
           
 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU               (Ek 2) 

             
 

Kaizen Konusu : Makinalara primer doldurma sistemine sensör takılarak primer taşmalarının önlenmesi  Tarih : 24/05/2022 
                                                                  
Takım Üyeleri ve Görevleri : İbrahim ÜÇER, Ali Gürkan TOPKAYA, Özkan BAĞIŞ, Serdar ÇANKAYA, Sercan 
KARINCA, Muhammet DEMİRCİ, Özgür YEKSAN  
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : ÖSEGE-21057 
 

Problemin Tanımı:  

 

                Laminasyon Bölümü’nde profil yüzeyini silmek için kullanılan primerlerin haznelerine primer doldurmak 
için vana manuel olarak el ile merdivene çıkılarak açılıyor.  Primeri doldurduktan sonrada manuel olarak el ile 
kapatılıyor. Bazen operatörler vanayı kapatmayı unuttukları için primer taşıp yerlere dökülüyor. 
 
Problem: 
 

1) Ürün Kaybı: Fazla primer hazneden taşarak atık olmaktadır. 
2) İSİG Kaybı: Personel vanayı açmak için merdivene çıkarak platform üzerine uzanmaktadır.  
3) Çevre Kaybı: Dışarı dökülen primer çevre kirliliği oluşturmaktadır. 
4) Kalite Kaybı: Primerin hazneden tükenmesi durumunda profillerin yüzeyi silinememekte ve bu durumda 

laminasyon ürünlerinde şikayetler yaşanmaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 
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  € 

                                                                               

                        



           
 
 

    ÖNCE                            SONRA 

(Fotoğraf veya çizim) 

 

(Fotoğraf veya çizim) 

 

Önceki durum (Mevcut durum verilerle (finansal veri, 

miktar, kalite oranı, iş güvenliği risk puanı, vb.) ve kayıp 

türleri ile desteklenerek açıklanmalıdır): 

 

Laminasyon Bölümü’nde profil yüzeyini silmek için 

kullanılan primerlerin haznelerine primer doldurmak için 

vana manuel olarak el ile merdivene çıkılarak açılıyor. 

Primer doldurduktan sonrada manuel olarak el ile 

kapatılıyor. 

 

Ürün Maliyeti: 

 

Bu haznelerin operatörün fark etmemesi veya vanada 

meydana gelen problemden dolayı tüm bölüm genelinde 

ayda ortalama 4 kez taştığı tespit edilmiştir. 

 

Ayda 4 defa taşma * 12 ay * 20 kg/taşma * 2,79 EUR/kg = 

2.678 EUR / yıl  

 

Primer maliyeti : 2,79 EUR/kg 

 

Atık Gönderim Maliyeti : 0,05 EUR/kg x 960 kg = 48 EUR/yıl 

 

 

Sonraki durum (Yeni durum verilerle (finansal veri, 

miktar, kalite oranı, iş güvenliği risk puanı, vb.) ve 

kayıp türleri ile desteklenerek açıklanmalıdır: 

 

Yapılan çalışmada her hattın primer haznesi girişine 

by-pass’lı pnömatik vana (yeterli orifis çapına sahip) 

montajı yapılmış ve haznelerin üzerine 2 adet min-

max seviyesi belirlemek için sensör takılmıştır. 

Pnömatik vana alt sensör sinyal verdiğinde açmakta 

ve üst sensör sinyal verdiğinde kapatmaktadır. Bu 

şekilde haznelerin taşması önlenmiş, sistem 

otomatik hale gelmiş ayrıca vananın kapalı olması 

durumunda primer bitmesi halinin önüne geçilmiştir. 

Sonuç olarak sistem tamamen operatörden bağımsız 

hale gelmiştir. 

 

Maliyet:  

Sensör (2 adet) = 60 EUR 

Valf = 110 EUR 

Boru ve Fittings = 30 EUR 

İşçilik = 100 EUR 

Masraf: 300 EUR x 10 hat = 3.000 EUR 



           
 

 

Kazanç (Çevre ve iş güvenliği kategorisi hariç, 

parasal kazanç belirtilmelidir) : 

 

2.678 EUR + 48 EUR = 2.726 EUR/yıl  

3.000 EUR masraf 

 

Proje Geri Dönüşü = 13 ay (Sadece ürün ve atık geri 

kazanımından) 

 

 

 

 

 

 
 


