
           
 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU               (Ek 2) 

             
 

Kaizen Konusu : ISIG                                                                                                                                  Tarih : 08/04/2022 
    
Takım Üyeleri ve Görevleri : Salih Sabri Öner (Ekip Lideri-Üretim Bakım Kıdemli Uzmanı /Satın alma süreci ve 
teknik işler), Volkan Çalışkan (Takım Üyesi-Üretim Planlama ve Bakım Yöneticisi/Satın alma süreci ), Ebru 
Arabacıoğlu (Üretim Mühendisi / Üretim süreçleri takibi)  Yunus Çetin (Takım Üyesi-Mekanik Bakım Elemanı 
/Mekanik montaj ve kurulum), Berkan Karaman (Takım Üyesi- Mekanik Bakım Elemanı /Mekanik montaj ve 
kurulum), Cihan Arslan (Takım Üyesi-Elektrik Bakım Elemanı /Elektrik tesisat, montaj ve kurulum) 
 
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : 5343 
 
 
Problemin Tanımı: 
Kalekim Balıkesir İşletmemiz de, boya üretim hatlarından çıkan ürün kovalarının sevkiyata hazır halde paletlenmesi 
için, personeller kovaları el ile palete dizmektedir.  
Yapılan elle taşıma işlemi ve palet dizimi esnasında; 

1- Mevcut ağırlığı yaklaşık 20 kg olan ürün kovaları personel tarafından palete dizilmektedir. 
2- Yapılan işlem yüksek tekrarlı ( dakikada 4 hareket ) olduğu için ergonomik olarak risk oluşturmaktadır. 
3- Mevcuttaki sistemin Reba analizinden de anlaşıldığı gibi, kova dizimi sırasında eğilip kalkma ve dönme 

hareketinden dolayı bel, boyun, kol ve bacaklar baskıya maruz kalmaktadır. 
Bütün bu olumsuz ergonomik şartlarda personellerde ileriye dönük sağlık problemleri oluşturma riski taşımaktadır.  

 
Üretim, bakım ve lojistik personelleri ile yapılan Balık kılçığı analiz yöntemi ile ergonomik şartların iyileştirilmesi 
konusunda fikirler alınarak, dizim işleminin daha ergonomik şartlarda yapılabilmesi için uygun ekipman araştırması 
yapılmıştır.  
 
 



           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 Karbon Ayak İzi Kaybı. € 
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ÖNCESİ: 
 Balıkesir işletme Letdown dolum hattında dolumu yapılan 
ürün kovaları palete personel tarafından el ile 
dizilmektedir.  
  20 kg civarında olan ürün kovaları; 
Yüksek tekrarlı (dakikada 4 hareket), eğilip kalkma ve 
dönme hareketleri ile palete dizilmektedir. Bu işlem 
esnasında taşınan ağırlık vücudun çeşitli bölgelerine baskı 
oluşturarak meslek hastalığına sebep olmaktadır.  
 
İSG-Reba Analiz Sonucu :  
Ürün kovalarının el ile paletlenmesi işlemi için yapılan 
Reba analizinde skor 10 çıkmaktadır. 
 
-Yaklaşık 20 kg ağırlığında olan kovaları üretim bandından 
alıp palete dizerken ,eğilip kalkarak çalışıldığı için 
personellerin bel kısmınlarına fazla yük binmektedir. 
- Bu işlem sırasında boynumuz aşağı yukarı sürekli hareket 
etmektedir. 
-Eğilme hareketi yaptığımız için bacaklara daha fazla yük 
binmektedir. 
 

İsg Uzmanımız ile birlikte yapılan REBA analiz SKORU: 
10 olarak belirlenmiştir. Yani, yüksek riskli ve kısa zaman 
içerisinde önlem alınmalıdır. 
 

 

SONRASI: 
Palet diziliminde, vücuda binen yükleri, dizim esnasındaki 
eğilip kalkma hareketini ve ürün kova ağırlığını en aza 
indirecek, sistemler araştırılmıştır. Yapılan araştırmalar 
sonucunda mevcut yükü %10 ağırlığına düşüren vakumlu 
taşıma sistemi alınarak kurulumu yapılmıştır. 
 
İSG-Reba Analiz Sonucu :  
Ürün kovalarının vakumlu taşıma sistemi ile ; 
-Kurulan vakumlu taşıma sistemi ile 20 kg ağırlığındaki 
kovalar, yaklaşık 2 kg civarında ağırlığa denk gelmektedir. 
Ayrıca palet altına konulan transpalet ile eğilip kalkma 
hareketi sonlandırılarak, dik çalışıldığı için bel kısmına 
yapılan baskı en aza indirilmiş, 
-Dik çalışılmaya başlandığı için boyun hareketinden 
kaynaklanan risk en aza indirilmiş. 
-Taşıma yükü yaklaşık %10 seviyesine düşürülerek çalışma 
pozisyonu iyileştirildiği için bacaklara yapılan baskıda ciddi 
oranda azaltılarak risk, alt seviyeye indirilmiştir. 
paletlenmesi işlemi için yapılan Reba analizinde skor 2 ye 
düşmüştür. 
 -Yapılan bu iyileştirmeler sonrasında İSG uzmanımız ile 

birlikte yapılan REBA analiz SKORU: 2 olarak 
belirlenmiştir. Yani, düşük riskli ve önlem gerekli olabilir 
seviyesine indirgenmiştir. 

 
Kazanç:  



           
 

Maliyet:  
Vakumlu taşıma sisteminin kurulum maliyeti : 50000 TL 
Yıllık amortisman payı : 5000 TL 
Hava ve elektrik altyapı hazırlığı : 2000 TL 
 

  1) Vakumlu taşıma sistemi sayesinde taşıma yükü %10 
civarına düşürülmüştür. 
  2) Kova dizim süreci daha ergonomik hale getirilmiştir. 
  3) REBA analiz skorumuz 10’dan (yüksek riskli ve kısa 
zaman içerisinde önlem alınmalıdır) 2’ye (Yani, düşük riskli 
ve önlem gerekli olabilir )düşürülmüştür. 
 
 

 


