
Proje Adı: SCV Tütünü Dizim Makinası 

Başvurulan Kategori:  
 
KOBETSU KAIZEN – Üretim Verimliliği 



1- Konu Seçimi 
Tütün mamulleri üretimi yıllardır aynı seviyede devam etmektedir ve 
kullanılan tütünün büyük bir kısmı başka ülkelerden ithal edilmektedir. 
Ülkemizde üretilmesi ile ekonomimize artı değer katacak büyük yapraklı 
tütün çeşitleri ile ilgili ekicilerimizle çalışmaktayız.   

Tütün tarımında yoğun işgücü gerekmektedir ve bu gereksinim çiftçilerin 
tütün tarımından uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Bu gidişi tersine 
çevirmek ve yeniliğe açık  çiftçilerimizin üretimini desteklemek için 
geleneksel iğneye dizim yöntemi yerine, dizimde işgücü ihtiyacını  50% 
düşüren dikiş makinesi projesini başlattık.  

2021 yılı ürün yetiştiriciliğinin sonuna yetişen bu mekanizasyonu kullanan 
ve inceleyen ekicilerimiz tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtmekten 
gurur duyuyoruz.  

Bu yeniliğin yaygınlaştırılması ile ülkemiz tütüncülüğünün seyrini 
değiştireceğine inanmaktayız.  

 

 



2- Proje Planı 
 

 



3- Hedefin Belirlenmesi 



4- Ekip Listesi 

𑰀 Damla Baysal – Agronomi Şefi 

𑰀 Deniz Vural – Agronomist 

𑰀 Arafat Taştan – Tütün Eksperi 

 

 

 

 

 



5- Mevcut Durum Değerlendirmesi 

 

 



6- Analiz 

 

 



7- Uygulamalar 

 



8- Doğrulama ve Kazanç 



9-Standardizasyon  

ÇALIŞTIRMA VE BAKIM EL KİTABI  
İçindekiler: 
1) TÜTÜN DİKİM MAKİNESİ TANIMI  
2) KULLANIM TALİMATLARI 
3) BAKIM  
4) GÜVENLİK KURALLARI 
5) İMALATÇININ SORUMLULUĞU  
6) YEDEK PARÇALAR  
7) UYGUNLUK BEYANI 

TÜTÜN DİKİM MAKİNESİ TANIMI  
Makine, bobinlerde 0.5 – 0.6 mm sabit çapa sahip (ilmeksiz) çekme tel  
kullanılarak tütün yapraklarının tütün yaprak damarlarından dikilmesi için  
FEDELE MARIO şirketi tarafından üretilmektedir.  
Hız değiştiricisi sayesinde her türlü mevcut tütün çeşidinin dikilmesi  
mümkündür.  
 
KULLANIM TALİMATLARI  
TÜTÜN DİKİM MAKİNESİ, kapalı ve kuru yerlere yerleştirilmelidir. Güç  
kaynağı sistemi, 220V’ta tek fazlı olmalıdır ve topraklama sistemi olmalıdır  
(yarı/yeşil). 



9-Standardizasyon  
Tamamen düz konumda olan 
makinenin, tekerlek stoperleri 
yardımıyla  
hareket etmesi engellenmelidir.  

Aşırı hareket ve titreşimleri 
önlemek için  
ayağını zemine yerleştirin ve 
bağlama  
vidasını kullanın. 



9-Standardizasyon  
Makine, korumalar açıkken elektrik motorunun çalışmasını önlemek için iki  
adet emniyet sensörü ile donatılmıştır ancak açık güvenlik nedenleriyle, dikim  
makinesinin hazırlanması ve yerleştirilmesi, elektrik fişi takılı değilken  
gerçekleştirilmelidir. 

Operatör, ipi tüm hazır  
deliklerden geçirir, koruyucu  
kapağı kaldırır ve ipi iğneye  
takar. 

Güç kaynağı sisteminin Idn  
akımı <= 30 mA olan  
diferansiyel bir anahtar ile  
korunup korunmadığını ve  
makinenin işyerinin toprak  
sistemine bağlı olup olmadığını  
kontrol ederek fişi prize takın.  
Yukarıda belirtilen kontrolleri  
yaptıktan sonra, hız değiştiriciyi  
minimum konuma getirin ve ilk  
olarak manüel düğme ile (MAN)  
ve ardından Başlatma düğmesi  
ile kontrolleri ayarlayın. 



9-Standardizasyon  
Çalışmaya başlamak için: sadece tütün yapraklarını,  
önceden hazırlanmış aralıklarla konveyör bantlara  
yerleştirin. 



10- Yaygınlaştırma 
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