
           
 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU               (Ek 2) 

             
 

Kaizen Konusu : Günlük kontrol jant firesini azaltma                                                        Tarih : 15/11/2021 
  
Takım Üyeleri ve Görevleri :  
Ertan Car – Laboratuar Grup Sözcüsü 
Abdullah Elmacı – Laboratuar operatörü 
  
  
 
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : KZN2111_017 KGM 
 

Problemin Tanımı:  

 

Jant dökümü gerçekleştirildikten sonra, alaşım türüne göre Isıl İşlem uygulaması yapılıyor. Isıl işlem uygulaması yapılan 

jantlardan kalite kontrolü için günlük sertlik taramaları yapılıyor.  Isıl işlemde;  her vardiya sertlik ölçümü için laboratuara 

jant veriliyor. Aynı zamanda bir adet günlük kontrol jantı için  ısıl işlemden ilerletilip boya sonrası;  bir jant çekme çubuğu 

için laboratuvara veriliyor. Buna ek olarak hafta başında  ısıl işlem tesisinde  jantların yerleştirildiği ; üst , orta ve alt 

raflardan alınan 3 adet jant sertlik ve günlük kontrol için boyahaneye veriliyor. Böylece toplamda 16 adet / hafta bu 

testlerden fireye jant atılıyor. 

 

 Ayrıca  aylık ürün denetimi için re-qualifikasyon jantlarıayrılıyor ve  yıllık 414 adet jant tahribatlı fireye ayrılmaktadır.  

Toplam olarak 1 yılda 1182 adet jant tahribatlı muayene için fireye ayrılıyor.                                                                           

 

 

 

 

 

 
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  : Resimde görüldüğü ve yukarıda 

bahsedildiği üzere günlük 4 adet jant fireye ayrılıyordu. 1 

jant ortalama fire maliyeti ( döküm sonrası ) 4€ / janttır.   

 

Requalifikasyon ve ürün denetimi  için , ölçüm merkezine 

ve malzeme laboratuarına ayrı ayrı 212’şer adet jant 

tahribatlı muayene için geliyordu. Burada fire maliyeti 

boyandığı için 8€/jant’dır. 

 

 

 

 

Maliyet: Yıllık toplam fire maliyeti ise yaklaşık 6384€ / yıl 

‘dır. 

 

 

 

 

 

Sonraki durum :  Öneri sistemine çalışanlarımızda 

gelen öneri ile ; 

1-  Günde 4 adet olan fireden günlük kontrol için 

verilen 1 adeti;   günlük kontrol jantı olarak boyaya 

verilmeden önce sertliği için parça kesiliyor sonra 

boyaya gönderiliyor. 1 adet fire / gün israfından 

kurtulmuş olduk.  

 

2- Requalifikasyon ve ürün denetimi  için ; jant ilk 

olarak ölçüm merkezine veriliyor daha sonra işi 

bittikten sonra malzeme lab. Jantları alarak tahribatlı 

muayenede fireye ayrılıyor.  Böylece 212 adet jantı 

da ( 1 yıllık adet) fire olmaktan kurtardık.  

 

Bunun için TNE ve talimatta atıfları da yapılarak 

uygulamayı standartlaştırdık. Finansal olarak ; 

 

Günlük kontrol jantından : 1 adet X 48 hafta  = 48 

Adet jant X 4€/jant maliyet = 192 €/yıl tasarruf 

 

Re-qualifikasyon için : 212 jant X 1 Yıl X 8€/jant = 

1696 €/yıl tasarruf 

 

 

 

 

 

 

Önce sertlik ölçümü 

sonra boya sonrası 

günlük kontrol  



           
 

 

Kazanç (Çevre ve iş güvenliği kategorisi hariç, 

parasal kazanç belirtilmelidir) : - 

 

Toplamda = 3256 € / Yıl tasarruf elde edildi. 

 

 

 

 

 

 
 


