandaki görsellerde temizlik yapılan her adımda temizlik 
süreleri gösterilmiş ve gant chart yardımıyla toplam tip 
değişim sürelerinde yer alan hatların detay süreleri 
gösterilmektedir.  
Chart a göre temizlik süresi en uzun olan hat mikser 
bölgesidir. Bu nedenle ilk olarak mikser daha sonra 
distribütör bölgesinin detaylı video çekimi yapılıp 
devamında ECRS analizi yapılmıştır. Bu analiz 
sırasında 2021 yılı ilk 6 ayda gerçekleşen ortalama tip 
değişim süreleri analiz edilerek öngörü hedef olarak 240 
dk verilmiştir. 



ANALİZ-SMED 
MIKSER BÖLGESİ VİDEO ANALİZ  

Mikser video analiz : 138 dk mikser öngörü iyileştirme süresi: 30 dk 



ANALİZ 
2 NOLU MIKSER ALTI VİDEO ANALİZ  

2 nolu mikser altı video analiz : 26 dk 2 nolu mikser altı öngörü iyileştirme süresi: 15 dk 



ANALİZ 
RING MIKSER VİDEO ANALİZ  

Ring mikser video analiz : 47 dk Ring mikser öngörü iyileştirme süresi : 23 dk 



ANALİZ 
8/1 NOLU BANT VİDEO ANALİZ  

8/1 nolu bant  video analiz : 16 dk 8/1 nolu bant  öngörü iyileştirme süresi: 8 dk 



ANALİZ 
DİSTRİBÜTÖR VİDEO ANALİZ  

Distribütör video analiz : 168 dk Distribütör öngörü iyileştirme süresi: 101 dk 



ANALİZ 
Bütün bölge analizleri ECRS metodu ile analiz edilmiş ve aşağıda özetlenmiştir. İyileştirme yapılabilecek 
maddeler yeşil ile boyanmıştır.  



ANALİZ 

Yapılan analizler sonucu ekip ile birlikte genel tablo çıkarılmış ve hangi hatta hangi değişikliklerle 
toplam sürenin öngörü olarak ne kadar süre azaltılabileceği konuşulmuş ve aşağıdaki maddeler 
belirlenmiştir. 

• Mikser bölgesinde toplamda 76 dk iyileştirme yapılarak kazanç sağlanabilir ve mikser 
bölgesinden topak temizliğine geçiş erken olacağı için topak bitiş süresi kısalır. 

• Distribütörde kazanılan 101 dk lık kazanç ile distribütördeki personel miksere ve topak kırıcı 
bölgesine geçiş yapabilir, pres temizliğine daha erken başlayabilir.  

MEVCUT DURUM  
PLANLANAN İYİLEŞTİRİLMELER 
SONRASI HEDEFLENEN DURUM 



UYGULAMA 

Belirlenen iyileştirme noktaları için aksiyon listesi oluşturulmuş önceliklendirme matrisi yapılmıştır. Elimine 
edilebilecek noktalara odaklanılmıştır.  



UYGULAMA 

Önceliklendirme matrisine göre aksiyon sırası ve sorumluları belirlenmiştir.  



UYGULAMA 
AKSİYON 1 :Mikser ve distribütör bölgelerinde operatörler temizliğe başladıkları sırada aseton ve bez gibi 
temizlik malzemeleri yanlarında olmadığı için aşağı katlara inerek malzeme arıyorlardı. Alanlara bu 
malzemelerin bekletileceği raf ve dolaplar konularak bu kaybedilen süre ortadan kaldırıldı. 

ÖNCE SONRA 



UYGULAMA 

AKSİYON 2: Mikser ve Distribütör alanında temizlik talimatı hazırlanıp, personele eğitim verilmelidir. 

AKSİYON 3: Temizlik kıyafeti giyme işlemi döngü devam ederken yapılmalıdır. 



UYGULAMA 

AKSİYON 4: Mikser ve Distrübitör alanında zemin süpürme işlemi tamamen ortadan kaldırılarak yere bez vb 
sarılarak kirlenmesinin önüne geçildi. 

ÖNCE SONRA 



UYGULAMA 

AKSİYON 5:Teflont bandın hat duruştayken sökülüp geri takılması uzun sürdüğü ve bu alanlara yedekleme 
yapılamadığı için bu alanlardaki teflon bantlar kestamit ile değiştirildi. 

ÖNCE SONRA 



UYGULAMA 

AKSİYON 6: Teflon bant ile geçen kaplama süresinin elimine edilmesi için distribütör hazne içi, boğaz ve yan 
duvar yedeklemesi yapıldı.. 

ÖNCE SONRA 



UYGULAMA 
AKSİYON 6: Bu yedeklemeler bakım ve süreç iyileştirme ekipleri ile kalem kalem takip edilmiş ve termin 
tarihleriyle takip edilmiştir. 



ANALİZ 
Mikser ara temizlik süresinin 2. hatta daha fazla çıkması, sıcaklığa göre değişmesi ve  kişi sayısına 
göre farklılık göstermesi üzerinde Deney Tasarımı(DOE) yapılarak farklı sıcaklıklarda farklı 
operatör sayısı ile süre değişkenliğini gözlemlenmiştir. En iyi sonuç 3 kişi ile yapılan temizlik olarak 
ortaya çıkmıştır.  
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QUICK WIN 

Ara temizlik süresini kısaltmak adına 2.hatta deney tasarımı yaptıktan sonra tekrar 2 ve 3 kişi olarak yapılan 
ara temizlik süreleri incelenmiştir. Bununla birlikte deney tasarımında elde ettiğimiz sonuç analizlerimize de 
yansımıştır.2 kişi ile yapılan temizlik 3 kişi ile yapılarak temizlik süresinde %48 oranında azalma 
gerçekleştirilmiştir. 



QUICK WIN 
Yapılan iyileştirme ile birlikte ortalama 28 dk larda olan mikser ara temizlik süresi 15 dk’a kadar 
düşürülmüştür. 6. ay sonrası ortalama mikser ara temizlik verileri haftalık olarak gösterilmiştir.  



QUICK WIN 
1 personelin yıllık maliyeti 144.300 TL’DİR. Yapılan hesaplamalar ile birlikte 150.278 TL/YIL KAR 
ELDE EDİLMİŞTİR. 



DOĞRULAMA VE KAZANÇ  
6. Aydan sonra yapılan iyileştirmeler ile ortalama tip 
değişim süresinde azalma görülmüştür.2021 verileri 
normallik analizinde veriler normal dağılmıştır. 



DOĞRULAMA VE KAZANÇ  

2020 ortalama kullanabilirlik yüzdesi(%) 71%
2021 6. aya kadar olan kullanabilirlik yüzdesi(%) 72%
6.aydan 12. ay sonuna kadar olan kullanabilirlik yüzdesi(%) 75%

2020 ortalama kullanabilirlik yüzdesi(%) 67%
2021 6. aya kadar olan kullanabilirlik yüzdesi(%) 69%
6.aydan 12. ay sonuna kadar olan kullanabilirlik yüzdesi(%) 78%



DOĞRULAMA VE KAZANÇ  
Ortalama 
%67 

Ortalama 
%68 



DOĞRULAMA VE KAZANÇ  
Tip değişim süresinde yaşanılan zaman kazancı nedeni ile yıllık 275.994 tl kar sağlanmıştır. 



DOĞRULAMA VE KAZANÇ  

Proje kazancına baktığımızda mikser ara temizlik süresinde yapılan iyileştirme ve tip değişim süresinde 
yapılan iyileştirme ile birlikte toplam 426.272 tl kazanç sağlanmıştır.  



STANDARTLAŞTIRMA 



STANDARTLAŞTIRMA 



STANDARTLAŞTIRMA 
Her hafta yapılan OEE değerlendirme toplantısında her 2 hattın da verileri değerlendirilmektedir. 



STANDARTLAŞTIRMA 
2022 yılında da haftalık olarak tip değişim süreleri grafiklendirilmekte ve hedef ile gerçekleşen 
arasındaki farklar değerlendirilerek oee analiz toplantılarında konuşulmaktadır.  



STANDARTLAŞTIRMA 
Temizlik talimatı hazırlanarak temizlik sırasında dikkat edilmesi gereken her nokta 
belirlenmiştir. 



YAYGINLAŞTIRMA 

ÖNCE SONRA 

3. Hat için de yaygınlaştırma olarak tip değişim adımları analiz edilmiştir aksiyon planı oluşturularak 
aksiyonlar tamamlanmıştır. Gerekli iyileştirmeler yapılarak hedef çizgisi ile birlikte takip edilmektedir.  



TEŞEKKÜRLER 
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