
 
ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU       (Ek 2) 

             
 

Kaizen Konusu : 431.76.11 ve 431.76.21 Kafeslerin Tezgaha Bağlama Sürelerinin İyileştirilmesi                Tarih: 25/11/2021 
   
Takım Üyeleri ve Görevleri : Huri Zaman (Metot Mühendisi ) – N.Sait Dalkılıç (İş Hazırlama ve Metot Yöneticisi) 
Mustafa Ergin (Talaşlı İmalat Bölümü Operatörü ) 
 
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : K-440 
 
Problemin Tanımı: (Bu kısımda problemin tanımı açık ve net şekilde yapılmalı ve varsa teknik terimler 
açıklanmalıdır. Problemin açıklaması sektörel bilgisi olmayan kişiler tarafından da kolay anlaşılır olmalıdır.) 

 

Üretimi yapılan ürünlerden biri olan baskının birçok alt bileşeni bulunmaktadır. Bu alt bileşenlerden biri de kafestir. 
Kafes parçası birçok operasyondan geçmektedir. Pres bölümünde yapılan işlemler sonrasında Talaşlı imalat bölümünde 
tornalama operasyonu yapılmaktadır. Talaşlı imalat bölümünde T0202 tezgahında operasyonu yapılmaktadır. T0202 
CNC Torna tezgahına bağlanan 431.76.11 ve 431.76.21 resim numaralı kafesler tezgâha dört noktadan cıvatalar ile 
bağlanmaktadır. (Resim 1.) Civatalar alyanla sıkılarak bağlanmaktadır ve parça işlendikten sonra yine aynı şekilde 
alyanla civatalar sökülmektedir. (Resim 2.) Bundan dolayı sökme ve bağlama süreleri uzun sürmektedir. Civataları 
alyanla sıkma işleminde operatör güç kullanma durumunda kaldığı için ve her parçada bu bağlama – sökme işlemi 
yapıldığı için belli bir süreden sonra operatörde yorgunluk oluşturmakta ve operatörün çalışma temposunun 
yavaşlamasına sebep olmaktadır. Bu durum üretim esnasında verimsizliğe yol açmaktadır. 

Resim 1. 

 

Resim 2. 
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URETSON_MAMUL RESIM_NO YILLIK ÜRETİM MİKTARI (ADET) 

D19287 431.76.21 1127 

D18832 431.76.11 195 
 

T0202 tezgahına bağlanan iki farklı kafes çeşidi bulunmaktadır. 

431.76.21 resim numaralı kafesin yıllık üretim adedi 1127 adettir. 

Bir diğeri olan 431.76.11 resim numaralı kafesin yıllık üretim adedi 195 adettir. 

Toplam bu tezgâhta işlenen yıllık kafes sayısı 1322 adettir. 

 

Mevcut durumda kafeslerin türüne göre bağlama – sökme süreleri : 

D18832 – 431.76.11 – Bağlama süresi 101 sn – Sökme süresi : 86 sn  

D19287 – 431.76.21 – Bağlama süresi 63 sn – Sökme süresi 70 sn 

URETSON_MAMUL RESIM_NO Bağlama Süresi Sökme Süresi 

D18832 431.76.11 101 sn. 86 sn. 

D19287 431.76.21 63 sn. 70 sn. 
 

 

 

 
 
 
 

 
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 (Mevcut durum verilerle (finansal veri, miktar, kalite oranı, 
iş güvenliği risk puanı, vb.) ve kayıp türleri ile desteklenerek 
açıklanmalıdır): 

Mevcut durumda kafesler tezgâha bağlanırken dört noktadan 
cıvata ile sıkılarak bağlama – sökme işlemi yapılmaktadır. Bu 
operasyonda geçen süreler kafes türüne aşağıdaki gibidir. Zaman 
etüdü listesi yukarıda belirtildiği gibi gözlem alınarak ortalama 
bağlama – sökme süresi hesaplanmıştır. Ortalama sürelerinin 
üzerine operatöre tempo ve tolerans payları verilerek standart 
parça bağlama ve parça sökme süreleri hesaplanmıştır. Öncesi 
durum için operatör parça bağlamayı cıvata ile yaptığından dolayı 
operatöre, tolerans payı yüksek verilmiştir.  

 

 

Öncesi Durum için Standart Operasyon Süreleri 

D18832 – 431.76.11 – Parça Bağlama Süresi: 101 sn 

                                         Parça Sökme Süresi: 86 sn 

D19287 – 431.76.21 – Parça Bağlama Süresi: 63 sn 

                                         Parça Sökme Süresi: 70 sn 

Sonraki durum (Yeni durum verilerle (finansal veri, miktar, kalite 
oranı, iş güvenliği risk puanı, vb.) ve kayıp türleri ile desteklenerek 
açıklanmalıdır: 

Sonrası durumda üretimde kullanılmayan tork tabancası devreye 
alınarak kafeslerin cıvata bağlama noktaları tork tabancasıyla 
sıkılarak bağlama – sökme işlemi yapılmaya başlanmıştır.(Resim 3.) 
Zaman etüdü listesi yukarıda belirtildiği gibi gözlem alınarak 
ortalama bağlama – sökme süresi hesaplanmıştır. Ortalama 
sürelerinin üzerine operatöre tempo ve tolerans payları verilerek 
standart parça bağlama ve parça sökme süreleri hesaplanmıştır. 
Sonrası durumda operatör tork tabancası ile daha az kuvvet 
uygulayarak parçaya bağlama – sökme işlemi yaptığı için tolerans 
payı düşük verilerek standart bağlama – sökme süreleri 
hesaplanmıştır. Tezgâhta çalışan operatörlere tork tabancı ile 
parçayı bağlama konusunda TNE (Tek Nokta Eğitimi) verilmiştir. 
(Resim 4.) 

Sonrası Durum için Operasyon Süreleri: 

D18832 – 431.76.11 – Parça Bağlama Süresi: 45 sn 

                                         Parça Sökme Süresi: 48 sn 

D19287 – 431.76.21 – Parça Bağlama Süresi: 45 sn 

                                         Parça Sökme Süresi: 48 sn 



           
 

 

 

Yıllık üretim adetleri: 

431.76.11 kafes yıllık üretim adedi 1127 adettir.  

431.76.21 kafes yıllık üretim adedi 196 adettir. 

 

 

Maliyet: 

Tork tabancası öncesinde üretim için alınmış olup 
kullanılmadığı için herhangi bir maliyet oluşturmamıştır. 

 

Resim 3.                                           

   

Resim 4. 

 

Kazanç (Çevre ve iş güvenliği kategorisi hariç, parasal 
kazanç belirtilmelidir) :  

 

Kafeslerin bağlama – sökme sürelerinden kazanılan 
toplam işçilik kazancı: 3.956,19 TL/YIL 

 

 
 
 


