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Hayat Kimya’dan
“Hayat Mükemmellik Sistemi”
Hayat Kimya, en iyi üretim uygulamalarını “Hayat Mükemmellik Sistemi”
adıyla tüm tesislerine yayıyor ve örnek uygulamaları ödüllendiriyor.
Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia gibi güçlü markalarını dünya çapında milyonlarca
eve ulaştıran Hayat Kimya, üretim sistemlerinde operasyonel mükemmelliğe
odaklanıyor. 2017 yılında oluşturulan “Hayat Mükemmellik Sistemi” ile dünya çapında
üretim sistemlerindeki en iyi uygulamalar, Hayat kültürü ile harmanlanarak tüm üretim
tesislerine yayılıyor. Sorumlu üretim anlayışıyla, hem etkin hem de verimli operasyon
sağlayan “Hayat Mükemmellik Sistemi”, ilk olarak Kocaeli’ndeki Hayat Kimya üretim
kampüsünde başladı. Uygulama, dünyadaki Hayat tesislerinde 10 fabrikada 28 üretim
hattında devam ediyor.
Hayat’ı Mükemmelleştirenlere Ödül
Hayat Mükemmellik Sistemi’nin başarılı uygulamaları, Bilgi ve Teknoloji Merkezi,
Otonom Bakım, En İyi Fabrika ve En İyi Proje olmak üzere 4 farklı kategoride
ödüllendirildi.
Ödül töreninde konuşan Hayat Kimya Operasyonlardan Sorumlu Başkan
Yardımcısı İbrahim Güler, “Hayat Mükemmellik Sistemi ile üretim süreçlerimizdeki
iş sağlığı güvenliği, kalite ve verimlilik alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdik.
Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar olan tüm süreçlerimizde, dünya
standartlarında operasyonel mükemmellik elde ettik. Hayat Mükemmellik Sistemi
faaliyetlerinin başlatıldığı üretim hatlarında ekipman verimliliğini önemli ölçüde artırdık.
Endüstri 4.0 uygulamaları ile tam otomasyonla çalışan depolarımızdan ürünlerimizi
zamanında ve hızlı sevk ederek müşteri memnuniyeti oranlarımızı artırdık. Bu
uygulamaları dünyadaki tüm tesislerimizde yaygınlaştırmak için çalışmalarımız sürüyor’’
dedi. “Hayat Mükemmelik Sistemi ile çalışanlarımızın hem teknik donanımını, hem de
yetkinliklerini geliştiriyoruz. Bu sayede üretim sürecindeki tüm çalışanlarımıza yeni bir
bakış açısı kazandırarak verimliliğimizi artırıyoruz.” diye ekledi.
Kocaeli üretim kampüsünde gerçekleştirilen ödül töreninde, Türkiye’deki deterjan ve
non-woven ara mamül, esnek ambalaj fabrikaları, örnek uygulamaları ile “En İyi
Fabrika” ödülü aldı. “Otonom Bakım’’ kategorisinde en iyi gelişim gösteren 22 hat
çalışanı ödül aldı. “Bilgi ve Teknoloji Merkezi’’ kategorisinde Türkiye’deki tüm
kategorilerin fabrika müdürlerine ödül verildi. “En İyi Proje’’ kategorisinde Türkiye
temizlik kağıdı tesisi, geliştirdikleri projelerle ödüle layık görüldü.
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Hayat Kimya, Hayat Mükemmellik Sistemi ile global operasyonlarının mükemmelliğini
daha da geliştirerek verimliliğini artırmaya devam etmeyi hedefliyor.
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