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1.ADIM:PROBLEMİNSEÇİMİ

 Bisan vizyonu Türkiye'deki lider konumunu koruyarak GLOBAL pazarda tanınmış markalar arasında yerini almaktır. Bu doğrultuda 2022 stratejik hedefleri olarak
tüm prosesler de Üretim verimliliği, enerji verimliliği, İş kazalarının 0’a indirilmesi, kalite iyileştirme konularında tüm departmanlardan iyileştirme beklenmekte olup
verilen KPI ‘larla takip edilmektedir

 Müşteri memnuniyeti ve zamanında teslim firmamız için son derece önem arz etmektedir . Bu kriteri etkileyen en önemli faktörlerden biri olan
Boyahane kalite problemlerini iyileştirme konusu olarak ele aldık

 Kalite problemlerinin üretime etkisi :

 Üretim işçilik maliyetlerinin artması : 5 dk tamir süresi / hata adeti

 Malzeme fiyatlarına etkisi : 0,5 $ / hata adeti

 Montaj verimlilik oranına etkisi : %2 verim kaybı/ gün

 Çalışanların moral motivasyonlarının olumsuz etkilenmesi



• Aylık olarak hazırlanan Kalite Raporları neticesinde Boya Hattındaki Hata Oranları Analiz edilmiştir

• Dağılımı en fazla olan hata kaynağı Su Lekesi olarak tespit edilmiştir

1.ADIM:PROBLEMİN SEÇİMİ

Kasım Ayı itibariyle
Su lekesi hatasında artış 
eğilimi

gözlemlenmektedir

BOYAHANE HATA KIRILIMI

6 Ay toplam hata
ortalaması %20



2.ADIM:PROJE PLANI



3.ADIM:HEDEFİNBELİRLENMESİ

S
Hedef; Boyahanehattında tespit edilen hata oranının

% 5 bandına getirilmesi

M Hedef; boyahane hata oranı ölçülebilir %75
oranında azaltılmasıdır.

A Hedef; % 75 oranında hata oranını azaltılması kabul
edilebilir

R Hedef; yapılan ölçümler ve analizlerneticesinde
gerçekçidir

T Hedef; 6 aylık zaman diliminde gerçekleşmesi

HEDEF; Boyahane Hattında tespit edilen hata oranının iyileştirmeler neticesinde % 75 oranında
azaltmak olarak belirlenmiştir.
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MEVCUT DURUM İDEAL DURUM

MEVCUT / İSTENEN DURUM 



EKİP ÜYE –FEHMİ BEKO ( Boyahane Ekip Lideri) –
MAVİYAKA

EKİP ÜYE – Melike KOÇ(Boyahane Kalite Kontrol Personeli) 
-MAVİYAKA

EKİP ÜYE – Batuhan PAKIR - (Boyahane Kalite Kontrol 
Personeli) MAVİ YAKA

EKİP ÜYE – Mehmet Ali DEMİR (Boyahane Müdürü) -
BEYAZ YAKA

4.ADIM: EKİBİN OLUŞTURULMASI

EKİP LİDERİ – Leyla ERDEM (Yalın Üretim Lideri) –
BEYAZYAKA
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5.DURUM: MEVCUT DURUMANALİZİ

BOYAHANE ÜRETİM HATTI

VARDİYADAN BAĞIMSIZ

KUMLAMA PROSESİ SONRASINDA MALZEME İÇERİSİNDE KALAN SUYUN KURUTMA KABİNİNİN 
TAM OLARAK KURUTMA YAPAMAMASI SONUCU İÇERDE KALAN SUYUN TAŞARAK MALZEME                             

ÜZERİNDE LEKE OLUŞTURMASI

KURUTMA FIRIN ISISI YETERSİZ

OPERATÖRDEN BAĞIMSIZ

BOYAHANE SONRASI SU LEKESİ HATA ORANININ FAZLA OLMASINE?

NEREDE?

NE
ZAMAN?

NASIL?

NEDEN?

KİM?



5.DURUM: MEVCUT DURUMANALİZİ
Boyahane hattı istasyon bazlı üretim prosesleri aşağıdaki gibidir
Toplam 4 istasyondan oluşmaktadır . 
1-) Ön yüzey işlem ( 4 banyo )
2-)Kurutma Fırını
3-)Toz Boya Kabini
4-)Pişirme Fırını
BOYAHANE LAYOUT



5.DURUM: MEVCUT DURUMANALİZİ

Net iş, katma değersiz iş ve israf sürelerini incelediğimizde tamir işçilikleri katma değersiz ve israf işlerinin büyük bir 
oranının kapsadığı tespit edilmiştir. Çalışma sürelerimizin % 2,9’u tamir için ayrılmaktadır. Bunun yıllık parasal 
karşılığı 0,5$ / hata malzeme maliyeti oluşmaktadır. İşçilik maliyeti olarak 5 dk. / hata zaman kaybı hesaplanmıştır.



5.DURUM: MEVCUT DURUMANALİZİ
Fırın sıcaklığı 6 aylık zaman diliminde analiz edilerek min-max ölçülen sıcaklık değerleri 
aşağıda verilmiştir. Olması gereken kurutma fırın set değeri 175 °C dir. Hava sıcaklık 
değeri düştükçe fırın sıcaklığının düştüğü görülmektedir



5.ADIM:MEVCUT DURUM ANALİZİ
Boyahane sonrası kontrol parametreleri olarak ürünler % 100 görsel muayeneye tabi tutulmaktadır.
Su leke problemi görseldeki olup ürünlerin farklı bölgelerinde görülmektedir 



6.ADIM:ANALİZ
4M analizi yapılarak olası kök nedenler ve asıl kök nedenler seçilmiştir.



7.ADIM:UYGULAMA



7.ADIM:UYGULAMALAR
Askı mesafe uzunlukları 120 mm iken 60 mm yapılarak malzemelerin fırında kalma süresi arttırılmıştır

KAIZEN  ÖNCESİ KAIZEN SONRASI



7.ADIM: UYGULAMA
Fırın mevsimsel düşüş sıcaklığı için Aylara göre ısı set değer tablosu oluşturularak Operatör eğitimleri verilmiştir



7.ADIM:UYGULAMALAR
Isı değeri kış aylarında 190°-195° ye set edilerek termograf ölçüm sonuçları aylık olarak yapılmaktadır



8.ADIM: DOĞRULAMA VEKAZANÇ
 Proses zaman etütlerinde toplam uzunluğu 22 metre olan kurutma fırınında ;

iyileştirme öncesi 18 askı ile malzeme 12,6 dk yol alırken (aynı adet askı ile)
askıların ara mesafelerinin daraltılması iyileştirilmesi ile 24 dk fırında kalma süresi oluşmuştur 

Yapılan İyileştirme sonrası Boyahane
Hata oran dağılımında en fazla
yüzdeliğe sahip olan Su leke
problemi sıfırlanarak toplamda %20
oranında bulunan hata %13,2 ye
azaltılmıştır



9.ADIM: STANDARDİZASYON

Kurutma Fırını askı arası mesafesi standart
ölçüye getirildi (120 mm den 60 mm ye düşürüldü)

Mevsim sıcaklık değerlerine göre Fırın sıcaklık
ölçüleri talimatları oluşturuldu

2 vardiya için makine operatörlerine çalışma
talimatı hazırlandı



9.ADIM:STANDARDİZASYON
FIRIN ISI AYAR TALİMATI



10.ADIM: YAYGINLAŞTIRMA

Boyahane fırınına giren tüm modeller (100 model) için askı 
mesafeleri çalışması yapılarak uygulanmaya başlanmıştır.

Kurutma fırını için başlatılan sıcaklık değer çalışması pişirme 
fırında da başlatılmıştır


