
 

 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU (Ek 2) 

 
Tarih : 24/05/2022 

Kaizen Konusu : Voltaj Regülatörü kartlarında poliüretan dökümü hatası nedeniyle oluşan firelerin önlenmesi 

Takım Üyeleri ve Görevleri : 

Ekip Lideri: Hamdi Öner – Ar-Ge Mühendisi 
Ekip Üyesi-1: Yeliz Bingöl – Mekanik Bölümü Üretim Personeli 
Ekip Üyesi-2: Necip Fazıl Felek – Mekanik İşlemler Sorumlusu 
Ekip Üyesi-3: Didem Kahraman – Mekanik Bölümü Üretim Personeli 

 
Sponsor: Murat Alev – Üretim Müdürü 

 

Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası): ÖS-50 

 
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.) 

 
Bu kaizenimizin konusu veri analizi ile seçildi. Voltaj Regülatörü kartlarında yapılan poliüretan* dökümü esnasında 

oluşan hatalar incelenip pareto grafiği (Grafik-1) çıkarıldı. Pareto grafiğinde ilk sırada olan Kalıp hatası Kaizen konusu 

olarak belirlendi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik-1 

 

 
Mevcut durumda, Voltaj Regülatörü ürünlerinin poliüretan döküm kalıplarından çıktıklarında poliüretanının ürün 

dışına ve malzemeler üzerine çıktığı, eksik dökümler oluştuğu gözlemleniyordu. Ürün üzerinde bulunan poliüretanın 

dengesiz yayılması sebebiyle seviye farklılığı oluşuyordu. Bu hata nedeniyle ürünler göz kontrolden onarımı mümkün 

olmadığı için fireye ayrılıyordu. 2021 yılı içerisinde 99 adet ürün fireye ayrılmıştır. Şirketimize yıllık 3.544 USD para 

kaybına, aynı zamanda geciken ve eksik sevkiyatlar nedeniyle müşteri memnuniyetsizliğine yol açmıştır. 



 

(Fotoğraf veya çizim) (Fotoğraf veya çizim) 

 

 
 

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 

 
Kaizen ekibi oluşturulduktan sonra, sahada problemin nasıl oluştuğunu anlamak için gözlem ve analiz çalışmaları 

yapıldı. Problemin olası nedenleri balık kılçığı diagramı kullanılarak kök nedenler belirlendi. 

Balık kılçığı incelendiğinde işgücü, malzeme ve metot kaynaklı bir problem olmadığı görüldü. Kalıp için seçilen 

malzemenin, poliüretan döküm prosesine uygun olmadığı tespit edildi. Mevcut durumda kullanılan kalıplar delrin** 

malzemedendi, poliüretanın kimyasal yapısı ve ısısı kalıbı zaman için deforme ettiği görüldü. 

 
Her iş emri sonunda kalıp temizliği yapılıyor. Bu temizlik sırasında poliüretan kalıplarında, materyali nedeniyle zor 

temizlendiği fark edildi. Bu işlem zaman, iş günü ve malzeme kaybına sebep oluyordu. Kalıp temizliği yapılırken her 

işlem başına ortalama 10 dakika zaman harcanıyordu ve1 litre alkol kullanılıyordu. 

 
* Poliüretan karbamat bağlantıları ile birleştirilen organik üniteler zincirinden oluşan bir polimerdir. 

** Asetal,poliasetal ve polyformaldehydeolarak da bilinen Polioksimetilen çok sertlik, az sürtünme ve mükemmel 

boyutsal kararlılık gerektiren hassas parçalarda kullanılan bir mühendislik termoplastiğidir. 



 

 

Önceki durum (Mevcut durum verilerle (finansal veri, 

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

türleri ile desteklenerek açıklanmalıdır): 

 
• Yıllık olarak toplam üretilen ürün: 25.367 ad. 

• Hurdaya ayrılan ürün: 518 ad. 

• Kalıp hatası kaynaklı hurdaya ayrılan ürün: 198 

ad. 

• Hurdaya ayrılan ürün fiyatı = 198*17,9 = 3.544 

USD 

• Toplam iş emri sayısı: 25 

• Kalıp temizliği için kaybedilen zaman: 10 dk. * 25 

(Temizlik süresi * İş emri adedi) = 250 dk. 

• Kalıp temizliği işçilik maliyeti = 130 TL 

• Kalıp temizliği için kullanılan alkol ve maliyeti: 

• 1 lt*25*2,5 USD (Alkol miktarı * İş emri adedi) = 

62,5 USD 

 
• Delrin kalıp işçilik ve malzeme maliyeti = 

(Kalıp ağırlığı*Derlin fiyatı TL/kg) + (Kalıp yapma 

süresi*İşçilik maliyeti) = (2,5*160+3*31,33) * 12 = 

5.928 TL 

Maliyet: 

Toplam Maliyet = 3.544 + (130/16) + 62,5 USD +(5.928/16) 

= 3.985,12 USD 

*(USD kuru 16 alınmıştır) 

Sonraki durum (Yeni durum verilerle (finansal veri, 

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

kayıp türleri ile desteklenerek açıklanmalıdır: 

 
Yapılan beyin fırtınası sonucundan farklı alternatif 

çözümler geliştirilmiştir. İlk olarak, delrin 

malzemeden yapılan kalıbın kalınlığını artırma fikri 

düşünüldü. Fakat bu çözüm ile, kalıbın ağırlığı 

artacak ve kullanıcı için ergonomik olmayacaktı. 

Aynı zamanda temizliği zor olmaya devam edecekti. 

Diğer bir fikir ise paslanmaz çelikten (304L) 

yapılmasıydı. Fakat alüminyuma göre daha yavaş 

soğuması ve daha maliyetli oluşu sebebiyle tercih 

edilmedi. 

Bu nedenle, üçüncü çözüm önerisi olan, kalıpların 

alüminyum malzemeden yapılması fikrine karar 

verildi. Alüminyum ısı problemini çözmesi, uzun 

ömürlü olması ve kolay temizlenebilir olması 

sebebiyle seçildi. Tasarlanan yeni kalıp ile döküm 

kalıbındaki göz sayısı 6’dan 9’a çıkarıldı, bunun 

sonucu olarak taşıma ve bekleme süresi kısaltıldı, 

makinenin verimliliği artırıldı. Çünkü, döküm 

sonrasında kalıpta ürünler 4 dakika makine 

içerisinde bekliyordu. Kalıp göz sayısının artırılması 

toplamda bekleme süresini kısalttı. Çözüm devreye 

alındıktan sonra işe yarayıp yaramadığı 2 ay süre ile 

izlenip kontrolü ve doğrulaması gerçekleştirildi. 

Çözüm işe yaradı ve 0 hata hedefine ulaşıldı. Kalıp 

hatası ile ilgili bir hurdaya değişiklik sonrası 

rastlanmadı. Zamanında ve eksiksiz yapılan 

sevkiyatlar müşteri memnuniyetini artırdı. 

Sonrasında, kalıp tasarım standardı revize edildi, 

yaygınlaştırma olup olmadığını kontrol edildi. Diğer 

Voltaj Regülatörü kartlarının da poliüretan döküm 

kalıplarına uygulanması için plana alındı. Bu 

kaizenden edinilen tecrübe ve bilgiler diğer 

çalışanlar ile paylaşıldı. 

 
*Alüminyum kalıp maliyeti = 670 TL*2 =1340 TL 

*Alkol Kullanımı(yıllık ort. 1 lt.) = 1*2,5 USD=2,5 

USD 



 

 

 

Kazanç (Çevre ve iş güvenliği kategorisi hariç, 

parasal kazanç belirtilmelidir) : 

*Taşıma süresi Kazancı (Ürün başına 3 sn.) = 

38.625*3=1.932 dk. 

*Taşıma süresi Kazancı(maliyet) = 

32,2(saat)*31,33(TL/saat) = 1.008 TL 

*Alkol Kazancı = 62,5-2,5 USD = 60 USD 

*Hurda ürün kazancı = 3.544 USD 

*Bakım süresi kazancı = 250 – 10 = 240 dk. 

*Bakım süresi kazancı(maliyet) = 

4(saat)*31,33(TL/saat) = 125,32 TL 

 
Toplam Kazanç = 1.008 TL + 60 USD + 3.544 USD + 

125,32 TL – 1.340 TL= 3.588 USD 

 
*(USD kuru 16 alınmıştır) 


