
YALIN ÜRETİM SÜRECİ



Şirketimiz, İsmail Sarıgözoğlu tarafından 

1957 de kurulmuştur.



Şu anda İsmail Bey‘in iki oğlu tarafından 

yenilikçi bir anlayış ile yönetilmektedir.



Sarıgözoğlu Fabrikaları

Manisa

Bursa

Aksaray

Manisa – Pres Metal 

Fabrikası

Manisa – Kalıp Fabrikası

Bursa – Pres Metal Fabrikası

Aksaray – Pres Metal 

Fabrikası



Sertifikalar



BOSCH SUPPLIER LOGISTICS
SUCCESS  AWARD

Ödüller 

BOSCH SUPPLIER LOGISTICS
SUCCESS  AWARD

FORD Q1
PREFERRED SUPPLIER

2005 2005 2006



Germany – UK – France – Ireland – Italy – Belgium – Spain – Portugal –
Tunusia – Yemen – Syria – Macedonia – the U.S.A – Romania – Cezch 

Republic – China 

Müşterilerimiz



 1957 - İzmir - Kalıp ve presli sac imalatı amacıyla kuruldu.

 1969 - İzmir - Pres üretimine başladı.

 1977 - Manisa - Pres ve  presli sac imalatı başladı.

 Mustafa ve Levent Sarıgözoğlu şirketin yönetimini devraldı.

 1993 - İzmir - Kalıp fabrikası kuruldu.

 1998 - Manisa - Kalıp ve presli sac imalatı fabrikası kuruldu 

 1999 - Aksaray - Aksaray presli sac imalatı fabrikası kuruldu.

 2005 - Manisa - “Manisa kalıp fabrikası” kuruldu

“İzmir kalıp fabrikası Manisa ya daha modern ve yüksek kapasiteli tesisse 
taşındı.

2010 - Bursa - Bursa presli sac imalat fabrikamız açıldı

Sarıgözoğlu AŞ.Gelişimi



İş Ortaklarımız



İş Ortaklarımız



Manisa Kalıp Fabrikası



Renault

Yeni Laguna

Kalıp ölçüleri:

4500x2000x1380 mm



Renault

Yeni Clio Station



Aksaray Pres Fabrikası



5.000 Ton Pres



Şase Örnekleri



Bursa Pres Fabrikası



Doblo Side Panel (RH)

Bursa

Palio Side Panel (RH)

Doblo Front Door Inner

Frame (LH)



Albea Luggage Compartment

Outer Panel

Bursa

Engine Hood Outer Panel



Manisa Pres Fabrikası

Genel bakış



Örnek ürünler



Örnek ürünler



Örnek ürünler



Örnek ürünler



Örnek ürünler



NEDEN YALIN ÜRETİM ?

İçinde bulunduğu ve firmalar arası rekabetin had safhaya ulaştığı 

imalat dünyasında, çalışmış olduğu müşterilerine;

-Daha etkin

-Daha verimli

-Minimum maliyette

-Tam zamanında sevkiyat performansında

hizmet sunabilmek adına SARIGÖZOĞLU AŞ  firması yalın dönüşüm 

çalışmasını başlatmıştır.



Yalın süreç; yalın dönüşüm ruhunun firma içinde tam manasıyla 

etkin olabilmesi adına YALIN ENSTİTÜ tarafından mavi ve beyaz 

yakalı çalışanlara verilen eğitimlerle başlamıştır.







YALIN ENSTİTÜ  tarafından verilen şirket içi eğitimler belirli bir 

olgunluğa ulaştıktan sonra bir yol haritası belirlenmiş ve ilk olarak 

çalışma motivasyonunu arttıracak olan 5S çalışmaları başlatılmıştır.



5S ayıklama işlemleri alt kadroya teşvik olması maksadıyla 

üst yönetim tarafından başlatılmıştır.



 5S çalışmalarının aksiyonel manada devamlılığının sağlanabilmesi 

adına üretim içinde 5S bölgeleri ve ekipleri tanımlanmıştır.

 Bu tanımlamalara istinaden her bölüm için ileriye dönük hedefler 

belirlenmiştir.



 Belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla ilgili bölümlere hedefleri 

doğrultusunda aksiyonlar belirlenmiş ve sorumluları atanmıştır.

 Aylık denetimler sonucu aksiyonlarını başarıyla tamamlayan 

bölümlerde görsellik adına bayraklandırma faaliyetleri yapılmıştır.





5S çalışmaları kapsamında düzenlenmesi gereken yerler tespit edilmiş 

sonucunda aksiyon alınmış ve fotoğraflanarak öncesi-sonrası durum 

şeklinde yayımlanmıştır. 



ÖNCESİ SONRASI



ÖNCESİ SONRASI



ÖNCESİ SONRASI



 Şirket içi 5s çalışmaları belli bir seviyeye getirildikten sonra, standart 

iş ve OEE konuları gündeme alınmıştır.

 Bu konuların tartışabilmesi adına da ilk olarak üretimi devam eden 

parçaların üretim süreleri belirlenen kriterlere göre ölçülmüş ve 

raporlamaların doğru  yapılabilmesi adına sistemden revizeleri 

yapılmıştır.



 Ayrıca bu çalışmalar üretimde çalışan personele hissettirilmiş, 

ölçüldüğünü hisseden personelin bu düşünceyle verimliliği artmıştır.
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 Bunlara binaen üretimde kaizen ve poke yoke ekipleri oluşturulup, 

çeşitli konularda iyileştirme projeleri tasarlanmıştır.

 Bu şekilde maksimum kaliteye,maksimum etkinliğe ve minumum 

israfa yönelinmiştir.





 Mehmet Türkay (Ekip lideri)

 İpek Fazlılar

 M. Akif Gökçen

 Veli Şentürk

 Hayrettin Öztürk

 Hasan Sarıaslan

 Fuat Atay

 Müslüm Karaboğa



KAİZEN PROJESİ ÖNCESİ PARÇANIN 3 

BOYUTLU ÖLÇÜMÜ









KAZANÇLAR
 Yatırım kendi maliyetini 1 yılda amorti etmekte ve üzerine de 1914 

TL  kazanç sağlamaktadır.

 Bir sonraki yıl artan satış adetleriyle 8000 TL/YIL a yakın 
fabrikamıza kazanç sağlayacaktır.

 26.11.2012 tarihinden itibaren Ford Otosan tarafından ikaz 
alınmamış olup Ford Otosan’ ın yan sanayi değerlendirmesi olan Q1 
puanımıza da olumlu etkisi olmuştur.

 Yüksek Q1 puanı demek; fabrikamıza gelecek yeni işlerin bu 
rekabet ortamında Sarıgözoğlu Ailesi ‘ ne çok önemli katkısı 
olduğundan, bu parça ve ürettiğimiz her parçadan ikaz almamak 
adına önemli bir etkendir.

 Projede ayrıca çalışan operatörlerin insiyatifinde olan çekiçleme 
operasyonu kaldırılmış olup olası bir İş Sağlığı Güvenliğinde risk 
yaratacak  olumsuz etkenlere de bir önlem olmuştur.





 Belirlenen üretim hatlarında kanban sistemleri uygulanmıştır.

Bu sayede ;

 Stok seviyeleri düzenlenmiş

 Depolama alanlarının etkinliği arttırılmış

 Üretim hatlarında gerçekleştirilen faaliyetler sistemsel olarak standart 

hale getirilmiştir.







 Belirlenen bir üretim tezgahında kalıp bağlama sürelerinin 

kısaltılması adına tüm ilgililerinin katılımıyla SMED çalışması yapılmış 

ve olumlu sonuç alınmıştır.

 Bu örnek çalışma diğer makinelere de yansıtılmıştır.













 Üretimde faaliyeti devam eden makinelerin etkinliğini arttırabilme 

adına otonom bakım uygulaması başlatılmıştır.

 İlk olarak pilot bir makine seçilip uygulama gerçekleştirilmiş daha 

sonra diğer makinelere yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.









 Görsel fabrika uygulamalarıyla yapılan tüm bu çalışmalar işletme 

çalışanlarına ulaştırılmış, böylece daha bilinçli ve daha dinamik karar 

verebilen bir çalışma ortamı meydana getirilmiştir.





Yalın düşünceyi tüm çalışanlarına bir hayat tarzı olarak aşılamaya 

çalışan firmamız, kendi çalışanlarından başlamak üzere, 

müşterilerine daha sonra da ülke ve dünya ekonomisine sağlamış 

olduğu katma değerden dolayı mutluluk duymaktadır.


