
OMRON Emniyet Hizmetleri‘nin desteği sayesinde 
Campari, kısa bir süre önce küresel emniyet 
programlarında çığır açtı. Şirketin İtalya‘nın Novi Ligure 
kentindeki tesisinde başlayan bu sistem revizyonu, önde 
gelen damıtılmış alkol üreticisi firmanın makine ve süreç 
emniyeti yönetimini iyileştirmesinin yanı sıra yönetim 
alanında adımlar atmasını sağladı.

Küresel pazara doğru sürekli genişleme ve ortaya çıkan 
teknolojik zorluklar, küresel damıtılmış alkol sektörünün 
altıncı en büyük grubu olan Campari Group‘u emniyet 
politikalarını tamamen yeniden düşünmeye yönlendirdi. 

Şirket, tamamen prosedürel bir yaklaşımdan operatörleri 
sürecin ön saflarına çıkaran ve emniyetli ancak esnek 
çalışmaya olanak sağlayacak kurallar sunan daha pragmatik 
bir yaklaşıma geçerek iş yerinde sağlık ve emniyeti kökten 
dönüştürmek istiyordu. 

Campari bu yolculukta onlara eşlik etmesi için OMRON‘u 
seçti. Emniyet Hizmetleri bölümünün, teknolojiyi sürekli 
gelişen becerilerle bir araya getirme konusundaki başarısı 
kanıtlanmış geçmiş performansı ve yeni sistemleri şirketin üç 
kıtadaki 14 konumuna eşit bir şekilde dağıtmak için gereken 
coğrafi erişilebilirlik düzeyini garanti etme becerisi, OMRON‘u 
bariz bir iş ortağı seçeneği haline getirdi.

Çalışanları ilk sıraya koymak: Campari 
Group, OMRON Emniyet Hizmetleri 
ile dünya çapında emniyeti artırıyor  
Baştan sonra emniyet için çalışanlara destek olmak



Bir Kültür Dönüşümü
Campari Group‘un dönüşüm projesi, organizasyon içindeki 
kültürü tam anlamıyla değiştirme isteğinden geldi. Proje 
dünya çapında uygulamaya geçmeden önce pilot olarak 
seçilen Novi Ligure fabrikasındaki yöneticiler, „Emniyete farklı 

bir yaklaşım istiyorduk ve bu yaklaşım içinde emniyete yönelik 

tutumlar da bulunuyordu,“ açıklamalarında bulundu. „Hem 

günlük işlerimizi olabildiğince az düzeyde etkilemek hem de 

çalışanları doğru bir şekilde eğitip emniyet hakkındaki doğru 

bilgileri paylaşmayı kolaylaştırabilmek için ilk geliştirme 

aşamalarından en iyi uygulamalara kadar çalışanları dahil 

etmek istedik. Bunu dahili olarak yapılandırılmış bir şekilde 

yürütmek ise ayrı bir konu. Bu nedenle süreci yeni ve yenilikçi bir 

hale getirmemize rağmen bu yaklaşımın diğer tüm tesislerde 

paylaşılabilmesi için yaklaşımı mümkün olduğunca standart bir 

şekilde yürütmek üzere OMRON ile birlikte çalıştık.“

Campari, özellikle planlama ve ilerleme güncellemelerinin 
yanı sıra kültür değişimine ve mevcut yatırımların uzun 
vadeli korunmasına yardımcı olacak büyük ölçekli eğitim ile 
ilgili her şeyi yönetmek için özel bir Küresel Program 
Yöneticisi istiyordu. Bu Küresel Program Yöneticisinin, 
ayrıca grup içindeki en yaygın faaliyetler (paletleme, paletten 
çıkarma, dolum makineleri, etiketleme makineleri gibi) için 
teknik özelliklerin geliştirilmesinin yanı sıra yeni üretim 
makineleri ve ekipmanlar satın alırken doğru düzeyde 
güvence ile aletlerin ve hizmetlerin uygulanmasını 
denetlemesi gerekecekti. 

Analizden Uygulamaya
İlk adım, her şeyin pratikte nasıl çalıştığını anlayabilmek için 
makinelerin görsel denetiminin yanı sıra operatörler ve 
yöneticilerle yapılan görüşmeye dayanan bir ilk rapor 
hazırlamaktı. Özellikle CE işareti gerektiren makineler, 
bunların emniyeti ve kullanım için uygunluğu, tüm tehlikeler 

ve bu tehlikelerin ne sıklıkta meydana geldiği ve öncelik 
riskleri üzerinde bir değerlendirme yapıldı.

Bu süreç, ilk uygulama planlarının hazırlanabilmesi için olası 
risk hafifletme önlemlerine genel bir bakış sağlamaya 
yardımcı oldu. Ardından, fonksiyonel teknik özelliklere 
(mekanik, elektrik, pnömatik ve hidrolik teknik özellikler ve 
ilgili şemalar) sahip uygun dokümantasyon geliştirilmesi; EN 
ISO 13849-1 standardına göre emniyetle ilgili kontrol 
sistemleri ve performans seviyelerinin analiz edilmesi; teknik 
dokümantasyonun güncellenmesi; tüm gerekli 
komponentlerin ve ekipmanların tedarik edilmesi ve tasarım 
çözümünün kurulması gerekmiştir.

Onaylama, doğrulama ve uygulama açısından, makineler 
tekrar hizmete alınmadan önce çalışma ekipmanının kullanım 
kılavuzlarına uygun bir değerlendirme yapılmıştır. Bu aşama 
tamamlandıktan sonra, düzgün çalıştıklarından emin olmak 
için emniyet özellikleri üzerinde testler gerçekleştirilmiştir. 
Doğru şekilde takıldıklarından emin olmak için emniyet 
cihazları ve sabit kapaklar da kontrol edilmiştir (ör. emniyet 
mesafeleri kontrol edilerek). Tüm risk değerlendirme adımları, 
makinelerin sınırlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını, 
yeni tehlikeler (veya tehlikeli durumlar) bulunup 
bulunmadığını ve ek koruyucu önlemlerin gerekli olup 
olmadığını görmek için gözden geçirilmiştir.

Verimlilik Kaybı Olmadan Küresel Emniyet
Campari‘nin gereklilikleri, mühendislikten itibaren 
özelleştirilmiş, kişiye özel bir çözümle karşılandı. Teknoloji 
sağlayıcısı olarak OMRON, makinelere veya sistemlere 
kurulan teknoloji türünden bağımsız olarak mevcut durumu 
analiz etti. Otomasyonun yanı sıra değerlendirmelerde yeni 
uygulanan emniyet sistemlerinin verimlilik üzerindeki 
potansiyel etkisine odaklanıldı. 



Campari Group Hakkında
Campari Group; küresel, bölgesel ve yerel önceliğe sahip 50‘den fazla markadan oluşan portföyüyle küresel damıtılmış alkol 
sektöründe önemli bir isimdir. Şirketin temel odak noktası olan Global Öncelikler içinde Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Wild 
Turkey ve Appleton Estate bulunmaktadır. Grup 1860 yılında kurulmuştur ve birinci sınıf damıtılmış alkol sektöründe altıncı en büyük 
grup haline gelmiştir. Avrupa ve Amerika‘da önde gelen konumlarla birlikte dünya çapında 190‘dan fazla ülkeye ulaşan küresel bir 
dağıtım ağına sahiptir. Campari Group‘un büyüme stratejisi, güçlü marka oluşturma ile gerçekleşen organik büyümeyi ve markalar ile 
işletmelerin seçici satın alımlarıyla gerçekleşen dış büyümeyi bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Genel merkezi İtalya‘nın Sesto San 
Giovanni kentinde bulunan Campari Group, dünya çapında 22 tesise sahiptir ve 23 ülkede kendi dağıtım ağı bulunmaktadır. Grupta 
yaklaşık 4000 kişi çalışmaktadır. Ana şirketi Davide
Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) 2001 yılından beri İtalyan Borsasında işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için 
şu adresi ziyaret edin: www.camparigroup.com  

OMRON Corporation Hakkında
OMRON Corporation otomasyon alanında „Sensing & Control + Think“ temel teknolojisinden güç alan bir dünya lideridir. OMRON‘un 
faaliyet alanı; endüstriyel otomasyon ve elektronik komponentlerden sosyal altyapı sistemleri, sağlık hizmetleri ve çevre çözümlerine 
kadar geniş bir alanı kapsar. 1933 yılında kurulan OMRON, dünya genelinde yaklaşık 30.000 çalışanıyla 120‘ye yakın ülke ve bölgede 
ürün ve hizmet sağlamaktadır. OMRON, endüstriyel otomasyon alanında daha iyi bir toplum oluşturmak amacıyla kapsamlı müşteri 
desteğinin yanı sıra gelişmiş otomasyon teknolojileri ve ürünleri sunarak üretimde yenilikçiliği desteklemektedir. Daha fazla bilgi için 
OMRON web sitesini ziyaret edin: http://industrial.omron.com.tr.

Sürecin en zorlu kısmı, çok karmaşık ve üretimi olumsuz 
etkileyebilecek prosedürlerden kaçınarak verimlilik ve 
emniyet arasındaki doğru dengeyi bulmaktı. Bu nedenle 
OMRON, gerekli emniyet standartlarını karşılayacak ancak 
üretim üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmayacak 
ortak bir plan oluşturmak için operatörlerle birlikte çalıştı.

OMRON‘un ilk olarak Novi Ligure tesisinde uygulamaya 
konulan programı artık dünya çapındaki tüm Campari 
tesislerine yayıldı. Ortak emniyet modelinin tüm özelliklerini 
özetleyen kullanışlı bir Campari El Kitabı da bulunmaktadır. 
Bu da şirketin tüm çalışanlarının (dünyadaki tüm 
tesislerinden) aynı emniyet standartlarına uygun şekilde 
çalışabildikleri anlamına gelir. Bu durum, yalnızca yerel 
mevzuata uyum açısından değil, aynı zamanda üretimde 
ortak bir çalışma şekli için de geçerlidir.


