
Yünsa Yünlü Sanayi A.Ş. / 
Kalite Avcıları Kaizen Ekibi 

Projemizin konusunu belirlerken 
2018 yılında çözgü ve dokuma 
işletmelerinin en büyük üç hatasını 
analiz ettik. Bu analizlerden çıkan 
sonuçlara istinaden ilk üç hatamıza 
projeler oluşturduk. Ekibimizi hem 
dokuma hem de kalite kontrol 
bölümünden aldığımız 
arkadaşlardan oluşturduk. 
Projemizde Figure 8 metodolojisini 
kullanarak öncelikle mevcut durum analizimizi gerçekleştirdik. Mevcut durum analizinde 5N 
1K yöntemini kullandık. Buradan elde edilen sonuçlardan sonra makinemizi orijinal haline 
çevirmek için hataya neden olan parçaların parça fonksiyon analizlerini gerçekleştirdik. 
Sonrasında prensip parametre analiziyle standart dışı durum var mı kontrolünü sağladık. 
Daha sonra pilot belirlenen makinemizi ilk aldığımız günkü haline geri çevirdik. Hata oluşup 
oluşmadığını kontrol ettiğimizde hatanın sıfırlanmadığını gördük ve kök neden analizi yaptık. 
Bulduğumuz kök nedenleri yok etmek amacıyla aksiyonlar aldık. Yapılan aksiyonlarımızı 
standartlaştırdık. Sonrasında belirli süre hatanın oluşup oluşmadığını izledik ve hatamızın 
ortadan tamamen kalktığını gördük. Mevcut koşullarımızı iyileştirmek amacıyla kullanılan 
parçaların ömrünü uzatmak için makine yedek parça tedarikçimizle geliştirmelerde bulunduk 
ve tüm makinelerimize yaygınlaştırma yaptık. Projedeki potansiyel toplam kazancımız 
350.000 TL yi buldu. Bunun yanında yapılan projede QM matrisimizin revizesini sağladık, tek 
nokta eğitimlerimizi hazırlayarak diğer usta arkadaşlarımızın konuya katılımını sağladık. 

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. / 
FreeZone Kaizen Ekibi 

Ürettiğimiz zırhlı araçların 
tavanlarında, konfigürasyon gereği 
silah sistemi bulunmaktadır. Silah 
sistemlerinin aracın gövdesine 
bağlantısı için flanş kullanılmaktadır. 
Flanşların düzlemsellik isterlerinden 
dolayı, aracın kabuk gövdesi 
kaynatıldıktan sonra talaşlı imalat 
ihtiyacı doğmuştur. Bunun için 2 
yöntem bulunmaktadır. Bunlar; aracın kaynaklı kabuk gövde halinde iken büyük tabla 
ebadında CNC freze ile işlenmesi ya da mobil freze kullanılmasıdır. Bu noktada üst yönetim 
tarafından, yeni yatırım ihtiyacı olmaksızın farklı konfigürasyonların kule flanşlarının mobil 
freze ile bünyemizde işlenebilir hale getirilmesi hedefi tanımlanmıştır. Değerlendirmeler 
sonucunda, mevcutta bünyemizde bulunan Lagun tezgahının, alt ekipmanlarının tarafımızca 
üretimi ile mobil frezeye dönüştürülebileceğine karar verilmiştir. Alt ekipmanların entegrasyon 
sürecinde, mevcutta atıl olan redüktör, üretilen ekstra ara bağlantı parçalarıyla sisteme 
bağlanmıştır. Temin edilen dişli mekanizması ile redüktörden alınan dönme kuvveti, mobil 
freze gövdesini kule ekseni etrafında döndürecek şekilde gövdeye iletilmiştir. Son olarak, 
aracın kabuk gövdesinden sabitlenerek işlenebilmesi için ara adaptör imal edilmiştir. Yeni 
konfigürasyonlar için grup bünyesinden ücretsiz transfer edilen farklı mobil frezenin, bu bilgi 



birikimi ile gövdesi ve bağlantı ekipmanı yeniden imal edilmiş, mevcut tüm konfigürasyonlar 
için mobil freze işletilir hale getirilmiştir. Son olarak, işleme sırasında öngörülen iş güvenliği 
öncelikli risklerin elimine edilmesi için operasyon bölgesi kapaması ve talaş tavası üretilmiştir. 
Tüm bu çalışmalarla yeni yatırım maliyeti olmaksızın, işçilik kazançları elde edilmiştir. 

İEÜ Medical Park Hastanesi / 
Sağlığa Işık Kaizen Ekibi 

Pandemi sürecinde hava ve ortam 
dezenfeksiyonu amacı esası ile 
hasta ve çalışan güvenliğini 
sağlayarak, kurum kaynaklarını 
etkin kullanarak, hızla aktive 
olabilecek düzenekler kurma 
zorunluluğu doğmuştur. Bu 
zorunlulukla ekip tarafından bilimsel 
ve teknik detaylar çalışılarak etkili 
bir dezenfeksiyon sistemi 
oluşturuldu. 
Elektromanyetik radyasyon; gama ışınları, X ışınları, ultraviyole (UV) ışınları, görünür ışık, 
infrared ışınlar, mikrodalgalar ve radyo dalgalarından oluşur. Elektromanyetik radyasyonun 
çoğu formu canlılara, özellikle de mikroorganizmalara zarar vermektedir. UV kısa dalga boyu 
ve yüksek enerjisi nedeniyle her çeşit mikroorganizmayı öldürebilmektedir. Günümüzde 
mikrop öldürücü etki amaçlı UV ışık kaynağı olarak kullanılan lambalarda, cam bir tüp içindeki 
düşük basınçlı cıva buharı içinden akan elektrik akımı sayesinde UV ışık üretilir. UV’ nin 
mikroorganizma öldürücü etkisini bulan bilim adamı 1903 yılında Nobel Ödülü almıştır. 
Daha önce çeşitli sağlık kurumları, alışveriş merkezleri gibi insanın çok olduğu alanlarda ve su 
sanitasyonunda UVC’ den faydalanılmaktadır. Hem yüzey hem de hava dezenfeksiyonu 
sağlayabilen bu sistemler ticari olarak da üretilip satılmaktadır. Yüzey dezenfeksiyonu için 
hastaneler tarafından kullanılan mobil sistemlerin teslimat süreleri uzun ve maliyetleri oldukça 
yüksektir.  Seyyar ultraviyole sterilizasyon sistemi üretilirken, hastane bünyemizde atıl 
durumda olan çöp kapakları ve serum askısı kullanılarak ultraviyole lambalarının doğru 
açılarda montaj işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylece etkili, güvenilir ve zahmetsiz bir 
dezenfeksiyon sistemi hayata geçirildi. Sistemin satış fiyatı 100 – 180 bin TL civarında iken 
ürettiğimiz sistemin yaklaşık maliyeti 1000 TL’dir. 
Piyasada benzer sistemler, teslimat süreci uzun ve 100.000,00 -180.000,00 TL civarında iken, 
ürettiğimiz güvenilir, kullanıcı dostu sistemi yaklaşık 1.080,00 TL’ye kurum bünyemize katmış 
olduk. 

 

 

 

 

 

 



 

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. / 
Grup Kristalizör Kalite Çemberi 
Ekibi 

Mevcut Durum: 

Kristalizöre beslenen hammadde, 
dowtherm ile ısıtılan ve yüksek hava 
sirkülasyonu elek altında bulunan 
hava damperleri ve kanallardan 
geçer, hammaddenin elek üzerinde 
hareket etmesini sağlar ve  chip 
yatağında volkanlaşma oluşması ile 
bir miktar chip hava kanalına ve 
sırasıyla Siklon, Fan ve Hava 
Isıtıcısını geçerek Kristalizör elek altında birikmeye başlar.  Chip birikimi nedeniyle üretim 
sürekliliği bozulmakta İSG riskleri oluşmakta  homojen hava ve chip dağılımda, chip kalış 
süresinde değişimler yaşanmaktadır.  

İyileştirme: 

Çözüm için beyin fırtınası metodu kullanıldı. Kristalizör Elek altına biriken chiplerin yeri tespit 
edilerek boşaltılması için 2 adet cep ve bu ceplerin boşaltılması için hatlar dizayn edildi. Bu 
iyileştirme ile chip birikimi engellenerek prosesin devamlılığı sağlandı.  Prosese etkileri için 
iyileştirme öncesi ve sonrası verilerin 6 Sigma yöntemi ile analizleri yapıldı. 

İyileştirme Sonrası Kazançlar: 

• Ekipmanda chip birikimi nedeniyle yaşanan proses kontrol problemleri tamamen yok 
edilmiştir.(%100) 

• Biriken chiplerin temizliği için ekipmanın durdurulması, iş güvenliği riski içeren sıcak 
chip’in ekipman dışına taşınması ortadan kalkmıştır. (%100) 

• Ekipman durmadan chip temizleme yapılmasıyla iplik üretim operasyonu kesintiye 
uğramadan devam edebilir duruma gelmiştir.(%100) 

• Duruş ihtiyacı olmadan elek altı chip temizliği yapılması ile proses kontrolü istenen 
şartları sürekli sağlayarak ürün kalite limitleri içinde olması garantilenmiştir. Bu şekilde 
iplik üretim verimliliğini de arttırmaktadır. 

• Ekipman hava akış debi arttırımı ve hava kanal dağılım oran ayarlaması ortadan 
kalmıştır.   

Elek altı temizlik sırasında oluşan ekstra işçilik (10 Operatör ve 2 Süpervizör) ve işgücü 
ihtiyacı ortadan kaldırılarak çalışan motivasyonunun artması sağlandı. 

 

 

 

 

 



Kazan Soda Elektrik Üretim 
A.Ş. / Grup Kostik Kaizen Ekibi  

Kazan Soda fabrikamızda Zayıf 
Kostik Ünitesinde duruşların 
azaltılmasına yönelik hazırlanan 
pareto analizindeki önceliklendirme 
sonucunda 2. Sırada yer alan 
reaktör kaynaklı duruşları azaltmak 
için, kostik birimi liderliğinde Kaizen 
ekibi kurulmuştur. Zayıf kostik 
fabrikanın üretim aşamalarında 
bikarbonatı sodyum karbonata 
dönüştürmek için ara ürün olarak 
kullanılmaktadır. Zayıf Kostik 
Ünitesinde kireçten gelen safsızlıkların(taş, kum vb.) sistemden uzaklaştırılamaması nedeni ile 
yaşanan reaktör kaynaklı duruşlar, zayıf kostik üretimindeki verimliliği etkilemektedir. Bu 
sebepten reaktör kaynaklı duruşların azaltılmasına odaklanılmış ve balık kılçığı yöntemi ile 4 
ana başlık altında( insan, makine, metot ve malzeme) yer alan konular üzerinde iyileştirme 
çalışmaları yapılmıştır. Reaktör kaynaklı duruşları azaltmak için karıştırıcı tasarımı olan tek 
kanatlı karıştırıcıdan çift kanatlı karıştırıcıya geçilmiştir. Aynı zamanda reaktör drenaj hatları 
çoğaltılmıştır. Reaktöre daha fazla kireç sütü ve pörç besleyerek ve aynı zamanda 
beslediğimiz malzemenin sıcaklıklarını değiştirerek duruş süresinin azalmasına yönelik 
aksiyonlar alınmıştır. Döner elek makinesinin yetersizliğine (elek boyutunun uygun olmaması) 
odaklanılıp bunun sonucunda iki adet kum sıyırıcı ve bir adet vagon tipi kireç sütü tankı 
montajı yapılmıştır. Yapılan tüm bu aksiyonlar sonucunda Zayıf Kostik Ünitesinde reaktör 
kaynaklı duruşlar %87,5 oranında azaltılarak koyulan hedefe ulaşılmıştır. 

Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. 
/ Grup Osmoz Kaizen Ekibi 

Kazan Soda fabrikamızda üretim 
kaybının azaltılmasına yönelik 
yapılan pareto analizi neticesinde 
buhar üretim yetersizliğinden 
kaynaklı sodyum karbonat üretim 
kaybını azaltmaya yönelik kaizen 
ekibi kurulmuştur. Sodyum 
karbonat üretim prosesinde 
kullanılan buhar, saf su tedariği ile 
yüksek basınç kazanlarında 
üretilmektedir. Saf su tedariğindeki 
sıkıntılar, buhar temini kapasitesini 
düşürmekte ve sodyum karbonat üretim kaybı yaşanmaktadır. Bundan dolayı, saf su üretim 
ekipmanı olan ters osmoz cihazına odaklanılmış, beyin fırtınası ve balık kılçığı yöntemleri 
kullanılarak ekipmanın duruş ve bakım sürelerini azaltmaya yönelik iyileştirme çalışmaları 
yapılmıştır. Ekipmanın filtre değişimi sırasında ekipmanın durmasını önlemek için tasarımda 
tek hazne olan filtre yuvası 6 hazneye bölünmüş ve giriş çıkış vanaları ayrı yapılmıştır. 
Ekipmanın içindeki membranların tıkanmasını önlemek için yapılan tanecik analizleri 
neticesinde filtre mikron boyutu değiştirilmiştir. Ekipmanda duruşa ve iş gücü kaybına neden 



olan membran kapak sökülme işi için yapılan aparat sayesinde işgücü ve zaman kaybı 
ortadan kalkmıştır. Yine uzun duruşlara neden olan membran kimyasal yıkama operasyonu 
için ayrı yıkama ünitesi oluşturulmuş ve ekipmanın duruş yapması engellenmiştir. Ters osmoz 
filtreleri ve membranlarının değişim ve bakım operasyonlarında yapılan iyileştirmelerden 
sonra buhar üretim yetersizliğinden kaynaklı sodyum karbonat üretim kaybını azaltmaya 
yönelik koyduğumuz hedefler gerçekçi olmuş ve sodyum karbonat üretim kaybında %100 ve 
ekipman duruş süresinde  %80 iyileştirme sağlanmıştır.  

Kazan Soda Elektrik Üretim 
A.Ş. / Trona Avcıları Kaizen 
Ekibi 

Fabrikamızda ön arıtma ve 
buharlaştırma ünitesinde 
hedeflenen üretim kapasitesine ve 
tüketim değerlerine ulaşmak için 
yapılan pareto analizi sonucunda 
tıkalı olan sıyırıcı kolonları 
iyileştirmek ve üretim kapasitesini 
arttırmak amacıyla kaizen ekibimiz 
oluşturulmuştur. Buharlaştırma 
prosesinin gerçekleştiği sıyırıcı 
kolonlarda, madenden gelen ve 
ham madde olarak kullanılan trona çözeltisinin içindeki safsızlıklardan kaynaklanan tıkanma 
nedeniyle soda üretiminde düşme, fazla buhar ve su tüketimi gibi problemler oluşmuştur. 
Problemlerin neden araştırması için balık kılçığı yöntemi kullanılarak 6 ana konu başlığı içinde 
sorun ele alınmış ve sorunun ana nedenleri saptanmıştır. Daha sonra çözüm için alınması 
gereken aksiyonlar belirlenmiş, yapılan önceliklendirme analizi ile birlikte aksiyonlar belirli bir 
öncelik sırasına göre uygulamaya başlanmıştır. Sorunun çözümü için öncelikle kolonların 
asitle yıkaması yapılmış, düzenli şartlandırma yapılmaya başlanmış, filtrasyon kapasitesini 
arttırmak için yeni filtreleme istasyonu eklenmiş ve son olarak sıyırıcı kolonların içinde 
bulunan paketlerde revizyona gidilmiştir. Alınan aksiyonlardan sonra sonuçlar bir buçuk sene 
takip edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, yapılan düzenli şartlandırma ile tıkanıklık 
probleminin ortadan kaldırılmış olduğu, hedeflenen % 20 daha az trona çözeltisi ile daha 
verimli üretim yapılma hedefine %19 olarak ulaşılmıştır. Ayrıca, filtreleme istasyonu kurulumu 
ve sıyırıcı kolon paketlerinde yapılan revizyon ile birlikte belirlenen, % 25 daha az buhar 
tüketimi hedefi %18 olarak başarılmış ve % 20 daha az antifoam sarfiyatı hedefine ulaşılmış, 
enerji tüketimimiz ve giderlerimiz azalmıştır.   

 

 

 

 



Hema Endüstri A.Ş. / Arıza 
Bükücüler Kaizen Ekibi 

Motor Blok fabrikamızın 4 silindir işleme 
hattında bulunan 7 adet Okuma Howa 
işleme merkezi tezgâhları 2019’un ilk 
dört aylık sürecinde 130 adet arıza 
vermiştir. Kronik arızaları, plansız 
duruşları, malzeme tedariğinden 
kaynaklanan uzun duruşları ve günlük 
ortalama 1,25 arıza oranı ile üretimi 
yapılamaz hale getirmiştir. Üretim 
adetlerindeki %33,15’lik artışa paralel 
olarak bu tezgâhlara olan ihtiyaç 
artmıştır. Bu bağlamda yönetim desteği 
ile proje başlatılmıştır. Ekipman 
kompanent incelemesi yapılarak proje 
konusu seçilmiş, why-why analizi ile 
tezgâhtaki arızaların hangi kök sebepten 
kaynaklandığı belirlenip prensip 
parametre ve parça fonksiyon analizleri 
de yapılarak tezgâhın genel bir haritası çıkarılmıştır. Takım değiştirme kaynaklı arızalar olduğu 
saptanmış olup, arızaların %90 ‘ı hidromotor, pot ve robot kol kaynaklı olduğu görülmüştür. 
Bu analizlere istinaden sistem değişikliği yapılarak hidromotorlu sistemden sürücü kontrollü 
elektrikli motor sistemine geçilmiştir. Böylece uzun duruşlar, yağ kaçakları ve isg riskleri 
önlenmiştir. Sık arıza yapan pot ve robot kol aksamlarında tasarım değişikliği yapılmıştır. Bu 
aksamlardan kaynaklı arızalar önlenerek hem duruşların ve bekleme süresinin önüne geçilmiş 
hem de mali kazanç sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu verimlilik %36,6 artmış olup, 
tezgahlardaki on ayda meydana gelen takım değiştirme kaynaklı 99 arıza, 2020’nin ilk 9 
ayında 1 arızaya düşürülmüştür. Günlük ortalama 4,5 litre yağ kaçağı ve hidromotor ile 
birlikte yağ kaçağı arızalarına müdahale esnasında oluşabilecek isg riskleri sıfırlanmıştır. 
Toplam 81.952,00 Eur kazanç sağlanmıştır. BEAM sistemine periyodik kontrol nokta atamaları 
girilmiştir. Benzer tezgâhlara yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. 

Hema Endüstri A.Ş. / 
Direksiyon Kaizen Ekibi 

Bu çalışma, Orta ve Büyük Tip 
Ticari Araç Direksiyon Fabrikası 
Boyahane Hattı’nın kapasite 
ihtiyacı, müşteri şikayetlerinin 
azaltılması, tekrar eden işçiliklerin 
kaldırılması ve İSG risklerinin 
önlenmesi için yapılmıştır. Çalışma 
öncesinde fazla el ile taşıma ya da 
parçayı döndürme ihtiyacından 
dolayı ürünlerin yere düşmesi ve 
boyaya zarar verme problemleri, 
düşme sonrası emniyet parçası 
olan ürünün hurda olma riskinin yüksek olması, sonrasında demontaj/test işçiliği tekrarı 



problemleri ve düşme esnasındaki İSG risklerinin oluşması konularının tespiti için video çekimi 
yapılarak İş Akış Şemaları oluşturulmuştur. Buna göre riskli noktalar olarak ara taşımada 
kullanılan 2 adet askı ve taşıma arabası olduğu tespit edilmiştir. Analiz ve Problem Çözme 
Teknikleri kullanılarak ekip üyeleri tarafından ortaya çıkarılan fikirlerle askıdan askıya pergel 
vinç ile aktarma yapılacak şekilde 2 ayrı konveyör yaptırılmasına karar verilmiştir. Yerleşim 
planları hazırlanmış ve teklifler alınmıştır. Alınan teklifler pahalı olduğu için her iki konveyör 
sistemi de firma içinde ekip üyeleri tarafından yapılmasına karar verilmiş ve konveyörler 
devreye alınmıştır. Yukarıda tespit edilen risklerin bertaraf edilmesi dışında, boyahane askı 
kapasitesinin attırılması, konveyörlerin yenilenmesi, eldeki ekipmanın değerlendirilmesi vb. 
faydalar sağlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda “Sıfır Boya Kaynaklı Hata”, “Sıfır İş Kazası”, 
“%30 kapasite Artışı”, ve “Sıfır Arıza” hedeflerine ulaşılmıştır. İmkanlarımızla yapılan konveyör 
ile de 323.900 TL kazanç elde edilmiştir. 

 

Daikin Isıtma ve Soğutma 
Sistemleri San. Tic. A.Ş. / 
Gökyüzü Dengede KE 

Klima İç Ünite montaj hattını 
besleyen 6.17 operatör olarak 
çalışılan (Step Motor-Yönlendirici-
İzolasyon) Ön Montaj hattında hat 
dengeleme çalışması yapılarak 
operatör sayısı 5 kişiye 
düşürülmüştür. Mudaların (israf) 
ortadan kaldırılmasıyla ön montaj 
hat verimliliği %19 arttırılmıştır 
(%68→%87). 

 

Daikin Isıtma ve Soğutma 
Sistemleri San. Tic. A.Ş. / 
Hurda Avcıları Kaizen Ekibi 

Eşanjör hattında kusurlu üretim 
kaynaklı çıkan hurdalar sebebiyle 
hedeflenen üretim sayısına 
ulaşılamaması, oluşan hurdaların 
ölçülmesi ve tartılması için 
kaybedilen zaman kayıplarından 
dolayı hurda oranlarının %20 
düşürülmesi hedeflenmiştir. 
Analizler sonucunda hurda 
oranlarının ağırlıklı olarak operatör 
kaynaklı olduğu tespit edilmiştir.  
Yetenek matrisi sistemi ile ve operatör yeteneklerinin arttırılmasına yönelik verilen eğitimler 
sonucunda hurda oranları %33 düşürülmüştür.  



Daikin Isıtma ve Soğutma 
Sistemleri San. Tic. A.Ş. / 
Verimlilik Savaşçıları Kalite 
Çemberi Ekibi 

R2 Klima Dış Ünite kaynak hattında 
Alpha ve GSI modeli olarak 2 farklı 
klima üretimi yapılmaktadır. Montaj 
hattında model dönüşümlerinde hat 
duruşlarını önlemek ve ani model 
değişimi gerektiğinde hızlı geçişi 
sağlanmak adına kaynak ekipman 
tasarımı iyileştirilmiştir (22 dk.→7,8 
dk). Model değişim süresi %64 
düşürülmüştür. Yapılan kaizen 
çalışmaları ile kaynak prosesi nedeniyle oluşan hurda miktarları düşürülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. / 
Sayaç Sökme Kaizen Ekibi  

Dağıtım Şirketimiz lisans bölgesinde 
yürüttüğümüz elektrik dağıtım 
faaliyetimiz gereği bölgemizdeki tüm 
elektrik sayaçlarının mülkiyeti 
şirketimize ait olup kurulum, 
işletilmesi ve bakımı da tarafımızca 
yürütülmektedir. Tesis edilmiş 
sayaçlardan arızalı oldukları yönünde 
bildirim alınanların değişimi 
sonrasında, sökülen sayaçlar 
laboratuvar ortamında test 
edildiğinde bölgemizdeki değişen tüm 
elektrik sayaçlarının yaklaşık 
%6,67’sinin sağlam olduğu 
görülmüştür. Sayaç değişimlerinde 
sağlam sayaçların sökülmesi 
nedeniyle ortaya çıkan malzeme 
israfı, sökülmesi sırasında harcanan 

işgücü israfı ve sökülen sayaçların laboratuvar test işleminde harcanan işgücü israflarının 
önlenmesi gerektiği tespit edilmiştir. Problem için “6N+1K metodu” ve “Beyin fırtınası” 



yöntemi kullanılarak problemin oluşumuna yol açan faktörlerin belirlenmesi sağlanmıştır. 
Daha sonra probleme yol açan faktörler için “Kök Neden Analizi” yapılmış ve burada “Balık 
Kılçığı Tekniği” kullanılarak problemin kaynaklandığı temel nedenler belirlenmiştir. Yaşanan 
israfların önüne geçmek için mobil sayaç test cihaz tasarım ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu 
sayede, arızalı olduğu bildirilen sayaçların sahada test edilmesi suretiyle sağlam olduğu tespit 
edilen sayaçlar sökülmeyerek yöntem olarak proje hedefine ulaşılması sağlanmıştır. Bu 
şekilde saha personelinin bir seferde doğru işin yapılmasının sonucu olarak iş motivasyonu 
arttığı gözlenmiştir. Ayrıca sağlam olduğu için sökülmeyen her sayaç için saha işgücü olarak 6 
dk/adet; laboratuvar işgücü için ortalama 6 dk/adet ve sayaçlar için ortalama 30 TL/adet 
maliyet kazancı sağlanmıştır.  

 
 


