
           
 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU               (Ek 2) 

             
 

Kaizen Konusu : Toz boya üretimi üretkenlik artırma                                                        Tarih : 15/02/2022 
  
Takım Üyeleri ve Görevleri :  
Anıl Yıldırım – Sürekli İyileştirme Kıd. Mühendisi 
Emrah Yenisöz – Boyahane Kıdemli Mühendisi 
Tarık Demyen – Bakım Onarım Ekip Sözcüsü 
Mustafa Dayangaç – Sürekli İyileştirme Uzmanı 
  
  
 
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : KZN2202_016 KGM 
 

Problemin Tanımı:  

 

 

Talaşlı işlemleri yapılan Al alaşım jantlar boya prosesine giriyor. Bu proseste jantlar sırası ile ön işlem – toz boya – yaş 

boya işlemlerinden geçiyor. Jantın göbek bölgesi dediğimiz araca montajının yapıldığı göbek bögesine , boya gelmemesi 

gerekiyor. ( Müşteri güvenlik riski sebebi ile ). Bu durum montaj esnasında tolerans farkından dolayı zorluk yaşatabilir 

veya nihai müşteride bu farklılık,  güvenliği  tehlikeye atabilir. Toz boya işleminde jantlar konveyör üstünde ilerler ve 

otomasyon tabancalar boyama işlemini gerçekleştirir.   Bu bahsedilen bölgeye boya gelmemesi için maskeleme yapılır. 

Maskelemeyi teflon parçalar ile göbek bölgesini kapatacak şekilde yaparız. ( resimde görülen parça ile ) Proses girişinde 1 

operatör jantların göbek bölgesine resimde görülen parçayı yerleştirir. Toz boya çıkışında da bir sonraki prosese 

ilerlemeden önce de 1 operatör bu teflonu alır ve toplama kasasına bırakır.  Bir vardiyada yaklaşık 6000 adet / jant 

boyanır. Burada yapılan toplama işlemi tamamen  katma değersiz bir iştir ve gereksiz işçik israfına girmektedir.  2000 adet 

üretim / operatör etkinliği ile çalışılmaktadır.  Hedefimiz 3000 adet üretim / operatöre çıkmaktır.  

 

                                                                            



           
 

 

 

 

 

 

 
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)…………………. € 
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Önceki durum  : Resimde görüldüğü gibi manuel olarak 

teflonlar toplanmaktadır. Her vardiyada 1 operatör bu iş 

için bulunmaktadır. Toz boya etkinliği 2000 adet / 

operatördür  

 

 

 

 

Maliyet: Bu iş için 3 operatör ( yaklaşık 10.000 € / yıl ) 

30.000 €’a katlanılmaktadır.   

 

 

 

 

 

Sonraki durum :  Takım ile bir araya gelerek basit bir 

otomasyon tasarladık. Kısıtlarımız jant göbeğinden 

bu parça alınırken boyaya zarar vermemesi ve her 

parçayı alması gerektiği idi.  Sistemimiz özetle ; 

sensör jantı görüyor, havalı silindir harekete geçiyor 

ve mıknatıs başlık (1) ileri ( jantın merkezine(2) 

götürür. Merkezine geldiğinde iner(3) ve resimde 

metal parça çakarak (6)  ile magnetlenebilir hale 

getirdiğimiz teflonu yakalar. Tekrar geri gelirr ve 

sıyırıcı bir metal parça vasıtası(4) ile alttaki 

hazneye(5) teflonu bırakır. Bu işi hızlı yaptığı için de 

boyaya zarar vermez ve kalite riski yaratmaz. 

Ekipman için katlanılan maliyet 0’dır. Malzemeler 

fabrikamızda yer alan çıkma yedek malzemelerdir. 

Buradaki üretkenlik artırılmış ve operatör arkadaşlar 

başka ihtiyaç olunan işlere yönlendirilmiştir.  

Detaylar videoda görülebilir. Toz boya üretkenliği 

ortalama 3000 adet/ operatöre çıkarılmıştır. Dijital 

Öneri Sistemi’mize girişi yapılmış bir öneri olarak da 

ayrıca değerlidir.  Sistem tasarımı ve fikri tamamen 

bize özgüdür. Başka bir örneği ile karşılaşılmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazanç (Çevre ve iş güvenliği kategorisi hariç, 

parasal kazanç belirtilmelidir) : 30.000 €/ yıl tasarruf 

gerçekleştirildi.  

 

( Cost of avoidence yaklaşık 40.000 €’dur) 

 

 

 

 

 
 


