
Proje Adı: Torna Setup Süresi 
Azaltma 

Başvurulan Kategori:  
KOBETSU - SMED 



1- Konu Seçimi 

 
Fabrikamız talaşlı imalat üzerine üretim gerçekleştirmektedir. Projeye 
başlamadan önce dijital veri toplama programından fabrikanın darboğazını 
bulabilmek için tüm duruşlar ve dakikalarını önceliklendirmek için pareto 
diyagramı yapıldı.  
Bu pareto diyagramında yukarıda da görüldüğü gibi %53 lük kısmın, ayar-ilk 
onay ve ara ayardan oluştuğunu gördük. 



1- Konu Seçimi 

Firmamız raylı sistemler alanında faaliyet gösterdiği için küçük üretim  adetlerinde üretim 
gerçekleştirmektedir. Bizde şubat-mart –nisan aylarındaki ayar dönme sayımızı ve ayar sürelerimizi 
proses bazlı verilerini çıkardık. Sonrasında üretim tahminlerine baktığımızda %30 artış görünmekteydi. 
ERP programında kapasite planlama ekranını çalıştırdığımızda torna tezgahlarının dik işlem tezgahlarını 
beslemediğini gördük. Darboğaz tornalardı. 
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2- Proje Planı  

 

 

Proje faaliyet planı oluşturulup yönetimden onayı alınmıştır. 



3- Hedefin Belirlenmesi 

128 

84 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

15.02.2021-01.05.2021 15.02.2022-01.05.2022 

Ü
R

Ü
N

 B
AŞ

ı O
R

TA
LA

M
A 

SE
TU

P 
SÜ

R
ES

I (
D

K)
 

ZAMAN 

Proje Sonu Hedef 



4- Ekip Listesi 
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 Güven AFŞAR (Genel Müdür Yardımcısı) (Şampiyon) 

 Selim AKSOY (Genel Müdür) (Sponsor) 
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1. SMED Kamera Çekim Hareket 
Parçalaması Analizi 

İç Kaynaklı Dış Kaynaklı

Kamera Çekimi 
Sonrası 

Smed projesi kapsamında ilk olarak detaylı analiz 
yapabilmek için tüm değişim adımlarını kameraya 
kaydedildi ve kronometrenin LAP tuşu ile kaydedildi. 
Aynı anda diğer proje ekip üyeleri yürüme ve 
aramadaki zaman kayıplarını görebilmek için 
spagetti diyagramları üretim, kalite ve takımhane 
operatörleri için çizdi. 

5- Mevcut Durum Değerlendirmesi 



5- Mevcut Durum Değerlendirmesi 

 

 

Kayıp Pareto Analizi 
Kamera çekimi ekip halindeki izlendikten sonra tüm adımlar değerlendirilip sayısal hale 
getirildi. Çıkan kayıplar pareto analizinde grafiklendirildi. 
İç kaynaklı kayıpların dış kaynağa çevrilmesi için detaylı aksiyonlar belirlendi.  



 

 

6- Analiz 

Spagetti diyagramı analizine göre 1 personelin set-up adetine göre yürüme 
aramadaki kayıpta yılda yürüdüğü mesafe 182 km olarak hesaplanmıştır. Buda 
yaklaşık İzmir - Uşak arası mesafe kadardır. 



6- Analiz 

 

 

Proje ekibi ile yapılan  balık kılçığı analizi sonucunda Set-up kayıplarının kök 
nedenleri araştırıldı. 
Sonuç olarak kayıpların büyük çoğunluğunda önceden hazırlığın tam olmaması ve 
bunun sonuçları olarak yürüme arama, bekleme kayıplarını doğurduğu kararını 
vardık. 
Aksiyon olarakta ilk olarak planın sürekli olarak 1 hafta önceden yayınlanması, tüm 
departmanlarında yapılacak işlerin hazırlığını önceden bilip yapması sağlanmıştır. 



7- Uygulamalar 



7- Uygulamalar 

Sıcak havalarda torna tezgahında hassas ölçüleri olan parçaları işledikten sonra ölçü değişikliğini 
görüp ona göre ilk onay verebilmek için kalite odasında ölçülmeden önce parçanın ortam 
sıcaklığına gelmesi için parça çap  büyüklüğüne göre 20 -30 dakika arasında bekleniyordu.  
Zaman kaybını sıfıra indire bilmek için torna tezgahına bor yağ soğutma cihazı testi uygulandı. Test 
sonucunda tezgahtan çıkan parça 21derece olacak şekilde sıcaklık değerleri her parçaya göre 
test edilip belirlendi ve iş emri operasyon açıklamalarına yazıldı.  

 

31,2 dakika  

0 dakika  



7- Uygulamalar Torna ayarında ve işleme 
sırasında en çok lazım olan takım 
uçlarının stoğunun bulunduğu 
matrix dolabı öncesinde 
takımhane önünde bulunuyordu. 
Buda operatörlerin yürüme 
mesafesini artırıyordu. O yüzden 
matrix dolabı torna tezgahlarına 
en yakın alana çekildi.  

Matrix dolabının takımhanenin 
önünde olmasının sebebi kesici 
uçların güvenliği ve stok kontrolü 
için  bu şekilde yapılmıştı. 

Matrix dolabına şifre koyuldu ve 
hangi operatörün kaç adet aldığı 
kontrolü dijitalde takip edilebilir 
olduğundan ve stoğunu kendisi 
tuttuğundan risk ortadan 
kaldırılmış oldu. 

Torna taretine takılan katerlerin 
ayar esnasında montajı 
yapılıyordu iç kayıp zamanı çoktu. 

Katerler tutuculara önceden 
hazırlanıp set-up arabasında hazır 
olarak gelmesi sağlandı. 



Önce 






Sonra 






7- Uygulamalar 

Yürüme aramayı azaltmak için set-
upta kullanılan operatörün ihtiyacı 
olan tüm envanter çıkarıldı 
elimizdekiler belirlenip eksikler 
giderildi. 5S çalışması yapıldı. 

 

Öncesinde torna ayaklarını 
parça çapına göre tornalaya 
bilmek için halkalarda eksiklikler 
vardı. 
İhtiyaç olan çaplara göre 
halkalar lazerde kestirildi. 
Arama olmaması için halka 
board yaptırıldı.  
Halkalara çap ölçüleri 
markalandı. 
 

 



7- Uygulamalar 

 
Sistemdeki sipariş ve tekrar sayılarına bakılarak her parça operasyonuna özel ayaklar 
satın alındı. 
Alınana ayaklar tornalandı ve üzerlerine hangi referansa ve operasyonuna ait olduğu 
lazer ile markalandı. 
Arama ve karışıklık olmaması için inçlerine göre farklı renklerde olacak şekilde 
avadanlıklar alınıp 5S gerçekleştirildi. 

 



7- Uygulamalar 

Torna ayar değişimlerinde ön hazırlık yapabilmek, iç kayıpları dış kayba çevire 
bilmek için ayarda lazım olan ayaklar , tutucular, katerler, program kartının bir 
arabada önceden hazırlanıp getirile bilmesi için set-up arabası dizayn edildi. 
Böylelikle bir hafta önceden yayınlanan plana göre tezgah programları kontrol 
edilip program kartlarına atılıyor, biten işin ayakları arabanın alt haznesine 
koyuluyor ve bir sonraki işin hazır olan ayar ekipmanları daha az kayıp ile 
operatör yorulmadan ayarını tamamlaya biliyor.  



7- Uygulamalar 

Bir hafta öncesinden operasyonel bazda 
hazırlanan üretim planı yayınlandıktan 

sonra gerekli tüm departmanlar ile 
yapılan P2 toplantısında ön hazırlık 

maddeleri kapsamında kontrol etmek ile 
görevlidir. Toplantının amacı oluşa 

bilecek duruşların önüne geçmektir.  

SIFIR DAKİKA DURUŞ 

P2 TOPLANTISI 



Kalite ilk onaylarını alırken öncesinde pah ölçülerine macun basılıp kuruması bekleniyor, 
kuruduktan sonrada profil projeksiyon cihazıyla ölçülmesi gerekiyordu.  
Buradaki zaman kaybını azaltmak için pah derinlik kumpası alındı 4 dakika süren ölçüm 8 sn 
düşürülmüş oldu.    

7- Uygulamalar 



7- Uygulamalar 

Personel ergonomisini sağlamak, belde oluşabilecek kalıcı deformasyonları 
önlemek, İSG bilincini projelerde ön planda tutmak için hidrolik vinç alındı.  

Aynı zamanda alınan hidrolik vinç tezgahın aynasına en yakın şekilde 
konumlandırıldı parça bağlama süreleri azaltılmış oldu. 



Proje sonunda 2. kez tekrarlanan kamera 
çekiminde 83 adımın 48 adıma düşürüldüğü, 
46 adım olan iç adımın ise 30 adıma düştüğü 
görülmüştür.   
  

8- Doğrulama ve Kazanç 
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8- Doğrulama ve Kazanç 
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1. SEMED SETUP  SÜRESİ 2. SMED SETUP SÜRESİ 

Kamera Çekimi Öncesi - Sonrası 

Proje sonunda kamera 
çekiminde aynı tezgah, aynı 
parça, aynı operatör ile 
yapmış olduğumuz 
çekimlerde set-up süremiz 68 
dakikadan 38 dakikaya 
düşmüştür. 

68 dakika 

38 dakika 



8- Doğrulama ve Kazanç 
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Proje Gerçekleşen Sonuç 

Toplam maliyet 10000€ 
Toplam yıllık kazanç 62224 € olarak hesaplanmıştır.  



9-Standardizasyon  

Projede 
gerçekleştirilen 
aksiyonlar , eğitim 
formları ve talimatlar 
kalite yönetim sistemi 
olan QDMS 
programından ilgili 
kişi ve 
departmanlara 
atanarak takibi dijital 
olarak sağlanmış ve 
tüm personelin 
bilgisine sunulmuştur. 



10- Yaygınlaştırma 

 Yapmış olduğumuz torna smed projesinin aynısı diğer fabrikamız  
olan GAGE Mekanik Fabrikasında da 2022 şubat itibari ile 
başlanmıştır. 

 Aynı metodu kullanarak 2022 yılında fabrikamızda freze ve 5 
eksen prosesleri içinde Smed  projesi gerçekleştirilecektir. 


	Proje Adı: Torna Setup Süresi Azaltma
	1- Konu Seçimi
	1- Konu Seçimi
	2- Proje Planı 
	3- Hedefin Belirlenmesi
	4- Ekip Listesi
	Slayt Numarası 7
	5- Mevcut Durum Değerlendirmesi
	Slayt Numarası 9
	6- Analiz
	7- Uygulamalar
	7- Uygulamalar
	7- Uygulamalar
	Slayt Numarası 14
	Slayt Numarası 15
	7- Uygulamalar
	7- Uygulamalar
	7- Uygulamalar
	7- Uygulamalar
	Slayt Numarası 20
	Slayt Numarası 21
	Slayt Numarası 22
	8- Doğrulama ve Kazanç
	8- Doğrulama ve Kazanç
	9-Standardizasyon 
	10- Yaygınlaştırma

