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OVA OLUKLU‘DA İNOVASYON

FİKİR YÖNETİM SİSTEMİ

FABRİKAMIZDA BU AY “İNOVASYON FİKİR YÖNETİMİ SİSTEMİMİZDE” GERÇEKLEŞEN
FİKİR, BAKIM EKİBİMİZDEN KAPLAN KARADAMAR ARKADAŞIMIZA AİT.

Projenin çıkıș noktası ve amacı
924 makinesi konveyör bant altı ile yer altı
kanalında kırpıntı birikmesi ve temizlik için
bu kanalda personel çalıșması, yer altından
kova veya çuvallarla yer üstüne alınarak
yapılan temizlik gibi zorluklar ve iș güvenliği
riskleri yașanmakta idi.
Bu kanalda biriken kırpıntıyı tahliye amaçlı
bir açılır-kapanır bir
kapak (pencere)
yapılarak iș gücü hafifletilmiș; İSG ve yangın
gibi
risklerin
ortadan
kaldırılması
hedeflenmiștir.

ÖNCE

Kaplan KARADAMAR
Mekanik Bakım Ekip Üyesi

SONRA

Fikir Sahibi:
Kaplan Karadamar
Yürütücü:
Özgür Eryaș
Ekip Üyeleri:
Kaplan Karadamar
Özgür Eryaș
Fevzi Yılmaz.

SAHADAN iYi UYGULAMA ÖRNEĞi
Hava Tahrikli Pompadan Elektrik Tahrikli Pompa’ya Geçiș: Ayhan MADENDAĞ
Ayhan MADENDAĞ
Tekn�k Müdür

Konumuza dönecek olursak, saatte 52 m³
basınçlı hava tüketen ve günde ortalama
16 saat çalıșmakta olan her bir pompa
günde 80 TL, ișletmede 6 adet pompa
kullandığımızdan günde ortalama 480 TL
tutarındaki enerjiyi bu pompalar harcıyor.
Bu pompaların yerine, % 70 daha az enerji
ile daha sessiz çalıșan, daha az bakıma
ihtiyaç duyan, yerli üretim, elektrik tahrikli,
pompalara geçmek için fizibilitemizi
yaptık.

“Oluklu mukavva üretim prosesimizde
nișasta bazlı tutkal transferini hava tahrikli
diyaframlı pompalar kullanarak yapıyoruz.
Basınçlı hava endüstride maliyeti yüksek
enerji çeșitlerinden biridir. Fikir vermesi
açısından, güncel elektrik tutarları ve
kompresör bakım onarım giderleri dahil 6
bar basınçta 1 m³ basınçlı havanın m³
Demo olarak aldığımız 1 adet elektrik
maliyeti yaklașık 10 kuruștur.
tahrikli pompada yaptığımız ilk etap
testlerde
bazı eklentiler ve elektrik
Konu basınçlı havanın maliyetine geldiği
panosunda bir takım iyileștirmeler yaparak
için değinmeden edemeyeceğim bir husus
oransal kontrolle çalıșır hale getirdik.
var ki o da basınçlı hava kacaklarıdır.
Pompamız bu hali ile 5 aydır sorunsuz bir
Așağıdaki tabloda göründüğü gibi iğne ucu
șekilde çalıșmakta olup hedeflediğimiz
kadar bir delikten kaçan basınçlı hava yıllık
rakamlara ulaștık ve genel uygulamaya
maliyeti 3.612 TL dir.
geçmeyi planlıyoruz.”

6 BAR BASINÇTA KAÇAK HAVANIN MALİYETİ
KAÇAK DELİK ÇAPI
(mm)

m³/saat

m³/yıl

TL/yıl

1

4,8

38.016

3.612

3

40

316.800

30.096

5

111

879.120

83.516

10

471

3.730.320

354.380
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DEĞ�Ş�ME ŞAH�T OLANLAR
“O kadar çok değișim ve gelișim yașadık ki zaman içinde... Ama en bașta insana değerin yükseldiğini düșünüyorum”

2013 Aralık ayında tașeron firmada ișe
bașladım. 2016 Mart’ta kadroya
geçtim. İhracat ve gümrük evraklarının
hazırlanması ve raporlanması ile
fabrika dıșı ișlerin yürütülmesine
destek oluyorum.

beraber geliștik.
Organizasyonel ve sistemsel anlamda,
personele sağlanan imkanların daha
iyileștirilmiș olduğunu görüyoruz .
İnsana
değerin
yükseldiğini
düșünüyorum, örneğin servis ve
yemekhane, sosyal aktiviteler ve en
önemlisi fikirlere değer verilmesi
gibi…
O kadar çok değișim ve gelișim yașadık
ki zaman içinde; çalıșanların fikirlerini
özgürce ifade edebilmeleri, daha șeffaf
ve daha anlayıșlı organizasyonel yapı,
eğitimlere daha çok önem verilmesi ve
bunun için zaman yaratılması, yeni
gelen arkadașlarımızın oryantasyon
süreçlerinin bütün birimler tarafından
verilmesi, ekip olmayı daha çok
hissetmek ve bu konuda teșvik
edilmek, daha halden anlayan bir
yönetim, açık iletișim önem kazanması,
sosyal
uygunluk
koșullarının
sağlanması...

İlk olarak o dönem muhasebe birimine
bağlı olan personel departmanında ișe
bașladım ve puantaj takibi yapıyordum.
İdari
kadronun
yenilendiği
o
dönemlerde Kemal Yazgı, Gökhan
Demiryürek, Ahmet Çelebi ve Ali Yalçın
da fabrikamızda idi. Birlikte çalıștığım
arkadașlarımın
terfilerine, İlerki dönemlerde fabrikamızın daha da
yükselmelerine șahit oldum, bu çok güçlü ve inovatif bir kurum kültürünü
benimseyeceğini düșünüyorum.
gurur verici bir olay, aslında hep

Birlikte
çalıștığım
arkadașlarımın
terfilerine,
yükselmelerine
șahit oldum.
Bu çok gurur
verici bir olay.
Hep birlikte
geliștik.

ATÖLYE FAAL�YETLER�M�Z
Kalite Șefi Gökhan Demiryürek Morfolojik Analiz ve Yaratıcı Düșünme, Konfeksiyon Üretim Șefi Yılmaz Özcan Dișli Pandemi ve
İnovasyon ve İSG & Çevre Mühendisi Sezgin Akçalı 6 Șapka Yaratıcı Düșünce Tekniği konularında sunumlar ve etkinlikler yaptılar.

İSG & Çevre Mühendisi Sezgin Akçalı,
6 Șapka Yaratıcı Düșünce Tekniği Sunumu

Konfeksiyon Üretim Șefi Yılmaz Özcan Dișli
Pandemi ve İnovasyon Sunumu

Kalite Șefi Gökhan Demiryürek
Morfolojik Analiz ve Yaratıcı Düșünme Sunumu

YIKICI (BOZUCU) iNOVASYON
Yıkıcı inovasyon bir ürün veya hizmetin, mevcut durumda daha uygun maliyetle, daha erișilebilir ve genellikle
daha iyi performans göstermesiyle piyasa liderlerinin pazardaki konumlarını alması ve sektörü dönüștürmesidir.

Fabrikamızda bildiğimiz gibi inovasyon rakipleri ortadan kaldıracak șekilde
fikir yönetim sistemi’ni 1 Mart 2020 tarihi yayılması olarak tanımlanabilir. Bu kavram
itibari ile faaliyet geçirdik.
ilk olarak 1995’te Harvard Business
School profesörü Clayton Christensen
İnovasyonu fikir yönetim sistemi adı tarafından geliștirilmiș bir teoridir.
altında kalite yönetim sistemimizin bir
süreci olarak, fabrikamızın her birim ve Yıkıcı inovasyon bir ürün veya hizmetin,
çalıșanına benimsetmeye çalıșıyoruz. mevcut durumda daha uygun maliyetle,
İnovasyonu kısa vadede benimsetmek ve daha erișilebilir ve genellikle daha iyi
uzun vadede ise kurum kültürüne entegre performans
göstermesiyle
piyasa
etmek istiyoruz.
liderlerinin pazardaki konumlarını alması
ve sektörü dönüștürmesidir. Bir
Oslo Sözlüğü, inovasyonu; “İșletme içi inovasyonun yıkıcı olması için gereken
uygulamalarda, iș yeri organizasyonunda unsurlar; teknolojik olarak uygunluk ve
veya dıș ilișkilerde yeni veya önemli kolaylık getirmesi, iș modelinin yenilikçi
derecede iyileștirilmiș bir ürün (mal veya olması ve değer önerisinin tutarlı
hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama olmasıdır. Yıkıcı inovasyonlarda genelde
yöntemi ya da yeni bir organizasyonel hep yeni oyuncunun küçük bir pazar
yöntemin gerçekleștirilmesi’’ olarak payını kapması ile bașlar, büyüklerse yeni
tanımlıyor. Genel olarak inovasyon,
oyuncuyu küçümserler ve onun öğrenme
bilginin ekonomik ve toplumsal yarara sürecindeki
acılarına
katlanmak
dönüșmesidir.
istemediklerinden eski iș modellerine
sarılmaya
devam
ederler. Yıkıcı
Yıkıcı (bozucu) inovasyon ise, bir ürünün inovasyonlar küçük veya orta ölçekli
ya da hizmetin düșük maliyetle üretilip firmalar için bir fırsat niteliği tașımakla
kullanıcılara sunulduktan sonra mevcut
beraber, öngöremeyen büyük firmalar için

İÇİMİZDEN
BİRİ

Gökhan
DEMİRYÜREK
OVA Oluklu Ambalaj
Kalite Șefi

de tehdit özelliği tașır.
Yıkıcı inovasyolara örnek olarak, tüm e- ticaret
düzenini değiștiren Amazon ki sektöre ilk olarak
sadece kitap mağazası olarak girmiști , zaman
içinde rakiplerine hiçbir ihtiyaç bırakmayacak olan
Netflix, dijital fotoğraf makineleri, zaman zaman
yıkıcı olup olmadığı tartıșılsa da UBER, Airbnb ve
belki de en güçlü örnek Apple IPhone. İlk etapta
Apple iPhone iyi bir ürünle pazara girdi ve
sürdürülebilir inovasyon örneği oldu ancak daha
sonra iPhone dizüstü bilgisayarlar ile rekabet
olușturacak uygulamalar ile internet erișimi için
yeni bir sistem yaratarak , dizüstü bilgisayarlar için
yıkıcı bir inovasyon örneği oldu.
SÜRDÜRÜLEBİLİR
İNOVASYON

YIKICI
İNOVASYON

SEKTÖRDEN HABERLER

Pandemiye Rağmen Türkiye Oluklu Mukavva Ambalaj Endüstrisi 2020’yi Büyümeyle Kapattı.
Bir Orman Endüstri Mühendisi olarak üniversitede okuduğum dönemlerden bugüne kadar teori ve pratikte
sektörün ne kadar geliștiğini bizzat yașadım. Pandemiye rağmen Türkiye oluklu mukavva ambalaj endüstrisi
2020’yi büyümeyle kapattı. Geçen yıl yüzde 12 oranında büyüme kaydeden sektör; 2.5 milyon ton, 4,5 milyar
metrekare üretim seviyesi ile Avrupa’da 6'ncı en büyük pazar haline geldi.
Sektörümüz; gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzeme gibi birincil öncelikli tüketim maddelerinin, depolanması,
tașınması ve ulaștırılmasında kritik rol oynayarak toplumun temel tüketiminin kesintisiz karșılanması için
pandemi sürecinde aralıksız çalıștı. Bu da hem üretim hem de iș gücü anlamında sevindirici bir haber.
Oluklu mukavva sektörü her geçen gün yatırım ve yenilik anlamında gelișme göstermektedir. E-ticaretin de
gelișmesi ile Türkiye’de ve dünyada pek çok üretici tesislerini büyütmekte ve gelecek için yatırım planlarını
yüksek ölçüde artırmaktadır. Dijital baskı makineleri, nakliye ekipman ve alanları, in-line makineler, yeni oluklu
makineleri, kalıplı kesim makineleri, kırpıntı tesisleri, gibi gelișen bir çok teknolojiye ayak uydurmak kaçılmaz
olacaktır ve dünyada bir çok firmanın yatırımları da bu yönde değișimle paralel olacaktır.
Önümüzdeki dönem için sektörde fabrikaların insansız, otonom olarak üretim yapan tesislere dönüșeceği
konușulmaktadır. Bunun da en önemli çıktıları, bu teknolojiyi kullanabilecek ve raporlayabilecek nitelikli insan
gücü olacaktır.

Oluklu
mukavva
sektörü her
geçen gün
yatırım ve
yenilik
anlamında
gelișme
göstermektedir

AYIN
KONUĞU

İrfan SAYAR
Maden Mühendisi,
İș Güvenliği Uzmanı, Yazar
İnovasyon Gazetes�’n�n bu ayk�
sayısında Maden Mühend�s�, İş
Güvenl�ğ� Uzmanı ve Yazar İrfan Sayar
�le b�r araya geld�k.

İrfan Bey sizi ve çalıșmalarınızı
yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz
yıl,
fabrikamızda
çalıșan
arkadașlarımıza çok kıymetli bir
seminer
vermiștiniz
ve
sizin
“Çocuklarla İș Sağlığı ve Güvenliği’’
kitabınızı
tüm
çalıșanlarımızın
çocuklarına hediye etmiștik. Siz de
biraz
kendinizden
ve
çalıșmalarınızdan bahseder misiniz?
Geçen yıl fabrikanızda bir dizi farkındalık
çalıșması
yapmıștık
evet.
Hem
çalıșanlara konferans vermiștik hem de
çocuk kitabımı imzalamıștım. Yeri
gelmișken firmanıza konuya göstermiș
olduğu duyarlılıktan ötürü teșekkür etmek
istiyorum.
Sahada aktif șekilde İș güvenliği
uzmanlığı yapmamın dıșında adli
bilirkișilik yapmaya devam ediyorum. İș
kazaları dosyaları geliyor daha çok. Çağ
Üniversitesinde İSG bölümünde üç yıldır
derslere girerek bildiklerimi gençlerle
aktarıyorum. Pandemi sürecini iyi
değerlendirdiğimi düșünüyorum çünkü
bu dönemde bir kitap daha yazdım. 2020
yılı Aralık ayında çıkardığım 3. Kitabım
olan “İnsan Kuyusu” adlı polisiye
romanım çok beğeni alıyor. İș kazası süsü
verilmiș bir cinayeti konu alan son
kitabım ve diğer kitaplarım internet
üzerinden satın alınabiliyor. Çocuk
kitabımın satıș grafiği de oldukça iyi
gidiyor hatta șuan 3. Baskıya giriyoruz.
Sizin firma gibi diğer șirketler de
çalıșanlarının çocuklarına armağan
ediyorlar. Bu da konuya büyük bir
farkındalık kazandırmıș oluyor elbette.
Öğretmenlerde çok ilgi gösteriyor. İș
Sağlığı ve Güvenliği Çalıșanları

...iş kazası geçirerek tekerlekli
sandalyeye mahkûm olmuş bir
arkadaşım var. Onu götürüyorum
gittiğim konferanslarıma. “Bakın ben iş
kazası sonucu böyle oldum”
dediğinde algıyı o yöne doğru müthiş
çeviriyoruz. Ancak bunu sürekli
yapmanız durumunda ise artık etki
etmemeye başlar...
Sendikasının Genel Bașkanı olmamdan
kaynaklı olarak da vaktimin çoğunu
sendikal faaliyetlere ayırmaktayım.
Yaptığımız çalıșmalarla ilgili olarak daha
fazla ayrıntı edinmek isteyenler;
www.irfansayar.com sitesini ziyaret
edebilirler.
İș Sağlığı ve Güvenliğinin yalnızca
yasal bir zorunluluk değil de bir kurum
kültürü olması gerektiği noktasında
görüșleriniz ve önerileriniz nelerdir?
Kültür dediğiniz șey o toplumun
alıșkanlıklarıdır. Giyim șekli, yemek zevki,
dinlediği müzik, dini ve milli bayramları,
örf ve adetleri v.s. topyekûn o halkın
alıșkanlıklarını olușturur ki bu da zaten
uzun uzun yıllar alır. Yani șunu söylemek
istiyorum ki bizim bu gün de yapmıș
olduğumuz bir hareketin karșılığı
çocuklarımızda ortaya çıkar. Eğer biz
gerekeni yapmazsak bir sonraki
jenerasyonda bazı șeylerin düzelmesini
görmemiz daha ileriye kayıyor. Yani
bireyselde bașlayan ve topluma yayılan
bir anlayıștan bahsediyorum. Yasal
zorunluluklar evet bizi biraz disipline
ediyor. Ancak sadece yasalarla insanı
koruyamayız. İș kazası yașandığında ve
hayatını
kaybedenler
olduğunda
istediğiniz cezayı kesin, istediğiniz hapis
cezalarını verin, giden geri geliyor mu?
Gelmiyor. Peki bu cezalar geri de kalan
ailelerin yıkılan psikolojilerini onarıyor
mu? Hayır onarmıyor. Peki ne yapmak
lazım? Kötü olaylar yașanmadan öncesini
konușmak ve gerekeni yapmak lazım. En
önemli tavsiyem ve dileğim șudur ki; “Bir
șey olmaz!” anlayıșının artık yıkılmasıdır.
“Bir șey olur!” anlayıșının yerleșmesidir.
İșveren bir șey olmaz derse, müdür bir

İrfan SAYAR

șey olmaz derse, çalıșan bir șey olmaz
derse orada iș kazaları hep olur ve
olmuștur.
Değișen Dünya koșullarında İș Sağlığı
ve Güvenliği konusunda, yenilikçi fikir
ve inovatif düșüncenin önemi
hakkında ne düșünüyorsunuz?
Klasik yöntemlerin asla modası geçmez
ancak belli bir zamandan sonra
monotonlașıyor. Mesela eğitim klasik bir
öğrenme metodudur. Ancak tiyatro ile
müzik ile desteklenirse daha etkili olabilir.
İș kazası geçirerek tekerlekli sandalyeye
mahkûm olmuș bir arkadașım var. Onu
götürüyorum gittiğim konferanslarıma.
“Bakın ben iș kazası sonucu böyle
oldum” dediğinde algıyı o yöne doğru
müthiș çeviriyoruz. Ancak bunu sürekli
yapmanız durumunda ise artık etki
etmemeye bașlar. Sürekli iș kazası
fotoğrafları ya da videoları göstermek
belli zamandan sonra bir ișe yaramıyor.
Bir film gibi yani gerçek değilmiș gibi
geliyor insanlara. Düșününki bir adam
kum çuvalına vuruyor saatlerce sonra
günlerce… Artık nasırlașıyor elleri,
darbelere alıșıyor. Bir müddet sonra acıyı
hissetmemeye bașlıyor. Mesleki körlük
dediğimiz șey iște böyle bir șey. Tehlike ve
riskleri en iyi gören kișilerde bile olabiliyor
bu bakıș açısı. Bir bașka konu ise yanlıșı
herkes söylüyor ya da görebiliyor da ama
ișin doğrusu nedir onu pek bilen ve
konușan yok. Derme çatma yani geliși
güzel metotlar bizi hiçbir yere götürmüyor
maalesef. Sistemli ve bilimsel tedbirler
dizisi olan iș sağlığı ve güvenliğine
yapılan her çalıșma yapılan her yenilikçi
ve teknolojik yatırım çok önemli. Çünkü
hedef insan.
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