
           
 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU               (Ek 2) 

             
 

Kaizen Konusu : Teknisyen Çağrı sistemi                                                                                       Tarih : 08/11/2021 
    
Takım Üyeleri ve Görevleri : Cihan Bal (Dijital Dönüşüm ve Sürekli İyileştirme Şefi), Duygu İnci (Dijital Dönüşüm 
Mühendisi), Selçuk Şentürk (Dijital Dönüşüm ve Sürekli İyileştirme Ekip Lideri) 
 
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) :   2018 
 
Problemin Tanımı:  
 
    Pınarbaşı tesisinde sistemde 35 adet CNC tezgahından oluşan bir talaşlı üretim parkuru bulunmaktadır. Her operatör 2 
tezgaha bakıp üretim yapmaktadır. Üretim esnasında karşılaştığı problemleri (Uç takım, tezgah ayar vb kaynaklı) vardiya 
sorumlularına bildirmek için cep telefonunda yararlanmaktaydı.  
   İlgili üretim amirine ulaşana kadar birden fazla arama yapmaktaydı. Üretim amirine ulaşmak zaman almaktaydı bu da 
problemin çözüm süresini uzatmaktaydı. Hem üretimi aksatmakta, hem de iş kazası riski yaratmaktaydı.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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)…………………. € 



           
 
                                                                   

 

  
Veri Akışı 

 
Dashboard Görseli 

Önceki durum (Mevcut durum verilerle (finansal veri, 
miktar, kalite oranı, iş güvenliği risk puanı, vb.) ve kayıp 
türleri ile desteklenerek açıklanmalıdır): 
 
     Mevcutta operatörler bir problemle karşılaştığında 
vardiya yöneticilerine ulaşmak için cep telefonlarını 
kullanmaktaydılar. Bu durum iletişim problemlerine neden 
olmaktaydı. İlgili kişiye ulaşmak için çoğu zaman birden 
fazla arama yapmak durumunda kalmaktaydı.  
 
Maliyet: 
Dizayn ve süreç EF personeli tarafından uygulanmıştır. 
İstenen ek geliştirme firma tarafından ARGE kapsamında 
yapılacaktır. 

Sonraki durum ve kayıp türleri ile desteklenerek 
açıklanmalıdır: 
 
  Yeni sistemde kullanmış olduğumuz MES sisteminin 
(Pro Manage)   standardında yer alan teknisyen çağrı 
sisteminin yaratmış olduğu canlı veriden yararlandık. 
Bir ETL aracı olan OPC router aracılığıla canlı veriyi 
düzenlemek üzere Mssql programına atıp 
düzenlenmiş veriyi görselleştirmek için yaygın olarak 
kullanılan iş zekası araçlarından biri olan Power BI’a 
gönderdir.  
   Bu canlı veri yardımıyla layout üzerinde hangi 
tezgahta teknisyen çağrısı bulunduğunu ve bu 
çağrının detaylarını içeren bir dashboard dizayn 



           
 

ettik. Canlı veriyle çalışan bu dashboardu üretim 
emirlerinin görebileceği noktalarda ekranlara 
yerleştirerek anlık olarak çağrıları görebilmelerini 
sağladık. 
 
Gelecek çalışmalarda çağrının türüne göre 
renklendirme yapılacaktır.  
       
Kazanç :  
 
Teknisyen çağrı anlık olarak görünür hale gelmiştir. 
 
Serbest Bölge fabrikamıza yaygınlaştırılmıştır. 
 

 


