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İş Ortağı 
Vendeka Akıllı Ulaşım ve 

Teknoloji Çözümleri

Sektör 
İmalat

Sorun 
İstikbal Mobilya,  doğru 

kalite kontrol verilerinin 

yanı sıra stokların - üretim 

aşamasındaki yatakları 

ve mamul ürünleri ve 

müşterilere gönderilenlerin- 

gerçek zamanlı ve doğru 

bir şekilde takip edilmesine 

ihtiyaç duymaktaydı.

Çözüm  
• 25 adet FX9500-8 Sabit 

RFID Okuyucu

• 1 adet RZ400 RFID Yazıcı

Results 
• RFID teknolojisi, üretim 

tesisindeki işgücü 

verimliliğinde %95’e 

varan artış, imalatın 

planlanmasında önemli 

iyileşme, kalite ve stok 

kontrolünde gelişme, 

sevkiyatlarda %100 

doğruluk ve maliyetlerde 

tasarruf sağladı

TÜRK İMALATÇI YATAK ÜRETİM 
TESİSİNDE GERÇEK ZAMANLI 
İZLEME İÇİN ZEBRA TECHNOLOGIES 
RFID SİSTEMİNİ KULLANIYOR

İstikbal Mobilya  
Sanayi Tic. A.Ş.
İstikbal Mobilya Sanayi Tic. A.Ş. 1957 yılında 

kurulmuştur. Türkiye’nin en büyük mobilya 

üreticisidir ve dünya çapında 80’den fazla 

ülkeye ürünlerini ihraç etmektedir. 

Lider Türk RFID çözümleri sağlayıcısı Vendeka 

Akıllı Ulaşım ve Teknoloji Çözümleri şirketiyle 

birlikte çalışan İstikbal Mobilya, Kayseri’deki 

yatak üretim tesisinde Zebra Technologies’in 

RFID teknolojisini kullanmaktadır. Söz konusu 

teknoloji, kalite kontrolünü sağlamak, gelen 

ham maddeleri ve giden teslimatları takip 

etmek ve montaj hattı boyunca yatakları 

izlemek için kullanılmaktadır.

Sorun
İstikbal Mobilya, bundan önce, 1D barkodlar 

aracılığıyla üretim tesisi genelinde ürünleri 

izlemek için şirketinin MC9090 Dayanıklı Mobil 

Bilgisayarlarını kullanıyordu. Ancak, süreçleri 

hızlandırmak, insan hatasını ortadan kaldırmak 

ve son müşteriye kadar izlenebilirlik sağlamak 

için bir RFID çözümüne geçmek istediler.

İstikbal Mobilya, Vendeka’nın yardımıyla, 

farklı RFID çözümlerinin son kullanıcılar 

tarafından test edilmesi işlemini de içeren 

ayrıntılı bir seçim süreci yürüttü. Fiyat/

performans oranı, iyi bilinen ürün yelpazesi ve 

teknik ekiplerin ve satış ekiplerinin hızlı yanıt 

hizmetinden etkilenen İstikbal Mobilya Zebra 

Technologies’in RFID çözümünü tercih etti.
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“Zebra 

Technologies’in 

RFID çözümleri 

sayesinde, artık 

yatak üretimini 

gerçek zamanlı 

ve doğru bir 

şekilde takip 

edebiliyoruz. Bu 

çözümler, müşteri 

siparişlerini 

zamanında 

teslim etmemize, 

stokları daha 

etkin bir şekilde 

yönetmemize, 

maliyet tasarrufu 

sağlamamıza 

ve tedarik 

zincirindeki 

etkinliği 

artırmamıza 

yardımcı oluyor. 

Sonuçlardan o 

kadar memnunuz 

ki, Zebra 

Technologies’in 

RFID çözümlerini 

işletmenin diğer 

bölümlerinde de 

kullanacağız.”

Melih Sarıca,  

BT Müdürü, 

İstikbal Mobilya 

Sanayi Tic. A.Ş.

Çözüm
Bu, Türkiye’de üretim hattı kontrolünde Zebra 

Technologies’in RFID çözümleri, BizTalk, SAP 

ECC ve Siemens PLC kombinasyonunun ilk 

kullanımıdır. Sistem, mal kabul, üretim hattı, 

KK ve depo yönetiminden sevkiyata kadar 

tüm fabrika işlemlerinde tam izlenebilirlik 

sağlamaktadır. RFID okuyucuları tarafından 

toplanan veriler SAP ECC ERP sistemine 

yüklenmektedir.  

Vendeka, İstikbal Mobilya’nın üretim tesisinde, 

2 depo kapısında, 4 montaj hattında, 20 

dikiş hattında, 4 KK noktasında ve 4 yükleme 

alanında 25 adet FX9500 Sabit RFID Okuyucu 

monte etmiştir.Biztalk ve RFID altyapısını 

kullanan İstikbal Mobilya, 25 adet RFID 

okuyucu sayesinde 40’ı aşkın işlem noktasını 

takip edebilmektedir; çünkü her okuyucu 8 

portlu bir modeldir ve dolayısıyla maksimum 8 

farklı anteni kontrol edebilmektedir.

Üretim sürecinin ardından, özellikle ana 

tedarikçi Boyteks™’ten gelen ham maddelerin 

büyük bir bölümü RFID etiketleri ile 

etiketlenmekte, böylece malzemeler tesis 

içerisinden geçerken taranabilmektedir. Bir 

üretim planı açıklandıktan sonra, SAP ERP 

sistemi tüm üretim verilerini IDoc üzerinden 

BizTalk’a aktarmaktadır. Biztalk, IDOC’ları 

işlemekte, RFC çağrıları aracılığıyla SAP 

ERP’ten ekstra verileri toplamakta ve ilgili 

bilgileri SQL sunucuna kaydetmektedir. Üretim 

tesisi ekipleri iş emirlerini almaktadır.  

RZ400 RFID yazıcı, farklı numaralara sahip 

büyük miktarlardaki Confidex Casey UHF RFID 

etiketlerini yazdırmak için kullanılmaktadır. 

Vendeka, İstikbal Mobilya’ya her yıl bir milyon 

etiket tedarik etmektedir. Etiketlerden biri, 

ilk üretim istasyonunda her bir yatağın birinci 

katmanına uygulanmaktadır. Her bir yatak, 

bu RFID etiketleri aracılığıyla, üretim süreci 

tamamlanana kadar üretim hattı boyunca takip 

edilmektedir. İstikbal Mobilya’nın kullandığı 

sistem, saniyede maksimum 400 değer 

işleyebilmektedir ve ortalama olarak, her bir 

yatak, RFID etiketinin her seferinde tarandığı 

fabrikadaki 8 farklı üretim noktasından 

geçmektedir.Toplanan veriler işlenmektedir ve 

bu verilere bakılarak, yatağın, bir dizi istemci 

grafik kullanıcı arayüzüne karşı test edildiği 

KK birimine gönderilip gönderilemeyeceği 

belirlenmektedir. Yatağın bu son kalite 

kontrollerinden geçmesi halinde, ürün 

müşteriye göndermek için hazırdır. 

Her yatağın içine önceden yapılandırılmış 

bir RFID etiketi yerleştirildiği için, herhangi 

bir kalite sorunu yaşanması halinde, 

İstikbal Mobilya, bugün, problemin nerede 

meydana geldiğini belirlemek amacıyla 

ürünü üretim hattından son müşteriye kadar 

izleyebilmektedir. Bu, aynı zamanda, satış 

sonrası ekibe büyük bir zaman tasarrufu 

sağlamaktadır.

Vendeka, RFID kullanımıyla ilgili olarak İstikbal 

Mobilya’ya sürekli danışmanlık ve geliştirme 

desteği sunmaya devam etmektedir.
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Sonuçlar
Zebra Technologies’in RFID çözümleri, İstikbal 

Mobilya’ya, denetimsiz, tekrarlayan üretimde 

%100 azalma, KK ekiplerinin iş yükünde %50 

azalma ve gelen ham maddeler için harcanan 

sürede %95 azalma gibi somut faydalar 

sunmaktadır. Mal dağıtımı %40 daha hızlı hale 

gelmiştir, yani İstikbal Mobilya bu sayede 

depo kapısı kullanımını altı kapıdan üç kapıya 

indirmiştir. Ürün sevkiyatlarında düzenli olarak 

%100 kesinlik elde edilmektedir. 

Fabrika personeli artık daha verimli ve doğru 

bir şekilde çalışabilmektedir. Son derece 

olumlu geri bildirimler alınmaktadır. Yataklar 

tüm tesis genelinde izlenebildiği için denetime 

açık olma oranı artmıştır. RFID’in sunduğu 

ve işletmenin ilgili tüm bölümlerinin internet 

üzerinden ulaşabildiği gerçek zamanlı üretim 

kontrolü, tedarik zincirinde etkinliği artırmakta 

ve müşteri memnuniyeti üzerinde bir domino 

etkisi oluşturmaktadır. Herhangi bir kalite 

sorunuyla ilgili izlenebilirlik de büyük ölçüde 

artış göstermiştir.

İstikbal Mobilya, her ikisi de fabrikanın zorlu 

endüstriyel ortamında çalışacak şekilde özel 

olarak tasarlanan FX9500s modelinin ve 

Zebra yazıcıların performansından son derece 

memnun kalmıştır.

İleride, İstikbal Mobilya tüm üretim tesisi 

yazıcılarını Zebra Technologies’in modellerine 

yükseltecektir. İstikbal Mobilya, RFID 

teknolojisini müşteri hizmetleri ve satış 

işlemlerine tanıtmayı ve tekstil üretim tesisine 

de RFID sistemini kurmayı planlamaktadır. 

Ayrıca, dört büyük tedarikçisini tek bir tedarik 

zincirine ve RFID altyapısına entegre etmeyi de 

düşünmektedir.


